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“Entrevista com Karl Marx, o fundador do socialismo moderno”

O OPERÁRIO EM CONSTRUÇÃO

[…]
Era ele que erguia casas
Onde antes só havia chão.
Como um pássaro sem asas
Ele subia com as casas
Que lhe brotavam da mão.
Mas tudo desconhecia
De sua grande missão:
Não sabia, por exemplo
Que a casa de um homem é um templo
Um templo sem religião
Como tampouco sabia
Que a casa que ele fazia
Sendo a sua liberdade
Era a sua escravidão.
De fato, como podia
Um operário em construção
Compreender por que um tijolo
Valia mais do que um pão?
Tijolos ele empilhava
Com pá, cimento e esquadria
Quanto ao pão, ele o comia…
Mas fosse comer tijolo!
E assim o operário ia
Com suor e com cimento
Erguendo uma casa aqui
Adiante um apartamento
Além uma igreja, à frente
Um quartel e uma prisão:
Prisão de que sofreria
Não fosse, eventualmente
Um operário em construção.

Mas ele desconhecia
Esse fato extraordinário:
Que o operário faz a coisa
E a coisa faz o operário.
De forma que, certo dia
À mesa, ao cortar o pão
O operário foi tomado
De uma súbita emoção
Ao constatar assombrado
Que tudo naquela mesa
– Garrafa, prato, facão –
Era ele quem os fazia
Ele, um humilde operário,
Um operário em construção.
Olhou em torno: gamela
Banco, enxerga, caldeirão
Vidro, parede, janela
Casa, cidade, nação!
Tudo, tudo o que existia
Era ele quem o fazia
Ele, um humilde operário
Um operário que sabia
Exercer a profissão.
Ah, homens de pensamento
Não sabereis nunca o quanto
Aquele humilde operário
Soube naquele momento!
Naquela casa vazia
Que ele mesmo levantara
Um mundo novo nascia
De que sequer suspeitava.
O operário emocionado
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Olhou sua própria mão
Sua rude mão de operário
De operário em construção
E olhando bem para ela
Teve um segundo a impressão
De que não havia no mundo
Coisa que fosse mais bela.
Foi dentro da compreensão
Desse instante solitário
Que, tal sua construção
Cresceu também o operário.
Cresceu em alto e profundo
Em largo e no coração
E como tudo que cresce
Ele não cresceu em vão
Pois além do que sabia
– Exercer a profissão –
O operário adquiriu
Uma nova dimensão:
A dimensão da poesia.
E um fato novo se viu
Que a todos admirava:
O que o operário dizia
Outro operário escutava.
E foi assim que o operário
Do edifício em construção
Que sempre dizia sim
Começou a dizer não.
E aprendeu a notar coisas
A que não dava atenção:
Notou que sua marmita
Era o prato do patrão
Que sua cerveja preta
Era o uísque do patrão
Que seu macacão de zuarte
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Era o terno do patrão
Que o casebre onde morava
Era a mansão do patrão
Que seus dois pés andarilhos
Eram as rodas do patrão
Que a dureza do seu dia
Era a noite do patrão
Que sua imensa fadiga
Era amiga do patrão.
E o operário disse: Não!
E o operário fez-se forte
Na sua resolução.
Como era de se esperar
As bocas da delação
Começaram a dizer coisas
Aos ouvidos do patrão.
Mas o patrão não queria
Nenhuma preocupação
– “Convençam-no” do contrário –
Disse ele sobre o operário
E ao dizer isso sorria.
Dia seguinte, o operário
Ao sair da construção
Viu-se súbito cercado
Dos homens da delação
E sofreu, por destinado
Sua primeira agressão.
Teve seu rosto cuspido
Teve seu braço quebrado
Mas quando foi perguntado
O operário disse: Não!
Em vão sofrera o operário
Sua primeira agressão
Muitas outras se seguiram
Muitas outras seguirão.

9

O Operário em Construção

Porém, por imprescindível
Ao edifício em construção
Seu trabalho prosseguia
E todo o seu sofrimento
Misturava-se ao cimento
Da construção que crescia.
Sentindo que a violência
Não dobraria o operário
Um dia tentou o patrão
Dobrá-lo de modo vário.
De sorte que o foi levando
Ao alto da construção
E num momento de tempo
Mostrou-lhe toda a região
E apontando-a ao operário
Fez-lhe esta declaração:
– Dar-te-ei todo esse poder
E a sua satisfação
Porque a mim me foi entregue
E dou-o a quem bem quiser.
Dou-te tempo de lazer
Dou-te tempo de mulher.
Portanto, tudo o que vês
Será teu se me adorares
E, ainda mais, se abandonares
O que te faz dizer não.
Disse, e fitou o operário
Que olhava e que refletia
Mas o que via o operário
O patrão nunca veria.
O operário via as casas
E dentro das estruturas
Via coisas, objetos
Produtos, manufaturas.
Via tudo o que fazia

O lucro do seu patrão
E em cada coisa que via
Misteriosamente havia
A marca de sua mão.
E o operário disse: Não!
– Loucura! – gritou o patrão
Não vês o que te dou eu?
– Mentira! – disse o operário
Não podes dar-me o que é meu.
E um grande silêncio fez-se
Dentro do seu coração
Um silêncio de martírios
Um silêncio de prisão.
Um silêncio povoado
De pedidos de perdão
Um silêncio apavorado
Com o medo em solidão.
Um silêncio de torturas
E gritos de maldição
Um silêncio de fraturas
A se arrastarem no chão.
E o operário ouviu a voz
De todos os seus irmãos
Os seus irmãos que morreram
Por outros que viverão.
Uma esperança sincera
Cresceu no seu coração
E dentro da tarde mansa
Agigantou-se a razão
De um homem pobre e esquecido
Razão porém que fizera
Em operário construído
O operário em construção.
Vinicius de Moraes
Rio de Janeiro, 1956.

PREFÁCIO*
Marcel van der Linden**

Todos nós provavelmente conhecemos a velha parábola indiana dos cegos
e do elefante. Essa história data possivelmente do século XII e conta-nos a
história de seis cegos a quem foi pedido que determinassem a aparência de
um elefante apalpando diferentes partes do seu corpo.
O cego que apalpou uma perna disse que o elefante era como uma árvore;
o que apalpou a cauda disse que o elefante era como uma corda;
o que apalpou a tromba disse que o elefante era como uma cobra;
o que apalpou a orelha disse que o elefante era como um leque;
o que apalpou a barriga disse que o elefante era como uma parede;
e o que apalpou uma presa disse que o elefante era como uma lança.
Esta parábola pode, é claro, ser interpretada de muitas maneiras. Mas
aqui quero enfatizar isto: quando estudamos grandes temas, é inevitável que
os membros de uma comunidade académica se concentrem em diferentes
aspectos, e é somente através da comunicação e da aprendizagem mútua
que começamos a ver a totalidade do nosso tema. O trabalho em equipa é
essencial se os historiadores se esforçarem por estudar grandes tópicos em
profundidade.
No entanto, o trabalho em equipa não é uma coisa normal entre historiadores, embora se torne cada vez mais uma necessidade se levarmos a sério a
* Traduzido por António Simões do Paço, editor da revista Workers of the World (Nova
Iorque) e co-coordenador do Grupo História Global do Trabalho e dos Conflitos Sociais
da FCSH (Lisboa).
** Historiador, professor na Universidade de Amesterdão e investigador sénior no
International Institute of Social History de que foi diretor até 2014. Fundador e presidente
da International Social History Association (2005-10, 2010-15, 2015-20). É Vice-Presidente
da International Conference of Labour and Social History (ITH), Viena, Austria.
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historiografia analítica (em oposição a um tipo de historiografia meramente
descritiva).
A recolha de ensaios aqui presente é um excelente exemplo de trabalho em
equipa. Os capítulos tratam de diferentes aspectos históricos de Portugal e do
seu império colonial, ao mesmo tempo que prestam atenção a comparações
com acontecimentos ocorridos noutros lugares. O resultado deste esforço
coletivo não é uma análise acabada e polida mas, como Roberto della Santa
lhe chama, um “canteiro de obras”[1] – um canteiro de obras em que os contornos do futuro edifício já são claramente visíveis. Os vários capítulos tratam
de aspectos que, tanto quanto sei, nunca antes foram integrados num estudo
coerente. A recolha não apenas discute uma série de formas de trabalho (muitas vezes negligenciadas), como a assistência social e o trabalho feminino,
mas também situa a Revolução dos Cravos e os acontecimentos no Brasil e
nas ex-colónias portuguesas em África nos seus contextos transcontinentais
e apresenta importantes reflexões sobre a teoria anticolonial e marxista.
Durante as últimas décadas, os cientistas sociais deram-nos algumas teorias
“gerais” e muito abstratas sobre a história global. Na maioria das vezes, os
seus esforços foram infrutíferos ou, para usar as palavras de Gareth Stedman
Jones: “Muitas vezes, tudo o que se ouve é o ruído estranho que acompanha as
tentativas do motorista de engrenar a primeira velocidade num motor que foi
projetado para funcionar apenas em ponto morto.”[2] Aquilo de que precisamos
é de fazer perguntas relevantes sobre a lógica histórica dos acontecimentos.
Por que o Império Português e as suas relações de trabalho se desenvolveram
dessa forma e não de outra? A presente recolha distancia-se da teorização
vazia, combinando o conhecimento empírico local com uma perspectiva
global. O filósofo hispano-americano George Santayana – o mesmo que
disse que “quem não conhece a história está condenado a repeti-la” – disse
certa vez: “Os pés de um homem devem estar assentes no seu país, mas os
seus olhos devem percorrer o mundo.”[3] É bom que os historiadores tenham
uma sólida base empírica, conhecimento detalhado de um caso específico

[1] Em estudo inédito sobre génese, devir e perspectivas do Grupo de Estudos Globais
do Trabalho que fundamenta teórica, histórica, metodologicamente as comemorações
em curso.
[2] Gareth Stedman Jones. (1976). From Historical Sociology to Theoretical History.
British Journal of Sociology, 27, p. 300-301.
[3] George Santayana. (1905). The Life of Reason: or the Phases of Human Progress. New
York, p. 175-176.
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e trabalhem a partir daí. De contrário, facilmente perdem o contacto com a
realidade histórica e são tentados a contentar-se com especulações.
Esta recolha também é inovadora porque rompe com o eurocentrismo.
A história do trabalho passada tinha uma comparação implícita: o Ocidente
era comparado com o resto do mundo. Esse eurocentrismo académico ocidental espelhava-se nas histórias do trabalho de inspiração nacionalista do
resto do mundo. Um conjunto de binários conceptuais dominou a escrita e
a pesquisa da história do trabalho em ambos os mundos, conduzida exclusivamente no âmbito do Estado-nação. Fluindo a partir delas, um conjunto de
binários dominou a escrita da história do trabalho. Estes podem ser convenientemente agrupados em torno de três eixos: espacial, temporal e relacional.
Em torno do eixo espacial podemos situar a grande divisão geográfica
entre o Ocidente e o resto, o local de trabalho e a casa, a fábrica e a oficina,
o urbano e o rural. O drama clássico é reservado ao primeiro, ao Ocidente,
à fábrica e ao urbano, enquanto o resto é tratado como residual. Cada vez
mais, essa divisão espacial parece ser uma linha traçada na areia, um gancho
conveniente onde a história do trabalho é pendurada. Como as manufaturas
são cada vez mais deslocalizadas para o chamado Sul Global e a divisão entre
casa e local de trabalho se desvanece com o surgimento da subcontratação à
escala global, podemos então pensar em novas comparações que atravessem
não apenas a grande divisão, mas também em formas que se estendam pelas
velhas divisões espaciais.
As divisões temporais entre pré-moderno, moderno e contemporâneo
e o tema das transições entre essas fronteiras têm sido um dos principais
princípios organizadores da história do trabalho. É cada vez mais evidente
que essas linhas foram traçadas de forma demasiado marcada. A história do
trabalho teve de enfrentar a incómoda persistência de formas pré-modernas
de relações de trabalho e a coexistência da industrialização e da desindustrialização. É evidente tanto no Ocidente industrial como no resto do mundo
“subdesenvolvido” uma certa indefinição de temporalidades. À medida que
a história do trabalho se debate com os múltiplos ritmos temporais, novos
assuntos de comparação que atravessam as divisões temporais tornam-se
investigáveis.
O principal tema relacional em torno do qual o campo da história do
trabalho foi organizado é o do trabalho assalariado livre, a relação empregador-empregado. No centro da história do trabalho clássica está a figura do
trabalhador assalariado livre, localizado na moderna fábrica, mina ou porto
e membro de um sindicato. No entanto, é cada vez mais evidente que esse
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modelo era minoria, mesmo no Ocidente industrializado. Com a expansão
dos processos de precarização e feminização da força de trabalho, a centralidade do trabalhador masculino sindicalizado deixou de ser sustentável. Os
mesmos processos também puseram em questão a priorização das relações
formais entre empregadores e empregados. À medida que os binários trabalho livre ou não-livre, remunerado e não remunerado, formal e informal se
desvanecem, os historiadores do trabalho precisam de procurar novos eixos
de comparação que levem em conta a multiplicidade de relações, localizações e temporalidades que sustentam as formas de trabalho e nas quais o
trabalhador individual está inserido.
Se os modos de comparação anteriores baseados em binários fixos já não
são satisfatórios, a resposta a isso não é recair na singularidade da experiência
do trabalho. Nem é apropriada a mera inversão dos antigos binários. Uma
forma mais significativa de comparação é focarmo-nos em locais, formas e
relações de trabalho que habitualmente atravessam as divisões clássicas da
história do trabalho. Uma maneira de transcender essas limitações é procurar
comparações globais, embora numa nova base.
Todas essas novas abordagens podem, de forma incipiente, ser encontradas
neste livro maravilhoso. Os contornos do elefante começam a tornar-se visíveis.

INTRODUÇÃO
INQUIRIR O TRABALHO REAL: UMA PERSPECTIVA
GLOBAL E INTERDISCIPLINAR*
Pâmela Peres Cabreira | João Carlos Louçã | Maria Augusta Tavares
Maria João Duarte | Raquel Varela | Roberto della Santa

O entrelaçamento de realidades sociais, econômicas, políticas e culturais é
cada vez mais presente no mundo social contemporâneo. A reconstituição de
várias casualidades a partir de uma perspectiva global é o impulso para este
trabalho coletivo, na tentativa de superação dialética do nacionalismo metodológico e do eurocentrismo teórico sobre a história do trabalho, a partir da
sua centralidade inequívoca no trajeto da humanidade em si e para si. Com
esta obra, a intenção é lançar reflexões críticas – análises e comparações –,
em multiplicidades geográficas e realidades históricas diversas. No ano em
que o Grupo História Global do Trabalho e dos Conflitos Sociais comemora
dez anos de existência, trazer à luz estas questões dá forma e confere sentido
à sua gênese e devir – em modo de balanço e perspectivas – em caminhos e
considerações. Também ousamos dialogar com pensamentos menos tradicionais nos estudos do trabalho, tais como a psicodinâmica ou os estudos do
materialismo cultural, alargando assim o que um marxista revolucionário já
disse ser “as barreiras do possível”.
Em primeiro lugar, pela emergência em atualizar as perspectivas conceituais e categorias fundadas na tradição do materialismo histórico, de forma
crítica e reflexiva – entendendo o campo do marxismo enquanto programa
de investigação para a produção de conhecimento em Ciências Sociais da
maior relevância, algo que foi equivocadamente dado como ultrapassado
em muitos rincões do mundo, e parcialmente revisto, após as crises globais
de 2007-08 e 2020-21. Enquanto houver exploração do trabalho, dominação
do Estado e supremacia do capital – o tripé sócio-metabólico que István
Mészáros descreve como uma real ameaça à humanidade, ao ambiente e
ao futuro – o materialismo histórico será a “filosofia insuperável de nossa
* Este livro foi escrito e concebido na diversidade da Língua Portuguesa, havendo, portanto, liberdade linguística entre os autores.
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época”. Em segundo lugar, reconhecer que a amplitude e extensão total dos
processos sócio-históricos não possuem um único “fio condutor”, mas sim
uma rede aberta de possibilidades efetivas, que se conectam e se cruzam e,
neste sentido, precisamos ultrapassar as barreiras postas à interdisciplinaridade em um sentido cada vez mais candente e pujante de entrelaçamentos
e de interconexões.
E, por fim, reunimos aqui uma gama ampla de textos oriundos das Ciências
Sociais e dos Estudos Globais do Trabalho que, sob uma visão unificada e
simultaneamente diversa, se devem complementar ao invés de se distanciarem. Isto é, aprofundamos as questões “globais” (não “teleológicas”, como
alguns a acusam) à indissociabilidade da existência social e da experiência
humana comuns. Neste sentido, reinventamos a necessidade do intelectual
coletivo nos processos de investigação social e revalorizamos as relações da
agência humana que têm estado à margem da história: dos grupos subalternos
e das classes trabalhadoras que mantêm a História em constante movimento.
Pretendemos reequacionar a narrativa histórica do dito Norte mundial para
o todo global – comparada e problematizadora – além de, como é evidente,
plena de experiência e vida vivida.
Já em 1949, no marcante trabalho de Marc Bloch, Apologie de l’histoire
ou Métier d’historien, o cofundador da École des Annales aponta que é algo
incontornável “[…] o trabalho por equipes. Exige também a definição prévia, por comum acordo, de alguns grandes problemas predominantes. São
êxitos de que nos encontramos ainda bastante distantes. Eles determinam,
porém, numa larga medida – não duvidemos – o futuro da nossa ciência”.[1]
É por estas trilhas que este livro se apresenta com artigos originais, ensaios
teóricos, entrevistas especiais e traduções de textos de referência; do Maio
de 68 em França ao romance oitocentista de língua inglesa, desde William
Morris às lutas operárias em Portugal até a África insubmissa de Amílcar
Cabral e, por fim, ao Brasil em transe e de volta ao mundo, do inquérito e
de considerações sobre o sentido real e o conteúdo efetivo do trabalho vivo.
Procuramos, atendendo ao apelo às armas do fundamental Howard Zinn
– que abre, com brilhantismo e radicalidade, esta coletânea –, diminuir o
abismo que “existe entre a produção intelectual académica e as necessidades
vitais de um mundo conturbado”, colocando em diálogo crítico diferentes

[1] Bloch, Marc. (2002). Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro:
Zahar, p. 81.
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perspectivas, tópicos e até mesmo estilos de redação neste mundo de lusofonia global, em registos que se reconhecem – e dialogam entre si – com
entusiasmo, proficuidade e vigor.
Com o capítulo Maio de 68, trabalho e subjetividade: encontro falhado ou
desvio necessário?, Chistopher Dejours – traduzido por Duarte Rolo, membro
do Grupo de Estudos Globais do Trabalho – nos apresenta uma visão dialética
sobre as consequências de ordem social e política e mesmo da geração que ali
se formou, relacionando as questões sindicais, laborais e proletarianas a partir
da psicopatologia e psicodinâmica do trabalho, disciplina criada pelo mesmo
autor. Trata-se de uma avaliação controversa – e fundamental – a partir de
um momento histórico fulcral.
João Carlos Louçã, em Da mina ao digital, o futuro estéril do capital,
coloca-nos face a uma questão indispensável para o trabalho produtivo assalariado: as condições sociais e a mercantilização do trabalho reprodutivo
– maioritariamente produzido por mulheres – a partir da sua relevância para
uma teoria crítica da sociabilidade do sistema metabólico-social tipicamente
capitalista. Trata-se de uma questão candente do tempo presente, agravada,
dramaticamente, a partir desta nova crise total.
Roberto della Santa traz-nos uma envolvente fertilização recíproca entre
crítica literária e Ciências Sociais – na melhor tradição dialética –, a partir
dos contributos de William Morris em uma concepção de mundo socialista
e revolucionária, desde a sua escrita viva e assente na tradição radical do
romantismo inglês. Em “Para produzir coisas belas” (qual futuro e qual trabalho?), a centralidade do trabalho vivo é oferecida a partir de um olhar tanto
ético quanto estético sobre o fim da “pré-história da humanidade” para se
sentir e pensar um romance utópico e em tudo radical.
Patrícia Villen, em A teoria de Amílcar Cabral como antídoto ao “eclipse
das utopias” traz-nos uma “arma da crítica” em um importante resgate da
cultura política e revolucionária que nasce em África, contra os regimes
coloniais, através dos Movimentos de Libertação Nacional. Para ultrapassar os longos séculos de exploração colonial, foram necessárias teorias e
programas de modelos sociais alternativos, traduzidos neste ensaio a partir
de um dos mais importantes dirigentes e estrategas marxistas da revolução
socialista mundial.
No artigo História Global da Revolução dos Cravos, Raquel Varela reflete
a propósito da historiografia sobre a ruptura revolucionária a partir do 25
de Abril de 1974. Ao colocar Portugal como o centro da análise dialética em
constante relação com locais e acontecimentos deste período, apresenta
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uma crítica “ao conceito limitado da classe trabalhadora para interligar a
revolução portuguesa, o trabalho na metrópole, o (anti)colonialismo e o
trabalho forçado, e o lugar de semiperiferia no campo das relações laborais”
globais, reequacionando os limites históricos do sistema do capital e o seu
nexo com a práxis revolucionária em situações análogas às “esquinas perigosas da História”, como já as chamou de forma algo poética o historiador
luso-brasileiro Valerio Arcary.
Pâmela Cabreira e Nicoli Macedo contribuem, nesta coletânea, com um
capítulo dedicado à condição da mulher trabalhadora em Portugal, percorrendo diferentes momentos históricos do século XX associados à relação
laboral que se traduz no escopo do trabalho feminino. Procuram afirmar
que “as mulheres sempre trabalharam”, colocando em perspectiva o trabalho
doméstico e o trabalho produtivo formal. História das mulheres trabalhadoras em Portugal é uma abertura para que as temáticas de classe e gênero se
afirmem como categorias analíticas válidas e efetivas para a historiografia
local e global.
Atravessando o Atlântico, Suely Carvacho oferece-nos uma análise do
escritor Graciliano Ramos, no seu sólido capítulo Avaliação Social em São
Bernardo de Graciliano Ramos. A autora sugere cânones de interpretação do
Círculo de Bakhtin/Voloshinov para a compreensão e contextualização da
obra, entre fatores externos e internos – do campo social e do trabalho –,
convertidos na formação social brasileira à forma social literária, a partir de
vasta tradição de reflexão e crítica social.
Dos desafios sociais globais para um novo modo de vida – entrevista transoceânica a um sociólogo do trabalho mundial, é um capítulo dedicado à
entrevista realizada ao cientista social Ricardo Antunes, por Maria Augusta
Tavares, Murillo van der Laan e Roberto della Santa, na verdade, uma descontraída e riquíssima conversa sobre os caminhos deste autor pelos Mundos
do Trabalho, de experiências aprofundadas em diversas situações, bem como
sua articulação constante com pensadores cruciais. Com esta entrevista refletimos juntos sobre aquilo que seriam “as questões vitais dos nossos tempos”
– ao mesmo tempo em que damos a saber sua vida e obra.
Por fim, publicamos uma entrevista a Karl Heinrich Marx, publicada originalmente pelo jornal norte americano Chicago Tribune, em 1878, texto ainda
não publicado em Portugal, o qual nos remete, brevemente, para alguns dos
princípios do fundador do socialismo moderno. Desta forma inscrevemos na
comemoração do 10º aniversário do Grupo História Global do Trabalho e dos
Conflitos Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade
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NOVA de Lisboa, a mais decisiva e duradoura das marcas do seu nascimento
e uma constante na sua evolução ulterior: a dialética marxista como questão
de método, pespectiva de totalidade.
Quando Bertolt Brecht afirmou que “os que lavam as mãos, fazem-no
numa bacia de sangue”, não estava carente de razão, posto que o sistema de
controle sociometabólico capitalista e suas múltiplas catapultas exigem-nos
diariamente renovada reflexão face a posições que precisam ser demarcadas,
compreendidas, reavaliadas. Os ritmos e influxos da luta de classes, em roupagens velhas ou renovadas, continuam marcando o nosso tempo. Esperamos,
com este livro, trazer ar fresco não só para as estruturas académicas onde
participamos, mas também para os problemas candentes que desafiam as
sociedades humanas –, de uma forma total e “globalizante”.
Estes dez anos – de 2011 a 2021 – não deixam de ser a prova cabal de que
vivemos uma época histórica que nos exige olhar crítico e reflexivo sobre a
história global do trabalho e dos conflitos sociais, um tempo de guerras e
de crises cuja resolução passa, necessariamente, pela radical transformação
política e social do futuro do trabalho, que daí o torne desmercantilizado,
criativo e, por isso mesmo, humano.
Lisboa, 2021

OS USOS DA LITERACIA ACADÉMICA*
Howard Zinn**

Chegou a altura de nós, académicos, começarmos a fazer por merecer um
lugar neste mundo.[1] Graças a um público algo crédulo, temos sido celebrados, lisonjeados e até mesmo pagos para produzir os estudos científicos
mais inconsequentes na história da civilização: alguns milhares de artigos e
livros, teses ou dissertações, milhões de ensaios por semestre letivo, palestras suficientes como que para ensurdecer aos deuses. Tal como os políticos,
temos prosperado a nos fiarmos da inocência do público, com uma diferença:
aos políticos lhes pagam para que se preocupem quando na realidade não o
fazem; e nós somos pagos para não nos preocuparmos quando, na verdade,
sim, o fazemos.
De vez em quando, emergimos entre pilhas de livros de alguma biblioteca para assinar alguma petição pública ou fazer um discurso para depois
produzirmos ainda mais inconsequências. Estamos acostumados a manter
o nosso compromisso social extramuros e o nosso trabalho académico a
salvo na neutralidade. Fomos os primeiros a aprender que respeito e honra
vão para aqueles que voam, no Espaço, enquanto as pessoas reais sofrem,
na Terra. Se essa acusação parecer-vos dura, cotejem os títulos das teses de
* Traduzido por Roberto della Santa, revisado por Pâmela Cabreira e demais coordenadores.
** Howard Zinn é o autor de A People’s History of the United States (2015, H.Perennial)
(Vide Nota Final).
[1] “Ficamos tristes ao saber da morte em 1996 de Mario Savio, líder, nos anos sessenta,
do ‘Movimento pela Liberdade de Expressão’, na Universidade da Califórnia, em Berkeley
(EUA). Lembrou-nos que os movimentos sociais daquela década provocaram um reexame
do papel da universidade e da posição do acadêmico em um mundo que carecia de uma
transformação radical. O ensaio que o leitor tem em mãos apareceu primeiro na Saturday
Review, de 18 de Outubro de 1969, sob o título de ‘O Caso para uma Transformação
Radical.’ Também teve lugar, depois, como capítulo de abertura do livro ‘A Política da
História: o conhecimento como forma de poder’”. (Nota do Autor.)
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doutoramento publicadas nas últimas décadas, e as páginas das mais prestigiadas revistas académicas do mesmo período, junto às listas de mortos durante
a guerra, números da renda per capita na América Latina ou a Autobiografia
de Malcom X.[2] Nós publicamos enquanto eles perecem. O abismo que existe
entre a produção intelectual académica e as necessidades vitais de um mundo
conturbado poderia até ser tolerada com alguma calma, desde que a Nação
estivesse a resolver os problemas fundamentais. Durante a maior parte da
nossa história parecia ter sido este o caso. Tínhamos um problema racial, mas
o “resolvemos”, travando uma guerra que acabou com a escravidão e então
soterrou em papel a degradação contínua da população negra com suas leis
formais e retórica vazia. A riqueza não era distribuída uniformemente, mas
o New Deal e o orçamento militar – em tempo de guerra – mantiveram o
problema sob controlo ou, pelo menos, fora das vistas. Houve turbulência
no mundo, mas sempre estivemos à margem. As potências europeias faziam
o trabalho sujo enquanto nós mordiscávamos as fronteiras de seus impérios
(à exceção do caso da América Latina, onde havia o férreo controlo estadunidense sob o véu da condescendente “Doutrina Monroe” de Boa Vizinhança).
Nenhuma dessas soluções está a funcionar: daí a revolução social do Black
Power, a fermentação política das cidades além de nosso controlo e a rebelião dos estudantes – contra a Guerra do Vietname e o recrutamento militar
obrigatório. Tudo indica que os Estados Unidos ficaram sem tempo, espaço
e retórica. Os artefactos liberais que representaram os maiores avanços em
direção à reforma social – a Décima-Quarta Emenda,[3] a legislação criada pelo
Estado social do New Deal, a Carta das Nações Unidas – não são suficientes.
A política social requer uma transformação revolucionária.
O problema é que não sabemos como produzir uma tal revolução social.
Não há precedente em qualquer sociedade industrial avançada no mundo em
que o poder e a riqueza estejam tão concentrados no Estado, nas corporações
e nas forças armadas, enquanto o restante de nós tem tão-só fragmentos de
poder espartilhados, para o regozijo dos cientistas políticos. Chamam-lhe
a isso “pluralismo”. Temos uma voz e até um voto, mas não os meios (ou,
mais grosseiramente, o poder) para conduzir a política nacional ou externa
em direções inteiramente novas. É por esta razão que as ditas indústrias do
[2] Haley, Alex. (1992). Autobiografia de Malcolm X (Trad. Pinheiro Lemos. 2ª ed.). Rio
de Janeiro: Record.
[3] Trata da cidadania – e igualdade – perante a lei proposta em resposta à questão negra
no pós-guerra civil (Nota do Trad.).
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conhecimento – universidades, faculdades, escolas, que respondem por
U$ 65 bilhões[4] por ano de gastos nacionais – são tão importantes nos EUA.
É verdade que a violência é a forma mais direta de poder e o Estado detém
o monopólio legítimo disso, como Max Weber certa vez assinalou. Mas
nos tempos modernos, quando o controlo social reside mais no “consenso
dos dirigidos”, a violência é reservada para as emergências e a manipulação
quotidiana é exercida por meio de uma série de leis e valores transmitidos
– de geração em geração – por sacerdotes e professores. O que nós consideramos como o surgimento de uma democracia moderna no mundo ocidental
implica que a violência foi substituída pela fraude (uma forma mais contundente de dizer educação) como o método preponderante para se manter a
sociedade tal qual ela é.
Isso torna o conhecimento muito importante, porque embora não possa
confrontar diretamente a violência, pode combater a fraude que transforma
o poderio do governo em algo legítimo. A indústria do conhecimento, que
atinge diretamente sete milhões de jovens nas universidades, torna-se então
num lugar de poder vital e sensível. Este poder pode ser usado, como tem
sido tradicionalmente o caso, para manter o status quo, ou diferentemente
(como os estudantes rebeldes estão exigindo) para mudá-lo.
Aqueles que controlam as formas mais óbvias de poder (política e riqueza)
também tentam apoderar-se do conhecimento. A indústria atrai algumas das
mentes mais ágeis para cargos executivos. O recrutamento do governo para
empregos mais glamorosos e especiais tem então lugar: físicos a trabalhar na
Bomba-H; biólogos a trabalhar no que poderia ser chamado, por falta de um
nome melhor, no campo das doenças transmissíveis; químicos a trabalhar na
produção de um novo “gás de nervos”[5] (aquele que matou mais de seis mil
ovelhas no Utah); cientistas políticos a trabalhar na guerra política contra a
revolução social; historiadores à espera da Casa Branca, por uma ligação que
avise quando a história estiver a ser feita, para que se possa, daí, escrevê-la.
Às vezes, nossa disciplina não importa. A guerra é interdisciplinar.
[4] Segundo a convenção adotada nos Estados Unidos, um bilhão é igual a mil milhões
(1.000.000.000). Na atual tradução decidimos por manter a opção contextual, tal qual
constava na fórmula original do autor (Nota do Trad.).
[5] Um tipo de neurotoxina química que interrompe aos mecanismos pelos quais os nervos
transferem mensagens para os órgãos. A interrupção é causada pelo bloqueio da acetilcolinesterase (AChE), uma enzima que catalisa a síntese da acetilcolina, um neurotransmissor
orgânico. Os ditos “gases nervosos” operam como inibidores da acetilcolinesterase, num
envenenamento por agente nervoso (Nota do Trad.).
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No entanto, nem todo conhecimento direto é comprado. Pode servir ao
propósito de estabilidade social de outra forma, sendo desperdiçado em
trivialidades. Dessa forma, a universidade se torna num cercadinho no jardim, onde a sociedade convida suas crianças favoritas para brincar e lhes dá
brinquedos e guloseimas para mantê-las longe de problemas. Por exemplo,
podemos encontrar um artigo em um periódico de ciência política de prestígio que discute o impacto do Furacão Betsy[6] nas eleições municipais de
Nova Orleãs. Ou um grupo de psicólogos sociais, equipado com um generoso
subsídio governamental público, a visitar um gueto (certamente o académico se torna relevante aqui), para descobrir dois factos importantes após
sua extensa e sofisticada investigação: que os negros dos guetos são pobres
– e que os pobres negros têm problemas familiares.
Agora eu toco em uma questão espinhosa dentro do mundo académico:
estou aqui tentando obliterar a todos os tipos de pesquisa académica, exceto
a imediatamente relevante? Não. Isso é uma questão de proporção. Construir
um novo arranha-céu de escritórios não é ofensivo em si, mas torna-se lamentável diante da existência de guetos. Não, não foi um erro da Association for
Asian Studies discutir os problemas da Dinastia Ming e uma série de questões
igualmente remotas na última reunião anual, mas, nenhuma das dezenas de
sessões sequer discutir a questão da Guerra do Vietname, isto sim foi um erro.
Além das questões mais triviais e esotéricas, o conhecimento desvanece-se nas conceiptualizações presunçosas das ciências sociais. Uma frase cativante pode vir a ser um estímulo para discussões académicas sem fim e para
a proliferação de debates que não levam a lugar nenhum no mundo real,
simplesmente andam às voltas em círculos – cada vez menores – dentro do
próprio discurso académico. Eles inventam esquemas, sistemas e modelos
que tenham um ar de profundidade e favorecem às carreiras profissionais
dos académicos, mas pouco mais do que isso.
Não devemos nos surpreender – então – com as manifestações explosivas por programas de estudos da questão negra, ou com a criação de novos
cursos dirigidos por estudantes universitários com base em críticas radicais
da sociedade norte-americana. Estudantes a exigir relevância social para a

[6] Trata-se de um intenso e destrutivo Ciclone Tropical que trouxe danos generalizados
a áreas da Flórida e Costa Central do Golfo dos Estados Unidos em Setembro de 1965.
A natureza errática da tempestade, juntamente com a sua intensidade e tempo de preparação mínimo contribuíram para fazer de Betsy o primeiro Ciclone Tropical, na Bacia
Atlântica, a acumular – pelo menos – U$ 1 bilhão em danos materiais (Nota do Trad.).
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literacia académica foram acompanhados por professores dissidentes nos cerimoniais anuais chamados “reuniões académicas”: na American Philosophical
Association, uma resolução denunciando a política dos EUA no Vietname;
na Political Sciences Association, um novo conselho a reivindicar mudanças
radicais no programa; na American Historical Association, uma campanha
massiva de boicote à reunião de 1968, de Chicago, para protestar contra o
atual autarca municipal, Richard Daley, e o seu revoltante hooliganismo;[7]
na Modern Language Association, a eleição de um jovem professor radical
de Inglês como o seu novo presidente de turno.
Mas ainda estamos com problemas. A nova urgência para usar as nossas
cabeças para bons propósitos resulta confundida com uma série de crenças
tão arraigadas nos académicos que mesmo o mais militante de nós não se
consegue libertar. Essas crenças são expressas nos seguintes enunciados
formais: “investigação académica imparcial”, “lecionação desapaixonada”,
“estudo imparcial”, “método científico”, etc. Disto se conclui que usar a nossa
inteligência para buscar objetivos morais é, de alguma forma, impróprio.
E assim seguimos principalmente escravos de crenças da profissão académica, mesmo que violem nossos sentimentos mais profundos como seres
humanos, mesmo que suspeitemos que a tradicional neutralidade académica
mina os ideais que ensinamos sobre a história e trai as vítimas de um mundo
que nunca é neutro. Pode, portanto, valer a pena reexaminar os argumentos
para uma literacia académica supostamente “desinteressada, neutra, científica, imparcial”. Se houver uma revolução nos usos da literacia académica,
para corresponder à revolução na sociedade, terá que começar por desafiar
abertamente as regras que sustentam o desperdício da produção social de
conhecimentos. Deixe-me então citar aqui alguns deles e arrazoar agora
muito brevemente, por novas aproximações.

[7] Richard Daley foi o autarca de Chicago à época e tem um legado crivado de críticas, por
causa da reação brutal aos motins de Chicago – que se seguiram ao assassinato de Martin
Luther King Jr. – e a sua forma de lidar com a notória Convenção Nacional Democrata de
1968, que sucedeu o assassinato do senador Robert F. Kennedy. Daley pretendia mostrar
suas conquistas e as da cidade aos correligionários democratas e ao país. Em vez disso, o
processo tornou-se famoso pela manifestação de massas e pelo uso da força pela polícia
de Chicago durante o que deveria ser, nas palavras dos seus organizadores, “Um Festival de
Vida”. O recente filme “Os Sete de Chicago” – drama histórico de Aaron Sorkin, lançado
pela Netflix – retrata este evento social com interpretações brilhantes e uma reconstituição
histórica já digna de nota (Nota do Trad.).
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Regra 1: Continue com os seus “estudos académicos desinteressados”. (Em uma
hora lendo – aleatoriamente – algumas semanas atrás, deparei-me com três
dessas exortações, usando apenas essa frase: 1) Em um ensaio de Walter
Lippmann; 2) No Discurso de Formatura da Universidade de Columbia, de
Richard Hofstadter; 3) Em um artigo de Daniel Bell, que aparece, ironicamente, em uma revista científica chamada The Public Interest). A chamada
é ingénua, porque já existem interesses poderosos em ação na academia, e
com vários graus de autoconsciência de si mesmos.
Existe o establishment do poder político e da riqueza corporativa, cujos
interesses são que as universidades produzam pessoas que se encaixem
nos nichos existentes na estrutura social ao invés de tentar transformá-las.
Sempre soubemos que nosso sistema educacional “socializava” – em sentido
durkheiminiano – as pessoas, mas nunca nos preocupamos antes com isso,
pois presumíamos que valia mesmo a pena perpetuar as nossas regras sociais.
Agora, e com razão, já estamos começando a duvidar disso. Existe o interesse
da burocracia académica em se manter: seu património, edifícios, posições
(honoríficas ou materiais), e o seu crescimento constante em linhas mais
ortodoxas. Esses interesses maiores são já internalizados nas motivações do
académico: promoção, estabilidade, salários mais altos, prestígio social – os
quais são mais bem garantidos nas trilhas de direções prescritas.
Todos esses interesses operam, não por meio de qualquer decisão conspiratória, mas por meio das engrenagens mesmas de um sistema bem lubrificado, assim como a irracionalidade do sistema socioeconómico opera não por
meio de qualquer complô demoníaco, mas por meio do mecanismo mesmo
da motivação do lucro e do mercado, é como os mesmos tipos de decisões
políticas se reproduzem no Congresso, ano após ano.
Ninguém intenciona exatamente o que acontece. Eles apenas seguem as
regras do jogo. Da mesma forma com a educação; daí a necessidade de desafiar essas regras sociais que algo silenciosamente conduzem o estudioso para
trivialidades, pretensão, pomposidade e produção de objetos inanimados:
sejam eles livros, diplomas, edifícios, projetos de pesquisa ou peças isoladas de
conhecimento morto. (Ralph W. Emerson ainda tem razão: “As coisas estão
na sela da cavalgadura e levam consigo as rédeas de toda a humanidade”).[8]

[8] Ralph Waldo Emerson foi um ensaísta, conferencista, filósofo, abolicionista e poeta
norte-americano que liderou o movimento transcendentalista de meados do Século
XIX. Era visto como um defensor do individualismo e um crítico presciente das pressões contrárias da sociedade, e disseminou os seus pensamentos por meio de dezenas

Os usos da literacia académica

27

Não há dúvidas, então, sobre alguma universidade “desinteressada”, apenas uma questão sobre que tipo de interesses a universidade atenderá então.
Existem interesses humanísticos fundamentais – acima de qualquer estrato,
partido, nação, ideologia – que acredito que a universidade deva servir
conscientemente. Presumo que seja isso o que queremos dizer quando nós
falamos (independentemente de como agimos depois) em promover certos
“valores” na educação. A universidade deve declarar desabridamente que
seu interesse é eliminar a guerra, a pobreza, o racismo, a xenofobia, as restrições governamentais à liberdade individual e fomentar assim um autêntico
espírito de cooperação e preocupação na geração em crescimento. Não deve
servir aos interesses de determinadas nações, partidos, religiões ou dogmas
sociopolíticos. Ironicamente, a universidade muitas vezes serviu a interesses
particulares governamentais, militares ou comerciais estreitos e, ainda assim,
negou apoio aos valores transcendentais maiores, sob o suposto de que era
necessário para se manter a “neutralidade”.
Regra 2: Seja imparcial. O mito da “imparcialidade” seja na lecionação ou
na investigação é baseado em uma confusão comum. Se ser objetivo é ser
escrupulosamente cuidadoso ao relatar com precisão o que se vê, então, é
claro que isso é louvável. Mas esta precisão é apenas um pré-requisito. Se
um ferreiro usa instrumentos de medição confiáveis é um pré-requisito para
fazer um bom trabalho, mas não responde à pergunta crucial: ele agora forjará
uma espada ou uma relha de arado com os seus instrumentos? O facto de
o ferreiro ter determinado de antemão que prefere uma relha de arado não
exige que distorça as suas medidas. O facto de o estudioso ter decidido que
prefere a paz à guerra não exige que ele distorça os seus dados e metodologias. Muitos estudiosos renunciam a um conjunto inicial de valores, porque
deixam de fazer a distinção adequada entre um conjunto final de valores e
os instrumentos necessários para obtê-los. Os valores podem ser subjetivos
(derivados das necessidades humanas); mas os instrumentos devem ser
imparciais (precisos). Os nossos valores sociais devem determinar as nossas
perguntas – as quais formulamos, na investigação académica – e não, necessariamente, as respostas.[9]
de ensaios publicados – ademais de 1.500 conferências públicas proferidas nos Estados
Unidos. (Nota do Trad.)
[9] Aqui o preceito de Howard Zinn aproxima-se muito do conceito de neutralidade
axiológica de Max Weber, particularmente, na distinção sobre a remissão a valores no
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Regra 3: Mantenha-se estritamente em sua área disciplinar. A especialização
se tornou tão absurdamente extrema no mundo académico quanto no mundo
médico. Não se é mais um especialista em governo norte-americano, mas
no Congresso ou na Presidência, ou em lobbies específicos: um historiador
é um especialista no período colonial ou na formação nacional inicial. Isso
é natural quando a educação está divorciada da promoção de valores. Para
trabalhar em um problema real (como eliminar a pobreza em uma nação que
produz riqueza no valor de U$ 800 bilhões a cada ano), seria necessário seguir
esse problema social em muitas linhas disciplinares sem maiores hesitações,
lidando com materiais históricos, teorias económicas, problemas políticos
e perspetivas sociais. A especialização garante que não se pode acompanhar
um problema social do início ao fim. Garante a dinâmica da academia sob o
leitmotiv do sistema: dividir para reinar!
Outro tipo de segregação académica serve para impedir que os universitários lidem com problemas sociais urgentes: aquela que separa empiria e
teoria. Aprendemos as ideias dos grandes filósofos e poetas[10] em uma parte
de nossa experiência educacional. Na outra parte, nos preparamos para ocupar nosso lugar no mundo socio-ocupacional real. Na ciência política, por
exemplo, um teórico político discute visões transcendentais para uma boa
sociedade, enquanto outra pessoa apresenta descrições factuais dos governos realmente existentes. Mas ninguém conjuga o ser e o dever-se. Ter-se-ia
que lidar com como ir daqui para lá, i.e., da realidade presente para a visão
poética. Observe quão pouco trabalho é feito na ciência política sobre as
estratégias para a transformação social. Tanto o estudante quanto o professor
lidam com a teoria e a realidade em cursos separados; a compartimentação
os neutraliza em segurança. Quiçá seja a hora de lembrarmos de Jean-Jacques
Rousseau:[11] “Nós temos físicos, geómetras, químicos, astrónomos, poetas,
momento da escolha do objeto de estudo. Além de Zinn ser um anarquista – e/ou socialista
libertário –, era norte-americano, o que, duplamente, o teria afastado – com uma certa
“distância higiénica” alargada, sobretudo no pós-Maio de 1968 – do arcaboiço teórico-metodológico marxiano, marxista e/ou marxistizante, cujo pressuposto fundamental
seria justamente aquele que persegue o autor através do núcleo racional mais vibrante
do fio de arguição fulcral de seu belo ensaio (Nota do Trad.).
[10] Filósofos e poetas devem ser entendidos aqui no sentido amplo de pensadores críticos e criadores imaginativos em geral, para além dos domínios estritos da episteme e a
estética (Nota do Trad.).
[11] Rousseau, Jean J. (2019). Discurso sobre Ciências e Artes. Textos Filosóficos. Lisboa:
Edições 70, p. 28. (Nota do Trad.).
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músicos e artistas plásticos em abundância mas não temos mais cidadão
algum entre nós”.
Regra 4: Para ser “científico”, é preciso neutralidade. Este é um conceito errado
de como a ciência funciona, tanto de facto quanto de direito. Os cientistas
têm valores, mas eles já os escolheram há tanto tempo que os esquecem;
eles visam salvar vidas humanas, estender o controlo humano sobre o meio
ambiente para a felicidade de homens e mulheres de carne e osso. Esta é a
suposição tácita por trás do trabalho científico, e um fisiologista ficaria surpreso se alguém sugerisse que ele partisse de uma posição neutra em relação
à vida ou à morte, à saúde ou à doença. De alguma forma, os cientistas sociais
ainda não conseguiram aceitar abertamente que o seu objetivo é manter
as pessoas vivas, distribuir equitativamente os recursos da terra, ampliar o
espectro da autodeterminação e a zona mesma da liberdade humana e, portanto, direcionar seus esforços para esses fins.
A afirmação de que as ciências sociais são “diferentes”, porque seus instrumentos estão “contaminados” com subjetividade, ignora as novas descobertas
nas ciências exatas: que o próprio facto da observação distorce a medição do
físico, e o que ele vê depende de sua posição no espaço, por exemplo. As ciências físicas já não falam mais sobre certeza, mas sim sobre “probabilidades”;
embora as probabilidades possam ser maiores para eles do que nas ciências
sociais, ambos os campos lidam com dados não-definitivos.
Regra 5: Um académico deve, para ser “racional”, evitar o “sentimentalismo”.
(Conheço um homem da área de estudos asiáticos que foi informado por
administradores universitários que os artigos que escreveu – ao retornar da
Guerra do Vietname – eram muito “sentimentais”). É verdade que a emoção
pode distorcer a realidade. Mas também pode melhorar a visão. Se uma das
funções do estudioso é a descrição precisa, então é impossível descrever uma
guerra sem emoção e com precisão ao mesmo tempo. E se a competência
especial da mente humana é nos capacitar a perceber o que está fora de nossa
própria experiência limitada, essa competência é promovida, a perceção
é aguçada pela emoção. Mesmo uma grande dose de sentimentalismo no
que é a descrição da escravidão simplesmente começaria a transmitir com
precisão a um estudante universitário branco como era a escravidão para o
homem negro.
Assim, exatamente do ponto de vista do que o intelecto deve fazer por nós
– estender os limites de nosso entendimento – a abordagem “fria, racional,

30

Estudos Globais do Trabalho

sem emoção”, falha. Por muito tempo, os norte-americanos brancos foram
sentimentalmente alienados do que o negro sofreu neste país por uma descrição histórica fria e, portanto, inadequada. A guerra e a violência, privadas
de sua brutalidade pela qualidade prosaica da página impressa, tornaram-se
toleráveis para os jovens. (É verdade que a poesia e os romances foram lidos
nas aulas de inglês, mas eram nitidamente separados das aulas de história e
política). A razão – para ser exato – deve ser temperada pela emoção, como
Reinhold Niebuhr[12] certa vez nos lembrou.
Recusando-se, então, a nos deixar limitar por noções em tudo tradicionais
de desinteresse, imparcialidade, método científico, racionalidade – que tipo
de trabalho os estudiosos podem fazer, na busca deliberada, e não-neutra, de
um mundo mais habitável? Estarei eu aqui a insistir no controlo orwelliano
das actividades académicas? De jeito nenhum. Estou, antes, sugerindo que
os estudiosos, por conta própria, reconsiderem as regras pelas quais trabalharam e comecem a direcionar as suas energias intelectuais para os problemas
urgentes de nosso tempo.
Especificamente, podemos usar nosso tempo e energia académicos para
aguçar as perceções dos complacentes, expondo aqueles factos que qualquer sociedade tende a esconder sobre si mesma: os factos sobre riqueza e
pobreza, sobre tirania nos Estados socialistas e capitalistas, sobre mentiras
contadas por políticos, os medias de massa, a Igreja, os líderes populares.
Precisamos expor a lógica falaciosa, analogias espúrias, slogans enganosos
e aqueles símbolos inebriantes que levam as pessoas ao assassinato (seja a
bandeira vermelha e o ideal socialista ou a economia de mercado e a liberdade individual). Precisamos cavar abaixo das abstrações para que nossos
concidadãos possam fazer seus julgamentos sobre realidades específicas por
trás da retórica política. Precisamos expor inconsistências e padrões duplos.
Em suma, precisamos nos tornar em críticos da cultura dominante, ao invés
dos seus apologistas e perpetuadores incondicionais.
A universidade é especialmente pródiga em tal tarefa. Embora obviamente
não esteja distante das pressões dos negócios, militares e políticos, acaba
por ter tão-só aquela margem de manobra, apenas aquela tradição de dizer
a verdade (embora violada na prática) que pode permitir que se torne uma
porta-voz da mudança.
[12] Reinhold Niebuhr foi um teólogo reformado norte-americano, especialista em ética,
e comentarista de política e de assuntos públicos, professor titular do Union Theological
Seminary, por mais de trinta anos a fio. (Nota do Trad.)
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Isso exigirá oferecer à sociedade as visões esquecidas, as utopias perdidas
e/ou os sonhos não-realizados – extremamente necessários nesta era de
cinismo. Aqueles fora da universidade que podem agir pela mudança são
desencorajados pelo pessimismo. Um pouco de perspetiva histórica, alguma
recapitulação da experiência de vida social e movimentos de outras épocas,
de outros lugares, embora não encorajem total e diretamente, podem, então,
pelo menos, sugerir possibilidades.
Junto com as visões inspiradoras, precisaremos de esquemas específicos
para cumprir estes objetivos fundantes, que devem então ser apresentados
aos grupos que podem usá-los. Que os economistas elaborem um plano de
alimentação gratuita, em vez de aconselhar o Federal Reserve Board sobre
taxas de juros. Deixemos os cientistas políticos desenvolverem métodos de
resistência para os pobres, em vez de métodos de contrainsurgência para
militares. Que os historiadores nos instruam ou nos inspirem, a partir dos
dados do passado, ao invés de nos divertir, nos entediar ou nos enganar.
Deixemos os cientistas duros descobrirem e apresentarem ao público planos
sobre como tornar os automóveis seguros, as cidades bonitas ou o ar puro.
Que todos os cientistas sociais trabalhem em formas de mudança em vez de
meramente descrever o mundo que existe, para tornar possíveis alterações
revolucionárias necessárias com o mínimo de desordem.
Não tenho certeza de como será uma revolução na academia, não mais do
que sei como será uma revolução na sociedade. Duvido que tome a forma de
algum grande evento cataclísmico exclusivo. Mais provavelmente, será um
processo, com períodos de tumulto e de quietude, em que iremos, aqui e ali
– aos dois e aos dez – criar alguns focos de preocupação dentro das velhas
instituições, transformando-as a partir de dentro. Não há um grande dia de
ajuste de contas pelo qual esperar. Em vez disso, devemos começar já agora
a liberar aqueles quinhões de terreno em que estamos – para “votar” por
um novo mundo (como Henry Thoreau já nos sugeriu) com todos a todo
momento em vez de em momentos assépticos cuidadosamente selecionados
por outrem.
Assim, estaremos representando então as crenças que sempre nos moveram como humanos, mas raramente como académicos. Para isso, teremos de
desafiar a mitologia profissional que nos manteve nas trilhas dos costumes,
nossos olhos desviados (exceto em momentos de caridade) da crueldade
por todo lado. Estaremos levando a sério, pela primeira vez, as palavras
dos grandes poetas e filósofos que amamos parafrasear, mas nunca emular.
Estaremos fazendo isso, não no interesse dos ricos e poderosos, ou até em
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nome de nossas próprias carreiras, mas por aqueles que nunca tiveram a
chance de ler poesia e estudar filosofia, que até agora tiveram que se esforçar
a sós apenas para se manterem aquecidos durante o frio do inverno, ou para
permanecer vivos, durante os apelos à guerra.
***
Nota Editorial Final (da edição em Língua Portuguesa)
Howard Zinn (24 de agosto 1922 – 27 de janeiro 2010) foi grande. Um gigantesco
historiador social, um dramaturgo, um filósofo e crítico social norte-americano.
Ele foi, também, presidente do Departamento de História e Ciências Sociais do
Spelman College e full professor, em Ciências Políticas, desde a Universidade
de Boston. Zinn escreveu mais de 20 livros, incluindo seu influente e best-seller A People’s History of the United States, em 1980. Em 2007, ele publicou
uma versão para leitores mais jovens, A Young People’s History of the United
States. Zinn já se descreveu como “metade anarquista, metade socialista…
Talvez um socialista democrático?”. Ele publicou, especialmente, sobre o
movimento pelos direitos civis, o movimento antiguerra e a história social
e política da classe trabalhadora e dos grupos subalternos nos EUA. O seu
livro de memórias, You Can’t Be Neutral on a Moving Train (Beacon Press,
2002), também foi o título de um memorável documentário, de 2004, sobre
sua vida e obra. Howard Zinn é um dos principais historiadores que inspiram
a produção intelectual do Grupo História Global do Trabalho e dos Conflitos
Sociais (FCSH/NOVA/Lisboa). O gestus que acompanha aqui a sua tradução/
adaptação para a língua portuguesa rende uma homenagem ao seu legado.
*
Este artigo foi traduzido do texto original em inglês – com permissão de
Silvia Stramenga e Fred Courtright –, membros do conselho editorial da
Seven Stories (The Zinn Reader: writings on disobedience and democracy.
New York: Seven Stories, pp. 533-542) e – a seguir – cotejado com uma sua
republicação em espanhol, traduzido por Alejandra Vassallo, sob permissão
direta do autor, na revista Taller (Buenos Aires: Asociación de Estudios de
Cultura y Sociedad), vol. 3, n. 8 (novembro de 1998), com a autorização
de Pablo Pozzi, enquanto historiador membro do seu conselho editorial
internacional. (As nossas fontes são cá, portanto, a americana The uses of
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scholarship - Seven Stories & a portenha La utilidad de la investigación académica – Ediciones Clacso).
*
Aqui reproduzimos uma breve nota editorial de Pablo Pozzi (2020):
“Quando pedimos ao Prof. Zinn que contribuísse com um texto sobre os
anos 60’, ele sentiu que poderia combinar várias coisas. Primeiro, atender ao
pedido. Segundo, contribuir no debate que ocorreu em nossa Oficina sobre
o Papel do Intelectual. Assim decidiu colaborar com um texto seu de 1969
que nos rememora como era discutido o papel do intelectual àquela época”.
*
Nota de Leitura do Trad.:
Do ponto de vista daquilo que defende, em termos de teoria social crítica,
afirma-se, através do texto, que a literacia académica só se torna relevante em
um estreito liame mediante um movimento social revolucionário e de massas.
As suas conclusões, neste ensaio, convidam a uma leitura “engajada”, directa e
militante de tais pressupostos, o que poderá resultar já tanto cientificamente
insustentável quanto politicamente irresponsável em conjunturas adversas.
E, em alguns momentos, há certo reducionismo para com o nexo que une e
distingue razão e revolta, por um lado, bem como com a própria perspetiva
assumida, que oscila entre o que é a crítica weberiana a um postulado científico-natural e as conceções marxianas sobre a objectividade científica e o
ponto de vista social; além de algum romancear de fenómenos subjacentes à
relação entre pensamentos e sentimentos. Trata-se, pois, de um documento
pleno de vida e de contradição. Reflete, neste sentido, a “alma social” da vaga
revolucionária mundial dos anos rebeldes de 1960’/70’. A inserção deste
texto como abertura de nosso volume comemorativo de 10 anos do Grupo
de Investigação é tanto uma homenagem a este intelectual quanto um gesto
ao qual esperamos estar à altura e sustentar com intenções. Algo deste “espírito” deverá ser retraduzido aos nossos tempos.
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MAIO DE 68, TRABALHO E SUBJETIVIDADE:
ENCONTRO FALHADO OU DESVIO NECESSÁRIO?*
Christophe Dejours**

Alguns guardam uma lembrança nostálgica dos eventos de maio de 1968: a de
um momento extraordinário, mas breve, de “libertação da palavra” tanto na
rua como na Sorbonne ou no Odéon, tanto nas paredes das grandes cidades
repentinamente cobertas de cartazes como em certas instalações industriais
paralisadas pela greve. Mas para a maior parte dos que viveram esse período,
essa agitação não foi mais do que um momento de emoção espontaneísta e
irracional, sem consistência e sem amanhã. Quanto aos analistas políticos,
estão quase todos de acordo para tecer um julgamento condescendente sobre
os “eventos de 68”: Maio de 68 não teve consequência nenhuma na ordem
política e somos forçados a constatar que a “geração 68” demonstrou a sua
esterilidade no final de contas.
Não pretendo “avaliar” Maio de 68 e as suas consequências. Ater-me-ei a
propor alguns elementos de reflexão relacionados com preocupações práticas e científicas que me parecem, pessoalmente, descender de Maio de 68.
Aparentemente, Maio de 68 levantou de forma original a questão do sentido do trabalho. Maio de 68 também estigmatizou, à sua maneira, o espectro
da alienação. Pessoalmente, subscrevo a ideia formulada por H. Arendt[1]
segundo a qual esta crise, que afetou pouco antes e pouco depois numerosos
outros países industriais, exprimia pela voz dos estudantes um esgotamento
* Este texto foi inicialmente publicado no n°1 da Revue Travailler (1998), p. 123-136.
É com a amável autorização da Travailler que aqui publicamos esta tradução. Traduzido
por Duarte Rolo, psicólogo, Maître de Conférences na Universidade de Paris e investigador
associado do Grupo História Global do Trabalho e dos Conflitos Sociais da Universidade
Nova de Lisboa.
** Professor emérito da Universidade Paris-Nanterre et diretor científico do Instituto de
Psicodinâmica do Trabalho (IPDT, Paris).
[1] Arendt, Hanna. (1969). Crises of the Republic. (Traduzido para o francês por Guy
Durand 1972. Du mensonge à la violence). Calmann-Lévy, p. 119-120, 194.
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da esperança de felicidade carregada pela proliferação aparentemente irresistível da técnica e das máquinas ou o medo que “o progresso da indústria
venha a suprimir qualquer possibilidade de encontrar um verdadeiro interesse no trabalho…”.[2]
As preocupações que emergiram então, as reivindicações que se formaram
progressivamente eram, em grande parte, de natureza qualitativa: “mudar a
vida”. O trabalho repetitivo sob constrangimento de tempo trazia uma proliferação de objetos de consumo, mas arruinava a vida daqueles que os produziam: o tédio, o absurdo, a falta de sentido, o embrutecimento, o desgaste
físico e psíquico pairavam sobre o conjunto da população laboriosa: “chega
de perder a vida tentando ganhá-la!”. Os decénios de taylorização que precederam o Maio de 68 haviam desestruturado numerosas profissões e haviam
condenado artesãos, pequenos comerciantes, camponeses e, dentro de pouco,
liceais e estudantes, a submeterem-se a tarefas onde lhes era explicitamente
exigido trabalhar sem pensar. Aquilo de que todos os trabalhadores falavam
então, era da decepção de não poder contribuir para a sociedade através do
seu pensamento, da sua inteligência, da sua imaginação. E disso sofriam.
Esse sofrimento constituía uma das características da condição existencial
dos operários e de um número crescente de empregados do sector terciário
colonizado sem meias medidas pela taylorização (bancos, seguros, correios,
etc.). O trabalho era nessa época considerado pela maioria como “uma desgraça socialmente gerada”. Foi neste contexto que começámos a ouvir falar
da “crise dos operários especializados”.
Face a esta interpelação do corpo social no seu todo, as respostas divergiam.
$GHVFRQƪDQ¦DVLQGLFDO
Do lado dos sindicatos, as queixas qualitativas eram abordadas com circunspeção, quando não com desconfiança. Estas embatiam de viés com a tradição
reivindicativa. A orientação dominante junto dos militantes consistia então
numa “tradução” ou “transcrição” do qualitativo em quantitativo: aumentos
salariais, segurança do emprego e mensualização, “a trabalho igual, salário
igual”, prémios de penosidade, etc.
Mas os sindicatos não se limitavam apenas a esta orientação única.
Contribuíam também para o desenvolvimento de uma nova temática: a melhoria das condições de trabalho. O Estado acordou subsídios significativos para
[2] Wolin & Schaar citados por Arendt, Hanna. (1969). Crises of the Republic. Traduzido
para o francês por Guy Durand 1972. Du mensonge à la violence. Calmann-Lévy, p. 194.
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a investigação sobre a melhoria das condições de trabalho: Ação RESAT
em 1973 (pesquisa sobre a melhoria das condições de trabalho, bolsas para
a formação interdisciplinar de jovens investigadores), experimentação da
formação permanente para todos, etc.
Todavia, a ação sindical permanecia essencialmente orientada para a
prevenção das afeções da saúde do corpo: prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais, formação sobre a segurança, extensão das
prerrogativas das CHS (Comissão de Higiene e Segurança) até à melhoria
das condições de trabalho e criação das CHS-CT (Comissão de Higiene –
Segurança e Condições de Trabalho).
Mas as questões relativas à saúde mental, ao sofrimento, ao medo da alienação, não foram levadas em consideração. Pior, essas preocupações foram,
de uma forma geral, consideradas suspeitas.
O sofrimento, a depressão, o desespero, a angústia, o desejo, todos estes
temas eram vistos como “estados da alma”, dos quais apenas se queixavam
os agentes da pequena burguesia, e entre eles, em particular os estudantes
privilegiados e inexoravelmente destinados a serem intérpretes da consciência de classe hedonista-gozona-pequeno-burguesa, aos quais se juntavam
operários e sobretudo empregados iludidos, enganados, embusteados porque precisamente não teriam, ou teriam perdido, qualquer enraizamento na
classe operária. Vigorava ainda a desconfiança das organizações políticas e
sindicais ao encontro dos “intelectuais”, considerados a priori como perigosos
quando não estavam “organicamente” vinculados à “classe”. O obreirismo
tinha o vento em poupa após 68 e impunha-se de forma massiva junto dos
estudantes esquerdistas que se esforçavam por copiar ou adquirir autenticamente um habitus operário.
Porquê uma tal desconfiança em relação ao tema do sofrimento e do prazer no trabalho?
Os estados da alma, o tédio, a desesperança, o consumo de haxixe e de
outras drogas, designadamente de LSD, os cabelos compridos, tudo isto era
considerado como uma contaminação vinda dos Estados Unidos e como um
sinal patente de uma degenerescência que só podia concernir os estudantes
pequeno-burgueses. Tratava-se de uma praga que convinha combater erigindo
barreiras anti-épidémicas de tipo Lazareto para proteger a classe operária.
Os que se preocupavam com estes problemas de sociedade ou de “civilização” eram psicólogos, psiquiatras e, de entre estes, mormente os que se
interessavam pela psicanálise, uma disciplina cujo prestígio continuava em
aumento desde o início dos anos 60 em toda a sociedade, exceto entre os
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sindicatos e o Partido Comunista onde, tradicionalmente, a psicanálise era
antes mal vista; aí permanecia-se ainda fundamentalmente fiel ao manifesto
sobre “a psicanálise ideologia reacionária”.[3] As investigações sobre o funcionamento psíquico, sobre as próprias psiconeuroses, sobre a subjetividade em
geral, passavam por ser “umbiguistas”, individualistas e perigosas na medida
em que desviavam a atenção dos trabalhadores para preocupações individuais
que constituíam um verdadeiro perigo para a construção da consciência de
classe e para a ação em favor da revolução. Em substância, acreditava-se correntemente que a psicanálise despolitizava as pessoas sobre as quais lançava
o seu feitiço, que era um obstáculo à ação coletiva, que estava ao serviço
da adaptação, da resignação, do conformismo pequeno-burguês e agia em
benefício da “normalização social”.
A psicanálise, enfim, repousava, segundo o comunismo ortodoxo, sobre
um erro científico que refere para o idealismo. Na perspectiva materialista, a
subjetividade, o psiquismo passavam por ser reflexos: reflexo das condições
objetivas, das relações de produção, de dominação e de exploração. O sofrimento era tido por uma consequência infeliz, senão trágica, de facto, mas
fundamentalmente por um efeito sem substância. A esquerda comunista
era materialista e objetivista. Levar a subjetividade a sério era iludir-se, era
tomar o efeito (ou o reflexo) pela causa. Qualquer reflexão ou ação que tivesse
por ponto de partida a análise do sofrimento só poderia levar ao fracasso, à
decepção ou à desmobilização.
Trata-se aqui de uma descrição um pouco esquemática de um ponto de
vista amplamente partilhado na época, apesar de algumas notáveis exceções.[4]
A ideologia proletariana viril
Quanto à ideologia progressista e revolucionária fundada sobre a tradição
proletariana, considerava que o sofrimento, o cansaço, ou até a doença
eram preocupações de mulher e de criança.[5] O operário só tinha dignidade enquanto, face ao sofrimento, fosse capaz de cerrar os dentes e não
deixar transparecer que estava desestabilizado. E sobretudo um proletário
[3] Bonnafé L., Follin S., Kestemberg J., Lebovici S., Le Guillant L., Monnerot S., Shentoub
S. (1949). La psychanalyse comme idéologie réactionnaire. La nouvelle critique, extraits
publiés dans Société française, 1987, n. 23, p. 21-24.
[4] Consultar os trabalhos de B. Doray junto dos sindicatos da metalurgia: Doray, B.
(1980). Conditions de travail: la psychiatrie sans connaissances? Prévenir, n.2, p. 89-92.
[5] Rebérioux, M. (1989). Mouvement ouvrier et santé. Prévenir, n.18, p. 8.
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era digno e respeitável se fosse corajoso. E um homem corajoso só é viril se
não se queixar. Não havia na ideologia proletariana uma negação do sofrimento. Havia apenas uma condenação da queixa individual. Se o sofrimento
era reconhecido, se dava lugar até às vezes a descrições patéticas, era para
ilustrar a ignomínia e para confortar a denúncia do inimigo de classe, do seu
cinismo e da sua cobiça. Não era para a ouvir enquanto tal, para a analisar
ou para a utilizar para algum fim. A ideologia revolucionária era também
uma ideologia da virilidade que cultivava o desprezo pelo fraco, pelo tímido,
pelo sensível, pelo medricas, pelo cobardolas, pelo paneleiro. Lamentar-se,
era uma covardia. O ideal era tornar-se insensível ao sofrimento, não “ligar
a si próprio”. Comover-se com o sofrimento de outrem, era dar provas de
pieguice, pois a compaixão era tida como uma concessão à ideologia cristã
e retrógrada. A compaixão não podia ser o feito de um homem, era tolerada
por parte de uma mulher.
Sofrimento e injustiça
Todavia, quando o sofrimento era invocado pelos militantes, era não somente
para estigmatizar o inimigo, mas também para denunciar a injustiça. Este
ponto merece ser sublinhado pois, à época, a cultural sindical defendia com
vigor a ideia de uma equivalência entre sofrimento no trabalho e injustiça.
O sofrimento era, em primeira intenção, entendido como o feito de uma injustiça. Mas para combater o sofrimento não devíamos demorar-nos sobre ele.
Pelo contrário, devíamos virar-lhe costas para nos dedicarmos à luta contra
a injustiça. Se sublinho este ponto, é porque hoje precisamente, o elo entre
sofrimento e injustiça já não é evidente para a maioria dos nossos concidadãos. O sofrimento no trabalho é de lamentar, é desolador. Mas passa por ser
um efeito da fatalidade, não da injustiça. A fatalidade é a “lei do mercado”, é a
“guerra econômica”. Se os indivíduos que hoje trabalham sofrem, é por causa
da competitividade cujo endurecimento derivaria de leis exteriores à vontade
humana. O sofrimento seria uma consequência do sistema, contra a qual nada
poderíamos fazer! Apenas podemos, portanto, deplorá-lo, mas seria irracional
revoltarmo-nos contra ele. Não nos revoltamos contra uma leucemia, contra
o vírus da SIDA ou contra um tremor de terra. É a “causalidade do destino”.
Para tornar aos ideólogos dos anos 68, os mais radicais dentre eles negavam
qualquer legitimidade ao tratamento específico do sofrimento, afirmando
que face ao sofrimento apenas havia duas respostas possíveis: afastar-se
para investir a ação revolucionária ou tratá-lo e ceder assim a um lastimável
processo de adaptação ou de normalização psiquiátrica.
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Para os outros militantes, se não convinha demorar-se inutilmente sobre
o sofrimento psíquico, era preciso saber reconhecer a doença mental requerendo cuidados especializados. Mas em todo o caso, permanecíamos na
ideia de que para o sofrimento apenas há soluções vindas do exterior: ou
a montante do sujeito através da transformação política da sociedade ou
do trabalho (com a ajuda de concetores, de economistas, de ergonomistas,
de juristas e de sociólogos), ou a jusante do sujeito através da intervenção
médica, ou seja, graças ao recurso uma vez mais a peritos que só conhecem
o sofrimento psíquico no trabalho de longe.
Partes integrantes de uma concepção globalmente pejorativa do sofrimento, da queixa e da subjetividade, os sindicatos e os partidos políticos de
esquerda ainda não reconheceram nestes temas um desafio político de fundo.
Não assumiram a dificuldade, não a enfrentaram. Tentaram contorná-la.
Mas é verdade, em sua defesa, que a análise do sofrimento e da queixa não
permitia elencar facilmente objetivos de ação política.
Todavia, se olharmos de mais perto, a análise do sofrimento nas organizações e no trabalho abria apesar de tudo sobre perspectivas de ação. Mas
para isso era preciso passar por uma remodelação profunda da concepção
que tínhamos da ação, e era aqui que jazia a dificuldade principal, julgo eu.
As iniciativas patronais
Do lado do patronato, do Estado e dos partidos políticos de direita, a resposta às questões levantadas por Maio de 68 era bem diferente. Eles levaram
a sério os problemas levantados pelo mal-estar dos operários especializados. Foram encomendados relatórios pelo patronado (o relatório Sudreau,
por exemplo), que se inquietavam com as ameaças pesando sobre o futuro.
A dimensão qualitativa da queixa e a ultrapassagem dos sindicatos pelas
novas reivindicações, a emergência do movimento esquerdista, a ligação
estabelecida durante um tempo entre estudantes e trabalhadores metia medo
ao patronato e ao Estado. O governo de Pompidou organizou um discreto
movimento de drenagem e recuperação da experiência acumulada pelos
esquerdistas, propondo, por via dos serviços encarregues pela investigação
em diversos ministérios (Saúde, Trabalho, Construção, Indústria, etc.),
numerosos contratos de estudo para pesquisadores em formação, onde o
conhecimento do terreno era valorizado. E sobretudo o patronato lançou-se numa reflexão sistemática sobre a organização do trabalho. Tentaram-se
numerosas experiências em torno da extensão das tarefas, do enriquecimento
das tarefas, dos grupos semi-autónomos… Foi dado um eco autêntico às
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inovações da Volvo na Suécia. Procuravam-se então saídas para o taylorismo
ou, pelo menos, perspectivas de reorganização.
Para analisar a questão do sofrimento e do prazer no trabalho, o patronato
apelou em grande medida aos psicólogos, aos psicosociólogos, aos psicanalistas e até aos sociólogos. Foram feitas numerosas experiências sobre conduta
de reuniões, sobre formação de quadros às técnicas de entrevista individuais,
sobre grupos de fala, sobre grupos terapêuticos. Não se hesitava em pedir
a estes profissionais para adaptarem os princípios das psicoterapias individuais e de grupo às empresas, beneficiando em primeiro lugar a formação
das chefias e das direções de empresa.
Foram numerosos os especialistas a responder a este apelo, contentes por
verem enfim surgir uma preocupação com os indivíduos, com os seus desejos e expectativas. Foram numerosos os que ofereceram a sua contribuição
entusiasta a estas experiências piloto para combater a monotonia, o tédio, a
falta de sentido no trabalho.
De todas estas pesquisas conduzidas em França, inspiradas pelas correntes
britânicas, americana e escandinava, saíram de facto resultados substanciais.
Em particular a noção de recursos humanos, suposta a reabilitar a dignidade,
imaginação, a criatividade e a iniciativa jazida no interior dos trabalhadores,
mas refreada pela organização tayloriana da produção.
A ideologia do sucesso e do prazer
Pois os pressupostos, ou seja, o fundo ideológico e científico do patronato,
eram bem diferentes do dos sindicatos e do Partido Comunista. Desejo e
prazer faziam parte das preocupações da burguesia, o que precisamente
denunciavam os sindicatos. O patronato sabia e ainda sabe que o desejo e
o sonho são o ponto de partida da imaginação e sabia mobilizar e glorificar
a inventividade, a criatividade e o gosto de empreender. Sabia que esse
gosto de empreender repousa no desejo e não na defesa ou na denúncia da
injustiça. Era por levar o desejo a sério que o patronato se preocupava com
o sofrimento, pois pensava que, se o dito sofrimento desmobiliza a inteligência, ele também é necessário para manter a dominação. A descoberta
que o patronato fez no pós-68, graças à ajuda dos especialistas da psicologia
empresarial, foi que era possível mobilizar o desejo dos executantes e recuperar os seus frutos sem correr riscos relativamente ao seu poder, na condição
de conceder aos executantes uma parte de responsabilidade na concepção
e na gestão da organização do trabalho. Mesmo quando a evolução se fazia
a pequenos passos, com prudência, senão pusilanimidade, somos forçados

42

Estudos Globais do Trabalho

a reconhecer que os operários especializados apreciavam o enriquecimento
das tarefas e não traíam a empresa servindo-se dos espaços de autonomia
recentemente concedidos para os sequestrar assim que possível em benefício de ações subversivas. É verdade que no mesmo período os industriais
japoneses já estavam bastante mais longe, concedendo gratificações mais
concretas e incomparavelmente mais importantes do que em França, aos
operários especializados que, contribuindo com o seu zelo e a sua inteligência, beneficiavam a organização do trabalho.
Noutros termos, em resposta ao sofrimento dos operários especializados, o
patronato procurava soluções diretas passando pela transformação do trabalho.
Ao mesmo tempo, e em parte graças a estes avanços em matéria de flexibilidade das tarefas e das atividades, a diversificação dos modelos produzidos
nas indústrias em série contribuía para deslocalizar a concorrência e extrair
novas perspectivas de mercado. Esta evolução vinha confortar em retorno
os esforços em favor das experimentações sobre a polivalência e a adaptabilidade rápida aos pedidos de diversificação dos produtos vindos dos clientes. Anunciava-se “flexibilidade” e “autonomia” na organização das tarefas.
As novas tecnologias (designadamente as indústrias de processo), as tarefas
com fortes constrangimentos cognitivos e menor constrangimento físico,
contribuíam para orientar as pesquisas aplicadas para a psicologia. Por fim,
a automatização e os primeiros robôs de pintura das carroçarias automóveis
faziam o seu aparecimento, a custo de um esforço de inovação considerável
que visava libertar-se da dependência dos operários especializados, destacados para as tarefas mais penosas.
Na contribuição dos engenheiros, dos informáticos, dos concetores, dos
psicólogos e dos psicosociólogos, havia decerto pressupostos e finalidades
políticas e ideológicas que justificavam uma certa circunspeção por parte
dos sindicatos. Mas é certo que face às questões levantadas pelo Maio de 68
relativamente ao trabalho, as duas respostas, sindical e patronal, tomavam
direções muito diferentes. Durante este período, os sindicatos e os partidos
de esquerda, até à descendência do esquerdismo, não conseguiram propor
outra coisa que não a crítica, ou mesmo a denúncia. Devemos reconhecer que
era difícil jogar esta partida, na medida em que era deveras desequilibrada.
Do lado do patronato e do Estado, foram angariados meios consideráveis
para as experimentações. Não se tratava unicamente de pesquisas, mas também de ações concretas, o que quer dizer que a iniciativa estava do seu lado.
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Havia alternativa?
Não teria sido possível, no entanto, adotar uma posição que não fosse apenas defensiva? Não estou certo disso. Teria sido necessário reconhecer em
primeiro lugar que não sabíamos como abordar estas questões herdadas de
68, do sofrimento e do prazer no trabalho, da alienação e da organização
do trabalho, em vez de unicamente denunciar as manipulações patronais.
Vamos admitir todavia que, sobre este ponto, os sindicatos não tivessem
escondido a sua perplexidade e a sua dificuldade em analisar e pensar estas
novas questões. Envidavam, além dos mais numerosos esforços de formação
dos militantes sobre as condições de trabalho, sobre o direito do trabalho,
sobre a prevenção, sobre a “carga mental” com a ajuda de cientistas, que,
embora em pequeno número, conseguiam muito.
Mas considerar essas dificuldades supunha ir ainda mais longe. Era necessário repensar, não tanto o sindicalismo no seu todo sem dúvida, mas a abordagem sindical. Era necessário romper com a tradição dos saberes supostamente detidos pelo topo, e ousar comprometer-se com uma abordagem
compreensiva. Ou seja, uma abordagem que rompesse resolutamente com
a peritagem, mesmo quando os peritos eram selecionados, e não depositasse todas as esperanças numa pesquisa delegada aos “peritos vermelhos”.
Suspender o ponto de vista do perito para procurar entender diretamente a
forma que os trabalhadores têm de compreender a sua relação com o trabalho
e recorrer resolutamente à escuta e à análise do sofrimento.
Adotar esta orientação teria também sido, numa certa medida, admitir
uma renúncia à ação a todo o custo, às palavras de ordem e aos slogans. Caso
tivesse sido iniciado um debate suficientemente amplo sobre o sofrimento
operário, sobre o sofrimento dos empregados, daí teriam saído uma quantidade de ensinamentos, em particular um conhecimento mais claro das relações entre sofrimento e organização do trabalho. Pois é através da análise
do sofrimento que podemos aceder à parte oculta do trabalho, aquela que
consiste em gerir a discrepância entre o prescrito e o real.[6] Essa fase de elaboração da experiência do trabalho pelos agentes teria tido grandes vantagens
com respeito à ação. Teria permitido aos trabalhadores não permanecerem
apenas numa posição expectante e impotente face às novas tecnologias e às
novas formas de organização do trabalho, na medida em que teria permitido
a cada um vislumbrar as vantagens e os inconvenientes destas inovações,
por comparação com a vivência subjetiva da relação com o trabalho nas
[6] Clot, Y. (1996). Le travail sans l’homme? La Découverte.
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organizações precedentes. Noutros termos, teria permitido a cada um formular um julgamento argumentado sobre o impacto das novas tecnologias
sobre o sofrimento e sobre o sentido do trabalho. Não há dúvida possível:
estes julgamentos seriam contrastantes entre os trabalhadores, mas então
um vasto debate poderia ter sido centralizado pelos sindicatos, alimentado
pelos conflitos de interpretação.
Sobretudo, uma verdadeira análise e uma elaboração coletiva do sofrimento
na relação com o trabalho teriam permitido a cada um individualmente e
coletivamente intervir na negociação das formas concretas dadas às novas
formas de organização e de gestão. Não somente de forma defensiva e insuficientemente fundamentada, mas com reinvindicações enunciadas numa
forma positiva sobre as expectativas relativamente ao trabalho enquanto
mediador da realização de si.
Com efeito, as novas tecnologias e as novas formas de direção ainda não
tinham sido aperfeiçoadas. Como sempre em matéria de organização do
trabalho, o trabalho real é o resultado de compromissos negociados entre
os concetores e as chefias por um lado, trabalhadores, técnicos e gentes do
ofício por outro lado. As novas tecnologias traziam com elas possibilidades
de encontro com formas mais diversificadas e mais sensatas de trabalho.
Devido à falta de instrumentos de análise e de uma elaboração clara da
relação subjetiva com o trabalho e, portanto, por não terem podido participar numa discussão argumentativa, a maioria dos trabalhadores não tinha
senão a escolha entre duas soluções: recusar e denunciar tudo, em bloco,
ou “tentar para ver”.
O resultado foi medíocre porque nesta conjuntura, o pensamento sobre
o trabalho e a iniciativa em matéria de transformação estavam ainda do lado
do adversário.
Penso pessoalmente que a desafeição pela participação sindical se deve
em parte a este encontro falhado com o trabalho, que deveríamos ter concretizado logo após 1968, sobre a análise do sofrimento no trabalho, sem
dissimular nada; admitir de uma certa forma que catalisar a fala sobre o
sofrimento não teria conduzido a uma desmobilização individualista, mas
teria permitido pelo contrário a cada um reconhecer nos outros e esclarecer
graças aos outros as dimensões partilhadas nas experiências individuais e
diversas do trabalho, e na multiplicidade de interpretações que delas poderíamos oferecer. Na realidade, penso que se tratava, desde essa época, de
proceder a uma vasta investigação sindical e política sobre as características
da “condição operária” de então.
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Os eventos de 68 eram o testemunho de uma evolução considerável dessa
condição relativamente aos proletários do princípio do século. Assinalavam
também uma nova sensibilidade. Tornavam visível uma mudança de preocupações. Mas as organizações sindicais não conseguiram encontrar as formas do
debate e não ousaram sem dúvida assumir os riscos de uma fala desordenada
procurando formular questões e aceitando diferir as respostas durante o tempo
que fosse necessário. Ao tentar cerrar fileiras em torno de reinvindicações
pouco entusiasmantes, os sindicatos foram vítimas de uma forte desafeição.
Durante esse tempo, o patronato e o Estado prosseguiram não somente a
sua reflexão, mas introduziram a sua concepção dos “recursos humanos” e
instalaram novas formas de organização do trabalho e de gestão que transformaram o panorama. Em troca do enriquecimento das tarefas, introduziram a flexibilidade, ou seja, uma nova forma de dominação no trabalho.
A implicação de numerosos trabalhadores a todos os níveis da hierarquia em
formas de trabalho mais atraentes trouxe às empresas os benefícios muito
importantes da inteligência, da flexibilidade e da iniciativa individual e coletiva. Encontramo-nos agora numa situação onde o zelo de cada um, caído
na armadilha da concorrência generalizada, contribui para o agravar da precarização. Cada esforço suplementar, cada nova performance traduz-se por
um reajustamento dos objetivos em alta, ou seja, por uma intensificação do
trabalho e por um aumento das desigualdades.
Uma nova “condição” a viver?
Trinta anos depois de 68, estamos a ultrapassar uma nova etapa: “a condição operária”, ou mais extensamente “a condição do trabalhador”, que
se caracteriza hoje pelo aparecimento do medo em resposta a métodos de
organização e de gestão que acrescentaram ao enriquecimento do trabalho
uma “gestão pela ameaça”. Trata-se de uma novidade relativamente ao que
vivemos durante os “trinta gloriosos” (embora não seja o caso relativamente
ao conjunto da história social).
Todavia, parece-me importante não nos refugiarmos por detrás da causalidade do destino, quer lhe demos o nome de mercado, de sistema, de mundialização ou de guerra econômica. O sistema atual, como qualquer sistema,
qualquer organização, qualquer empresa, qualquer exército… não funciona
somente graças ao poder da sua lógica interna. Também não funciona unicamente graças à obrigação de obediência às ordens. Quando os soldados de
um exército se limitam a executar escrupulosamente as ordens, esse exército
encontra-se vencido. Quando numa empresa (ou num Estado) os agentes
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apenas executam as ordens e nada mais, mesmo sob ameaça, estamos perante
uma “greve do zelo”. E a empresa entra em avaria.
Se o sistema atual funciona, é porque aqueles que o servem lhe fornecem
o benefício do seu zelo, ou seja, da sua inteligência e do seu entusiasmo,
individualmente e coletivamente.
Analisar as fontes do zelo para contribuir com a sua participação a um
sistema que gera a discriminação e a precarização, analisar os fundamentos
psicológicos desse consentimento a suportar a injustiça sem levantar a cabeça,
ou de a impor a outrém quando, porém, a desaprovamos, é, penso eu, uma
etapa prévia para encontrar as vias que nos permitirão emancipar-nos deste
sistema no qual somos “feitos”. É preciso passar por uma análise da nossa
nova “condição” existencial no trabalho em sistema neoliberal.
Em boa parte, essa descrição da vivência do trabalho, do sofrimento e das
expectativas daqueles que são confrontados com as novas formas de organização do trabalho, de gestão e de direção, está por realizar. Enquanto não for
suficientemente elaborada, os trabalhadores não poderão reconhecer o que
há de comum entre eles, não poderão reconhecer-se mutuamente. E sem esse
reconhecimento mútuo do que gera o sofrimento de cada um, parece-me que
claudicamos face ao déficit dramático de uma comunidade de sensibilidade,
que é a condição de qualquer mobilização coletiva para a ação.
Entretanto, a propósito da negação do sofrimento, as coisas evoluíram muito.
Construíram-se novas estratégias de defesa contra os sofrimentos especificamente
associados a estas novas formas de organização do trabalho, na penumbra, sem
que ninguém se tenha claramente apercebido. Pois é necessário defender-se
para não ceder sob as consequências deletérias do sofrimento e da angústia,
da incerteza e da perplexidade, da impotência e da desorientação! Estas estratégias defensivas são “legítimas”. Mas tem por vezes efeitos perversos e trágicos. Permitem designadamente àqueles que sofrem continuar a prestar a sua
contribuição para o desenvolvimento de um sistema que, porém, desaprovam.
As análises fornecidas pela psicodinâmica e pela psicopatologia do trabalho
levantam uma parte do véu sobre a condição existencial dos trabalhadores
e das trabalhadoras de hoje em dia. Mas são apenas pistas, mesmo tendo
sido elaboradas a partir de inquéritos realizados junto dos trabalhadores de
diferentes sectores desde há duas décadas, ainda estamos longe do objetivo.
O debate sobre a condição dos operários, dos empregados e dos quadros
no conjunto das situações de trabalho poderia ser amplamente organizado.
A abertura desse debate só pode, num primeiro tempo, ser dolorosa. Mas
seria possível de outra forma?
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DA MINA AO DIGITAL, O FUTURO ESTÉRIL DO
CAPITAL
João Carlos Louçã*

É uma das muitas histórias que o PREC permitiu. Esta, passada em São Pedro
da Cova, concelho de Gondomar, no Norte de Portugal, revela os antecedentes da dura vida do trabalho nas minas de carvão e a formação de uma
comunidade onde o “trabalho das trevas”, como Émile Zola o descreveu em
Germinal, era sustento e simultaneamente determinava a vida muito além
do tempo passado na mina.
A laborar desde o século XVIII, o Complexo Industrial Mineiro de São
Pedro da Cova chegou a produzir 70% do carvão nacional, na década de 30
do século passado, num tempo em que este combustível fóssil era fundamental para todas as atividades económicas. A mina de São Pedro da Cova
funcionou até março de 1970, quando cerca de 700 trabalhadores se viram
subitamente no desemprego com o encerramento daquela que tinha sido a
sua forma de vida e o principal empregador da região.
Antes disso, quando a mina teve a imperiosa necessidade de recrutar
mão-de-obra (nela chegaram a trabalhar mais de 2000 pessoas), a empresa
mineira construiu dois bairros para os seus trabalhadores, abriu uma escola,
uma farmácia, uma cantina, permitiu uma banda e um grupo de teatro composto pelos trabalhadores. As condições para atrair os braços necessários à
laboração intensiva da mina, serviam simultaneamente para garantir que
a sua força de trabalho era regenerada no final de cada turno e que a sua
reprodução podia acontecer sem sobressaltos e debaixo do controlo dos
proprietários da companhia mineira.
Nada de original no capitalismo paternal do Estado Novo, onde outras indústrias significativas para o país seguiram o mesmo caminho. Na construção de
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bairros operários e na criação de condições mínimas de vida para os seus trabalhadores, o patronato garantia reprodução da força de trabalho, assegurava a
imprescindível domesticação e a subalternidade dos trabalhadores através dos
serviços e condições que a empresa oferecia. Garantia ainda a concentração de
famílias nos bairros operários debaixo do seu controlo, o que reforçava ainda o
seu poder nestas aglomerações urbanas que nasciam em torno dos complexos
industriais. Em Portugal é o caso clássico da Companhia União Fabril, empresa
siderúrgica, cuja designação hoje sobrevive associada aos cuidados de saúde e
a hospitais privados de um dos maiores grupos económicos do país.
Em São Pedro da Cova, os dois bairros mineiros foram construídos entre
1920 e 1940 e destinavam-se à habitação das famílias que trabalhavam na
mina de carvão. Trabalho de homens que realizavam a extração do carvão
no subsolo, mas também de mulheres e crianças que, à superfície, partiam,
escolhiam e carregavam o mineral. A Companhia garantia o trabalho e com
ele a exploração de todos os elementos de uma família operária. Condição
para o alojamento em renda controlada nos novos bairros mineiros, era a
garantia de que pelo menos um filho de cada família, a partir dos 14 anos,
fosse trabalhar para a mina. O século XX a confundir-se com o antigo regime
onde o trabalho era servidão e a descendência operária a garantia da sua
continuidade na necessidade crescente de recrutamento da força de trabalho
necessária. O capitalismo na sua versão industrial dos primeiros tempos não
dispensava o nervo e o músculo dos trabalhadores, mas cuidava de que estes
se reproduziam criando assim as condições de continuidade para a ordem
social e a exploração futura.
Com a Revolução do Cravos abriu-se a oportunidade para alguma reposição
da histórica subalternidade em que os mineiros e suas famílias sempre viveram.
Na época, o encerramento da mina tinha deixado por resolver a questão da
ocupação das casas dos bairros que a Companhia tinha construído para os
seus trabalhadores e que pretendia cobrar rendas já sem a contrapartida do
trabalho e a consideração salarial que este implica. No embrulhado jurídico
das magras indemnizações que tardavam a ser pagas, as casas dos bairros
mineiros em São Pedro da Cova constituíam uma pequena mas importante
compensação pelas vidas de trabalho dedicadas à mina e à companhia que
a explorava. As rendas que a companhia pretendia cobrar, aos seus antigos
trabalhadores, eram consideradas excessivas face à situação de desemprego
de que a mesma empresa tinha sido responsável.
A paz, perante uma prolongada guerra colonial, o pão, a habitação, a saúde,
eram o estribilho de uma música popularizada no período revolucionário e
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que representava bem a enorme responsabilidade de tudo o que estava por
fazer e que o golpe militar de abril de 74 permitia antever. Mesmo antes
da sua queda, o regime do Estado Novo tinha entendido que as condições
insalubres de habitação nas periferias urbanas, as construções em madeira
e chapa de zinco em bairros que cresciam sem saneamento ou qualquer
plano urbanístico, eram um péssimo cartão de visita para quem aterrasse no
aeroporto da Portela de Sacavém. Pouco tempo antes, um regime decrépito
tinha dado os primeiros passos para intervir nas condições de habitação nos
bairros periféricos do povo pobre que garantia o trabalho nas fábricas, que
realizava os serviços pouco qualificados nas cidades e garantia a disponibilidade de mão-de-obra para tudo aquilo que fizesse falta. A revolução iniciada
em 1974 herdou os enormes problemas no setor da habitação, mas também
pôde beneficiar desse impulso anterior para os resolver através da construção
de bairros integrados nas cidades e que fizessem parte do seu crescimento
urbano. Aos planos de urbanização que se esboçavam já a partir dos gabinetes oficiais juntaram-se as necessidades das populações envolvidas pelas
suas próprias vozes que a revolução tinha permitido tornarem-se audíveis.
Os novos responsáveis por estes planos, sabiam que se tratava das vidas das
pessoas que ali viviam e que estas deveriam ser ouvidas. Traçados a partir
desse processo, os investimentos públicos não eram nunca obra do génio
de qualquer arquiteto ou urbanista, mas objeto do levantamento de necessidades, dos relatos vividos e das soluções encontradas em comum. Esse foi
o espírito do Projeto SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local) que a
partir dos primeiros governos provisórios e ainda antes da Constituição que
viria a garantir a habitação digna como direito inalienável, tornaria a questão
um dos exemplos e paradigmas da revolução. E assim foi em São Pedro da
Cova, nos dois bairros mineiros onde os trabalhadores da mina já encerrada
mantinham com a companhia ex-empregadora e agora proprietária das casas
onde viviam, uma divergência fundamental sobre a propriedade e a legitimidade das rendas cobradas.
Em maio de 1975, a população destes bairros, ocupa os escritórios da
companhia mineira com quem quer esclarecer, de uma vez por todas, o
seu direito às casas dos bairros mineiros. É quando os arquitetos e jovens
estudantes voluntários no SAAL percorrem os bairros a fazer inquéritos e o
levantamento de todas as circunstâncias relevantes para o urbanismo que se
queria mais igualitário e sobretudo, atento e sensível às necessidades e participação das pessoas que ali viviam ou poderiam vir a fazê-lo. Na ocupação
dos escritórios da Companhia formou-se o Comité Revolucionário Mineiro,

52

Estudos Globais do Trabalho

que juntava as famílias dos mineiros, já sem mina, mas com as memórias
desse tempo de trabalho intactas, como intacto o orgulho de pertencer a
uma comunidade estruturada perante o trabalho de extração do carvão nas
difíceis condições em que o fizeram. A revolução, já quase no contraciclo
que se seguiu, permitiu à população de São Pedro da Cova, assegurar as
casas de habitação como suas, as rendas a pagar adequadas a cada situação e
decididas em assembleia do Comité Revolucionário Mineiro, infraestruturas
de saneamento e equipamentos coletivos que tornaram os bairros melhores
e facilitada a vida de quem neles habitava. Assim se construiu o lavadouro
que evitou às mulheres o doloroso transporte de água e de roupa. Foi assim
que o acesso por estrada aos bairros mineiros substituiu os anteriores caminhos feitos de pedras e terra. Foi desta maneira que se levantou o projeto do
Museu Mineiro chamado “A Casa da Malta”, que ainda hoje é o espaço coletivo
central desta comunidade onde se celebra a história do trabalho na mina e
dos seus trabalhadores num encontro feliz entre o passado e o presente que
não quer esquecer as duras condições de vida que marcaram o tempo longo
de São Pedro da Cova. Na curta duração da presença do SAAL na região,
os bairros mineiros tiveram a garantia de que a iniciativa de ocupação que
tinham protagonizado perante a Companhia absentista garantia medidas
que avançavam na melhoria das suas circunstâncias de vida e nas condições
das casas que ocupavam. Com o SAAL, souberam que o país que se libertava
das amarras de um regime opressivo que os anteriores patrões tinham protagonizado, tinha agora lugar para as suas aspirações e para as necessidades
e carências materiais das suas existências.
O tempo do trabalho intensivo na mina tinha acabado, ainda antes da revolução, mas foi esta que permitiu que os seus trabalhadores permanecessem
nas suas habitações e criassem infraestruturas mínimas para uma vida digna.
O que neste exemplo nos importa aqui é o aspecto da reprodução como
garantia de continuidade do sistema de exploração e do capitalismo industrial. A condenação a uma vida igual à dos pais, sem outras oportunidades
que não a do mesmo trabalho para o mesmo patrão é a marca de um tempo
que por mais que nos pareça ultrapassado talvez não o esteja completamente
e não tenha nunca deixado de haver quem o queira restaurar.
O cuidado como característica humana
Na sua versão neoliberal o capitalismo de tudo se pretende apropriar como se
tudo fosse passível de mercantilização e daí extrair lucro. Como os aspectos da
vida social que revelam da inteligência coletiva da espécie na sua caminhada
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evolutiva de milhões de anos, na reprodução biológica e na proteção dos mais
frágeis (a estratégia K nos termos da biologia) desde o seu nascimento e até
à idade em que serão capazes de autonomia e capacidade de contribuírem
para a comunidade com o seu trabalho. No afã de fazer tábua rasa da história
onde a colaboração foi a regra para a sobrevivência e a solidariedade entre
gerações uma condição de existência e desenvolvimento das comunidades
humanas, o capital impõe-se como eterno, o seu desenvolvimento autofágico
como inevitável e a cobiça constante de novos campos para a sua afirmação
um sinal do seu desenvolvimento que afinal, só revela da sua imbecilidade.
É o caso do campo dos cuidados anteriormente deixados a cargo das famílias e que representavam – representam ainda em enorme medida – dupla
jornada de trabalho para as mulheres. O cuidado com os filhos em que se
garante a alimentação, o vestuário, a saúde, a educação, com os mais velhos
onde os cuidados de saúde assumem particular relevância, mas também no
reconhecimento do seu papel e na dignidade que o período de final de vida
exige, para todas as pessoas que por uma razão ou outra não têm condições
para serem produtoras ativas, para enfim garantir que o espaço doméstico é
o espaço capaz de regenerar o esforço do trabalho e garantir que homens e
mulheres serão capazes de recomeçar, cada dia o ciclo produtivo de que são
protagonistas e aquele que é necessário para a venda da sua força de trabalho.
Na economia digital que transforma as pessoas em empresárias de si
mesmo, nas modernas formas de exploração que transferem grande parte
das responsabilidades da produção para produtores e produtoras e nunca
para os principais beneficiários da sua atividade, os cuidados são hoje uma
crescente zona cinzenta onde o mercado se tenta afirmar e conquistar espaço
nas formas de individualização e destruturação das redes de sociabilidade
que nos asseguraram a existência.
Para Nancy Fraser[1] o capitalismo na sua versão financeira revela-se nas
suas imensas contradições através dos seus mecanismos sociorreprodutivos:
“Os cuidados, que incluem tanto trabalho afetivo como material, realizados
frequentemente sem remuneração, são indispensáveis para a sociedade. Sem
eles não poderia haver cultura, nem economia, nem organização política.
Nenhuma sociedade que debilite sistematicamente a sua reprodução social
conseguirá perdurar. Contudo, hoje em dia, uma nova forma de sociedade
[1] Fraser, Nancy. (2020). Las contradicciones del capital y de los cuidados. Contexto y
Acción. https://ctxt.es/es/20200801/Firmas/31887/Nancy-Fraser-covid-capitalismocrisis-feminismo-socialismo.htm
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capitalista está a fazer exatamente isso. O resultado é uma enorme crise, não só
dos cuidados, mas também da reprodução social no seu sentido mais amplo.”
Exemplos dessa crise são as plataformas de recrutamento que se estabelecem
entre a oferta e procura para todo o tipo de trabalhos da esfera doméstica.
Súbitos gigantes deste empreendedorismo digital, estas empresas-plataforma
operam nos espaços não regulados do trabalho dos cuidados beneficiando da
ainda maior desregulação dos sistemas de recrutamento online. Sem fronteiras nacionais e tendo como objeto principal a imigração e as situações de
vulnerabilidade que esta por regra provoca, garantem mão-de-obra disponível
para todos os serviços que a manutenção de uma casa, o acompanhamento
de crianças ou pessoas idosas geralmente significam. A particularidade, quase
sempre observável, é a inexistência de um salário que compense, mesmo que
parcialmente, o trabalho realizado. E é uma estrondosa particularidade para
uma relação laboral efetiva, com hierarquia e horários de trabalho, com a
responsabilidade não raras vezes de cuidar de seres humanos e lhes garantir
condições de existência. Nas condições contratuais as pessoas emigrantes
obtêm alojamento e alimentação, o contrato que lhes permite tornarem-se
candidatas à legalização nos países de acolhimento, na melhor das hipóteses
a algum dinheiro de bolso por pouco que seja.
Plataformas como a care.com, a anpairworld ou a gumtree.com, gerem muitos
milhões de perfis onde alguém em qualquer parte do mundo pode encontrar
quem limpe a casa, trate do jardim, vá buscar as crianças à escola, ou garanta
ao progenitor idoso os cuidados básicos de higiene e o acompanhamento que
estes necessitam. Nestes sistemas os e as trabalhadoras têm de criar perfis
pormenorizados mas aos clientes não é pedido o mesmo. A idade, o género,
a nacionalidade são critérios para a seleção neste mercado cujo contrato,
depois de estabelecido, implica uma relação prolongada e a dependência
quase total de trabalhadores face aos seus empregadores.
Investigadores deste fenómeno referem que o confinamento e o teletrabalho
a partir dos primeiros meses de 2020 aumentaram os níveis de pânico e de
crueldade a que estes trabalhadores estão submetidos.[2] Geralmente jovens
à procura de oportunidades de trabalho e de vida nos países do Norte global,
não é difícil de imaginar como a pandemia de covid-19 pode ter determinado
um agravamento das suas condições de existência e da sua relação laboral. Neste
[2] Foi o caso de Rosie Cox, professora de geografia em Birkbeck, Universidade de
Londres, no colóquio Work Without Borders, promovido pelo DINÂMIA CET-IUL, com
transmissão online, a 1 de outubro de 2020.
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sistema, a família anfitriã impõe as regras do trabalho sem qualquer controlo
externo, sem autonomia dos trabalhadores ou mínima capacidade de organização, sem estruturas sindicais que os representem, sem visibilidade social do
trabalho e sem instrumentos de regulação por parte do Estado. A inexistência
de um salário que represente a retribuição do esforço despendido nas horas
de trabalho, a absoluta vulnerabilidade destas (quase sempre) trabalhadoras
parece ter como única contrapartida o alojamento e a permanência no país
onde o seu projeto de emigração coincidiu através do contrato obtido. A exploração da força de trabalho oriunda dos países do Sul, como sempre, ganha
dimensão através da precarização crescente, da contratação desregulada, da
invisibilização de trabalhadores através da sua situação de fragilidade jurídica.
O espaço das empresas transbordou para os espaços domésticos onde, na
realidade, sempre estiveram presentes este tipo de relações desiguais fundadas a partir da desigualdade de classe agravada pelas diferenças de nível de
vida entre países ou regiões de um mesmo espaço nacional. São clássicos os
exemplos das jovens mulheres dos territórios coloniais ou das terras do interior pobre de Portugal, que com 13, 14 anos ou menos, vinham para a cidade
“servir” nas casas de famílias abastadas, como empregadas domésticas. Para
elas o salário era também uma miragem que, na melhor das hipóteses, significaria algum dinheiro de bolso para poderem usar nos dias de folga. No registo
etnográfico dos países periféricos europeus como Portugal, Espanha, Irlanda
ou o Sul de França, ficou registada a ausência de mulheres em muitas comunidades pobres destes países onde a migração para os empregos domésticos
nas cidades determinava que estas ficavam entregues aos homens e portanto
condenadas a prazo na sua continuidade.[3] Neste caso a reprodução social
destas comunidades era posta em causa através da ausência de mulheres em
idade reprodutiva, a sua força de trabalho exportada para outros lugares, os
projetos de vida reduzidos à necessidade da sobrevivência imediata onde o
trabalho é trocado por alojamento e alimentação.
[3] Scheper-Hughes, Nancy. (2001). Saints, Scholars, and Schizophrenics Mental Ilness in
Rural Ireland. University of California Press – no caso da Irlanda; McDonald, Maryon.
(1989). We are not French!: Language, Culture and Identity in Brittany. London: Routledge
– no Sul de França; Rogers, Susana Carol. (1987). Good to think: The “peasant” in
contemporary France. Anthropological Quarterly 60. https://doi.org/10.2307/3317995
– para o caso bretão; Almeida, Miguel Vale de. (1995). Senhores de Si Uma interpretação
antropológica da masculinidade. Lisboa: Etnográfica Press – no Alentejo; Godinho, Paula.
(2005). O Leito e as Margens. Lisboa: Colibri – no caso de Trás-os-Montes, abordaram
este tema a partir dos seus trabalhos de terreno.
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A pandemia de covid-19, a partir dos primeiros meses de 2020, antes disso
na China, transformou, em grande medida, muitas das atividades em serviços
que eram já parte substancial do mundo do trabalho nos países desenvolvidos. A deslocalização operada nas décadas anteriores, de tantas indústrias
intensivas para os países do Sul, tornou a Europa e a América do Norte locais
onde o essencial da atividade produtiva e os empregos disponíveis são no
terceiro setor. Foi aqui que o teletrabalho se pôde aplicar (e mesmo assim
de forma muito menos generalizada do que a anunciada pelos governos) e
com ele os espaços domésticos tornaram-se espaços de produção, os custos
associados suportados pelos trabalhadores, também os inconvenientes para
a vida familiar e social uma carga tantas vezes incomportável nas costas das
pessoas assalariadas. Produção e reprodução social confinadas ao mesmo
espaço físico, tempo de trabalho e tempo de descanso e de lazer sem fronteiras definidas – um sonho para quem beneficia do trabalho alheio.
É neste contexto que a ideia de cuidado como aspeto essencial do tempo
que vivemos adquire uma importância que muito provavelmente já teria
anteriormente, mesmo que menos visível. Na verdade, pensadoras essenciais do feminismo marxista, como Silvia Federici alertavam muito antes dos
anos pandémicos que “o cuidado com os mais velhos na sociedade capitalista
esteve sempre em situação de crise, simultaneamente devido à desvalorização
do trabalho reprodutivo no capitalismo e porque os idosos, longe de serem
valorizados, como o foram em muitas sociedades pré-capitalistas como
repositórios da memória coletiva e experiência, são entendidos como já não
produtivos”.[4] Tithi Bhattacharya argumenta que “a chave para desenvolver
um entendimento dinâmico da classe trabalhadora é a estrutura da reprodução social. Ao pensar na classe trabalhadora é essencial reconhecer que os
trabalhadores têm uma existência além dos locais de trabalho”.[5] A mesma
autora sublinha que o entendimento de Marx da questão da reprodução social
não se limitava às condições da reprodução física da força de trabalho e da
classe que garante no sistema produtivo. Trata-se de uma concepção mais
vasta e significante da reprodução e sobrevivência do sistema capitalista em

[4] Federici, Silvia. (2014). Notes on Elder-Care Work and the Limits of Marxism. In
Heinz, K.; Linden, M. van der; Roth (Ed.), Beyond Marx, 56, pp. 239-250, p. 237. Brill.
https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004231351_011
[5] Bhattacharya, Tithi. (2015). How Not To Skip Class: Social Reproduction of Labor
and the Global Working Class. Viewpoint Magazine 16 (4), pp. 12-46, p. 2. https://doi.
org/10.26587/marx.16.4.201911.001

Da Mina ao Digital, o Futuro Estéril do Capital

57

si mesmo nos seus aspectos de controlo e dominação, inclusive ideológica,
dos mecanismos da exploração de que são beneficiárias as classes dominantes.
Na lógica de mercado que tudo privatiza, a desigualdade de género mantém
as mulheres como objeto de dupla exploração: a um tempo no campo da
produção e a outro no da reprodução social, tal como convém para a manutenção da ordem capitalista.
Nos contributos essenciais do feminismo para o projeto de emancipação
humana que o marxismo significa, estão alguns dos caminhos que renovam
e dão densidade ao projeto socialista. Já não é hoje possível equacionar a luta
social pela libertação do trabalho das suas formas de alienação sem uma radical igualdade de género no espaço produtivo mas também na esfera privada
onde a reprodução social acontece. Os “direitos do Homem” são na verdade
direitos humanos – sempre o foram – mesmo quando a um único género era
atribuído o valor universal de representação da espécie.
Na “política dos cuidados” são equacionados os critérios para uma vida
digna em todas as suas dimensões e períodos da vida. Da representação
medieval da infância como adultos de pequenas dimensões, à concepção
iluminista de que afinal os primeiros anos de vida são um tempo especial
em que a proteção das duras condições é uma necessidade de preservação
da vida, a humanidade progrediu através dos cuidados que sempre foram
condição de existência. A proibição generalizada (mesmo que tantas vezes
violada) do trabalho infantil é um sinal de civilização que foi imposto aos
regimes produtivos, inclusive no capitalismo industrial. O mutualismo, percursor do sindicalismo de classe, foi a forma de auto organização das classes
mais pobres quando a exploração do seu trabalho significava a ausência de
dignidade até na morte.
Não será fácil atribuir a responsabilidade dos cuidados básicos para uma vida
digna a todas as pessoas que deles necessitam, mesmo que em fases diferentes
das suas vidas. Ao Estado, incontornável entidade coletiva com a responsabilidade do bem-estar generalizado e de todos os sistemas de proteção social?
Às famílias, unidades básicas da estrutura social com a capacidade para gerar
a empatia e solidariedade necessárias para as situações de maior dificuldade?
A um sistema misto que permita a essas famílias terem as condições para
cuidarem dos mais necessitados? Não há uma solução fácil para estas necessidades crescentes sem o recurso à imaginação de uma sociedade construída
noutras bases. Aquilo que sabemos é que a institucionalização de crianças,
pessoas idosas ou com necessidades especiais é sempre pior do que mantê-las
nos seus contextos de vida sempre que estes possam oferecer condições de
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segurança e dignidade para a sua existência. Aquilo que sabemos também é
que as estruturas de proximidade afetiva são muito mais vastas (e por vezes
nada coincidentes) do que as famílias de sangue tradicionalmente consideradas através dos modelos patriarcais. Aquilo que sabemos e que teremos de
preservar é que as tarefas de cuidar de outros, de nós mesmos, dos contextos sociais em que nos movemos e da capacidade de interação para além da
esfera produtiva, são aspetos essenciais da vida que levamos. A emergência
pandémica dos últimos anos tornou dolorosamente evidente esta realidade
e também a carência (muitas vezes ausência) de políticas públicas capazes de
responder aos desafios da situação. Nas palavras de António Guterres, “a pandemia de covid-19 tornou mais claro que nunca que o trabalho doméstico
não remunerado das mulheres está a subsidiar serviços públicos e lucros privados. Este trabalho deve ser incluído nas métricas económicas e na tomada
de decisões”.[6] Cristalino como água junto da fonte, o actual secretário-geral
da ONU, revela a situação, agravada pela pandemia, do trabalho reprodutivo
das mulheres e de quem se apropria dos seus benefícios.
Significativo é o debate em torno das medidas legislativas que visam conferir alguma proteção aos cuidadores informais em Portugal, às pessoas,
essencialmente mulheres, mas também homens, que se vêem na circunstância de ter de abandonar os seus trabalhos para cuidar de ascendentes
ou descendentes. Situações que se podem prolongar no tempo e significar
irremediáveis prejuízos no acesso a pensões de reforma e em direitos básicos conferidos a quem trabalha e desconta regularmente para os sistemas de
proteção social. Nos países do Sul da Europa, onde o Estado nas suas funções
sociais é demasiado tímido e tardio e onde impera a cultura de base católica,
são estas estruturas informais através da solidariedade familiar ou de laços
de proximidade comunitária que conferem alguma da dignidade e acompanhamento nas situações de dificuldade características do ciclo final da vida.
É aquilo que Boaventura de Sousa Santos[7] chama de sociedade-providência
para sublinhar como a ausência do Estado deste tipo de funções potencia
estas formas de solidariedade de natureza familiar e comunitária.
Segundo cálculos da Eurocarers, em 2017 existiam em Portugal, 827 mil
cuidadoras e cuidadores informais que representam cerca de 8% da população.
[6] Citado em: Soeiro, José; Araújo, Mafalda & Figueiredo, Sofia. (2020). Cuidar de Quem
Cuida. Lisboa: Objetiva, p. 120.
[7] Santos, Boaventura de Sousa. (1990). O Estado e a Sociedade em Portugal (1974-1988).
Porto: Afrontamento.
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Destes, cerca de 25% cuida de outros a tempo inteiro e 4 em cada 5 são
mulheres. A Comissão Europeia calculou em 2018 existirem 13% de cuidadores informais, o que significa que em Portugal serão mais de um milhão
de pessoas e 3,6% entre os trabalhadores assalariados. Também o Inquérito
Nacional de Saúde, publicado em 2014, confirma a relevância destes dados:
1,1 milhões de pessoas com quinze ou mais anos de idade prestava assistência
ou cuidados informais a outras pessoas que tinham problemas de saúde ou
relacionados com a velhice.[8]
Na enorme dimensão das pessoas implicadas nos cuidados informais, a
prestá-los ou a recebê-los, o Estatuto do Cuidador Informal, em vigor desde
junho de 2020, significa um primeiro passo de reconhecimento por parte do
Estado desta realidade e das suas muitas implicações. Mesmo com os seus
anémicos resultados, com menos de duas mil pessoas reconhecidas enquanto
tal e só 281 a receberem o subsídio de cuidador informal em abril de 2021,[9]
a burocracia dos processos de reconhecimento e as enormes margens que o
reconhecimento legal deixou de fora, o Estatuto de Cuidador Informal significa o acesso a uma valorização e à possibilidade de um futuro onde a prática
da solidariedade e a contingência da necessidade de cuidar de outros não se
transformam numa ameaça confirmada inexoravelmente pelo passar do tempo.
Se tudo correr bem, todos seremos pessoas idosas, umas mais outras
menos dependentes, sem lugar nem vontade para permanecer na esfera
produtiva. Se tudo correr bem, teremos quem nos cuide e se ocupe de nós
com carinho e paciência, beneficiando também da experiência que os anos
de vida nos fizeram acumular. Se tudo correr bem, o capitalismo tardio na
sua versão neoliberal não conseguirá transformar as relações humanas do
afeto e do cuidado em oportunidades de negócio e as pessoas mais frágeis
em despersonalizadas fontes de benefício para empresas de ocasião ou para
as instituições públicas de solidariedade social onde estas se transfiguram.
Se nem tudo correr bem e não tivermos a força suficiente para contrariar a
avalanche privatizadora dos cuidados e de todas as dimensões da vida social
que ainda significam colaboração e vontade de subsistir enquanto espécie,
teremos sempre o exemplo das famílias mineiras de São Pedro da Cova que
souberam encontrar formas de cuidar dos seus filhos e dos seus velhos.
[8] Dados divulgados em Soeiro, José; Araújo, Mafalda & Figueiredo, Sofia. (2020). Cuidar
de Quem Cuida. Lisboa: Objetiva, p. 59-60.
[9] Pereira, Ana Cristina. (2021). Só 281 recebem subsídio de cuidador informal. Medida
será alargada em Junho. Público, 2 de Abril.
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Introito
É nosso interesse realizar a leitura crítica do romance utópico News from Nowhere
(“Notícias de lugar nenhum”[1]) a par do contributo inconteste de William
Morris no espectro das gênese e devir – já sociais e/ou literários – do primeiro
marxismo inglês e da tradição socialista anglo-saxã como um todo. Para isso,
faremos um inquérito ligeiro acerca da elaboração do autor, desde o viés estético-artístico e, em especial, através de sua vizindade à irmandade pré-rafaelita,
e enquanto fundador do movimento arts and crafts. Tentaremos demonstrar
os nexos entre a concepção total de mundo – abertamente socialista –, a corrente revolucionária do romantismo inglês e o ofício dum mestre-artesão
criativo. Valeria a pena realizar a filologia viva do lexema “craft/man/ship”
como alguma espécie de fusão alquímica de “afinidades eletivas”, no clássico
sentido goethiano:[2] um conceito de trabalho que dialetiza o nexo da beleza
do últil e da utilidade do que é belo.
Além do desejo de “produzir coisas bonitas”, declarou William Morris em
seu ensaio de 1894 (How I Became a Socialist), “a principal paixão em minha
vida tem sido, e é, o ódio à civilização moderna”.[3] Embora o ideario socialista permaneça um aspeto duradouro de toda herança morrisiana, seu nome
hoje é associado essencialmente a suas realizações artísticas, em particular,
a seu papel de parede adorável e tessituras têxteis, e a sua função como um
autor-produtor do movimento arts and crafts, uma tendência nas chamadas ‘artes decorativas’ que rejeitou a produção em massa – e a organização
industrial do trabalho – em favor de uma técnica artesanal tradicional do
pretérito pré-capitalista. Dado a desabrida aversão de Morris à sociabilidade
capitalista e a sua imersão artística em temas e materiais de épocas passadas, pode ser tentador rechaçar a sua utopia como pouco mais do que uma
denúncia melancólica em nome de uma representação idealizada do artesão medieval. Na verdade, a visão social duma sociedade cooperativa global
– com base na centralidade do mundo do trabalho livremente associado –,
[1] Trad. Paulo Cezar Castanheira.
[2] Senão, vejamos. Craftmanship – diz Richard Sennett – nomeia o impulso social
humano mais elemental para se fazer bem um labor, de per se, e uma boa artesania envolve
desenvolver habilidades e focar na elaboração, e já não mais em nós mesmos. A relação
entre sentir e pensar – saber e fazer –, mãos e cabeça, é, outrossim, nexo entre matéria
e espírito, atividade e consciência, ser e dever ser. Ao fim, ao cabo, não se separa aquilo
que se faz daquilo que se é. Sennet, Richard. (2008). The Craftsman. London: A. Lane/
Penguin, 1.ª ed. ISBN: 9780713998733, 326pp.
[3] Morris, William. (2020). How I Became a Socialist. London: Verso, p. 163.
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criativa, sustentável e emancipadora constitui o núcleo mais vivo e real de
sua obra enquanto um todo.
A herança de uma concepção de arte que vem do romantismo inglês – com
autodeclarada inspiração, sobretudo, na arte medieval e/ou pré-renascentista –
resulta na pujante criação de uma autêntica ‘estrutura de sensibilidades’ que
anima uma formação cultural e um projecto intelectual grupal ou colectivo de
mestres-artesãos que se dedicaram à produção de objetos socialmente úteis,
originais (cada peça era, de facto, única e irrepetível; por conta do modo de
produção não-serial, não-industrial, não-atomizado, não-parcelar), alçados
ao status de autênticas obras de arte totais. Em todo o desenvolvimento desta
tendência, que não deixa de constituir uma das primeiras expressões da chamada Arte Nova europeia, encarna-se uma concepção total de mundo social,
revolucionária – evidente na letra de News from Nowhere.
Em primeiro lugar, no Prólogo, vamos abordar a questão do utopismo tal
qual se constitui em relação ao marxismo, com suas tensões e liames característicos, a partir, sobretudo, de duas figuras centrais para esta problemática:
William Morris e Ernst Bloch. Num próximo momento, o Ato Primeiro, o
leitor já é apresentado à ambiência social e literária que dá lugar a News
from Nowhere, com destaque para a formação da vida que dá ânimo à obra
(“Do Homem que escreve, critica, pinta, projeta e constrói”). A seguir, no
Ato Segundo, a demarché literária é alinhavada a seu percurso social mais
amplo, a partir da reconstituição dos motivos e intenções subjacentes (“Do
Romance utópico à utopia romântica”). Depois, já no Ato Terceiro, tentaremos dar conta de alguma síntese possível, senão de explicação, em termos
de compreensão, dos nexos entre as diversas esferas de atuação como laços
de unidade-diversidade entre a sua “ética” e a sua “estética” (“Das Artes:
à produção/satisfação de necessidades humanas”). Por último, na nossa
Fermata, sem conclusões finais possíveis ou desejáveis, acenamos com
o freio de emergência da locomotiva da história – e a urgência do resgate de
um gestus morissiano como uma ‘arqueologia de futuridade’. Para levar a
cabo esta empreitada, articulamos estudos da cultura, ensaísmo literário
e crítica social em um tipo de produção que é, obviamente, devedora dos
ensinamentos de um Antonio Candido e de um Roberto Schwarz, por um
lado, assim como do legado de Theodor Adorno e Walter Benjamin, por
outro. Sobretudo, não renuncia à herança do que Raymond Williams e Terry
Eagleton, talvez, por alguma razão oculta não achassem muito afetado e
algo patético chamar pelo nome de bom combate. O fio condutor, durante
todo ensaio, é anunciado desde o título: o futuro do trabalho e o trabalho
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do futuro no romance de William Morris, aludido aqui, romance, em suas
mais diversas acepções (inglesas).
Prólogo | De Ôu-tópos a lugar nenhum: algumas notas sobre o nexo
utopismo-marxismo[4]
Os marxistas, geralmente, são antagônicos a qualquer coisa que possa já ser
descrita como utópica, justificando isso, a bom rigor, em Marx e Engels,
sobretudo a partir da crítica teórica aos “socialistas utópicos”, elaborada a
quatro mãos pela mais prolífica amizade intelectual de que se tem notícia. Nos
últimos anos, porém, vários autores apontaram que nem Marx nem Engels
foram totalmente crítico-negativos sobre os escritos dos chamados grandes
utópicos sociais (tais como Owen, Fourier e Saint-Simon). Como críticos
parciais, porém, eles teriam um grandessíssimo mérito.
A sua principal antipatia e, mesmo esta, não-irrestrita, dirigia-se aos utópicos movimentos socialistas. A objecção a perseguir objectivos utópicos,
depois da concepção materialista da história revelar a luta de classes como a
verdadeira força motriz da transformação social, repousaria em seu deslocamento diversivo e, portanto, potencialmente conservantista, ou até reacionário. Outros argumentaram que Marx e Engels foram igualmente utópicos,
e até mesmo românticos, na medida em que é possível reunir uma imagem
de o que o dever ser da sociabilidade humana supostamente revelaria, em
termos de devir, a partir dos seus escritos juvenis centrais.
Essa imagem pode, como é claro, ser reconstruída, mas permanece sempre
o caso de que deliberadamente nunca foi expressada enquanto fórmula. Havia
uma relutância real em especular sobre o futuro, receitas “culinárias” de futuro
foi a expressão vezes sem conta utilizada pelo velho mouro, por duas razões
bastante explícitas. A primeira é o argumento de que é impossível pensar
fora do presente circunstâncias e prever as necessidades e condições para a
sua satisfação que hão de ser criadas no futuro. Neste sentido, a construção
imaginativa da utopia como objectivo político é estritamente impossível. Em
segundo lugar, e esta era a essência de sua “ofensiva” (aos socialistas utópicos), a construção de tais projectos acarretaria o perigo do idealismo quietista
e/ou paroquial. Em que teriam errado, fundamentalmente, os socialistas

[4] Todas as nossas melhores observações sobre a linha de pensamento de comparação de
Bloch e Morris – sobre o utopismo romântico marxista – estão em dívida com duas obras
brilhantes de Ruth Levitas: “Marxism, Romanticism and Utopia”, Radical Philosophy, 51,
1989, e The Concept of Utopia (Syracuse University Press, 1990).

«Para Produzir Coisas Belas»: Qual futuro e qual trabalho

65

utópicos? Principalmente no tirocínio de que a propagação de um plano de
“boa sociedade” – por meio já da actuação do “espírito” em si mesmo – resultaria na sua própria autorrealização, como “self-fulfiled prophecy”.
A oposição teórica ao utopismo foi, então, fundamentada principalmente
em julgamentos políticos locais e ataques a noções idealistas de mudança
social. Isso deu lugar a um conflicto geral dentro da filosofia da práxis, particularmente durante o período da Segunda Internacional, pós-Engels, e da
Terceira Internacional, pós-Lenin, a qualquer especulação ideal que pudesse
ser designada utópica, e o termo incluía não só imagens de futuro que eram
consideradas irreais, mas qualquer construção criativa imaginativa do devir
sob toda e qualquer hipótese. Esta permaneceu a orientação dominante do
marxismo face à utopia, apesar do facto de que tal condenação geral dificilmente pode ser justificada por referência às obras de Marx e de Engels, e apesar
do facto de ter havido tentativas, recorrentes, consistentes e sofisticadas, de
dentro do marxismo, para desafiar essa ortodoxia dogmática e determinista.
Essas tentativas se relacionam largamente ao escopo em torno do “Dichter”
(escritor criativo) e “Denker” (pensador crítico), no qual se inserem William
Morris e Ernst Bloch, em relação aos quais é possível estabelcer aproximações, distanciamentos e, sobretudo, fertilizações recíprocas. Voltaremos a
este nexo logo mais adiante.
Um é o trabalho de Ernst Bloch.[5] O Princípio Esperança é das mais
extensas tentativas teórico conceptuais – três alentados volumes – de fundir o marxismo e a utopia em uma totalidade concreta coerente e unitária.
O segundo é o debate que surgiu, aparentemente de forma bastante independente, sobre a importância da obra de William Morris. Ambos dizem
respeito não apenas à relação entre o marxismo e a utopia, mas entre o
marxismo crítico e o romantismo revolucionário. Os dois nos deixam com
questões similares sobre o possível viés utópico dentro do marxismo. Para
apreciações muito distintas a respeito da obra magna de Bloch, mas não
opostas, sugerimos as abordagens buriladas, já, por Terry Eagleton e/ou
Ernst Mandel.[6]

[5] Bloch, Ernst. (2005, 2006, 2006). O princípio esperança (Volumes 1, 2 e 3, respectivamente aos anos). Rio de Janeiro: UERJ & Contraponto. Bloch, Ernst. (1988). Utopian
Function of Art and Literature (Trad. Jack Zipes & Frank Mecklenburg). MIT Press.
[6] Eagleton, T. (2019). Hope without optimism. United Kingdom: Yale University Press;
Mandei, E. (1978). We must dream: anticipation and hope. Amsterdam: International
Institute for Research and Education (mimeo.).
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Não iremos aqui-agora desenvolver o (intrincado e filosófico) manuscrito
original de Ernst Bloch, pois não lograríamos mais do que uma pálida exegese
da fortuna crítica de um debate difícil, denso e muito complexo, em termos
daquilo que é típico da forma de conhecimento a qual define-se pela alta abstração, pelo conceito e pela erudição académica do intelectual profissional.
Neste momento, ousaremos adentrar o âmbito daquilo que constitui ao seu
anverso diametral: a concreção; a imagem; e a magistral artesania do artista
engajado – em sintonia com o elã do texto.
De um lado, temos o que não deixa de ser um logos de incisiva talha,
plastificado em três planturosos volumes editoriais. De outro, o pathos que
o autor nomeou por “romance utópico”. Mas não pense o leitor que se trata
de um jogo de soma zero. Bloch foi um criador, muito original, excêntrico
até. Seus escritos – e, em particular, Princípio Esperança – são uma prosa
poética e aforística. Morris, a sua vez, cultivou a leitura atenta do pensamento social e político clássico, fez incursões teóricas e conceptuais até
as profundezas mais áridas d’A crítica à economia política, de Karl Marx,
em suas mais estruturais e estruturantes determinações e mais altaneiras
abstrações.
O pensador crítico não deixa de ser criativo e escritor e o escritor criativo
não deixa de ser crítico e pensativo. Afinal, como bem notou já certo narrador
uruguaio, nós somos o que fazemos, sobretudo o que fazemos para mudar o que
somos. As noções de antecipação e de esperança não só fazem parte do corpus
do materialismo histórico, de Karl Marx a Walter Benjamin, passando por
vasta tradição – que vai da teoria social crítica do marxismo centro-europeu
à teologia da libertação do cristianismo latino-americano –, mas, talvez já
muito mais do que isso, constitui substrato granítico do, assim-chamado,
ser-genérico do ente-espécie, i.e., o homo sapiens sapiens.
Ato primeiro | Do Homem que escreve, critica, pinta, projeta
HbFRQVWU²L
O que terá levado William Morris (1834-1896), crítico tão requintado, artesão ilustre, de estrato endinheirado, súbdito da Rainha Vitória, a aderir ao
movimento operário socialista? Que convicções (e afecções) foram como que
suficientemente portentosas para que o poeta, novelista, pintor, arquitecto
e artífice ultrapassasse tais barreiras, consignadas pelo ideário dominante
na Inglaterra da segunda metade dos Oitocentos, e se solidarizasse, activamente, com a massa trabalhadora oprimida pela tenra ordem do capital in
statu nascendi em seu “berço esplêndido”?
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Sua participação destacada nos principais movimentos voltados para as
“artes aplicadas” e “decorativas” tinha a ver com sua busca incessante por
caminhos pelos quais a beleza e a dignidade pudessem se tornar acessíveis
à grande maioria do povo e sua maior dificuldade estava em conviver com
uma realidade social que inviabilizava a fruição estética pelos pobres. É o
que Michael Löwy e Leandro Konder[7] irão daí chamar por “motivações
ética e estética”. Num aberto litígio com a sociabilidade (liberal burguesa)
nascente em Inglaterra, Morris debelava um possível estreitamento de seu
próprio ângulo de visão de mundo pela rudeza do devir. Insistia amiúde, daí,
em “olhar para as coisas com grandeza e generosidade”[8] (“to look at things
bigly and kindly”), afirmava ele – com a já habitual elegância de estilo.
Evidentemente, Morris estava a escrever muito antes de Bloch. Nascido
em 1834 e morto em 1896, foi mais próximo e contemporâneo do próprio
Marx. Seu trabalho abertamente socialista foi produzido desde 1821, e o seu
romance utópico foi escrito em 1890, quando o filósofo da esperança tinha
tão-só seis anos. Este romance foi, de longe, o mais conhecido de todos
os escritos socialistas de William Morris e formou a base interpretativa de
muitas pessoas, bem como apreciações errôneas sobre o que seria a posição
política morrissiana. Notícias de lugar nenhum, com subtítulo Uma época de
tranquilidade, retrata uma sociedade onde a fealdade do universo industrial
foi substituída por um sistema metabólico-social sustentável, amplamente
fundado na produção comunal e artesanal, “taylor’s made” ou feito à medida
de cada um de nós.
Esse é um relato da Inglaterra, no futuríssimo Século 22, para a qual Morris
viaja em um sonho, acordando no local de sua própria casa, pelo Tâmisa, em
Hammersmith. Nesta Inglaterra “futuro-pretérita” (ou, até, “onírica”), a maior
parte da cidade de Londres desvanesceu para dar lugar a campos e jardins.
As aldeias permanecem lá, com mercados e centros de convívio comunitário.
Escolas foram abolidas. As Houses of Parlament são ora usadas para armazenar… estrume! – “estrume não é o pior tipo de corrupção!”.[9] Apesar do
aparente domínio da produção artesanal, existem máquinas e energia que
podem ser utilizadas por pequenas oficinas – enquanto força-motriz – e para
[7] Löwy, Michael & Konder, Leandro. (2019). Introdução. In Notícias de lugar nenhum
ou uma época de tranquilidade: um romance utópico. São Paulo: Expressão Popular.
[8] Morris, William. Cit. em Löwy, Michael & Konder, Leandro. (2019). Introdução.
In: Notícias de lugar nenhum.
[9] Morris, William. (2019). Notícias de lugar nenhum. p. 119.
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transportes. O tema estruturante é o trabalho como realização. A distinção
entre trabalho cerebral e muscular foi extinta. Será a vindicação avant la
lettre do que hoje se propaga como a noção incomum de Common… ou o
que outrora se chamou Comunismo?
O realismo do capital industrial e da luta social tem algum lugar na obra
sobre lugar algum (“se os outros podem ver como eu vi”, diz o autor, “então
pode ser chamado de visão em vez de sonho”), ainda que seja algo ubíquo ou
até mesmo fora de lugar. Apesar de conter uma longa secção sobre “como a
mudança aconteceu/veio a acontecer”, logo no início, que assume a forma
de uma revolução social, seguida pelo desvanecimento da máquina estatal,
o sentimento dominante do livro permanece anti-industrial e a sociedade
apresentada por Morris é a de uma simplicidade muito maior do que poderia
ser considerada espectável para muitas almas de então.
No entanto, o ambiente específico da confecção de News from Nowhere,
o contexto mais amplo dos escritos socialistas de Morris como um todo,
bem como as palavras finais do próprio livro enfatizam que é muito mais
do que um romance reacionário ou medievalista. Na verdade, foi escrito
em resposta a outro romance utópico (“socialista”), Looking Backward, de
Edward Bellamy (1888). Este, que também obteve vendas massivas, retratou
uma sociedade socialista centralizada, emergindo, sem conflictos, do capitalismo monopolista. A produção baseava-se em exércitos industriais e a vida
tendia às aspirações das classes médias suburbanas à época. Morris se referiu
a ele como uma espécie de Paraíso Cockney.[10] A sua recensão publicada foi
notavelmente contida, mas deixou clara sua posição, além dos motivos e
intenções para redigir sua própria utopia posterior:

[10] O primeiro uso registrado do termo é o de 1362, por William Langland, e é usado
para significar “um pequeno ovo disforme”, do inglês medieval = Coken + Ey (“ovo
de galo”). Ao mesmo tempo, a terra mítica da luxuosa Cockaigne apareceu sob uma
variedade de grafias, inclusive Cockayne/Cocknay/Cockney e, daí, tornou-se (humoristicamente) associada à capital inglesa de Londres. O sentido actual de Cockney vem
de seu uso entre os ingleses rurais como termo pejorativo, para moradores “da cidade”,
“afeminados”, de um sentido geral anterior – certo “Cokenay” –, como em “criança
educada com ternura” e, por extensão, “um sujeito maricas”. Em 1600, este significado
de Cockney estava sendo particularmente associado à zona de Bow Bells. Em 1617, o
escritor de viagens Fynes Moryson declarou em seu Itinerário que “os londrinos, e todos
de Bow Bells, são rotulados sob a pecha de Cockneys.” Neste mesmo ano, John Minsheu
incluiu esta expressão – neste sentido estricto –, em seu (recém-publicado) dicionário
etimológico, “Ductor in Linguas”.
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I believe that the ideal of the future does not point to the lessening of men’s
energy by the reduction of labour to a bare minimum, but rather to the reduction
of pain in labour to a minimum, so small, that it will cease to be a pain. A gain to
humanity which can only be dreamed of till men are more completely equal than
Mr. Bellamy’s utopia will allow them to be […] there are some socialists who do
not think that the problem of the organization of life and necessary labour can
be dealt with by some huge national centralisation […] for which no-one feels
himself responsible; … and that individuals cannot just shuffle off the business
of life on to the shoulders of some abstraction called ‘the State’, but must deal
with it in conscious association with each other. That variety of life is as much an
aim of true Communism as equality of condition, and that nothing but a union
of these two will bring about real freedom […]. And finally that Art, using that
word in its widest and due signification, is not just a mere adjunct of life […] but
necessary true expression and indispensable instrument of the pursuit of human
happiness.[11] (com grifos nossos).

O enunciado formal e seus marcadores discursivos trazem já consigo uma
rica ambiência de razões e de sentidos que, mais adiante, assumiriam posto
na autêntica educação estética, autoproposta, por Morris, em seu romance
utópico. Ademais, quiçá, o subtítulo intente reforçar justamente que o elogio
ao trabalho não significa a ode à exaustão ou a um prenúncio produtivista
dos “Stakhanovs” avant la lettre.

[11] Acredito que o ideal do futuro não aponta para a diminuição da energia do homem
pela redução do trabalho ao mínimo, mas sim para a redução da dor do trabalho a um
mínimo, tão pequeno, que deixará de ser uma dor. Um ganho para a humanidade que só
pode ser sonhado até que os homens sejam mais completamente iguais do que a utopia
do Sr. Bellamy os permita […] há alguns socialistas que não pensam que o problema da
organização da vida e do trabalho necessário pode ser tratado por alguma grande centralização nacional […] pela qual ninguém se sente responsável; … e que os indivíduos
não podem simplesmente baralhar os negócios da vida sobre os ombros de alguma
abstração chamada “o Estado”, mas devem lidar com isso em associação consciente uns
com os outros. Essa variabilidade da vida é um objetivo do verdadeiro comunismo tanto
quanto a igualdade de condições, e que nada além da união dos dois trará a verdadeira
liberdade […]. E, finalmente, que a Arte, usando essa palavra no seu significado mais
amplo e devido, não é apenas um mero complemento da vida […] mas expressão
verdadeira necessária e instrumento indispensável à busca da felicidade humana.
(Morris, William. (1888/1984). Art under Plutocracy. In Morton, A. L. (Org.), Political
Writings of William Morris. London: Lawrance and Wishart, p. 252).
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A primeira afirmação sublinha o fato de que a ênfase no trabalho, como
prazer e como um fundamento adequado da autoemancipação humana, que
permeia News from Nowhere, é precisamente a superação da autoalienação e
o estranhamento de si. Quanto a Bloch, essa é uma problemática essencial.
Debater qual deles, se Morris ou Bloch, seria mais autenticamente marxista
é conspurcar-se em competição estéril (e inútil) por credenciais: não há nada
que se pareça a um marxímetro a atestar qualquer ortodoxia materialista em
matéria de método dialéctico.
No entanto, a abordagem de Morris para a questão incorpora um tema
central de Marx, que está em grande parte ausente da análise de Bloch, uma
vez que se preocupa com o trabalho não-alienado, com a combinação de
trabalho espiritual e material, característica da produção artesanal, e com a
produção artesanal – que não (nunca!) é produção de mercadorias. Assim,
já que não há mercado, não há compra e venda de mercadorias como tais.
(Nota: existe “marketplace” em Nf N, mas é simplesmente a área para a recoleta e distribuição de bens, e claro, encontro de pessoas, sem a atribuição
mágica de valores de troca como formas-tipo mercantis.)
A transcendência da alienação para Morris, tal como para Bloch, envolve
a esfera da arte, mas, para aquele, é a produção de arte que é sua chave heurística. Em contraste, quando Bloch fala da função utópica da arte e se refere
à experiência, por exemplo, do “momento realizado” por meio de um trabalho artístico específico, ele se concentra na fruição e não na produção. É um
contraste importante, mas perigoso, uma vez que o próprio Bloch se esmerou
por distinguir contemplação (prazer passivo) como caractere clássico liberal
burguês, e ali operaria de forma diferente.
Embora uma exploração completa das teorias estéticas implícitas em
Ernst Bloch esteja além do escopo da discussão que aqui propomos (para
não dizer sobre todo o tema e a problemática propriamente estética, entre
as diferentes gerações de marxistas mundo-afora), alguma observação preliminar pode ser feita. Em primeiro lugar, o que se entende por “arte” difere
sensivelmente entre os dois autores. Morris ocupava-se principalmente com
a arquitetura e as artes visuais, particularmente decorativas, distinguindo-as
das ditas artes liberais, de profissionalidade intelectual, sendo esta última
dirigida totalmente às nossas necessidades mentais enquanto a primeira se
daria entorno de aspectos de coisas destinadas principalmente ao emprego do
corpo. (Valeria a pena percorrer a noção de obra e labor através da história
da cultura e do trabalho como campos conexos.) Bloch dificilmente faria tal
distinção, uma vez que a função utópica é, em seu caso, atribuída à cultura
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em seu sentido mais amplo. No entanto, suas discussões sobre arte colocam
muito mais ênfase na função intelectual do que nas artes. Em segundo lugar,
Bloch atribui um papel mais activo à arte do que Morris, mas, ao mesmo
tempo, dá muito menos atenção às chamadas condições de sua produção,
ou, se preferirem o trabalho artístico realmente existente.
Nesse sentido, caso se deseje uma abordagem devidamente dialéctica seria
imperativo combinar ambas as perspetivas, de maneira total. Duas pensatas
ligeiras, do nexo de unidade-distinção, que podem ajudar a desfazer alguns
nós desta difícil trama: i) a cepa marxista pioneira de Morris – em contraste
ao dito “marxismo ocidental” ou “quarta vaga” – com uma série de limites;
e ii) o facto mesmo de Bloch ser um filósofo profissional, e Morris ser um
mestre-artesão. Para não dizer já do próprio tempo histórico que os separa
e as palavras-chave que os mobilizam.
Para Morris, a arte é, principalmente, produção. É a expressão da alegria
do homem no trabalho. A actividade não-alienada da sociedade comunista
produzirá mais e melhor arte e a actividade da produção artística em particular sintetiza a transcendência da alienação. Mas a arte em si desempenha um
papel pequeno na transição para a sociedade comunista. Na verdade, Morris
acha concebível que a arte possa ter que morrer um pouco até que as condições que conduzam ao seu florescimento sejam criadas. Essa posição não
deveria ser exagerada. Além disso, ele também argumentou que a “fealdade”
da sociedade industrial atrofiou a personalidade humana. Seu diagnóstico a
respeito duma vida “feia” – casa, bens etc. – é ferozmente apaixonado.
Nf N foi escrito porque ele acreditava que poderia inspirar as pessoas a
trabalharem por uma forma histórica de sociabilidade humana que valesse
a pena. Era, disse ele, essencial que o ideal da nova sociedade fosse sempre
mantido diante dos olhos das classes trabalhadoras, para que a continuidade
das demandas do povo não fosse rompida ou fosse mal direcionada. Se as artes
são expressão do valor da vida pelo homem, também é verdade que toda a
produção delas torna a sua vida valorosa. Bloch certamente concordaria que
toda a grande arte apela, directamente, para essa combinação intrincada de
percepções, sentimentos, experiência e memória que se chama “imaginação
criadora” e que todas as escolas de arte dignas são o resultado das aspirações das
pessoas para a verdadeira beleza, dignidade em geral, e deleite mesmo na vida.
Sem embargo, o clássico juízo thompsoniano prevalece: Morris não enfatizou suficientemente o papel “ideológico” da arte, sua agência activa na
mudança dos seres humanos e a sua agência na história do homem dividida
em classes. Para Bloch, a função utópica da arte é mais activa. Alimenta a
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sensação de que “algo está faltando” e, ao mesmo tempo, chama a atenção
para a experiência da escassez presente e duma realização potencial futura
– enquanto inspiração, secundária, para toda a transição social. Sem a arte
(em seu sentido morrisiano ou mais amplo) para incorporar o “sonho duma
matéria” dificilmente nós seremos capazes de possuí-la de facto.
Bloch, por sua vez, parece ter pouco a dizer sobre como as condições
sociais afectam o artista, posto que é um filósofo, não um sociólogo da arte.
No entanto, a insistência de Bloch de que a fome é o impulso humano mais
fundamental qualifica daí a prioridade atribuída à arte: as pessoas devem
primeiro satisfazer os estômagos “e, então, poderão ir dançar” – a fórmula
político-poética de um revolucionário como Vladimir Maiakovsky não poderia
nos oferecer uma síntese mais significativa: “Primeiro /é preciso / transformar
a vida, para cantá-la / em seguida”.[12]
Da mesma forma, Morris escreveu que qualquer pessoa que professa pensar que a questão da arte e do cultivo devam preceder o garfo e a faca não
entende o que arte significa. Assim, o contraste, embora significativo, não
deve ser aqui exagerado. Talvez seja mais questão de diferença de ênfase de
arguições, as quais são, ao menos, complementares. Todavia, se há cá questões
comuns erigidas por ambos, há semelhanças ainda mais marcantes entre a
obra blochiana e a re-avaliação de Morris. Aqui, com muito pouca referência
(directa) entre os dois, os argumentos sobre a função da utopia concreta e a
relação entre tradição dialéctica e utopismo social formam um paralelismo
indissociável e irresistível, um iluminando as penumbras ao outro.
Ato segundo | Do Romance utópico à utopia romântica:
texto/contexto
Morris foi um dos grandes socialistas românticos — e um autêntico comunista
libertário. Por romantismo, deve-se entender algo bem mais amplo e profundo
do que uma escola literária do começo do século XIX. Trata-se de toda uma
visão social de mundo, a qual se manifesta na poesia, nas artes, na filosofia,
na religião, no pensamento político e social e que constitui, desde a segunda
metade do século XVIII – pensemos no Rousseau, por exemplo – até nossos
dias, uma das principais formas da cultura e da civilização moderna. Em última
análise, o romantismo é um protesto contra a civilização capitalista industrial
avançada, em nome de valores culturais, políticos e sociais “pré-capitalistas”,
[12] A. Serguei Iessienin. (2021). In A. de C., et al. (Trad. e Org.), Maiakovski Poemas.
São Paulo: Perspectiva, p. 68.
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uma revolta contra a reificação/coisificação, a quantificação utilitarista e o
desencanto do mundo produzidos pela lógica implacável da mercadoria, o
lucro e o gélido cálculo possessivo-egoístico (“cash nexus”).
Num primeiro período de suas actividades, predominavam, na mundivisão
de Morris, as características típicas de um romantismo diferente, “restitucionista”. Isto é dizer, o de um movimento orientado a restabelecer as normas
sociais, políticas e culturais que o capital destruíra. Algo mais tarde, ao aderir
ao socialismo moderno, o seu romantismo se torna utópico ou revolucionário, visto que já não aspira a uma volta ao passado, mas sim a um detóur
pelo passado em direção ao futuro. A nostalgia do Paraíso Perdido se investe
na esperança e arranque ao futuro – a um só tempo marxista e humana –
tornando-se um real elã social revolucionário.
Na juventude, as principais referências de Morris eram Carlyle e Ruskin.
Com Ruskin, ele comparte o desprezo pela vulgaridade mercantil, industrial
e capitalista e a firme admiração pela civilização gótica como, a saber, as
Pedras de Veneza ou pela Catedral de Amiens – duas obras bem-conhecidas
de Ruskin. Mais tarde, e quando já enveredara por outras vias, ainda prestar-lhes-ia tributo, afirmando que, em seu tempo histórico, sob a hegemonia
de liberais-conservadores, “Whigs”, os pensadores sociais românticos teriam
então sido os únicos entre os intelectuais a se porem em rebelião aberta contra o conservantismo de tipologia anglo-saxônica.
Os poemas juvenis, a sua vez, cantavam o charme perdido da Idade Média,
o encanto emocional dos mitos do passado pré-capitalista. Aos 23 anos de
idade, Morris, em 1857, adere, juntamente a seu amigo pintor Edward BurneJones, à Irmandade Pré-Rafaelita, fundada alguns anos antes por um grupo
de poetas e de pintores em torno de Dante G. Rosseti, a qual se pode conceber enquanto uma cruzada e guerra santa contra a época. Em 1861, funda a
sua oficina de artes decorativas, produzindo artesanalmente móveis, peças e
objetos: a Fine Art Workmen. Além disso, Morris desenhou diversos vitrais
para igrejas, tapeçarias e, sobretudo, esplêndidos papéis-murais, de motivos
orgânicos florais, vegetais. A inspiração dessa arte é ao mesmo tempo medieval e moderna – ao estilo da arte dos amigos pré-rafaelitas.
Desde 1871 – o ano célebre da Comuna de Paris –, por ocasião de uma
viagem à Islândia, ficou chocado com as brutais desigualdades sociais e
sentiu-se desafiado a combater o sistema de controle metabólico-social que
as engendrava. Entre 1883 e 1884, com a sua conversão ao socialismo e sua
descoberta do marxismo, Morris articula suas novas convicções sociais e
políticas com sua antiga visão social romântica do mundo sem com (ou por)
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isso abandoná-la. “O pathos dominante de minha vida”, escrevera, ainda
em 1894, “foi e continua a ser o horror pela civilização moderna”.[13] Já não
se trata, entretanto, de retornar ao passado medieval – que ele continua a
idealizar em seus romances ou desenhos desses anos –, mas sim de abolir,
com uma revolução social e por via da guerra de classes, concebidas já em
termos estrictamente marxistas clássicos, o Estado, o mercado e a forma
social capitalistas, estabelecendo, daí, uma sociedade socialista diametralmente oposta à ordem.
O sentimento de perda de um universo de beleza e romance (no sentido
inglês do termo), de valores culturais, éticos e estéticos – numa de suas primeiras conferências socialistas, ele evoca o esplendor da Basílica de São Marcos
ou das belas catedrais francesas –, brutalmente eliminados pela “Civilização”
do comércio e da indústria competitiva, que esmaga o ser social sob a miséria
e a fealdade, em que a busca gananciosa do lucro destrói as artes e a cultura
autênticas, é uma das tematizações cruciais do socialismo romântico de Morris.
Na recusa das ilusões tanto do progresso liberal burguês quanto das de uma
restauração reacionária, ele funda sua doutrina social revolucionária a partir
de uma concepção eminentemente dialéctica da relação existente entre um
futuro pós-capitalista e um passado pré-capitalista. “Le nouveau développement
reprend un point qui représente le principe précédent élevé à un plan supérieur;
le vieux principe réapparaît transformé, purifié, fortifié et prêt à poursuivre sa
marche pleine de une nouvelle vie qu’il cherchait dans sa mort apparente”.[14]
Em uma fórmula política e poética, profundamente original e criadora, o
maquinário e o produtivismo prometeico, uma vez totalmente a serviço da
propriedade comunal de quem trabalha, deixariam de ser uma espécie de
danação e não reteriam um traço sequer de contradição com o princípio da
fina artesania. Ao liberar os homens do trabalho sujo, perigoso e pesado – tão
desagradável quanto destituído de paixão ou de rigor –, seu tempo livre para
um labor altamente qualificado e criativo face à reconciliação da humanidade
consigo mesma seria resgatado. Revelador do tipo de homem que foi Morris
é o facto de que, após a sua adesão ao socialismo moderno, de corpo e alma,
através duma fervorosa atividade na Democratic Federation (depois, na Socialist
[13] Morris, William. (2020). How I Became… p. 163.
[14] O novo desenvolvimento retoma a um ponto que representa o princípio anterior
elevado a um plano superior; o antigo princípio reaparece transformado, purificado, fortalecido e pronto a continuar sua marcha todo cheio da vida nova que foi buscar em sua
morte aparente. (Meier, Paul. (1961). Nouvelles de Nulle Part. Paris: Ed. Sociales, p. 67).
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League), ele começou a se indagar se seria legítimo manter-se proprietário da
oficina de artes decorativas com dezenas de operários-artesãos explorados
mediante o regime salarial e só não levou a cabo a dissolução da empresa em
uma cooperativa produtiva pois tinha mulher já muito doente e tampouco
tencionava mitigar contradições sistémicas por meio de vias reformistas.
Nf N (1890/2019) é, de longe, um de seus escritos mais afamados mundo
afora. Nele, o autor propõe uma visão imaginativa da Inglaterra, no ano 2102,
logo após uma revolução social. Um dos motivos que o levou a escrever tal
obra foi o desejo de retrucar a uma outra novela utópica, de inspiração militarista e algo tecnocrática, do escritor Edward Bellamy, que se autodenominava um “nacionalista” e chegou a ter bastante sucesso de público leitor.
O “socialismo de Estado” racional e utilitarista com que sonhou Bellamy
não é o resultado da luta social dos trabalhadores, mas sim da tendência
natural de concentração dos trustes e dos cartéis industriais, que levara,
em última instância, à formação de um só grande oligopólio produtivo nas
garras do Estado e de seu grande exército industrial, disciplinado e organizado. Difícil imaginar uma antevisão mais diametralmente oposta às ideias,
sonhos, imagens e aspirações romântico-revolucionárias de um William
Morris. São almas sociais muito distintas para aquilo que nos habituamos
denominar por “socialismo”.
Vale a pena ora refrisar o nexo de distinção Dichter-Denker: não se trata de
um sistema utópico fechado, de uma impostação programática ou de qualquer
predição científica da futuridade. Para isso, é preciso ter em conta a sério
a etimologia inglesa do que vem a significar romance: de origem medieval
– uma pequena narrativa fantástica; uma fabulação de cavaleiros-andantes.
O universo de Morris é o do maravilhoso utópico, o que explica a alguma
qualidade mágica, o clima onírico das paisagens ou as cenas em que se desdobra a narrativa de buliçosa calma. O espírito libertário do romance utópico
reside não só na fibra moral e na força intelectual da utopia alegórica mas na
própria literariedade em tudo aberta, plurissígnica e dialógica.
Qual é a diferença fundamental do utopismo morrisiano em relação à
época? Quiçá, resida não em um não-lugar como uma ilha desconhecida
(Thomas More) ou um espaço incógnito (Étienne Cabet): seu tempo, como
cantava o poeta, é quando. O eixo temporal é o de um “já-não-mais” e/ou
“ainda-não” em vir-a-ser, talvez, no futuro não-tão-distante. A categoria da
esperança, sonho acordado, antecipação de olhos abertos, enquanto noção
materialista histórica, daquilo que ainda-não-existe (Noch-nicht-sein) de que
mps falava Ernst Bloch em seu opus O Princípio Esperança.
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Em que difere Morris dos próprios socialistas utópicos do tempo pretérito?
O autor, sob inspiração das maiores conquistas intelectuais e políticas do
movimento social dos trabalhadores, desenha a utopia para além da quimera
idealista de um abandono da sociedade imperfeita e corrupta, com experimentação diletante duma vida harmoniosa às margens da história. O desafio é
transformar a própria sociedade – não por cima ou por fora –, já graças a uma
ação colectiva das classes oprimidas e combatentes. A utopia revolucionária de
Morris é a dum marxismo libertário. Em um só e mesmo movimento de pena,
Morris desbasta as concepções anarquistas que pensavam primeiramente em
erigir um homem novo para, então, fundar a nova sociedade, por um lado e,
por outro, abandona o reformismo – dos fabianistas, por exemplo – por seu
teor gradual, lento, evolucionário e, a rigor, contra-revolucionário. Ao mesmo
tempo, ainda não se deixa confundir com as ideias de Friedrich Engels e/ou
de outros luminares clássicos do movimento socialista.
Thompson[15] – no seu já clássico volume sobre William Morris – não estava
preocupado principalmente com a interpretação de Nf N, embora ele tenha
já citado com aprovação a afirmação de que era “a primeira utopia que não
era utópica”, acrescentando a sua própria descrição dela como uma “utopia
científica” (em jogo de palavras análogo à relação entre o socialismo utópico
e o socialismo científico). O projecto central do livro de Thompson era mais
importante: analisar o entrelugar de Morris na tradição romântica de Carlyle/
Ruskin em prol da raiz socialista revolucionária, ou como a figuração medievalista poderia ser conduzida ao futuro.
O importante sobre Morris, no entanto, não era o porquê fizera esse movimento, mas sim todo o processo de como se fazer isto. Ele efectuou uma síntese
genial entre o romanticismo utópico e o marxismo revolucionário que enriqueceu e transformou a ambos de golpe. O que se ignorava, até então, não
era reconhecer que Morris era realmente um marxista, mas o elemento de
“realismo moral” na obra de Morris que enriqueceria ao próprio marxismo.
Thompson teve, aqui, um papel fundante.
Já o trabalho de Williams,[16] em Cultura e Sociedade, era muito mais amplo
em seu escopo, abordando o desenvolvimento da própria ideia de cultura, na
Grã-Bretanha, entre os idos de 1780 e 1950. Não era focado nem no utopismo
social nem nos comentaristas críticos de Morris. Williams, porém, derivava da
[15] Thompson, E. P. (1977). William Morris. Romantic to Revolutionary. London: Merlin
Press.
[16] Williams, Raymond. (1963). Culture and Society. London: Chatto and Windus.
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mesma tradição romântica radical de Morris (a própria escrita de Williams, ao
longo de duas décadas, exemplificou a transcendência da tradição romântica
revolucionária inglesa…).
Desde Ruskin, projetou-se um entendimento sobre a centralidade do trabalho vivo na busca autotélica pela felicidade humana; abraçando estes valores
gerais da tradição e buscando vinculá-los a uma nova realidade e crescente
força social autónoma: a classe trabalhadora organizada. Morris foi, portanto,
uma figura central, pois, integrando a tradição romântica – que foi a fonte
de sua rebelião geral contra o capitalismo industrial e a ideia de que as artes
definem uma qualidade para a fruição/reinvenção vital que tornam todo o
motor da mudança política um futuro emancipado possível –, fundiu a razão
e revolução em nome da beleza e dignidade.
Por fim, resta o problema da subordinação das faculdades utópicas imaginativas dentro da tradição marxista clássica posterior, tanto à Segunda, quanto
à Terceira Internacional e depois de Lenin, a sua falta de autoconsciência
moral ou mesmo um vocabulário de desejo e pulsão: sua incapacidade de
projectar quaisquer imagens de futuridade ou mesmo sua tendência para cair
de volta na vala comum do terreno do imaginário utilitarista: a maximização
da produção social, e do consumo, idem.
Reivindicar o utopismo morrisiano pode ser, ainda, reivindicar a utopia
tout court e deixá-la livre para caminhar no mundo mais uma vez: sem vergonha pudica e sem acusações de má-fé. A própria visão social de mundo
de Marx não é romântica nem utilitarista – mas a Aufhebung dialéctica de
ambas as correntes numa forma nova e crítica de Weltanschauung. Nem uma
apologética da civilização burguesa nem cegueira às suas realizações. Uma
forma superior de ordenação societal que integraria os avanços técnicos e
dispositivos modernos e as qualidades humanas e sociais pré-capitalistas:
uma concepção do trabalho vivo, qual actividade livre, associada e criativa,
para a autorrealização do espectro do humano. Morris neste sentido – isto
é dizer, no sentido que importa – é, visceralmente, marxista e marxiano.
Ato terceiro | Das Artes: produção/satisfação de necessidades
humanas
Quem foi, afinal, William Morris? Se nós somos aquilo que fazemos, mais
valeria perguntar quem não foi – ou, o que não fez? – Sir. William Morris.
Senão, vejamos. Morris foi poeta, novelista, orador-conferencista, mestre-artesão, arquiteto, tipógrafo, design-artífice, pintor, vitralista, jornalista,
ensaísta, desenhista, artista têxtil, tradutor-intérprete e um crítico de ideias.
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Estudou basicamente tudo o que de mais avançado existiu na constelação do
saber humano de sua época histórica – já da teologia académica de Oxford
à economia política de Marx – e praticou quase toda arte e ofício intocados
pela indústria moderna e conhecidos pelas mãos humanas, condensando
temas ou deslocando questões que deram azo a chamá-lo já por muitos
nomes: socialista sentimental; anarquista inveterado; comunista libertário;
visionário tresloucado; e, por vezes, um histérico. E se lembrarmos que todas
estas atividades estavam inseridas já nalgum tipo de associação, agrupamento,
oficina ou guilda, teremos a real dimensão de um tipo humano realmente
extraordinário. Sem qualquer pretensão de esgotar uma personalidade humana
tão rica, plurissígnica e/ou polissêmica – e sem descurar de suas dimensões
ambientalistas, urbanísticas, românticas e revolucionárias –, nós, aqui agora,
nos arriscaríamos a nomeá-lo tal qual um antigo Craftsman. Mas – afinal de
contas – o que vem realmente a ser isso?
Desde c.1200, temos a Craftmonnen (plural) e, a partir do Século XIV, tem-se Craftise men, “alguém com perícia em ocupações laboriosas”, do genitivo
de “Craft” (s.) + “Man” (s.1), sendo escrito numa só expressão desde o alto
séc. XIV (ou “Cræftiga”, em Inglês arcaico). O sentido geral, de actividade
envolvendo habilidades especiais no perfazimento (“Making”) de algo, não
é distinto do significado radical – inglês antigo – da noção de “Art”, a qual
tão só a partir de finais dos 1800 designaria um termo já algo autônomo e
especializado agora adscrito às “Belas Artes”, como o próprio estudo cultural
especializado da educação estética poderia descrever e narrar.
Para quem está familiarizado com a semântica histórica realizada por
Raymond Williams (“Key-words”[17]) – ou a filologia vivente de um Antonio
Gramsci – e com a gênese mesma do campo dos estudos culturais ingleses
de Birmingham, o paralelo com o próprio desenvolvimento da concepção
ampliada de cultura – isto é, com a ulterior especialização, restrição ou dualismo em termos do que vem a ser ou não cultura – pode cumprir função de
uma chave heurística para o devir deste referencial extralinguístico. Não à-tôa,
o movimento artístico do qual Morris faz parte tenha se denominado Arts
and Crafts, em uma reação contra a sensível pauperização da arte decorativa
e as condições em que eram produzidas. O artesão-fazedor e artesania-feita
estão no interior da mesmíssima unidade de sentido societal humano.

[17] Williams, Raymond. (2007). Palavras-chave: Vocabulário de Cultura e Sociedade.
São Paulo: Boitempo.
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Os princípios e o estilo em que se baseava esse movimento vinham sendo
desenvolvidos na Inglaterra há, pelo menos, vinte anos antes de seu nascimento,
em 1887, tendo sido inspirados nas ideias do arquitecto Augustus Pugin, do
escritor John Ruskin e do mestre-artesão William Morris, e ainda tendo se
associado a figuras-chave – tal qual o artista Charles Rennie Mackintosh – na
Escócia. A ideia de arts and crafts remete para a simultaneidade e equivalência
geral entre as noções gregas antigas de praxis e poiesis, no sentido do nexo
de unidade entre intelecto e vontade.
Morris – por sua vez – foi a figura mais elevada nas artes decorativas de
finais do Século XIX e a principal influência no movimento chamado Arts
and Crafts. A visão estética e social do movimento surgiu de ideias que ele
desenvolveu na década de 1850 com o Birmingham Set – um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, incluindo Edward Burne-Jones, que mesclou o amor visceral às letras românticas ao compromisso histórico com a
reforma social. Em 1855, descobriram Ruskin. O medievalismo de Mallory,
n’A Morte d’Arthur,[18] estabeleceu o padrão para seu estilo inicial. Nas palavras derrisórias de um Burne-Jones – fluente no idioma da autoironia e já
nada predisposto a quixotismos – eles pretendiam travar algo duma guerra
santa contra a era moderna.
A Casa Vermelha de Morris, em Bexleyheath, projetada por Philip Webb
e concluída em 1860, foi um dos edifícios arquitetônicos mais significativos
para o grupo. Morris iniciou, então, a experimentar vários artesanatos e a
projetar móveis e interiores. Esteve intimamente envolvido na manufatura
(execução), bem como no design (concepção), que foi a marca registada da
unidade orgânica do movimento. Ruskin argumentou que a separação entre
o acto intelectual do design e o acto manual da criação física era social e esteticamente prejudicial para ambos. O autor como produtor em questão daí
desenvolveu ainda mais essa noção, radicalmente, insistindo que nenhuma
obra de arte deveria ser posta em práctica em suas oficinas antes de adquirir
maestria de técnicas e materiais apropriados, argumentando que sem ocupações dignas, isto é, criativas, as pessoas se desconectavam do fluxo da vida
e alienavam-se da humanidade.
O galpão de tecelagem, na fábrica da Morris & Co., em Merton, foi inaugurado na década de 1880. Em 1861, Morris começou a fazer móveis e objetos
[18] Le Morte d’Arthur, por Sir Thomas Malory, prosa em inglês medieval do séc. XV,
publicado por primeira vez em 1485. O verbete está disponível em link na Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Morte_d%27Arthur.
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decorativos comercialmente, modelando seus designs em estilos medievais,
usando formas ousadas e cores fortes. Os seus padrões de trabalho eram
baseados na flora e na fauna e os seus produtos eram inspirados nas tradições vernáculas e domésticas do interior das Ilhas. Alguns foram deixados
– deliberadamente – inacabados, para mostrar a beleza dos materiais e do
trabalho do artesão, criando uma aparência rústica, descozida, em que se
entreviam as mãos do artesão no fabrico de cada peça. Morris esforçou-se
para unir todas as artes na decoração da casa, enfatizando natureza e simplicidade das formas em uso.
As artes decorativas são artes ou ofícios cujo objeto é o design e a fabricação de apetrechos a um só tempo belos e úteis, incluindo design de interiores
e, nalguns casos, a arquitectura. Elas são frequentemente categorizadas em
distinção às ditas “fine arts”, nomeadamente a pintura, o desenho, a fotografia
e a escultura em grande escala, as quais, em geral, produzem objetos apenas
pela sua beleza estética e capacidade de estimular a mente. A distinção artes
decorativas versus belas-artes surgiu essencialmente da arte pós-renascentista, no Ocidente, em que tal distinção é – em grande parte – significativa.
Torna-se, porém, muito menos importante quando se considera a arte de
outras épocas e lugares, nos quais as obras mais valorizadas, ou mesmo todas
as obras, incluem as mais quotidianas. Por exemplo, a arte islâmica de várias
horas e lugares consiste inteiramente de arte decorativa, muitas vezes, com
formas geométricas e vegetais, assim como a arte de já muitas culturas tradicionais — bem como as artes chinesa e medieval, como um todo. Existe um
filão sub-terrâneo a explorar para recontar esta história oculta.
A visão da decoração como uma “arte menor” será formalmente contestada na década de 1970 por escritores e/ou historiadoras da arte (como Amy
Goldin ou Anne Swartz, por exemplo). No final do Século XX, o argumento
para uma narrativa singular na arte havia perdido força, por meio da ironia
pós-modernista e do crescente interesse curatorial pela arte de rua ou pelas
diversas tradições decorativas, consideradas mais populares, étnicas, naïf
e/ou folclóricas. As tendências posteriores – dos Patterns & Decoration, até
Bauhaus e o próprio modernismo artístico – nos abriram, então, o caminho
para uma avaliação já mais abrangente do valor dos objetos de arte com novos
contornos e densidade própria
Tudo considerado, são impressionantemente vanguardistas os motivos
de Morris,[19] tanto no sentido estético-social, quanto na acepção histórico[19] Morris, William. (2003). As artes menores e outros ensaios. Lisboa: Antígona.
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-política, quiçá até mesmo a frente de seu próprio tempo. Senão, olhemos
para As artes menores e outros ensaios. As palestras e artigos coligidos foram
originalmente expostos ou editados entre 1877 e 1894. No seu conjunto, esses
textos oferecem ao leitor uma amostra da profunda relação entre as ideias
políticas e figurações estéticas de William Morris. O liame entre prazer na
criação e organização da vida quotidiana constitui um dos motivos centrais dos
seus idearios e de sua própria prática artística, isto é, seu trabalho mais vital.
Observador atento das condições de existência impostas pelo avanço do
capital industrial nas cidades inglesas, Morris desafiou tal ordem social fundada
em um trabalho triplamente alienado: alienado da sua utilidade social pelo
circuito autorreferencial do capital; alienado do prazer humano em moldar
a matéria prima para produzir beleza útil; e alienado de sua essência mesma.
Assim, expropriados da sua própria vida vivida por este novo sistema de
reprodução metabólico-social, restava aos indivíduos então reavê-la, por
assim dizer, sob a forma social de mercadorias massivamente produzidas
(e consumidas), processo este que o capitalismo tardio globalizado não deixou
de desenvolver – infernalmente – a cada incremento da assim-chamada produtividade do capital. A persistência das contradições sociais diagnosticados
pelo autor, e designadamente o avanço na destruição dos ecossistemas em
geral – e na mercantilização de cada instante da existência em particular –,
permite-nos entender a defesa da arte, conquanto prática social, capaz de
libertar o trabalho. Como já sublinharam – trata-se dum contributo original – já inserido em uma larga tradição.
A partir do William Morris de Thompson,[20] podemos observar os elementos constitutivos do pensamento morrisiano a partir do choque de dois
arquétipos anglófonos: Sir Lancelot e Mr. Gradgrind. Dum lado, um herói
romântico por excelência, a encarnação mítica da nobreza de espírito cavalheiresco. Doutro, graças ao personagem dickensiano (“Tempos Difíceis”), o
expoente do utilitarismo burguês mais elementar, o sistema teórico “fundido
em aço para a fusão de partes de Adam Smith e David Ricardo, Bentham e
Malthus”.[21] Graças ao detóur ideal à Idade Média, Morris logra libertar o
espírito das categorias burguesas, encontrando locus imaginário, um belvedere perfeito, para observar a sua época sob o efeito do estranhamento.
Raymond Williams dirá que “cada geração reviverá a ilusão que consiste
em sentir que ela mesma viveu a crise do desaparecimento de uma Velha
[20] Thompson, E. P. (1977). William Morris…
[21] Thompson, E. P. (1977). William Morris… p. 89.
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Inglaterra e a chegada de um mundo moderno decaído”.[22] O próprio Morris,
no prefácio à Utopia, de 1893, reconhecerá em More a crítica original ao
industrialismo avançado que destruiu a vida orgânica campesina e criou a
nova indigência social, o “vagabundo sem-dono”. A crítica à queima-roupa
de Morris à sociedade industrial será em grande parte influenciada por John
Ruskin. O autor faria apaixonada defesa do estilo gótico como fruto da liberdade criativa do mestre-artesão medieval. Em sua conferência, Morris fará
alusão ao capítulo “Sobre a natureza do gótico e o papel do trabalhador nesse
contexto”, uma defesa eloquente da imprescindibilidade do prazer no trabalho
(em um sentido integral, não-hedonista), a qual Ruskin considera perdido
na moderna sociedade capitalista, uma vez que se opta pela mecanização.
Numa das mais argutas análises quando do colapso de Notre Dame em
Paris, o professor Alex Callinicos afirmou: “Alguém poderia dizer, corretamente, que as catedrais medievais (e outras obras do gênero) eram uma
parte fulcral dos aparatos ideológicos de hegemonia do velho feudalismo
europeu. Mas eram também obras de arte colectiva, um resultado do trabalho anônimo de muitos e muitos artesãos qualificados, muito diferentes
do ideal romântico duma arte aurática como expressão da subjetividade
individual de um gênio solitário. Há muito tempo já penso eu que antecipam
como a arte poderia vir-a-ser numa sociedade emancipada. Lembro-me
aqui, com pesar, do derrube da belíssima Notre Dame e de tudo o que significava. Mas, com menos pretensão, poderíamos dizer que Notre Dame é,
enfim, antiga e bonita. Faz parte do que torna Paris Paris. É uma das coisas
que torna Paris tão diferente, por exemplo, de Londres: a sobrevivência de
um centro medieval.”
Thompson[23] vê a utopia social morrisiana como um “romantismo invertido”: são aspirações satisfeitas pelo porvir emancipado, mais do que uma
revolta das aspirações insatisfeitas contra a paupérie “presente”, que lhe revelam a miséria do “passado” capitalista. Morris, mais que um epígono tardio
da crítica social do Século XIX, deriva a sua poesia do futuro. (Sinto-me em
boa companhia ao pensar e sentir que tenho por detrás sendas abertas por
Morris e por Thompson para tal sensibilidade contemporânea, tão radicalmente distinta às de certas esquerdas predominantes).

[22] Williams, Raymond. (1980). Utopia and Science Fiction. In Williams, R. Problems
in Materialism and Culture. London: Verso.
[23] Thompson, E. P. (1977). William Morris….
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Isabel Botto,[24] no Prefácio d’As Artes Menores, nos aponta a centralidade
do conceito de “prazer-no-trabalho” na elaboração particular de Morris, que
propõe repensar a forma como se encara o trabalho, que não deveria ser algo
penoso, permanentemente ao serviço da necessidade de sobrevida: sempre
opressivo, só com pequenas pausas de lazer, sem sentido. Morris propunha
como alternativa um conceito de trabalho que motive o prazer, na medida
em que é útil, produtivo e não-estranhado, “o qual não se integra no quotidiano degradado que marca a nossa sociedade capitalista”.[25] Essa noção nos
é apresentada no romance utópico NfN enquanto “a arte do trabalho-prazer”.
A importância do legado de Morris é o que tem de mobilizador, em seu todo,
qual uma aposta do pré-idear de nossa relação com a reinvenção da vida.
Morris antecipa em muito as vanguardas modernas, em sentido político e
estético, cujo programa era religar as artes à vida social em geral e implodir
a instituição-arte e o mundo burguês em um só e mesmo movimento.
Fermata alla italiana e/ou freio de emergência | Qual o lugar para o
não-lugar no mundo?
Morris, por um sem-número de razões – sobretudo para um investigador,
como eu, que se interessa por cultura, quotidianidade e questões do modo de
vida constitutivas do ser social –, é uma referência autoevidente, cristalina,
necessária. Urgente. Já após tantas leituras e debates, há um efeito paradoxal de ficar como que sem palavras, em meditação contemplativa, à espera
de poder não necessariamente escrever um tratado ou monografia sobre o
sonho, a utopia ou a esperança, mas, quiçá, laborar com as mãos, dividir as
tarefas com um colectivo e daí tecer a nova manhã. Não sob a urgência de
um autômato sem alma, mas com a calma e a precisão de um diligente mestre-artesão colectivo.
Como suas afirmações políticas tipicamente audazes sugerem, o autor
lançou um olhar cético sobre as vindicações triunfalistas de sua época em
relação ao chamado “progresso técnico”. Nascido em 1834, no auge da Era
Vitoriana, Morris perseguiu suas principais paixões em uma plêiade deslumbrante de múltiplos fazimentos criativos, literários e artísticos. Antes
de abraçar o socialismo, no início da década de 1880, ele já era um pintor e
um poeta respeitado, um magnífico desenhista de utensílios domésticos em
[24] Botto, Isabel. (2003). Introdução. In Morris, W. As artes menores e outros ensaios.
Lisboa: Antígona.
[25] Botto, Isabel. (2003). Introdução. In Morris, W… p. 14.
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sua empresa, Morris & Co., e um defensor ardoroso da proteção de edifícios
antigos. Mais tarde, fundou a Kelmscott Press, que exibiu toda a sua exímia
maestria na tipografia e permitiu que novos romances em prosa fossem publicados, os quais se mostraram influentes no desenvolvimento subsequente da
literatura fantástica. Notícias de lugar nenhum é, quiçá, o romance utópico
mais característico deste seu gênio – e, ainda, one of a kind.
Alguns intelectuais radicais – anarquistas, socialistas e/ou comunistas dos
Oitocentos – consideraram que uma sociedade mais justa requer simplesmente
a racionalização científica das relações sociais de trabalho atuais, juntamente
com um aumento do tempo de lazer e de ócio, além de uma distribuição
mais equitativa dos frutos do trabalho. Já outros defenderam a necessidade
de transcender-por-superação (“Aufheben”) todo sistema de labor alienado,
fazendo do evolver das relações de trabalho criativas o elemento fulcral de
uma nova sociabilidade emancipatória. Entre a literatura socialista utópica,
desde finais do século XIX, é possível distinguir as duas tendências fundamentais relativamente ao tema que nos ocupa em uma verdadeira guerra de
deuses. Se Bellamy imaginou algo hoje familiar, com o avanço da automatização, junto a uma completa organização tecno-burocrática (ou militar) do
trabalho, como base para o aumento do tempo de lazer e de ócio, considerado
o Bem Supremo, já Morris enfatizou a centralidade do trabalho vivo, útil e
agradável, que exigiria a abolição da divisão capitalista do trabalho. Hoje, a
maioria das concepções de uma sociedade com desenvolvimento sustentável
parece-se mais com a visão mecanicista de Bellamy do que com a visão mais
radical de Morris.
Longe de ser anacrônica, a visão utópica de Morris do socialismo como uma
sociedade cooperativa global, baseada no trabalho social livremente realizado,
igualitário, criativo e, até mesmo, ecologicamente sustentável – no sentido
o mais radical possível, sobretudo, politicamente não-contemporizador –,
continua a ser uma alternativa urgente ao atual sistema de sobretrabalho 24/7,
de desperdício estrutural (além de “obsolescência programada”, como o diria
Mészáros), de destruição ambiental e de concorrência inter-imperialista que
ameaça a saúde, a sanidade e, de facto e direito, a nossa própria existência
societal, enquanto espécie para si e em si, sobre o Planeta Terra.
Circulou mundo-afora o manifesto político do Global Forum Democratizing
Work a favor de uma compreensiva desmercantilização, democratização e
desalienação de todo trabalho vivo, ainda que em chave excessivamente
moderada-reformista:
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Toda manhã, homens e mulheres se levantam para servir aqueles que podem ficar
em quarentena. Tais trabalhadores, vigilantes, protegem-nos durante a noite.
A dignidade das suas atividades vitais não precisa de outra explicação além do
termo, eloquentemente simples, de ‘trabalhador essencial’. Este termo, também
revela um fator-chave que o capital sempre procurou tornar invisível, através de
outro, ‘recursos humanos’. Mas os humanos não são um recurso entre tantos. Sem
trabalhadores não existiria produção, serviços ou até empresas. (com grifos no
original)[26]

A atualidade e até a urgência do pensamento – e da ação – de William
Morris nunca nos foi tão premente. E nunca fez tanto sentido pensar e sentir
um freio de emergência como solução. O que defende o autor sugere-nos que
a essência mesma de uma futura sociedade emancipada e sustentável deve
estar localizada no processo mesmo de trabalho – nos termos de Marx –,
o metabolismo da natureza e da sociedade em recíproca interação. As visões
dum futuro pós-contraditório que giram tão-só em torno da expansão do
tempo do lazer, do ócio e da prosperidade geral, sem abordar a necessidade
do trabalho pleno de sentido e do conteúdo de uma vida social extra-laboral
não-estranhada da produção da sociedade em geral, estariam destinadas ao
falhanço rotundo. No entanto, hoje a maioria das representações de uma
sociedade futura vê o trabalho e a produção como dimensões absolutamente
determinadas pela economia ou pela tecnologia em abstrato, como que
desencarnadas, ou, tão-somente, realidades que serão “substituídas” pela
automação.
Os seres humanos não precisam apenas de trabalhos criativos nos seus
papéis como indivíduos mas, também, nos seus papéis sociais, uma vez que o
trabalho é o Alfa e Ômega constitutivo da própria sociedade, e/ou na mesma
medida em que o indivíduo singular, ele mesmo, é um ser social como tal.
O “fim do trabalho”, que se antevê em muitas projeções de futuro prometeicas e produtivistas, só poderia conduzir a uma espécie de alienação absoluta.
Significaria afastarmo-nos do cerne mesmo da nossa atividade vital humana,
que nos faz seres-genéricos e entes-espécie, agentes sociais transformadores
que interagem com a natureza, inclusive a natureza humana. “Abolir” o trabalho constituiria uma fractura com a existência objetiva na sua forma mais
[26] Diário de Notícias. Trabalho. Democratizar. Desmercantilizar. Despoluir. 16 de Maio
de 2020. Disponpivel em: https://www.dn.pt/edicao-do-dia/16-mai-2020/trabalho-democratizar-desmercantilizar-despoluir-12201215.html.
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significativa, ativa e criativa, uma ruptura histórica brutal com o próprio
género humano e seu metabolismo social.
A incapacidade de algumas visões alternativas de prosperidade mais
sustentável em direção ao futuro de compreender e explicar todo potencial
latente dum trabalho social humano livremente associado socava ainda mais
as críticas radicais do “crescimento” económico que caracterizam parte dos
movimentos socialistas e ambientalistas. A infeliz consequência é que muitos
dos argumentos a favor de uma sociedade próspera têm mais em comum com
Bellamy do que com Morris – ou Marx –, uma vez que se concentram quase
exclusivamente na expansão do lazer e do ócio, como um “não-trabalho”,
ao mesmo tempo que minimizam as possibilidades produtivas e criativas da
espécie humana como um todo. Na verdade, é impossível imaginar um futuro
viável que não se concentre na metamorfose do próprio trabalho como tal.
Para Morris, arte, filosofia e ciência são formas sociais “inesgotáveis” e objetivações duradoras da criatividade social humana em que toda as gentes poderão participar ativamente, numa chave de trabalho social humano associado.
Guimarães Rosa – atento à imaginação de quem labora – já havia eternizado o verbo, e com ele nós acionamos o freio de emergência desta metanarrativa sem-fim:
“Só não entendo quem se praz com nada ou com pouco; eu, não, não me serve
cheirar a poeira do cogulo – mais quero lá mexer com minhas mãos e ir ver recrescer a massa…”.[27]
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A TEORIA DE AMÍLCAR CABRAL COMO ANTÍDOTO AO
“ECLIPSE DAS UTOPIAS”*
Patrícia Villen**

“Como inverter a tendência à desesperança?
Como dar a essas comunidades a convicção
de que podem ser donas de seus próprios destinos?”
(Basil Davidson, A atualidade de um pensamento revolucionário)
“Enquanto necessidade ontológica, a esperança precisa
da prática para tornar-se concretude histórica.”
(Paulo Freire, A pedagogia da esperança)

Introdução
Escrever um texto que se propõe a destacar a importância da teoria de Amílcar
Cabral é também buscar resgatar a força crítica de uma cultura que nasce da
África em revolta contra os regimes coloniais por meio dos Movimentos de
Libertação Nacional, mostrando o seu papel como antídoto à desesperança
generalizada que assola nossa realidade atual.
Enzo Traverso[1] chamou de “eclipse das utopias” a era em que adentramos,
caracterizada por novas faces do regime fascista, que se manifestam em escala
global. Parece bastante evidente o sentimento supracitado de desesperança
* Este capítulo está baseado em: Villen, Patrícia. (2013). Amílcar Cabral e a crítica ao
colonialismo. São Paulo: Expressão Popular. Villen, Patrícia. (2014). Cultura, resistência
e transformação na teoria de Amílcar Cabral. Capoeira. Revista de Humanidades e Letras,
vol. I, n.1, p. 30-44.
** É doutora em Sociologia pela Unicamp (Brasil) e pesquisadora do Karl Polanyi Research
Center for Global Social Studies (Budapeste) e do Odisseia – Núcleo de Pesquisa Abdelmalek
Sayad (Unimontes, Brasil). É autora dos livros (In)visíveis globais: imigração e trabalho
no Brasil (2018) e Amílcar Cabral e a crítica ao colonialismo (2013).
[1] Traverso, Enzo. (2017). Les nouveaux visages du fascisme. Paris: Textuel.
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generalizada no que se refere às possibilidades de transformação das realidades marcadas pela crise global – em suas dimensões socioeconômica, política,
ambiental e agora também sanitária devido à pandemia da Covid-19.
Os efeitos desta crise são ainda mais catastróficos se analisados a partir
da ótica das periferias (e semi-periferias) do sistema mundo: a reafirmação
da posição submissa na divisão internacional do trabalho; a apologia das
ditaduras, com suas raízes autoritárias oriundas do velho sistema colonial;
a exploração desenfreada do trabalho e o desemprego de massa; a explosão do fenômeno do empobrecimento e da fome; a devastação ambiental
e sua interface com a questão da concentração de terras e da expansão das
fronteiras agrícolas; o cenário desolador das grandes cidades com cada vez
mais pessoas em situação de rua ou vivendo em moradias ultra precárias; a
violência dos diferentes fatores de expulsão das populações de seus países de
origem.[2] Estes são apenas alguns dos elementos que explicam a situação atual
das sociedades das (semi) periferias do sistema mundo, hoje agravada pelas
milhares de mortes e sequelas, individuais e sociais, causadas pela Covid-19.
Sabemos bem que esses problemas não são novos, tendo sido potencializados pelo atual contexto da pandemia, colocando-se para as periferias como
uma “espiral do eterno recomeço”.[3] No entanto, é importante entendermos
como as populações estão reagindo a esses grandes desafios. Não há dúvida
de que diferentes formas de resistência e organização política estão ativas.
Embora não seja o escopo deste artigo desenvolver essa temática – suas
potencialidades e limites –, é necessário chamar a atenção para o fato de que
o referido contexto crítico torna ainda mais relevante “alinhavar os fios de
esperança”, nas palavras de Animata Traoré,[4] que animavam a África dos
anos 1960 em revolta contra os sistemas coloniais.
Esse momento histórico comunica uma força de transformação proveniente da organização e da ação política desses povos, que vale a pena ser
revisitado. A questão mais importante é entendermos que alguns desses

[2] Ver Villen, Patrícia. (2020). International Migration to Brazil and Crises of Democracy.
In Ipek, V. & Akarçay, E. I. (Org.). To democratize or not? Trials and Tribulations in the
Post Colonial World (Vol.1). Cambrige: Cambrigescholars.
[3] Expressão utilizada pelo CESAC (Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral, Guiné
Bissau), na ocasião do Seminário A Guiné-Bissau perante a actualidade do pensamento
de Amílcar Cabral, é aqui utilizada por expressar perfeitamente a condição dos países da
periferia e da semiperiferia do sistema mundo.
[4] Traoré, Aminata. (2002). L’immaginário violato. Milano: Ponte alle Grazie.
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Movimentos de Libertação quiseram dar um significado mais amplo à recusa
do colonialismo. Isso implicou uma luta armada contra os exércitos coloniais,
mas também um processo mais amplo e de longo prazo, que acompanhava
projetos e a implementação de modelos alternativos[5] ao sistema econômico
vigente, direcionados à emancipação dos povos sujeitos à situação colonial.
Neste contexto, nasceram muitas teorias de enorme riqueza para se entender,
dentre outras questões, as transformações que foram operadas pelos povos
africanos e seu alcance mais amplo para a emancipação de outros povos
oprimidos, sobretudo de países das periferias e semiperiferias do sistema
mundo – que foram, e ainda são, submetidos aos efeitos do sistema colonial.
A teoria de Amílcar Cabral – líder do Partido Africano de Independência
da Guiné-Bissau e de Cabo Verde (PAIGC) e teórico do Movimento de
Libertação Nacional desses países – nasce no seio dessas lutas que assumiram
um projeto revolucionário. Essa experiência revolucionária é hoje estudada
como uma das mais significativas e bem sucedidas do continente africano
daquele período. Além das testemunhas da própria população da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, bem como de militantes de diferentes países que
participaram da luta, diversos historiadores e estudiosos documentaram os
efeitos benéficos e o amplo alcance, em múltiplos âmbitos, do início dessa
transformação socioeconômica e cultural operada pela ação do Movimento
de Libertação Nacional na Guiné-Bissau e em Cabo Verde.[6]
Não seria o caso de retomar, aqui, a essas pesquisas, senão para afirmar
que a teoria de Cabral é parte da memória da África, com o poder de revelar
verdades sobre os efeitos permanentes do colonialismo e sua ligação intrínseca com o atual sistema econômico, sendo também representativa de uma
força contrária aos mecanismos (econômicos e culturais) de dominação
nas relações hierarquizadas entre nações e, em última instância, àquelas de
“exploração do homem pelo homem”.[7]
[5] Ressalta-se a constituição gradual de estruturas socioeconômicas alternativas à economia colonial de base capitalista nos territórios libertados da Guiné-Bissau e de Cabo
Verde, com resultados que tiveram o mérito de superar, mesmo em difíceis anos de luta,
cinco séculos de paralisia produzida pelo colonialismo. Tratava-se de conquistas sociais que
representavam um espaço ao livre desenvolvimento das capacidades humanas de seu povo
e de sua cultura, para Amílcar Cabral, o motivo que dava o sentido da luta de libertação.
[6] Algumas referências sobre essas testemunhas podem ser encontradas em: Villen,
Patrícia. (2013). Amílcar Cabral… Ver também Sousa, Julião. (2016). Amílcar Cabral
(1924-1973). Vida e morte de um revolucionário africano. Edição de Autor: Coimbra.
[7] Cabral, Amílcar. (1974). Textos políticos. Porto: Afrontamento, p. 29.
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Essa força de transformação de seu pensamento transcende os limites
geográficos deste continente e os limites temporais do período no qual
nasceram os Movimentos de Libertação Nacional no continente africano
e asiático, por se originar de uma cultura crítica de resistência nascida na
periferia em luta contra um sistema de dominação. De fato, a teoria de Cabral
dialoga com os diferentes âmbitos que o incitavam à reflexão, desde seus
primeiros estudos de agronomia até o período de sua atuação política mais
intensa, sem renunciar ao entendimento profundo das questões econômicas,
sociais, político-culturais, militares, que se impunham no esforço por arquitetar, junto ao seu povo, os caminhos para um verdadeiro desenvolvimento
do país e de suas culturas.
Amílcar Cabral tinha clara convicção de que a luta dos Movimentos de
Libertação Nacional realizada pelos povos africanos deveria transformar-se
em uma luta de todos os povos historicamente submetidos ao colonialismo
e ameaçados por uma nova forma de dominação colonial, segundo ele, um
verdadeiro “câncer em certas regiões do mundo e da África”:[8] o neocolonialismo. Neste sentido, o ponto de vista da teoria de Cabral parte da periferia,
ou seja, da realidade histórica de sociedades que foram submetidas ao jugo
colonial e são obrigadas a enfrentar de forma continuada no tempo, mesmo
depois da conquista da independência formal, o fardo do subdesenvolvimento
imposto pela posição ocupada no mercado mundial, bem como pelas novas
formas indiretas de dominação, expropriação e exploração. As questões colocadas por essa teoria partem, portanto, dos condicionamentos impostos pelo
que chamava de força de bloqueio do processo histórico de outros povos, que
considera ter uma dimensão econômica e cultural, em sua ligação orgânica
com o funcionamento do sistema capitalista.
É válido lembrar que o alcance de seu pensamento se projeta também
para a reflexão sobre as sociedades das “antigas” metrópoles. Sendo um
pensador dialético por excelência, Cabral identifica claramente a natureza
da interdependência estabelecida pelo sistema colonial e pelo imperialismo
entre metrópoles e periferias, e sua permanência no tempo.
Um exemplo dessa interdependência, que remete aos problemas da nossa
atualidade, é o campo de discussão, que mereceria ser aprofundado, relativo
às influências, mas também às diferenças entre os Movimentos de Libertação

[8] Cabral, Amílcar. (1977). As relações internacionais. In A prática revolucionária: unidade
e luta. Lisboa: Seara Nova, p. 172.
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Nacional e os Movimentos Antifascistas.[9] A ditadura colonial de Salazar,
sustentada por um regime criminoso contra a população africana, é considerada na teoria de Cabral como um agravante do estado de violência contínuo
e inerente ao domínio imperialista, há séculos operante na África, portanto
precedente à própria política de Salazar.
Em particular, Cabral chama atenção à questão da “descolonização das
mentes”, necessária, segundo ele, mesmo para os “ambientes cultos de
Portugal” e dos “democratas progressistas”, tendo em vista que, em sua
opinião, a cultura de dominação do aparato ideológico do sistema colonial
português, apoiada principalmente na ideologia escravagista e na tese da
imaturidade político-cultural dos povos africanos, era ainda muito ativa no
contexto metropolitano português do pós Segunda-Guerra.[10] Não seria
necessário citar, aqui, os inúmeros estudos que mostram como essa cultura
de dominação é continuamente renovada e adaptada à contemporaneidade,
por ser mais ampla e atual do que se imagina.[11]
Como indicado acima, Cabral tinha plena convicção de que a luta colonial também se comunicava diretamente com as transformações socioeconômicas e políticas nas metrópoles. Essa ideia foi colocada pela sua célebre
frase: “Se a queda do fascismo em Portugal poderia não conduzir ao fim do
colonialismo […], nós estamos certos de que a liquidação do colonialismo
português arrastará a destruição do fascismo em Portugal”.[12] Nesse sentido,
[9] Ver Secco, Lincoln. (2004). A Revolução dos Cravos e a crise do Império colonial
português: economia, espaços e tomadas de consciências. São Paulo: Alameda. Varela,
Raquel. (2014). História do povo na revolução portuguesa. Lisboa: Bertrand Editora.
Sobre essa conexão no contexto italiano, ver Russo, Vincenzo. (2020). La Resistenza
continua. Il colonialismo portoghese, le lotte di liberazione e gli intellettuali italiani, Meltemi:
Milano.
[10] “Aos ambientes cultos de Portugal, especialmente aos democratas progressistas,
incumbe a tarefa de ajudar o povo português a destruir os vestígios virulentos da ideologia escravagista e colonialista, os quais determinam de uma maneira geral o seu comportamento negativo perante as justas lutas dos povos africanos. […] Os democratas
portugueses serão efetivamente incapazes de compreender as justas reivindicações dos
nossos povos enquanto não estiverem convencidos de que a tese da ‘imaturidade para a
autodeterminação’ é falsa, e enquanto não se convencerem de que a opressão nunca foi
nem será escola de virtudes e aptidões”. Cabral, Amílcar. (1974). Textos políticos… p. 38.
[11] Ver Basso, Pietro. (2016). Le racisme européen hier et aujourd’ hui. Paris: Éditions
Syllepse. Sobre o novo discurso colonial português do pós Segunda-Guerra e seu apoio
no lusotropicalismo de Gilberto Freyre, ver: Villen, Patrícia. (2013). Amílcar Cabral…
[12] Cabral, Amílcar. (1974). Textos políticos… p. 39.
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a luta anticolonial pode ser considerada, inseparavelmente, como uma luta
antifascista, já que a tarefa dos Movimentos de Libertação era eliminar o
que está na base de todos os regimes nazifascistas: o colonialismo e o imperialismo. Essa função mais ampla da luta contra o colonialismo de conduzir
uma missão histórica de abatimento do imperialismo se comunicava com a
derrubada do governo de Salazar, como de fato ocorreu.[13] Da mesma forma,
Cabral nos lembra que uma luta antifascista jamais será completa e efetiva se
não se comunicar com a luta anticolonialista e anti-imperialista.
Em linha com as reflexões acima, o objetivo deste capítulo é mostrar que
o pensamento de Amílcar Cabral é de extrema atualidade para entendermos
não apenas os problemas das periferias, mas também as perspectivas de transformação dessas realidades. Com esse fim, serão destacados alguns pontos da
sua obra teórica e política que merecem ser relembrados por serem respostas
de resistência a um sistema de dominação que são extremamente atuais para
pensarmos o momento histórico em que estamos vivendo. Nosso propósito
é oferecer um percurso expositivo do problema fundamental – teórico e
empírico – do seu pensamento, qual seja, a possibilidade de transformação
do “destino colonial” imposto às periferias. As sólidas reflexões sobre a revolução e a construção de uma sociedade nova pelo movimento contínuo da
luta de libertação representam caminhos preciosos que Cabral indicou para
uma verdadeira superação do “destino colonial”.
Para essa explanação, na primeira parte deste artigo serão destacados os
elementos que sustentam sua visão da cultura e da resistência como elementos intrínsecos e indestrutíveis (exceção feita a uma situação de genocídio
total) de qualquer sociedade. Na segunda parte, será feita uma exposição
dos fundamentos analíticos presentes na metáfora da flor e seu germe, com
a qual apresenta o conceito de cultura e seu papel na contestação e transformação das contradições de uma sociedade, com o fim de proporcionar
uma compreensão mais aprofundada do movimento acima referido. Por fim,
serão apresentadas algumas considerações que situam o comprometimento
da teoria e da ação de Cabral com a transformação do “destino colonial”, bem
como a atualidade e o amplo alcance de seu pensamento.

[13] Ver: Secco, Lincoln. (2004). A Revolução dos Cravos…; Varela, Raquel. (2014).
História do povo…
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A ação da cultura imperialista e a importância da resistência cultural
como uma arma
Em resposta ao epicentro ideológico da cultura imperialista de afirmação da
menoridade histórica e da incapacidade político-cultural dos povos africanos – que encontra eco na frase pronunciada por Oliveira Salazar, “A África
não existe”[14] –, Cabral[15] parte da premissa de que, independentemente
das condições materiais históricas, cada sociedade é “portadora e criadora
de cultura”.[16]
No mesmo sentido, Cabral sustenta a visão da cultura e da resistência como
elementos intrínsecos e indestrutíveis (salvo na exceção do genocídio total)
de qualquer sociedade, pois em sua opinião o fator cultural de resistência,
independentemente da violência material de dominação, permanece indestrutível, podendo emergir a qualquer momento da história para modificar sua
direção. Ao recorrer à lei da física para explicar o significado da relação de
força entre qualquer tipo de sistema de dominação e de resistência, discute
sua visão da resistência cultural como um elemento constante de todas as
sociedades. Segundo essa lei, onde há a ação de uma força, sempre haverá
uma reação em sentido contrário.
Se a força colonial age duma forma, sempre houve uma força nossa, que agiu contra.
Essa força contrária muitas vezes tomou outras formas: resistência passiva, mentiras,
tirar o chapéu, ‘sim, senhor’, utilizar todas as artimanhas possíveis e imaginárias,

[14] “Ouve-se falar, reclama-se lá fora em altos gritos a independência de Angola: mas
Angola é uma criação portuguesa e não existe sem Portugal. A única consciência nacional
vincada na província não é angolana, é portuguesa; assim como não há angolanos, mas
portugueses de Angola […]. O mesmo que fica dito se aplica a Moçambique […]”. Salazar,
Oliveira. (1967). Discursos e notas políticas (Vol. VI, 1959-1966). Coimbra, p. 290-291.
[15] Cabral, Amílcar. (1978). Libertação nacional e cultura. In A armada da teoria: unidade
e luta (Vol. I). Lisboa: Seara Nova, p. 225.
[16] Assim como em qualquer outra sociedade, a cultura africana é para ele um “fato
incontestável” (Cabral, Amílcar. (1978). Libertação nacional e cultura… p. 229). Para se
desvincular da interpretação hierarquizada e racista da cultura, Cabral nunca faz alusão
à cultura africana para afirmar um suposto caráter “superior” ou “inferior”, mas simplesmente a coloca como um patrimônio comum da humanidade como um todo. O que
destaca, porém, é a particularidade crítica de uma cultura da África em revolta contra
o colonialismo. Por nascer nesse continente vítima secular do colonialismo e do tráfico
de escravos, tratava-se de uma cultura consciente, talvez mais do que qualquer outra, do
que significa, bem no fundo, ocupar uma posição, historicamente e por determinação dos
mecanismos de funcionamento do mercado mundial, de uma periferia.

96

Estudos Globais do Trabalho

para enganar os tugas [os portugueses]. Porque não podíamos enfrentá-los cara
a cara, tínhamos que os enganar, mas com as energias gastas debaixo dessa força:
miséria, sofrimento, morte, doenças, desgraças, além de outras consequências
de caráter social, como atraso em relação a outros povos no mundo. A nossa luta
hoje, é a seguinte: é que surgiu com a criação do nosso Partido uma força nova
que se opôs à força colonialista.[17]

A teoria de Cabral não deixa dúvidas, portanto, sobre a capacidade de
qualquer povo oprimido, não importa a disparidade das forças em questão,
de operar uma nova consciência histórica e política, pautada no desafio de se
encontrar um modelo de desenvolvimento sustentável, por iniciativa própria
desses povos. Por esse motivo, Cabral considerava de enorme relevância o
rompimento com o consenso do destino colonial dos povos das periferias, como
se estes fossem sempre necessitados de um tutor colonial para decidir sobre
todos os âmbitos de funcionamento de suas sociedades. Em sua opinião,
isso significava antes de tudo romper com as ideologias imperialistas,[18] que
têm como denominador comum a tese da menoridade histórica dos povos da
periferia, portanto também da incapacidade político-cultural desses povos
para se autogovernarem. O poder de contestação das contradições históricas
de uma época reside nas próprias populações sujeitas a sistemas de opressão
e estas são, segundo Cabral, o principal fator de resistência. Daí, sua famosa
frase: “Nossos povos são nossas montanhas”.[19]
Para ele, não importa de onde uma sociedade parte materialmente ou
mesmo o grau de dominação a que está submetida. Onde há sociedade, há o
elemento humano e sua cultura, portanto há também a possibilidade da compreensão, contestação e superação das contradições históricas de sua época:

[17] Cabral, Amílcar. (1978). Os princípios do partido e da prática política. In A arma da
teoria: unidade e luta (Vol. I). Lisboa: Seara Nova, p. 121.
[18] Sobre o formato e conteúdo da ideologia colonial portuguesa do Segundo Pós
Guerra, sua interlocução com as teses de Gilberto Freyre pautadas na ideia da harmonia
racial e cultural, ver Villen, Patrícia. 2013. Amílcar Cabral e a crítica ao colonialismo. São
Paulo: Expressão Popular. Em sentido oposto à visão harmônica que a ideologia colonial
portuguesa passava sobre suas colônias, Cabral denuncia as contradições dessa realidade
e os verdadeiros efeitos do colonialismo para sociedades submetidas secularmente a esse
sistema de dominação.
[19] Cabral, Amílcar. (1973). Return to the source: selected speeches. London: Monthly
Review Press.
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No movimento de libertação, como em qualquer outro empreendimento humano
– e sejam quais forem os fatores materiais e sociais que condicionem a sua evolução –, o homem (a sua mentalidade, o seu comportamento) é o elemento
essencial e determinante.[20]

Para contrastar a tese imperialista da incapacidade político-cultural dos
africanos – que tem na ideologia harmônica do colonialismo português uma
de suas variantes –, apoiada na ideia da necessidade da tutela colonial e da
perpetuação da menoridade histórica da África, a crítica de Cabral ao colonialismo responde diretamente com a defesa da importância da resistência
cultural como uma arma, uma força.
É claro que Cabral não despreza o amplo poder negativo que um sistema
de dominação exerce estrategicamente nos “aspectos essenciais da cultura e
das tradições”[21] das sociedades submetidas ao sistema colonial e ao imperialismo. Em sua opinião, o processo de dominação imperialista comporta dois
tipos de ação na estrutura da sociedade colonizada, de natureza material e
cultural: “sendo o domínio imperialista a negação do processo histórico da
sociedade dominada, é necessariamente a negação do seu processo cultural”.[22] A estagnação do processo de desenvolvimento das forças produtivas
causada pela ação imperialista tem, portanto, como consequência inevitável a
“cristalização” do desenvolvimento endógeno da cultura do povo dominado.
Por esse motivo, Cabral dá destaque à centralidade do plano cultural de
ação de um sistema de dominação para “repressão permanente e organizada
da vida cultural” do povo dominado. A prova mais gritante desse plano de
ação está representada pela empresa de propaganda do regime nazista, que
para ele representa a “expressão mais trágica do imperialismo e da sede de
domínio”.[23] Do exemplo histórico do nazismo, segundo Cabral, é possível
colher o verdadeiro sentido da opressão cultural – seja direta, seja indireta – engendrada pelo imperialismo: funcionar como fator de segurança e
instrumento privilegiado para garantia da continuidade no tempo do domínio material. E essa assertiva pode ser compreendida com mais facilidade,
[20] Cabral, Amílcar. (1978). Uma luz fecunda ilumina o caminho da luta: Lenin e a luta de
libertação nacional. In A arma da teoria: unidade e luta (Vol. I). Lisboa: Seara Nova, p. 215.
[21] Cabral, Amílcar. (1978). O papel da cultura na luta pela independência. In: A arma
da teoria: unidade e luta. (Vol. I). Lisboa: Seara Nova, p. 236.
[22] Cabral, Amílcar. (1978). O papel da cultura… p. 244.
[23] Cabral, Amílcar. (1978). Libertação nacional e cultura… p. 222.
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conforme salienta, quando levamos em consideração o fato histórico de
ser efetivamente menos difícil “dominar que preservar o domínio de uma
sociedade”,[24] sobretudo quando essa tem consciência da sua própria cultura.
Como explica, a cultura imperialista age no sentido de reproduzir mais
intensamente nas sociedades periféricas as contradições vividas na própria
sociedade metropolitana. Esse fator explica como a atuação classista e racista
da cultura imperialista modela a estrutura e a identidade cultural das sociedades colonizadas no sentido de criar um desenho socialmente polarizado
e racialmente segregado, além de provocar a alienação dos colonizados no
que tange à sua história, à sua identidade e à sua própria realidade.
Para melhor entender a possibilidade de transformação cultural dessas
sociedades, Cabral realizou uma análise riquíssima sobre os estratos sociais e
a composição étnica da Guiné-Bissau e Cabo Verde, que o permitia avaliar a
influência da cultura imperialista em suas estruturas e mentalidades, portanto
também no comportamento de classe e nas identidades étnicas/culturais dos
diferentes grupos sociais – como a pequena burguesia, a classe dominante
dos assimilados, a população rural. Essa análise lhe permitia avaliar, dentre
outras questões, a forma de o movimento de libertação nacional convencer
esses grupos sobre a necessidade da luta de libertação e o papel que deveriam
assumir no estado revolucionário.
Cabral focaliza o caráter de classe da cultura imperialista e sua modalidade
de ação como tal, mesmo onde o fenômeno da luta de classe ainda se apresenta em estágio embrionário. Segundo ele, a ação cultural da dominação
imperialista se realiza não só por meio das políticas coloniais que visam à
alienação cultural do colonizado, à sua suposta assimilação à cultura ocidental, ao apartheid, mas também e principalmente pela “criação de um abismo
social entre as elites autóctones e as massas populares”.[25] Como ressalva, a
sociedade colonizadora não só reproduz suas próprias contradições no seio
da sociedade colonizada, mas ainda procura acentuar ao máximo as divisões
entre a classe social assimilada e as massas populares, assim como as divisões
entre grupos étnicos diferentes.
Para Cabral, a estratégia do plano cultural de ação do poder colonial visava
fundamentalmente à criação de uma restrita classe dominante de colonizados – assimilada à cultura do colonizador e que, portanto, se tornava uma
categoria privilegiada em termos sociais em relação às massas populares.
[24] Cabral, Amílcar. (1978). Libertação nacional e cultura… p. 222.
[25] Cabral, Amílcar. (1978). Libertação nacional e cultura… p. 226.
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Essa estratégia agia em conjunto ao fomento de “preconceitos culturais de
classe”, apoiando-se para tal fim na construção do prestígio cultural dessa
classe de dirigentes e no consequente desprezo pela cultura das massas
populares autóctones.
Vale citar a riqueza de suas análises sobre a contradição sociocultural
vivida por essa mesma classe assimilada – a desaculturação dos valores culturais autóctones, sua alienação e separação das classes populares –, de onde
nasce seu conceito de suicídio de classe;[26] e sobre o efeito da cristalização
da cultura popular imposto pela separação cultural dos não assimilados, que
são excluídos do sistema colonial de educação. Cabral se colocava a questão
de explicar a esses grupos como eram afetados por uma entidade aparentemente abstrata de nome imperialismo, e o compromisso de prover-lhes
essa explicação.
A simplicidade e a clareza da sua linguagem exprimem o esforço de quem
queria comunicar as verdades do colonialismo ao seu povo e ajudá-lo a entender por que a luta contra esse sistema de dominação era também uma luta
por conquistas sociais. Isso implicava, necessariamente, ações que favoreciam
o exercício da “capacidade de análise” dos problemas reais da população;
logo, também da “capacidade de controle” das decisões tomadas por seus
dirigentes políticos.
Esta dimensão talvez seja a mais valiosa e emancipatória da sua teoria,
qual seja, o encorajamento da população a uma participação ativa, criativa
e alternativa nos problemas da sociedade, particularmente no que se refere
à herança colonial. Por esse motivo, o pedagogo brasileiro Paulo Freire,[27]
que esteve na Guiné Bissau para ajudar na estruturação do sistema de educação desse país, chamava Cabral de “educador-educando” do seu povo.
Na mesma linha, Mario de Andrade o considerava um “pedagogo político
cultural”, destacando a qualidade de Amílcar Cabral de ir atrás da população
[26] A importância desse conceito, como notou Davidson, foi ter identificado com clareza o
“dilema da pequena burguesia no contexto geral da luta de libertação nacional”. Essa classe
tinha duas opções no contexto africano da libertação: ser uma burguesia “reformista” e “se
aliar com os colonialistas a fim de defender, porquanto ilusoriamente, a sua posição social”
ou, então, suicidar-se como classe, identificando-se com as massas populares, reforçando
a “própria consciência revolucionária” e libertando-se da “mentalidade de classe”. Basil,
Davidson. (1984). L’attualità di un pensiero rivoluzionario. In Alegre, M. (Org.). Amílcar
Cabral e l’indipendenza dell’Africa. Milano: Franco Angeli, p. 57-59.
[27] Freire, Paulo. (1978). Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo.
Rio de Janeiro: Paz e Terra.
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para despertar nela a capacidade de entender, reagir e agir na realidade para
transformá-la – o que exigia a compreensão sobre a necessidade de lutar
contra o colonialismo e sobre o verdadeiro sentido dessa luta.[28]
Cabral sempre repetia que a luta de libertação era um processo também
interno, portanto, orientado ao combate de todas as forças de dominação que
limitam o livre exercício das capacidades, seja dos homens, seja das mulheres.[29] A identidade da nacionalidade africana é contraposta aos valores de
dominação da identidade imperialista portuguesa, colocando-se como uma
identidade essencialmente revolucionária. Na mesma linha, a dimensão crítica[30] da cultura nacional ocupa um lugar importante na teoria de Cabral e
é colocada em destaque, seja no tocante aos aspectos culturais negativos da
própria sociedade africana, seja no que se refere aos da cultura imperialista:
“Na medida em que liquidamos a cultura colonial e os aspectos negativos
da nossa cultura, devemos criar uma cultura nova, que seja baseada nas
nossas tradições, mas respeitem também as conquistas que podem ser úteis
ao homem”.[31]
É na cultura, como veremos a seguir, que reside o maior potencial de
transformação dessas contradições.

[28] Na época, a população da Guiné-Bissau e de Cabo Verde era predominantemente
rural e não tinha conhecimento da língua do colonizador, pelo simples motivo de ter sido
impedida de estudar no sistema colonial de educação, tendo em vista que seu “destino”
colonial era “naturalmente” o trabalho e a sujeição.
[29] Para consultar estudos que deram particular atenção à questão de gênero nesse contexto da libertação nacional desses territórios, ver: Campbell, Horace. (2006). Re-visiting
the theories and practices of Amílcar Cabral in the context of the exhaustion of the
Patriarchal Model of African Liberation. In Fabanjong, J. & Ranuga, T. (Eds.). The life,
thought and legacy of Cape Verde’s freedom fighter (Amílcar Cabral 1924-1973): essays on his
Liberation Philosophy. Lewiston, Queenston, Lampeter: The Edwin Mellen Press; Gomes,
Patrícia. (2017). Revisitando a luta de libertação na Guiné-Bissau: que emancipação para
as mulheres? Revista Semana da África na UFRGS, v. 5, p. 4-9.
[30] A exigência de um plano de ação cultural do movimento de libertação nacional, da
necessária defesa de uma identidade própria dos africanos, “diversa e distinta daquela da
potência colonial”, e da negação da supremacia cultural do colonizador, não assume uma
conotação hierarquizante. O desejo de criação de uma nova cultura, a cultura da libertação, não constituía uma condenação total da cultura portuguesa e não representava um
motim xenófobo, nacionalista ou racista de defesa de uma cultura “propriamente negra”.
Por esse motivo, a teoria da cultura de Cabral remete sempre ao princípio da assimilação
crítica, bem como à crítica dos aspectos negativos da própria cultura.
[31] Cabral, Amílcar. (1975). Análise de alguns tipos de resistência. Lisboa: Seara Nova, p. 74.
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Cultura e fecundação da história
A concepção de cultura, enquanto processo vivo, dinâmico, em constante
renovação, emerge como categoria central no pensamento de Cabral. Segundo
Houtart e Lemercinier, Cabral era plenamente consciente de que uma transformação total de uma sociedade não poderia limitar-se somente à dimensão
econômica, dado que “não se trata de mudar só as bases materiais para conseguir mudar também as relações sociais, como se todo o restante sucedesse
automaticamente”.[32] Esses autores destacaram como o lugar que a cultura
ocupa no seu pensamento o distancia, na qualidade de teórico, de qualquer
“concepção mecânica” ou determinista da transformação, colocando-o como
um pensador dialético por excelência, que reconhece a “posição central” dos
sujeitos – como já destacado anteriormente – na construção, reprodução e
transformação da realidade econômica, política e cultural à qual pertencem.
Hourtart e Lemercinier também destacaram que essa dimensão cultural exerce
um “papel fundamental no processo de transição, da fase revolucionária àquela
da construção de novas relações sociais”,[33] além de ser também indispensável, num momento ulterior, à reprodução dessas novas relações sociais.
De fato, como veremos a seguir, Cabral considerava a transformação cultural
do seu povo como principal recurso de luta contra um sistema de opressão.
Isso não significa, é claro, que o autor tenha separado analiticamente a cultura
da sua materialidade histórica – portanto também da estrutura econômica das
sociedades. Tampouco Cabral associava os conceitos de cultura e de identidade às dimensões raciais ou geográficas do continente africano, ao afastar
a associação desse conceito com qualquer lógica identitária “pura” e “homogênea” (ou seja, congênita à raça negra e privada de influências externas).[34]

[32] Houtart, François & Lemercinier, Geneviève. (1987). La culture dans une perspective marxiste: réflexions au départ de la pensée d’Amílcar Cabral. In Partido Africano
da Independência de Cabo Verde (Org.). Pour Cabral: Symposium International Amílcar
Cabral, Praia, Cap-Vert, 17-20 jan. 1983. Paris: Présence Africaine, p. 179.
[33] Houtart, François & Lemercinier, Geneviève. (1987). La culture dans une perspective… p. 168.
[34] Esse enfoque derivado da ligação entre cultura e história é também válido, segundo
Cabral, para a identidade cultural dos povos. Na sua concepção, a identidade tem necessariamente uma natureza heterogênea e dialética, uma vez que é expressão da “faculdade
de identificar-se e de distinguir-se, ao mesmo tempo, segundo a ação de fatores biológicos
e sociológicos”, Cabral, Amílcar. (1978). O papel da cultura… p. 240. Sem nenhuma hesitação, os fatores sociológicos aparecem na teoria de Cabral como os mais determinantes
na constituição da identidade.
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A partir de uma visão aberta e dinâmica da cultura, este conceito – assim
como a história – aparece na sua teoria como “um fenômeno em expansão
e intimamente ligado à realidade econômica e social do ambiente, ao nível
das forças produtivas e ao modo de produção da sociedade que a criou”.[35]
Essa afirmação confronta diretamente a incoerência da tese que defende
uma raiz única ou a existência de características idênticas de determinada
cultura: “As coordenadas da cultura, tal como as de qualquer fenômeno em
desenvolvimento, variam no espaço e no tempo”.[36]
A teoria de Cabral salienta, portanto, a “íntima ligação, de dependência e
reciprocidade, que existe entre fato cultural e fato econômico (e político) no
comportamento das sociedades humanas”.[37] Com o propósito de ilustrar essa
assertiva, o autor recorre à metáfora de uma flor para demonstrar a incontestável ligação entre a cultura e sua base material da história; assim como uma
planta tem suas raízes ligadas ao húmus da terra, a cultura é essencialmente
a expressão da natureza orgânica de determinada sociedade e de sua cultura
com a sua materialidade histórica:
A cultura, sejam quais forem as características ideológicas ou idealistas das suas
manifestações, é assim um elemento essencial da história de um povo. É talvez,
a resultante dessa história, como uma flor é a resultante de uma planta. Como
a história, ou porque é a história, a cultura tem como base material o nível das
forças produtivas e o modo de produção. Mergulha as suas raízes no húmus da
realidade material do meio em que se desenvolve e reflete a natureza orgânica da
sociedade, podendo ser mais ou menos influenciada por fatores externos. Se a história permite conhecer a natureza e a extensão dos desequilíbrios e dos conflitos
(econômicos, políticos, sociais) que caracterizam a evolução de uma sociedade, a
cultura permite saber quais foram as sínteses dinâmicas elaboradas e fixadas pela
consciência social para solução desses conflitos, em cada etapa da evolução dessa
mesma sociedade, em busca de sobrevivência e progresso.[38]

A cultura não aparece na teoria de Cabral apenas como uma resultante da
materialidade histórica de uma sociedade, mas também como fator determinante
de sua história. Nesse sentido, é comparada à semente de uma planta, ou seja, ao
[35] Cabral, Amílcar. (1978). O papel da cultura… p. 247.
[36] Cabral, Amílcar. (1978). O papel da cultura… p. 247.
[37] Cabral, Amílcar. (1978). Libertação nacional e cultura… p. 223.
[38] Cabral, Amílcar. (1978). Libertação nacional e cultura… p. 224.
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único elemento capaz de influenciar – negativa ou positivamente – a fecundação da história. É na cultura que reside, portanto, a capacidade de preservação
e de transformação da história, uma vez que esta pode também atuar como
“germe de contestação”[39] dos fatores de conflito de determinada sociedade.
Como sucede com a flor numa planta, é na cultura que reside a capacidade (ou a
responsabilidade) da elaboração e da fecundação do germe que garante a continuidade da história, garantindo, simultaneamente, as perspectivas da evolução e
do progresso da sociedade em questão.
[…]
Sejam quais forem as condições de sujeição de um povo ao domínio estrangeiro e
a influência dos fatores econômicos, políticos e sociais na prática desse domínio,
é em geral no fato cultural que se situa o germe da contestação, levando à estruturação e ao desenvolvimento do movimento de libertação.[40]

Cabral acreditava, portanto, na influência que a cultura pode exercer para
mudar a história. As reivindicações culturais do movimento da negritude
são interpretadas como um embrião que teve reflexos diretos no desenvolvimento sucessivo das lutas de libertação nacional. Essa cultura de revolta
contra o sistema de opressão colonial foi, para ele, o fundamento das lutas de
libertação em seu propósito de afirmação da identidade cultural dos povos
dominados, também atuando como uma força de reação contra a alienação,
a marginalização da cultura popular, bem como para restituir o sentimento
de dignidade às massas subalternas.
Mas, segundo Cabral, os vetores culturais do movimento da negritude e
suas reivindicações do necessário redespertar da cultura negra, da reapropriação da história e da identidade africana não eram suficientes para criar
uma nova cultura. Para ele, apenas com a mudança radical das estruturas
econômicas e políticas herdadas do colonialismo seria possível o desabrochar
de uma cultura livre e “ascendente”. E somente a partir dessa transformação
das estruturas, a luta de libertação nacional funcionaria também como um
fator de cultura, ou seja, um ato de fecundação da história.
Cabe destacar que na sua teoria a cultura é também considerada de um
ponto de vista político e como um instrumento de renovação da vida social
e individual, na medida em que permite a “compreensão e integração no
[39] Cabral, Amílcar. (1978). Libertação nacional e cultura… p. 225.
[40] Cabral, Amílcar. (1978). Libertação nacional e cultura… p. 224-225.
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seu meio [do indivíduo], a identificação com os problemas fundamentais e
as aspirações da sociedade, a aceitação da possibilidade de modificação no
sentido do progresso”.[41]
Nos princípios gerais da sua crítica ao colonialismo, a partir dos quais se
delineia seu conceito de cultura – dentro do movimento contínuo da negação
e da superação da falsa menoridade histórica imposta pelo sistema colonial à
África – Cabral mostra que é possível construir uma força política capaz de
se medir bem a fundo com o imperialismo, com o neocolonialismo e com a
própria sociedade que se quer transformar.
O poder cultural enquanto instrumento de participação ativa na cidadania é, assim, um aspecto fundamental da sua teoria. Como ressalta Mário de
Andrade, Cabral rejeitava qualquer tipo de dominação e de alienação, afirmando a cultura como um instrumento político de enorme importância, uma
vez que possibilita a todos participar de modo ativo da vida social. Andrade
o define como pedagogo político-cultural em virtude do processo, como visto
acima, que Cabral deu início, envolvendo a população desses territórios, de
um “aprendizado da liberdade” e também um “aprendizado das escolhas”.
A partir dessa perspectiva política, a cultura, na sua concepção, é um instrumento de controle e gestão do poder, enquanto exerce a função de favorecer o direito e o dever de refletir, criticar e procurar os meios necessários à
condução dos processos que permitem a materialização de escolhas sociais.
Por esse motivo, a cultura aparece como um fator indispensável do movimento de libertação nacional, sobretudo para promover, por meio da educação
e mobilização para a luta, a participação do povo na cultura política, com o
objetivo de posicioná-lo como protagonista das melhorias de suas próprias
condições de vida e, assim, inverter a ordem imposta pelos colonizadores
sobre a necessidade de um poder colonial “tutelar”, legitimado na tese da
menoridade histórica dos povos colonizados.
Para Davidson,[42] a transformação cultural promovida pelo PAIGC junto
à população desses territórios fazia parte de um plano de ação política orientada a “incorporar dimensões de autonomia e de afirmação completamente
novas”. A condição de colonizado devia ser superada por homens e mulheres transformados pela luta. Na mesma linha, Andrade[43] destaca que a obra
[41] Cabral, Amílcar. (1978). O papel da cultura… p. 225.
[42] Basil, Davidson. (1984). L’attualità di un pensiero rivoluzionario… p. 69.
[43] Andrade, Mário de. (1987). La dimension culturelle dans la stratégie de la libération
nationale. In Partido Africano da Independência de Cabo Verde (Org.). Pour Cabral:
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cultural da luta de libertação nacional era fomentar a criação de sujeitos que
superassem, pela organização política, sua condição de submissão cultural
imposta pelo colonialismo, de modo que o “homem objeto” se tornasse o
“homem sujeito” histórico.
Basil Davidson quis sublinhar o impacto decisivo dessa nova cultura derivada da resistência à dominação colonial portuguesa. O historiador enfatiza
como a expressão dessa cultura se encontrava nos homens e mulheres que
participaram da luta com a consciência da necessidade do processo de libertação nacional. Além disso, na sua opinião, a adesão sempre crescente da
população à luta demonstrava que essa transformação cultural agia por meio
do princípio basilar e antitético à política colonial “deixe que o povo faça por
si”. O que Davidson pretendia demonstrar é que o desabrochar dessa nova
cultura estava ligado ao “objetivo central da criação de zonas libertadas e da
sua autônoma organização democrática”.[44]
É justamente na concretização, paralela ao desenvolvimento da luta, do
projeto político-cultural do PAIGC de promover a auto-organização nas
zonas libertadas que se situa, segundo Davidson, a importância histórica do
movimento de libertação nacional guiado por Cabral: “O seu determinar uma
nova cultura não era uma afirmação e nem uma abstração teórica, mas era o
resultado de uma prática e experiência singular”.[45] A resposta ao colonialismo
português dada pela luta de libertação nacional na Guiné e em Cabo Verde
foi além da violência para desenvolver uma luta fundamentalmente política,
portanto “operante ao fim de obter conquistas sociais”.[46] “Construir a revolução enquanto se combate”,[47] para Davidson é justamente a concretização
dessas conquistas sociais, assim como a auto-organização vinda “de baixo”,
que revela tanto o caráter revolucionário do processo de libertação nacional
nesses territórios quanto a sólida estrada que a obra política de Cabral queria
abrir a um “verdadeiro desenvolvimento”.
Pôr em movimento uma nova cultura era a prioridade do PAIGC, traduzida na exigência de concretização de um processo radical de transformação
cultural “sempre obstinado à libertação das mentes, seja moral ou intelectual,
Symposium International Amílcar Cabral, Praia, Cap-Vert, 17-20 jan. 1983. Paris: Présence
Africaine, p. 179-180.
[44] Basil, Davidson. (1984). L’attualità di un pensiero rivoluzionario… p. 69.
[45] Basil, Davidson. (1984). L’attualità di un pensiero rivoluzionario… p. 71.
[46] Basil, Davidson. (1984). L’attualità di un pensiero rivoluzionario… p. 77.
[47] Basil, Davidson. (1984). L’attualità di un pensiero rivoluzionario… p. 72.
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na medida em que era essencialmente política, antes que uma libertação física
da opressão colonial”.[48] A transformação cultural fazia parte, portanto, de
um plano de ação política orientada a “incorporar dimensões de autonomia
e de afirmação completamente novas”.[49]
&RQVLGHUD¦´HVƪQDLV
Cabral tinha, assim, absoluta certeza da capacidade dos sujeitos de agir e reagir
na realidade para transformá-las. Estes são capazes, em sua opinião, de agir
conscientemente nos condicionamentos das estruturas de classe e das relações hierárquicas entre países, bem como nos seus efeitos nas mentalidades
e nas identidades raciais e culturais. Na concepção de Cabral, o homem é,
portanto, antes de tudo, um “sujeito cultural”, “produto e produtor de cultura”,[50] capaz de entender e agir nas contradições do seu tempo.
A partir de suas explanações sobre a ação da cultura imperialista nas
sociedades colonizadas, seu conceito de cultura e sua visão da importância
da resistência cultural, destacamos aspectos de sua teoria que nos oferecem
conhecimentos extremamente necessários e de grande atualidade, além de
demonstrar a força de transformação daquilo que Cabral considerava ser o fato
e o fator de cultura mais importante do pós-Segunda Guerra. É justamente
essa cultura – e sua dimensão renovadora – que consideramos imprescindível
de ser mantida viva e presente no pensamento contemporâneo.
A ação política e o espírito que animavam o pensamento de Cabral têm
que ser recuperados nos dias de hoje, sobretudo pelos efeitos perversos e
nefastos de um descrédito generalizado na política, que é certamente mais
acentuado nas sociedades dos países com história colonial. Ao contrário,
Cabral via na conscientização e na participação política a única via para a
transformação de uma sociedade. Seu pensamento pode ser considerado uma
teoria revolucionária, humanista e com um projeto político democrático,
que nasce da própria realidade africana e tem alcance para todos os povos
oprimidos das periferias.
Lembremos, por fim, que para isso Cabral apontava a necessidade de
uma busca constante do entendimento, pelo conjunto da população, do que
significa colonialismo, neocolonialismo e imperialismo e, em paralelo, uma
busca de ideias e experiências que tornem possíveis a libertação.
[48] Basil, Davidson. (1984). L’attualità di un pensiero rivoluzionario… p. 70.
[49] Basil, Davidson. (1984). L’attualità di un pensiero rivoluzionario… p. 69.
[50] Andrade, Mário de. (1987). La dimension culturelle… p. 54.
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A todo momento precisamos voltar à pergunta fundamental de Aimé
Cesaire:[51] “afinal o que é em sua essência o colonialismo?”. Mais do que
isso, precisamos refletir sobre qual seria a sua resposta no século XXI, agora
também marcado pela pandemia. A memória da cultura crítica da África
em revolta contra o sistema colonial, analisada neste artigo a partir do pensamento de Amílcar Cabral, é uma “arma da teoria”, indispensável contra a
desilusão e a falta de esperança na transformação de sociedades oprimidas,
que infelizmente marca os nossos tempos.
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HISTÓRIA GLOBAL DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS**
Raquel Varela*

Portugal é o último país da Europa a viver um processo revolucionário, e foi
também o último império colonial europeu. A história social e os estudos
sociológicos que abrangem o período revolucionário e democrático-representativo permanecem restritas quando comparadas com a preponderância
das histórias político-institucionais, diplomáticas e militares. O império português é dos mais duradouros, o que permite considerar a sua longevidade na
contemporaneidade em relação à política (relação centro-periferia), tendo
como ponto central a revolução portuguesa e sua história global.
Analisaremos aqui a Revolução dos Cravos do ponto de vista da história
global do trabalho, enquadrando-a no desenvolvimento da força de trabalho
no capitalismo português; na crise do “choque do petróleo” de 1970-1974 e
a nova ordem mundial com a restruturação produtiva pós-crise de 1980; na
década de 1968-1978: uma “nova onda” de revoluções sociais; nas revoluções
anticoloniais africanas (1961-1974); enquadraremos a Revolução dos Cravos e
o seu impacto internacional entre a Revolução Chilena, o “Mediterrâneo Vermelho”: Portugal, Espanha, Grécia (1970-1978), e finalmente concluímos com a
reestruturação laboral na Europa e em Portugal desde 1986 até aos dias de hoje.

* Este artigo resulta de textos publicados em Breve História da Europa (Bertrand, 2018)
e A Segurança Social é Sustentável (Bertrand, 2013).
** Raquel Varela é historiadora, investigadora e professora universitária. Em 2021 prestou as suas provas de Agregação na Universidade Nova de Lisboa, tendo sido aprovada
por unanimidade. Em 2020 foi a primeira investigadora a receber a bolsa Simone Veil da
Universidade de Munique, Project Europe e em 2021 foi convidada para ser investigadora
senior visitante do Instituto Europeu de Estudos Globais da Universidade de Basileia,
Suiça. Em 2020 recebeu o prémio Ibero-Americano ASICOM/Universidade de Oviedo
pelos seus trabalhos nos estudos globais que ajudam a conectar o espaço ibero-americano. É autora de 37 livros sobre história e sociologia do trabalho, estudos das revoluções,
História da Europa e do Estado Social.
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Ancoramos na crítica ao nacionalismo metodológico, eurocentrismo e ao
conceito limitado da classe trabalhadora para interligar a revolução portuguesa, o trabalho na metrópole, o (anti) colonialismo e o trabalho forçado,
e o lugar de semiperiferia no campo das relações laborais no mundo.
É fundamental estudar a formação, transformação e actual desenho social
das classes trabalhadoras, manuais e intelectuais, do país: compreender a
progressão nas formas de trabalho prevalecentes e como elas estão unidas
pela mesma cadeia produtiva e política, que compreende tipos de trabalho
muito diferentes, regimes políticos distintos, e como eles foram impactados
por processos revolucionários em outros parte do globo e na Europa (ver
greves na China 1949, Cuba 1959, Revolução anticolonial, Maio de 68), e o
impacto desta força de trabalho, e das organizações políticas, na Revolução
Portuguesa e até aos dias de hoje. As características a serem analisadas são,
entre outras, as mudanças territoriais da população das áreas rurais para as
urbanas; educação e formação; alterações nos direitos laborais e nas condições de trabalho e as inter-relações entre estes factores – por exemplo,
a combinação, no mesmo país e por vezes na mesma empresa, de trabalho
forçado (nas colónias) e trabalho industrial qualificado (em Portugal “metropolitano”) até 1974; ou a relação entre as mudanças na força de trabalho pós
1986 e a actualidade.
A “Revolução dos Cravos” (1974-1975)
A sangrenta derrota do Chile apenas 7 meses antes da revolução portuguesa – 11 de Setembro de 1973 – foi cuidadosamente usada, no combate
da memória, para fazer esquecer uma revolução parcialmente vitoriosa,
num país europeu, da esfera da NATO, que levou 19 meses a ser derrotada.
E não foi derrotada recorrendo sobretudo à força, à coerção, mas sim ao
consenso e com a aceitação de amplíssimas conquistas sociais. Talvez por
isso o Chile de 73 seja mais conhecido e estudado, do que o Portugal de
75. Portugal abriu uma vaga de resistência na Europa do sul que adiou a
aplicação dos planos neoliberais tentados em 1973-75 para a o período da
crise de 1981-84.
Portugal foi o império que mais usou de forma sistemática e por mais
tempo várias formas de trabalho forçado. Amplamente denunciado nos
jornais e agências internacionais, o trabalho forçado trazia todo um rol a ele
agregado: pobreza, inexistência de mobilidade social, afastamento da família
e da agricultura de subsistência, extrema desigualdade salarial e uma polícia
política racista, mas eficaz, porque com uma base social de apoio mais ampla
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nas colónias do que na metrópole. Além de promover pela monocultura a
destruição dos ecossistemas africanos.[1]
A característica fundamental do império português, escreveu o historiador
Perry Anderson, é o trabalho forçado. Por isso, o historiador britânico batizou-o de “ultracolonialismo”, este império onde os mais pessimistas falam
em 2 milhões de trabalhadores forçados, lembrando que 60% do salário dos
mineiros moçambicanos na África do Sul, por exemplo, muitos em regime
forçado, era entregue em ouro ao Estado português, sendo que os mesmos
trabalhadores eram pagos em escudos locais. Esta polarização contribuiu
para transformar a população, maioritariamente camponesa, em apoiante
destemida dos movimentos de libertação, facto que vai estar na origem da
força destes e na fraqueza do Exército português, levando em última instância ao golpe de 25 de Abril de 1974. Foi das colónias e não do centro, foi da
periferia para a metrópole que chegou a liberdade.
No dia 25 de Abril de 1974 um golpe levado a cabo pelo Movimento das
Forças Armadas (MFA), em discórdia com a guerra colonial que durava há treze
anos, põe fim à ditadura portuguesa, que tinha durado 48 anos sob a direção
de António Salazar e – depois de 1968 – sob a chefia de Marcelo Caetano.
De imediato, e contra o apelo dos militares que dirigiram o golpe – que insistiam pela rádio para as pessoas ficarem em casa –, milhares de pessoas saíram de
suas casas, sobretudo nas duas principais cidades do país, Lisboa e Porto, e foi
com as pessoas à porta, a gritar “morte ao fascismo”, que no Quartel do Carmo,
em Lisboa, Marcelo foi cercado; as portas das prisões de Caxias e Peniche abriram-se para saírem todos os presos políticos; a PIDE/DGC, a polícia política, foi
desmantelada; atacada a sede do jornal do regime A Época e a censura abolida.
Anacrónico, brutal nas colónias, com congelamento da mobilidade social
da metrópole que tinha pouco a oferecer aos seus jovens – cerca de um
milhão e cem mil de jovens foram recrutados para a guerra colonial em 13
anos, e meio milhão de pessoas emigraram do país sobretudo para a Europa
ocidental/norte entre 1960 e 1974,[2] o império levou o Estado português até
próximo do colapso, militar e financeiro. O golpe militar deu-se assim com
escassa resistência contabilizando-se no total quatro mortos, alvos dos disparos da polícia política cercada, em Lisboa, na Rua António Maria Cardoso.
[1] Varela, Raquel & Louçã, João Carlos. (2016). De que é feito um império? Trabalho
forçado nas colónias portuguesas. Trabalho Necessário, ano 14, n.24, p. 8-22.
[2] Barreto, António. (2005). Mudança Social em Portugal: 1960-2000. In Pinto, A. C.
(Coord.), Portugal Contemporâneo. Lisboa: D. Quixote.
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Incapaz de se reformar, o regime caiu pelas forças armadas, em particular
os oficiais intermédios, e a burguesia portuguesa ficou no limite de perder o
Estado como instrumento para contrariar a revolução. Revolução que nesse
dia subiu atrás da coluna do capitão Salgueiro Maia – contra as ordens prévias
do Movimento das Forças Armadas que, na televisão e na rádio pediam “ao
povo para se manter em casa”. Encurralado no Quartel do Carmo o ditador
Marcelo Caetano rogou que o deixassem entregar o poder a um general.
Tinha ruído a mais longa ditadura europeia do século XX, sob a mais completa humilhação. “Tudo o que é sólido desfaz-se no ar”.
Desta irrupção social – que o presidente norte-americano Gerald Ford
considerou passível de transformar todo o Mediterrâneo num “mar vermelho” e fazer cair os regimes da Europa do Sul como um dominó[3] – saíram
medidas como a nacionalização, sem indemnização, da banca e de grandes
empresas; o nascimento do Estado Social e da Segurança Social, direitos laborais e segurança no emprego, a reforma agrária dos latifúndios do sul do país,
300 empresas em autogestão, e as grandes empresas sob controlo operário.
Mas estas medidas não foram realizadas por decreto estatal nem por acção
governamental, que as tentou enquadrar, mas sob o assembleismo generalizado – a banca estava sob controlo operário, eram os bancários que antes da
nacionalização da banca controlaram a fuga de capitais; as greves nas principais empresas privadas determinaram os aumentos salariais e congelamento
dos preços; os hospitais e escolas sob ocupações e gestão democrática; os
transportes públicos sob controlo dos trabalhadores e utentes, que determinaram a extensão das rotas e serviços destes e redução de preços; as terras
sob ocupação e laboração dos assalariados agrícolas.[4] Ou seja, não foram
só os resultados mas a forma democrática como todo este “novo país”, para
usar a feliz expressão do cineasta Sérgio Tréfaut,[5] foi erguido, o que faz da
revolução portuguesa um caso extraordinário de estudo dos “debaixo”.

[3] La Vanguardia, Barcelona, 23 de março de 1975.
[4] Em 1975-76, fruto das políticas agrícolas que ficaram conhecidas no seu conjunto
como reforma agrária, o número de postos de trabalho permanentes passou de 11 100 para
44 100. O de postos de eventuais passou de 10 600 para 27 800. Nas culturas de sequeiro
a área passou de 85 000 ha antes da ocupação de terras para 255 000 ha depois. O regadio
passou de 7000 hectares para 16 000. O número de tratores passou de 2630 para 4150 e o
das máquinas de colheita de 960 para 1720.
[5] Documentário “Outro País”, de Sérgio Tréfaut, Vídeos Público, 25 de Abril, 20 Anos,
2004.
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E isto no meio de uma crise cíclica internacional, a crise de 1973. A taxa
de crescimento cai de 10,78%, em 1972, para 4,92% em 1973, para 2,91% em
1974 e para -5,10% em 1975, entrando em 1976 na fase de expansão de um
novo ciclo, acompanhando o ritmo da recuperação internacional.
Nem todas as crises significam revoluções. É essencial ter presente que
as fracturas entre a burguesia e o consequente enfraquecimento do Estado
nas crises cíclicas abrem a porta a revoluções – como defendeu Marx, e o
século XX confirmou-o, não há revoluções sem crises, elas são uma oportunidade nesse sentido, mas há crises sem revoluções, colapsos económicos
sem respostas políticas, o que em grande medida aconteceu em 1981-84, na
chamada crise de “duplo mergulho”, cuja “saída da crise” não foi uma revolução política dos europeus mas a vitória do neoliberalismo.
A Revolução dos Cravos foi uma revolução urbana, europeia, numa sociedade onde o peso da indústria e dos serviços já era maior do que na maioria
das revoluções do século XX. Ao contrário da maioria dessas revoluções, de
base camponesa e apoiadas em partidos-exército, a revolução portuguesa
pode ter sido não só a última revolução do século XX a colocar em causa a
propriedade privada dos principais meios de produção mas a primeira do
século XXI.
A maioria dos conflitos sociais da revolução portuguesa é protagonizada
pelo operariado (19% da conflitualidade laboral dá-se na indústria têxtil,
15% na maquinaria e fabricação de produtos metálicos, 9% na construção
e obras públicas, 7% na indústria química e alimentação), em particular o
operariado das grandes cinturas industriais (Porto, Lisboa e Setúbal), com
particular destaque para Lisboa, distrito no qual ocorrem 43% dos conflitos
laborais.[6] Literalmente alguns dos homens mais ricos do país fugiram para
o Brasil em 1975, expropriados.
Vários autores analisaram a política do Partido Comunista Português (PCP),
concluindo que a contrário do Partido Comunista de Espanha (PCE), o PCP
procurou em 1974-1975 fazer um “golpe de Praga” de 1948, tentando uma
via putschista para alcançar o poder do Estado e impor um regime satélite da
URSS, ligado ao Pacto de Varsóvia.
Não é esta a conclusão do nosso estudo de doutoramento A História do PCP
na Revolução dos Cravos.[7] Uma revolução é um processo complexo. Em 19
[6] Muñoz, Duran. (2000). Contención y Transgresión. Las Movilizaciones Sociales y el
Estado en las Transiciones Española y Portuguesa. Madrid: CPPC, p. 105.
[7] Varela, Raquel. (2011). História do PCP na Revolução dos Cravos. Lisboa: Bertrand, p. 399.
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meses houve seis governos de conciliação de classes e interesse opostos, em
todos o PCP tinha pastas e o IV Governo e o V Governo eram por si dominados, e, no entanto, todos caíram pela força do movimento operário. Estes
governos tinham a presença crescente de militares (numa bonapartização
apoiada pelos partidos na “Aliança Povo-MFA”), mas eram politicamente
dirigidos pelo Partido Socialista ou pelo Partido Comunista, com destaque
para os seus dois dirigentes Mário Soares e Álvaro Cunhal. Tinham também
a presença do PPD/PSD, de direita.
Em 1974 e 1975 havia, como nunca, projectos políticos alternativos em
confronto, uns baseados na reconstrução do Estado capitalista menos regulado
(Partido Socialista e os incipientes partidos de direita, PPD/PSD e CDS),
outro projecto que defendia um capitalismo com regulação e um amplo sector nacionalizado (Partido Comunista) e outro, revolucionário, baseado nos
organismos de dualidade de podereres que tendia para o deslocamento do
aparelho de Estado sob direcção dos trabalhadores (neste projecto estavam
envolvidas dezenas de organizações da chamada então “extrema-esquerda”).
No final de 1975 cerca de 3 milhões de pessoas, 1/3 do país, era militante
ou participante de um organismo de duplo poder (comissão de moradores,
trabalhadores ou soldados), protesto, manifestação ou greve. A palavra mais
usada nas eleições para a Constituinte de Abril de 1975 foi democracia – de
acordo com um estudo publicado. Mas, para uns, democracia significava
controlo operário nas maiores fábricas de propriedade privada e no sector
financeiro, com os trabalhadores a controlarem folhas salariais, produção,
saída de capitais; para outros, co-gestão entre sindicatos e Estado em empresas
com intervenção estatal (política do PCP); para outros ainda, a não expropriação da banca (política da direita).
O povo votou em massa nas eleições de Abril de 1975, mais de 90% de
participação, dando a maioria dos votos ao PS e cerca de 16% ao PCP e seu
aliado o MDP. O terreno das eleições era favorável ao PS e desfavorável ao
PCP. Nas eleições todos os eleitores têm o mesmo peso, enquanto num processo de luta umas centenas de operários podem imprimir uma dinâmica de
crise no sistema político. As eleições funcionam como um espelho invertido,
fazendo sair de casas milhões de pessoas que não participaram no processo
revolucionário – nas eleições, um dirigente do Sindicato dos Químicos ou da
TAP (Transportes Aéreos de Portugal) conta tanto como uma dona de casa
ou um padre que nunca saiu da igreja. Pese embora este facto, as eleições têm
um imenso significado. Elas vão dar uma força enorme ao PS, e por arrasto
ao PPD, que começam a construir a aliança que depois irá co-dirigir o golpe
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contra-revolucionário de Novembro de 1975, golpe ao qual o PCP não se
opõe, e com quem aceita negociar, considerando os militares revolucionários
“irresponsáveis e aventureiros” e o PS um aliado a recuperar.
Mas o povo votava em massa também, e diariamente, nas fábricas e empresas, escolas e hospitais, por um caderno reivindicativo e assumindo um novo
modelo de gestão e controlo da produção, como votava em assembleias de
todos os tipos, muitas vezes contra o que tinha sido aprovado pelos Governos,
aliás não eleitos. A gestão democrática nascida neste período nos hospitais
só vai terminar em 1988 e nas escolas em 2010.
Nunca tanta gente decidiu tanto como naqueles 19 meses em toda a história do país. A começar por coisas tão centrais como a lei restritiva do direito
de greve (que por exemplo proibia greves de solidariedade), de Agosto de
1974, que nunca foi cumprida, como não foram acatados os repetidos apelos
para que gente sem casa não ocupasse casas, tivesse “calma”, ou “contenção
nas reivindicações salariais” – o preço das rendas caiu dramaticamente em
Maio e Junho de 1975[8] assim que sob ameaça de ocupação das casas vazias
os senhorios foram obrigados a coloca-las no mercado para arrendamento.
A queda do regime deixava para trás um país europeu, colonial, com
uma estrutura social que combinava uma indústria em desenvolvimento,
uma burguesia que dava os primeiros passos na internacionalização[9] e um
povo mantido com baixo salários, ignorância e atraso. Alguém lembrou que
Portugal era então uma espécie de “Albânia atlântica” onde: “O divórcio é
reprimido, onde há (muitos) livros, filmes e canções proibidas, onde todas
as artes são censuradas, onde a comunicação social é amordaçada, onde
muitas crianças andam descalças, onde a maior parte da população não dispõe de frigorífico, telefone, televisor ou casa de banho, onde não se pode
dizer piadas sobre as autoridades ou criticar o poder, onde não há direito de
manifestação ou greve, ou é preciso licença para ter isqueiro ou transístor
a pilhas, onde a agricultura se faz com charruas medievais e tração animal,
onde o movimento rodoviário se encontra pejado de carroças e carros de
bois, onde o pronto-a-vestir é quase inexistente, onde a Coca-Cola é de
contrabando, onde a polícia política exerce a tortura nas prisões, onde não
há autoestradas nem… eleições”.[10]
[8] Dowa, Chip. (1978). Os Moradores à Conquista da Cidade. Lisboa: Armazém das Letras.
[9] A Lisnave, por exemplo, do poderoso grupo Companhia União Fabril (CUF) é fundada
na década de 1960 com capitais portugueses, suecos e holandeses.
[10] Visão, Especial 25 de Abril, 15 de abril de 2004.
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Este era também o país onde, na metrópole, 30% da população era analfabeta, não havia sufrágio universal, não havia um sistema de previdência universal e ir ao médico implicava sempre uma relação paternalista e comercial
com as misericórdias controladas pela Igreja. Cruz Oliveira, nomeado para
a pasta da Saúde logo a seguir ao 25 de Abril, orgulha-se de ter posto fim à
dependência dos hospitais em relação às misericórdias e de ter acabado com
o negócio das senhas (os familiares tinham de pagar uma senha para ver um
doente no hospital) e com o negócio do sangue. “O sangue não se vende nem
se compra, dá-se!”.[11] Finalmente, mesmo contando países como a Grécia e a
Espanha, Portugal ocupava o lugar cimeiro nos mais baixos salários europeus.[12]
A revolução será uma concretização de duas fortes teorias da III Internacional.
A primeira, colocada por Lenine, Trotsky e muitos outros dirigentes da
Internacional, afirmava que as revoluções anticoloniais podiam transformar-se
em revoluções na metrópole. Em Lisboa revolução foi via Bissau, Luanda e
Maputo. Também não se pode entender o Maio de 68 sem entender a derrota da França na revolução argelina, nem a queda de Nixon sem entender a
derrota dos EUA pela revolução (partido-exército apoiado nos camponeses)
liderada por Ho Chi Min no Vietname.
A segunda hipótese – cujas raízes estão em 1848[13] (a teoria da revolução
permanente de Trotsky) adiantava a hipótese de que as revoluções não se
dariam por etapas no século XX (simplificando: primeiro, uma etapa democrática e depois uma etapa socialista), ao contrário do que argumentavam
então as correntes pró-estalinistas, mas, sim, que a revolução democrática, ao
colocar em marcha o povo, trazia dentro de si as sementes da revolução social.
Os órgãos de representação da classe trabalhadora (comissões de trabalhadores, moradores e mais tarde soldados) nunca tiveram realmente o poder
de Estado, tiveram-no mais na produção e na economia (concretamente na
hierarquia das empresas, com a extensão do controlo operário a partir de
Fevereiro de 1975). O Estado, mesmo com dificuldades e contradições, não
colapsou, mantendo-se inalterada a sua natureza de classe. Porém, criou-se um
poder paralelo ao Estado, pela democracia nos locais de trabalho e moradias
– é isso que define desde logo a existência de um processo revolucionário.
[11] Entrevistado pela autora, 24 Fevereiro 2012.
[12] Barreto, António & Preto, Clara Valadas. (1996). Portugal 1960/1995: Indicadores
Sociais. Mirandela: Público.
[13] Lowy, Michel. (2010). A Política do Desenvolvimento Desigual e Combinado. São
Paulo: Sundermann.
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A 25 de Novembro de 1975, um golpe centralizado pelo Grupo dos Nove,
pelo PS, pela Igreja e direita, põe fim, com escassa resistência, à dualidade
de poderes nos quartéis. As únicas estruturas com poder nacional negam-se
à acção e não resistem, nomeadamente a Intersindical. A revolução é derrotada no seu momento insurreccional – o ‘assalto final’ ao poder do Estado.
Se o golpe contra-revolucionário de 25 de Novembro de 1975 foi democrático e não foi dado pelas botas de uma ditadura militar (como no Chile),
estava, no entanto, bem alicerçado num sector das forças militares, o Grupo
dos Nove. Esta tese – a da reacção democrática, defendida pelo historiador
Valério Arcary[14] – é a que encontra uma evidência empírica mais poderosa:
aquele golpe restaurou a disciplina nas Forças Armadas, assegurou a estabilização das instituições, manteve um Estado de Direito, um Parlamento, eleições
livres, direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Porém, ao contrário do
que defendem muitos autores, a democracia representativa não foi a extensão
da revolução, mas, sim, a ruptura com a revolução. A definição de um regime
assente na continuidade da modernização capitalista teve primeiro que pôr
fim aquele que foi o período mais revolucionário da história de Portugal, o
seu período mais democrático.
O “Mediterrâneo Vermelho”: Portugal, Espanha, Grécia (1974-1978)
Os Estados Unidos da América deram provas de ter compreendido a importância do “efeito dominó”: “Este país [EUA] alegre e confiante começou a
preocupar-se com o avanço dos peões comunistas no enorme tabuleiro de
xadrez em que se converteu o Mundo. A questão de Portugal e a sua viragem
normal à extrema-esquerda pró-comunista começa a tomar forma, temendo
que a teoria do dominó seja certa e que o Mediterrâneo se converta num
autêntico mar vermelho”.[15]
Era assim que em Março de 1975 um correspondente em Nova Iorque do
jornal La Vanguardia sintetizava a posição dos EUA face ao eventual contágio
revolucionário da revolução portuguesa à vizinha Espanha. Se a revolução
portuguesa chegasse a Espanha, mesmo com os esforços feitos pelos partidos
comunistas espanhol, italiano e francês no sentido de lutar pela via democrática na Europa Ocidental, teria consequências imprevisíveis na hegemonia
do bloco ocidental e na NATO.
[14] Arcary, Valério. (2004). As Esquinas Perigosas da História. Situações Revolucionárias
em Perspetiva Marxista. São Paulo: Xamã.
[15] La Vanguardia, 23 de Março de 1975.
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O presidente Gerald Ford expressa o sentimento americano perante os
acontecimentos no Sul da Europa: “Se um membro da Aliança Atlântica se
tornar comunista, […] isso iria destruir a Aliança Atlântica. Não podemos
dar um mau exemplo em Portugal. Precisamos de fortalecer as forças democráticas em Portugal e ajudá-las a retirar o governo das mãos dos radicais.
Encorajando as forças de direita em Portugal e ao contactarmos o lado certo
em Espanha, isso será bom para a NATO”.[16]
Num outro registo, pode ler-se no Pueblo que “a Europa Ocidental sentiu
medo perante a brilhante e hábil campanha comunista em Lisboa que ameaça
converter um país sonolentamente reaccionário noutro politicamente hostil
ao Ocidente, com graves repercussões nos membros mais débeis do mesmo,
como a Grã-Bretanha e a Itália”.[17] Victor Marchetti, ex-agente da CIA, numa
entrevista ao Pueblo, quando lhe perguntam quais são as actividades da CIA
em Portugal, responde que “a única coisa que posso dizer-lhes sobre a situação actual é que a CIA está preocupada com Portugal. A CIA não quer que
se repita outro Portugal”.[18]
Encarnación Lemus situou a transição espanhola entre o Chile e Portugal.[19]
Parecia evidente, escreve Carrilo-Linares, que a revolução portuguesa iria
ter um efeito dominó sobre todo o Mediterrâneo. Esta é também a tese
histórica formulada por César Oliveira, entre outros, sobre a impossibilidade de dois regimes muito distintos permanecerem por longo tempo na
Península Ibérica.[20] A Espanha não podia continuar a ser franquista colada
a um Portugal “vermelho”.
Embora este facto hoje seja ignorado pela historiografia, espanhola e não
só – com raras excepções, já citadas por nós –, todos os relatos da imprensa
da época, bem como os testemunhos da altura, apontam para a tese de que
os EUA e a Europa Ocidental temiam o contágio da revolução portuguesa a

[16] Simas, Nuno. Diário de Notícias. 27 de Abril de 2004.
[17] Pueblo, 22/3/1975, Arquivo Histórico-Diplomático, PEA 16/75-311 – Informações
sobre Portugal na imprensa espanhola.
[18] Pueblo, 21/2/1975, Arquivo Histórico-Diplomático, PEA 16/75-311 – Informações
sobre Portugal na imprensa espanhola.
[19] Lemus, Encarnación. (2001). En Hamelin…La Transición Española más allá de la
Frontera. Oviedo: Septem Ediciones.
[20] Oliveira, César. (1995). Cem Anos nas Relações Luso-Espanholas. Política e Economia.
Lisboa: Edições Cosmos.
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Espanha e daí ao restante flanco da Europa do Sul, e muito fizeram no sentido de evitar este cenário.
Na década de 60 do século XX dão-se alterações económicas na Península
Ibérica que provocaram mudanças substanciais nas sociedades do Sul da
Europa. A título de exemplo – e segundo os estudos feitos por Hermínio
Martins[21] e António Barreto[22] – refira-se que a população que trabalhava
no sector primário passou de 42,8% em 1960 para 29,8% em 1970 e 10,9%
em 1991. Em Espanha “o crescimento económico transformou a sociedade
espanhola. Ao contrário da exaltação da vida rural pelo regime, o campo esvaziou-se dos seus habitantes”.[23] O desenvolvimento económico, o crescimento
do sector industrial e da classe operária urbana e a crise iniciada nos anos
70 são tão mais importantes quando em Espanha, segundo vários autores,
entre eles Paloma Aguilar e Ernest Lluch, a memória da vitória republicana
e da revolução espanhola estava associada à crise de 29: “esta crise não podia
deixar de evocar aquela outra que se tinha seguido ao crack de 1929”;[24] “um
dos factores que tinha atraído menos a atenção dos estudiosos, mas que tinha
sido sentido profundamente entre as pessoas era o grande impacto que a
crise de 29 tinha tido”.[25]
A imprensa espanhola por nós consultada dá um enorme destaque à atitude
dos EUA e, subsidiariamente da CEE, perante a revolução portuguesa e as
suas consequências em Espanha.[26] É notória a pressão, quer dos EUA quer
da CEE, para pressionar a abertura do regime espanhol. O Informaciones
publica um artigo onde afirma que na Europa se critica a obsessão imobilista de Madrid e se pode ler que “os órgãos de imprensa europeus ocidentais comentam desfavoravelmente as decisões ou atitudes de entidades
oficiais espanholas no que diz respeito […] às limitações que impõe a Lei de

[21] Martins, Hermínio.(1998). Classe, Status e Poder. Lisboa: ICS, p. 113.
[22] Barreto, António. (2005). Mudança Social em Portugal… p. 146.
[23] Balfour, Sebastian. (2004). História Concisa de Espanha. Carr, R. (Coord.). Lisboa:
Europa-América, p. 247.
[24] Aguilar, Paloma Fernández. (1996). Memoria y Olvido de la Guerra Civil Española,
Madrid, Alianza Editorial, p. 211.
[25] Lluch, Ernest. (1996). Transición Económica Y Transición Política: La Anomalia
1978-1980. In Tusell, J. & Soto, Á. (Eds.), História de la Transición 1975-1986. Madrid:
Alianza Universidad, p. 252.
[26] Informaciones, 10/2/1975, Arquivo Histórico-Diplomático, PEA 16/75-311 –
Informações sobre Portugal na imprensa espanhola.
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Associações e no enfoque que certas autoridades locais ou provinciais dão a
movimentos reivindicativos do mundo do trabalho ou a tentativas de maior
liberdade de expressão nos sectores intelectual e académico”.[27]
O impacto exterior da revolução portuguesa é tão evidente que as eleições
de Abril de 1974, em que os partidos democráticos e moderados obtêm a
maioria dos votos, são vistas pela imprensa espanhola como uma vitória da
Europa. Num telegrama enviado para Lisboa, Menezes Rosa destaca que a
Espanha viu nas eleições portuguesas um “facto histórico para Europa; equilíbrio no Mediterrâneo e relações Leste-Oeste” e “Verdadeiro triunfo eleições
portuguesas traduz-se vitória Europa”.[28] Como afirmou Jorge Sampaio,
“As lições a extrair da experiência e do percurso da transição democrática em
Portugal […] foram certamente muito importantes para Espanha. Tal como
a transição em Espanha e em Portugal foram importantes para a América
Latina e, mais tarde, em toda a evolução posterior da própria Europa”.[29]
O Mediterrâneo “vermelho” era uma ameaça real: em Itália estava em cima
da mesa o Compromisso Histórico de Enrico Berlinguer, uma aliança entre
o PCI e a Democracia Cristã; em França, ainda no rescaldo do radicalizado
Maio de 68, o Partido Comunista e o Partido Socialista assinam o Programa
Comum. Em nenhum destes países os partidos comunistas quiseram tomar
o poder por via revolucionária ou dirigir um processo que evoluísse para a
expropriação dos meios de produção. Mas as suas votações expressavam uma
amplíssima base social, temida pela classe dominante da Europa Ocidental
e dos EUA.
A ditadura dos coronéis na Grécia (1967-1974) nunca foi uma ditadura
estável. Papadopoulos inicia logo o ano de 1968 a defender “reformas”. Em
1969 e 1970 volta a tentar introduzir modificações no regime, sobretudo
de liberalização económica. Há uma linha mais dura da ditadura, chefiada por Dimitris Ioaniides que se opõe a qualquer tipo de reforma. Em
1973 há um golpe militar liderado pela marinha, que acabou por fracassar.
Papadopoulos começou nesse ano uma operação de cosmética – através

[27] Informaciones, 10/2/1975, Arquivo Histórico-Diplomático, PEA 16/75-311 –
Informações sobre Portugal na imprensa espanhola.
[28] Menezes Rosa, Telegrama da Embaixada de Portugal em Madrid, Recebido a 8 de
Maio de 1975, Arquivo Histórico-Diplomático, PEA 16/75-311 – Informações sobre
Portugal na imprensa espanhola.
[29] Sampaio, Jorge. (1999). In Miñon, M. H. de (Coord.), A Transição Democrática Em
Espanha (Vol. 1). Fundação Mário Soares, FBBV, p. 16.
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de um referendo, de 1 de Junho, aboliu a monarquia a auto nomeou-se
Presidente da República. Outras fracções na Junta reclamavam porém junto de
Papadopoulos que as suas reformas não tinham posto cobro às manifestações
populares na Grécia.
A Grécia vivia uma situação instável, sobretudo nos meios estudantis.
O ano de 1973 tinha começado com vários protestos na Faculdade de Direito.
Começa o movimento que ficou conhecido como o levantamento do Politécnico
de Atenas. Foi na Universidade Nacional Técnica de Atenas que os estudantes
foram mais longe. No dia 14 de Novembro entram em greve e ocuparam a
faculdade. Papadopoulos responde no dia 17 com a brutalidade característica dos regimes militares. Com um tanque, pela madrugada, deita abaixo as
portas da faculdade, fazendo vítimas entre os estudantes. Mas a resistência
grega não baixou os braços, apesar da repressão do regime.
A crise tinha sido um sério desafio ao regime. Dimitris Ioannides respondeu ao levantamento estudantil com medidas repressivas e um golpe que
o levou ao poder, dando resposta aos anseios da Junta que consideravam
Papadopoulos incapaz de derrotar o movimento popular.
A política expansionista da Junta – agora liderado por Ioannides – levou-a
a promover um golpe contra o presidente do Chipre a 15 de Julho de 1974,
destituindo o presidente cipriota Makarios III. A Turquia respondeu com
força, derrotou as tropas apoiadas pela Grécia e ocupou a parte norte da Ilha.
Foi o fim da Junta Militar que, a medo, 9 dias depois, a 24 de Julho, anunciava
a constituição de um governo de unidade nacional.
Em Janeiro de 1969, em Espanha, pela primeira vez desde a guerra civil
espanhola, Franco decreta, por três meses, o estado de sítio. A polícia vigia
todas as faculdades onde aos milhares os estudantes se tinham manifestado. Em Barcelona os estudantes lançaram pela janela da reitoria o busto
de Franco. Em 1971, segundo o politólogo Duran Muñoz, há em Espanha
mais de 1 200 000 trabalhadores em greve. Em 1971 registaram-se 616 conflitos laborais, em 1974 são 2290, em 1976, 40 179.[30] Quando se dá a revolução portuguesa, a situação social em Espanha já se assemelha a um barril
de pólvora prestes a explodir e é a revolução portuguesa e o medo do seu
“contágio” que determinam que as classes dominantes proponham ao PCE
e ao PSOE um pacto que, em troca da democratização, contenha o movimento social. No dia 20 de Novembro Francisco Franco morre. No dia 25 de
Novembro de 1975, um golpe dirigido pelo PS dá início à contra-revolução
[30] Muñoz, Duran. (2000). Contención y Transgresión…
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(democrática) em Portugal. Três semanas depois, em Espanha, PCE e
PSOE encontram-se para unificar a Junta e a Plataforma na Coordenação
Democrática, que é negociada em Dezembro de 1975 e formalizada em
Março de 1976. Os Pactos da Moncloa, assinados no final de 1977 são mais
liberalizantes do que a situação económica que resulta do 25 de Novembro
de 1975 em Portugal que mantém, por cerca de dez anos, um importante
sector dos bancos e empresas nacionalizados.
O paradigma da “transição pacífica”, que não encontra eco na realidade
daqueles anos, cumpre na verdade uma função política para os regimes
actuais, como assinala o historiador catalão, Xavier Doménech: “O paradigma explicativo da transição cumpre, ao mesmo tempo que uma função
‘científica’, uma clara função normativa na legitimação de origem da ordem
política actual. O que se passou durante as horas de obscuridade da ditadura e
os confusos anos da transição é fonte de legitimação política para instituições
– como a monarquia ou a democracia tal como a conhecemos – e discursos
dominantes – a moderação, o centrismo como valor-chave ou a retórica da
modernização – que apesar da sua aparente solidez actual se moveram desde
os seus inícios numa grande debilidade real. A necessidade de apresentar a
transição como um grande acto de reconciliação das ‘duas’ Espanhas levou-nos a uma necessária reinterpretação-deformação do nosso passado. Toda
a noção de conflito colectivo, de luta de forças e imposições, foi abandonada
para explicar o passado e o presente da Espanha”.[31]
ŝ&RPSUDURVSDLVSDUDYHQGHURVƪOKRV"Ş'DVHJXUDQ¦DDVVLVW©QFLD
(1989-2012)
O movimento operário português foi incapaz de forjar mecanismos de
proteção social universais até 1974. Foi da situação revolucionária conhecida por Revolução dos Cravos, engendrada no ventre da maior guerra
de sempre do país na contemporaneidade, que nasceu o Estado Social.
Como na Europa Central e do Norte, que também viram nascer da derrota
de uma guerra a universalidade da proteção social, que “conheceu uma
aceleração extraordinária após a 2ª Guerra Mundial, com a emergência no
Canadá e na Europa de um modelo de organização política. Conhecido

[31] Sampere, Xavier Doménech. (2002). El Cambio Político (1962-1976). Materiales
para una perspectiva desde abajo. Historia del Presente. La sociedad Española durante el
Segundo Franquismo. Asociación Historiadores del Presente, UNED – Centro Asociado
de Melilla, n.1, p. 46-67.
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como ‘Estado Providência’, baseado num acordo entre trabalhadores e
capitalistas segundo o qual os primeiros prescindem da luta por uma revolução socialista a troco do bem-estar social e do aumento generalizado dos
níveis de vida […]”.[32]
A revolução, essa aventura histórica de Portugal em 1974-1975, foi derrotada no seu momento insurrecional, o “assalto final” ao poder de Estado,
o que levou alguns a questionar se teria havido uma revolução – argumento
teoricamente frágil, na medida em que a vitória ou derrota de um processo revolucionário não implica que esse processo não tenha existido.[33]
Curiosamente, foi muito mais uma revolução que ameaçou o poder económico do que o Estado.[34] Portugal, pela revolução, tornou-se um país menos
desigual, mas a limitação dessa revolução, nomeadamente no controlo do
Estado, fez que se entregasse a esse mesmo Estado uma massa de valores
imensa que é hoje um dos principais mecanismos de financiamento do capital e de subtração do salário necessário à manutenção dos trabalhadores.
Um “inferno pejado de boas intenções”, porque desde a segunda metade
da década de 80, a sua manutenção, sob controlo do Estado, exige uma
desvinculação entre os beneficiários e os pagadores, que perdem controlo
sobre essa parte do seu salário.
Propusemos noutro trabalho como hipótese explicativa que o pacto social
nascido em 1975 e consagrado na Constituição de 1976 tinha-se mantido
por causa da intensa conflituosidade herdada da revolução – 10 governos
em 10 anos, entre 1976 e 1985 – e que, no meio da crise económica de 1981-1984, também no âmbito de um empréstimo internacional agregado a um
conjunto de medidas então também denominadas de “austeridade”, se reduz
o rendimento disponível do trabalho. A inflação terá nestes anos um papel
destacado na desvalorização dos salários.
Argumentamos nesse trabalho que para esse processo se ter dado tiveram
que reunir-se quatro condições, que procuramos sistematizar. Acrescentamos
e autonomizamos uma quinta condição, agora neste artigo, que é a utilização dos fundos da segurança social como forma de precarização da força de
[32] Capucha, Luís Antunes. (1999). Assistência Social. In Mónica, M. F. & Barreto, A.
(Coord.), Dicionário de História de Portugal (Volume 7). Porto: Livraria Figueirinhas,
pp. 134-137.
[33] Arcary, Valério. (2004). As Esquinas Perigosas da História…
[34] Arcary, Valério. (2004). Quando o Futuro era Agora. Trinta Anos da Revolução
Portuguesa. Outubro, n. 11, p. 71-92.
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trabalho, e que é aqui desenvolvida e contabilizada pelo estudo de Renato
Guedes e Rui Viana Pereira.[35]
São, sistematizando, cinco os fatores, que estão na base da erosão do pacto
social (que outros autores classificam de emergência do período neoliberal):
1) Derrota do setor mais importante do movimento operário organizado
como exemplo para todos os outros setores das classes trabalhadoras e
setores médios – três anos de salários em atraso na Lisnave levaram à
derrota destes trabalhadores que assinaram o primeiro compromisso de
empresa alguma vez feito em Portugal naqueles termos (de “paz social”),
e que teve um efeito de arrastamento simbólico sobre os outros setores,
à semelhança, como assinalam Stoleroff[36] e Strath,[37] entre outros, do
que acontece com a derrota dos mineiros com Margaret Thatcher em
Inglaterra, dos controladores aéreos nos EUA, dos operários da Fiat em
Turim, e, mais tarde, dos trabalhadores do petróleo no Brasil.
2) Ligação estreita entre um sindicalismo fortemente apoiado na negociação
e não no confronto – embora mais ou menos pactuário consoante seja
protagonizado pela UGT ou pela CGTP – e, tendo este sindicalismo fortes
ligações ao regime democrático, feitas a partir do elemento Estado, visto
não como um opositor, mas como um árbitro para o qual as propostas
eram direcionadas, em vez de para as empresas, como foi característico
do período da revolução.[38] Os principais sindicatos de então, aceitando
a necessidade de sair da crise mantendo o mesmo modelo de acumulação,
aceitaram que a “saída da crise” fosse realizada por ajudas diretas maciças
às empresas, por um lado, e por outro, por ajudas indiretas pela via da
[35] Guedes, Renato & Pereira, Rui Viana. (2013). E se houvesse pleno emprego? A sustentabilidade da Segurança Social e o Emprego. In Varela, R. (Coord.), A Segurança Social
é Sustentável. Lisboa: Bertrand, p. 89-118.
[36] Stoleroff, Alan. “All’s fair in love and (class) war”, 26 de outubro de 2012. Disponível
em: http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/All_is_fair_in_love_and_class_war_Stoleroff.
pdf. Consultado a 15 de março de 2013.
[37] Strath, Bo. (1989). La Politica de Desindustrializacion. La Contraccion de la industria
de la construccion naval en Europa Occidental. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
[38] Lima, Marinús Pires de. (1986). Transformações das Relações de Trabalho e Ação
Operária nas Indústrias Navais (1974-1984). Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 18-1920, p. 541; Stoleroff, Alan. (1988). Sindicalismo e Relações Industriais em Portugal.
Sociologia, n. 4, p. 160.
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transferência para o Estado de parte dos custos da força de trabalho (casos
das reformas antecipadas ou das isenções de contribuições para a segurança
social). O papel do Estado, como moderador, em sede de Concertação
Social, foi visto como uma forma de corporativismo, rejeitado pela CGTP,
mas só durante um ano, findo o qual esta aderiu também ao Conselho,
embora não tenha assinado todos os acordos.[39] Discutimos a hipótese
de que o pacto social só se manteve, num aparente paradoxo, quando
não existiu pacto firmado, isto é, durante a revolução e a instabilidade
dos 10 anos seguintes e que a existência jurídica do pacto – plasmada na
concertação social – foi significando o fim desse mesmo pacto social. Ou
seja, pactos sociais não dependem de acordos, mas da inexistência deles:
mantém-se enquanto há conflitualidade social.
3) Melhoria de vida e dos níveis de consumo das classes médias e trabalhadoras. Esta melhoria deu-se e foi efetivamente como tal sentida, embora
consideremos que não se dá por aumentos reais de salários, mas entre outras
razões, pelo aumento do crédito a juros baixos para compra de habitação
(que hoje é um pesadelo e um garrote sobre os salários, que, entretanto,
desceram vertiginosamente) e pelo embaratecimento de produtos básicos,
com a entrada maciça da China e da Índia na produção para o mercado
global. Este facto foi associado então à entrada na CEE e à promessa de
mobilidade e prosperidade social.
4) Mudanças no sistema internacional de Estados, na sequência da queda
do Muro de Berlim e do fim da URSS. Não é, cremos, o fim da URSS que
determina a erosão dos direitos sociais – argumento usado frequentemente –
porque essa erosão passou por difíceis negociações sindicais a montante.
Mas parece ser um argumento com rigor que o fim da URSS foi visto como
uma desesperança para quem, sobretudo em países como Portugal onde
havia fortes partidos comunistas, acreditava que havia “algures a leste”’
uma sociedade mais igualitária. Não era, como sabemos, uma sociedade
igualitária e, num aparente paradoxo, porque se prende com a política de
coexistência pacífica, a gestão da precaridade foi negociada também com
os mesmos sindicatos[40] – de inspiração comunista – que tinham na URSS
um exemplo e que advogaram, numa construção de memória que não tem

[39] A CGTP assinou sete destes acordos.
[40] A esmagadora maioria dos sindicatos em Portugal negociou e aceitou os acordos
que previam reformas antecipadas.
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sido alvo de uma visão crítica, que o fim da URSS tinha significado o fim
das “conquistas adquiridas” no Ocidente.
5) Um quinto fator, então não assinalado de forma autónoma por nós,[41]
é a utilização do fundo da segurança social para gerir a precaridade e o
desemprego, criando um colchão social, seguindo as orientações do Banco
Mundial, que evite disrupções sociais fruto da extrema pobreza, desigualdade ou regressão social. Essa utilização foi, caso a caso, negociada e na
maioria dos casos aceite pelos sindicatos, sob a forma de reformas antecipadas – banca, grandes empresas metalomecânicas (só na Lisnave quase
5000 trabalhadores vão até 10 anos para a reforma antecipada com a totalidade dos salários[42]), estivadores e trabalhadores portuários (o número é
reduzido de 7000 para os atuais 700 em todo o País[43]), setor das empresas
de telecomunicações, para citar alguns exemplos. Em troca conservam-se
os ‘direitos adquiridos’ para os que já os tinham e ou não entram novos
trabalhadores, ou os que entram ficam já sob um regime de precaridade,
o que implica uma redução substancial das contribuições para a segurança
social. O que se verifica é uma estreita ligação entre gestão da força de trabalho empregada, os fundos da segurança social e a criação crescente de
medidas assistencialistas para atenuar os efeitos da conflitualidade social
decorrentes de uma situação de desemprego que se afirma cíclica, mas
crescente (subsídios de desemprego, apoio a lay-off, formação profissional, rendimento mínimo, rendimento social de inserção, subsídio social
de desemprego, subsídio parcial de desemprego).
Efetivamente, a partir de meados da década de 80 do século XX, a força de
trabalho no País foi progressivamente sendo dividida. Entre, de um lado, uma
força de trabalho em geral mais velha, com mais direitos, mais sindicalizada,
menos formada, ainda sob a égide do pacto social nascido da revolução de
1974-1975, mais predisposta a mediações, e por outro lado um país precário,

[41] Varela, Raquel. (2012). Rutura e Pacto Social em Portugal. Um Olhar sobre as Crises
Económicas, Conflitos Políticos e Direitos Sociais em Portugal (1973-1975, 1981-1986).
In Varela, R. (Coord.), Quem Paga o Estado Social em Portugal? Lisboa: Bertrand, p. 98.
[42] Ver sobre este tema Fernandes, Paulo Jorge Martins (1999). As Relações Sociais de
Trabalho na Lisnave, Crise ou Redefinição do Papel dos Sindicatos? (Dissertação. Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa).
[43] Sob as reformas antecipadas no trabalho portuário ver Decreto-Lei n.º 483/99 de
9 de Novembro.
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uma mão de obra do modelo just in time, ou seja, um trabalhador “na hora”
que é chamado a trabalhar quando as empresas precisam e devolvido ao
desemprego quando baixa a produção, em geral mais qualificado[44] mas com
menos capacidade político-organizativa. Este quadro configura um modelo
tendencial com muitas exceções, mas que é demonstrativo da dinâmica da
formação atual do mercado de trabalho.
No entanto, as medidas de cortes drásticos na massa salarial adotadas
em 2009 (impostos, funções sociais do Estado, cortes no salário direto ou
no salário em espécie (como é o caso do passe social de certas categorias) e
nas pensões aproximaram estes dois setores dos trabalhadores, rompendo,
cremos, o pacto social na totalidade, o mesmo pacto social de que tinha sido
paulatinamente apartada uma parte crescente da força de trabalho desde o
final da década de 80 do século XX, como argumentamos.
É difícil compreender por ora se estamos numa fase do modo de produção capitalista que, ao criar cada vez mais máquinas, desemprega cada vez
mais pessoas (na Europa, porque a nível mundial o número de trabalhadores
aumentou com a migração massiva de trabalhadores chineses ou indianos do
campo para a cidade, por exemplo), ou se estamos num período cíclico que
vai reabsorver, com muito piores condições, a força de trabalho considerada
excedente por este modelo de acumulação.
Parece, porém, evidente que o aumento da precariedade tem por trás uma
estratégia europeia para os empresários saírem da crise reduzindo brutalmente
os custos do trabalho, e, sobretudo, associando isso à criação de um mercado
europeu de trabalho (o célebre “emigrem!”[45]), ou seja, fazer da periferia da
Europa uma bolsa de força de trabalho que – quer porque as empresas aqui
se instalam, quer porque os trabalhadores do Sul migram para o Norte, quer
graças à simples ameaça da emigração. Todos estes fatores se conjugam para
diminuir o valor real dos salários do norte da Europa e o poder negocial dos
sindicatos, sobretudo franceses, alemães e escandinavos. Por outro lado, pode
dar-se, embora seja difícil hoje conjeturar em que moldes, uma reindustrialização do Sul da Europa, o que, no quadro do atual estágio de desenvolvimento
do capitalismo mundial, só seria possível com salários miseráveis, jornadas
de trabalho intensíssimas e elevados índices de desemprego.
[44] Alves, Giovanni. (2007). Dimensões da Reestruturação Produtiva. Ensaios de Sociologia
do Trabalho. Londrina: Editorial Praxis.
[45] Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro, sugeriu a emigração de professores desempregados, o que gerou uma polémica pública. In Público, 18 de dezembro de 2011.
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Paradoxalmente, aquilo que foi um ganho histórico – segurança social
universal conquistada no biénio revolucionário de 1974-1975 – transformou-se, por razões políticas, a partir de final da década de 80 do século XX,
numa almofada social que financiou o desemprego e a precaridade. A montante, constituiu-se, para moldar estas novas relações laborais, a legitimação de um salário-família, tendo as famílias assumido o prolongamento
do sustento dos seus filhos; e a jusante usou-se de forma sistemática os
recursos da segurança social para construir uma base assistencialista que
acompanhasse a regulamentação da flexibilidade do mercado de trabalho,
através de subsídios ao desemprego, subsídios a empresas, apoio a lay offs,
programas assistencialistas.
Este processo, argumentamos aqui, pode ter aberto uma profunda ferida
na sociedade portuguesa, aquilo que consideramos uma “eugenização da
força de trabalho”: os baixos salários dos mais jovens ameaçam a reprodução
social destes, incluindo a biológica, prolongam e retardam a sua experiência de vida enquanto adultos plenos. Paralelamente, criam uma sociedade
envelhecida, que é estereotipada (e achincalhada) como um tampão ao
desenvolvimento do país, acusada de ser imóvel, de ter “regalias” e de ser
pouco formada; de assim não permitir a entrada no mercado de trabalho
da força mais formada e mais flexível. Criou-se a ficção, sem base científica,
mas dada como indiscutível, de que os “direitos adquiridos” em Abril teriam
sido a origem dos problemas que levaram o país à falência no quadro do
competitivo mercado mundial e de que só precarizando todas as relações
laborais e reduzindo os salários e as reformas ao nível de subsistência (em
certos casos mesmo abaixo disso), se inverteria este quadro, que é apresentado como uma “guerra de gerações”.
Uma ficção, porque aquilo que se tem verificado empiricamente na sociedade portuguesa são os limites históricos do modo de produção capitalista,
uma vez que nas últimas três décadas se verificou, a par da progressiva flexibilização do mercado de trabalho, o aumento cada vez maior do desemprego e o aprofundamento das crises económicas com taxas de crescimento
anémicas e ainda uma progressiva erosão da pequena e média propriedade,
bem como uma acelerada proletarização das camadas médias da sociedade
e, finalmente, um empobrecimento geral de quase metade da população para
níveis pré-revolução de abril de 1974.
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HISTÓRIA DAS MULHERES TRABALHADORAS EM
PORTUGAL: CENÁRIOS EM PERSPECTIVA
Pâmela Peres Cabreira* | Nicoli Braga Macedo*

Obsceno para mim é a miséria, a fome,
a crueldade, a nossa época é obscena
(Hilda Hilst)
Estranhem o que não for estranho
Tomem por inexplicável o habitual
Sintam-se perplexos ante o quotidiano
Tratem de achar um remédio para o abuso
Mas não se esqueçam que o abuso é sempre a regra
(Bertolt Brencht)

Resumo
A entrada massiva da mão de obra feminina no setor produtivo formal durante
o período da ditadura salazarista/marcelista dá um impulso para uma nova
configuração da divisão sexual do trabalho. O desencadeamento do processo
revolucionário advindo com o 25 de Abril de 1974 e seus desdobramentos
sociais e econômicos na década de 1980 trouxeram como destaque a figura
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da mulher operária, aqui analisada na relação entre classe e gênero. A percepção historiográfica das trabalhadoras em Portugal é aqui explorada sob a
ótica da História Global do Trabalho e seu papel é inserido no contexto das
intensas transformações, condicionadas pelo sistema capitalista da segunda
metade do século XX.
Introdução
Não nos basta assegurar e comprovar que as mulheres têm História. Esta é uma
questão afirmativamente fundamentada, e quem a renega certamente a faz com
as mais primitivas formas de demagogia. Importa, sobretudo, refletir sobre a
construção das características sociais, biológicas e muitas vezes psicológicas
que atuam na produção e forma do conhecimento histórico. Especificamente
sobre a mulher trabalhadora portuguesa, não satisfaz somente compreender
que as mulheres sempre trabalharam, mas como o fizeram e fazem, de que
maneira foram inseridas no campo do setor produtivo e de que forma não só
eram percebidas, mas como elas próprias se entendiam. Tal extensão temática é, digamos, audaciosa, pelo que nos concentramos nas condições destas
trabalhadoras a partir de uma perspectiva de gênero – entendida como uma
categoria analítica histórica na concepção do entrelaçamento das dimensões
biológicas e sociais do indivíduo.
No cruzamento destas dimensões, Michelle Perrot assinala que “as mulheres sempre trabalharam, elas nem sempre exerceram profissões”.[1] Ora, se
recuarmos para o Portugal rural do século XVI, encontraremos um quadro
que ilustra essa afirmativa: fosse nas lavouras, na moedura das farinhas, das
lavadeiras e cozinheiras, no comércio e venda de peixes e castanhas nas
cidades ou no processo de constituição do linho – desde a plantação até a
tecelagem –, as mulheres sempre estiveram presentes. Sempre trabalharam.
Ainda no século XVI, José Gentil da Silva nos aponta que “se não fossem os grandes ranchos de mulheres que descem das terras da Beira e alta
Estremadura […] se poderia apanhar uma terça parte das azeitonas de sua
lavra”.[2] O linho, cultivado para este fim sob o cuidado do trabalho de mulheres, já se encontrava nas plantações do Algarve, Beira e Minho, que “& tam
fino, que as mulheres das ditas partes, principalmente Coimbra, e suas aldeias,
[1] Perrot, Michele. (2005). As mulheres ou os silêncios da história. Bauru, SP: Editora da
Universidade do Sagrado Coração, p. 251.
[2] Silva, José Gentil da. (1985). A mulher e o trabalho em Portugal. Separata de “A Mulher
na Sociedade Portuguesa”. Actas do Colóquio. Coimbra, 20 a 22 de Março, vol. I, p. 10-13.
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de Tengual, de Goes, de Arganil, de Lafões, de Arouca, Braga & Guimarães
fazem teas de pano e linhas, que bastecem estes reinos”.[3]
Em Coimbra, na mesma altura, destacam-se as atividades artesanais
desenvolvidas por mulheres, ou ainda em Viana, onde estas “representam
facilmente metade dos ofícios ligados ao comércio”,[4] como as padeiras que
serviam de Lisboa a Braga segundo as Ordenações Manuelinas. No século
seguinte, em Lisboa, contava-se 700 regateiras da Ribeira, entre vendedoras
do peixe pescado pelos maridos, além das “[…] 10.000 activas para 8.000 sem
ofício”.[5] Ainda no século XVII, na composição profissional da população
de Coimbra, 52% encontravam-se no setor de vestuários e têxteis,[6] ampla
mão de obra feminina. Do século XV ao XVIII, encontraremos mulheres
africanas em trabalho escravo do mais indesejado, no despejo de dejetos ou
criadas em residências burguesas; como salienta Cerejeira, apud Magalhães,
“dificilmente se encontrará uma casa onde não haja pelo menos uma escrava
destas. É ela que vai ao mercado comprar as coisas necessárias, que lava a
roupa, varre a casa, acarreta a água, e faz os despejos à hora conveniente”;[7]
constata-se ainda que 10% da população de Lisboa nesta altura era composta
por mulheres e homens negros escravizados. Mulheres livres já trabalhavam
“a dias” como domésticas na casa de outrem.[8]
Permeando boa parte do século XX, o cenário manteve os moldes dos
séculos passados, que, em essência, foi caracterizado por intensas migrações
sazonais aliado ao emprego generalizado da mão de obra feminina no tímido
meio urbano e nas zonas rurais.
Nesta concepção, constatamos que o trabalho feminino não se inicia apenas
após o processo de industrialização em Portugal e o assalariamento produtivo
a partir do século XX. À vista disto, a precarização geral das relações trabalhistas ao longo deste processo afetou de forma mais contundente o estrato
social das mulheres, mas mais especificamente, das mulheres trabalhadoras.
[3] Leão, Duarte Nunes do. (1997). Descrição do Reino de Portugal. Lisboa: Jorge Rodrigues,
1610. Apud Magalhães, Joaquim Romero. A Indústria. In Mattoso, J. (Dir.). História de
Portugal (Vol. 3). Lisboa: Editorial Estampa, p. 254.
[4] Silva, José Gentil da. (1985). A mulher e o trabalho em Portugal… p. 10-13.
[5] Silva, José Gentil da. (1985). A mulher e o trabalho em Portugal… p. 10-13.
[6] Magalhães, Joaquim Romero. (1997). Sociedade e Cultura. In Mattoso, J. (Dir.).
História de Portugal (Vol. 3). Lisboa: Editorial Estampa, p. 433.
[7] Magalhães, Joaquim Romero. (1997). Sociedade e Cultura… p. 399.
[8] Silva, José Gentil da. (1985). A mulher e o trabalho em Portugal… p. 17.
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A subalternização relativa do papel social das mulheres em relação ao dos
homens, no sistema capitalista, assim como na organização familiar nuclear
e monogâmica,[9] empurra as mulheres da classe proletarizada para a duplas
ou triplas jornadas, definidas tanto no emprego das suas forças de trabalho,
quanto para a manutenção da reprodução biológica, criando um paralelo ao
“trabalho assalariado-doméstico”, este último imposto com “naturalidade”
até os dias atuais. Urge discutir novas configurações do trabalho e de sociabilidade, de modo a desassociar o antigo papel da casa à exclusividade das
mulheres, que hoje atuam em postos assalariados tanto quanto os homens.
Deste modo, este capítulo visa introduzir uma análise sobre a história das
mulheres trabalhadoras em Portugal, acessando e discutindo os aspectos
socioeconômicos, políticos e culturais, que formam o alicerce do trabalho
feminino e, consequentemente, pertencem ao âmbito do desenvolvimento
proporcionado pelas movimentações que culminaram no processo revolucionário iniciado em 25 de Abril de 1974.
Sem deixar de lado as especificidades que caracterizam o exercício profissional e presença enquanto “ser social” das mulheres também na esfera do
trabalho “informal”, analisaremos as ações e alterações que podem ser significativas, entre as já referidas décadas de 1960 e 1980, para a compreensão do
papel do gênero feminino no universo laboral e os seus reflexos.
As mulheres e o trabalho
Se nos atentarmos ao que expressa Marcel van der Linden em Trabalhadores
do Mundo, sobre a centralização das pesquisas em países desenvolvidos,
além de interpretarem a história de forma unilateral em gênero, geografia
e no sentido base sobre o que é “trabalhado”, manteremos um ciclo repetitivo sobre a concepção histórica e social das relações e da categorização do
trabalho. Linden abre uma premissa na problematização sobre o conceito
de trabalhador assalariado, e como a análise estagnada da organização conceitual de Marx pode ser atualizada, rebatida. Os vínculos entre empregador
e empregado são diversos, não se resumem à troca constante entre força de
trabalho, dinheiro e compra de bens de consumo. Ao trazer para a questão
outras lógicas de trabalho, tais como remuneração e relações laborais, chegamos a um ponto de inflexão: o trabalho imposto/atribuído historicamente

[9] Ver Engels, Friedrich. (1976). A origem da família, da propriedade privada e do Estado.
Vila da Feira: Editorial Presença.
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para as mulheres é até hoje o trabalho doméstico – leia-se “trabalho voluntário-obrigatório” –, e de cuidados.
Em Portugal, o trabalho doméstico foi naturalizado e legalmente imposto
às mulheres, mesmo quando estas tivessem um trabalho “para completar”[10]
a renda familiar. Essa dinâmica imputa uma responsabilidade de dupla obrigatoriedade sobre a mulher, uma idealização de sua função social, ainda
considerada como autêntica e enraizada atualmente, uma verdadeira crise
da reprodução social, em seu amplo sentido. Aqui, adotamos a “área de
interesse” sugerida por Linden, ao tratar a relação entre trabalho doméstico
como tal, uma vez que o “estudo das relações de trabalho engloba trabalho
que é tanto livre quanto não-livre, remunerado e não-remunerado […]”.[11]
O estudo das relações de trabalho diz respeito não só ao trabalhador individual, mas também à sua família. Relações de gênero desempenham um papel
importante dentro da família e em relações de trabalho envolvendo membros familiares individuais”.[12] Linden diz que as “feministas,[13] no entanto,
há décadas vêm apontando que o trabalho assalariado não poderia sequer
existir sem um grande volume (muitas vezes não remunerado e involuntário)
de trabalho de subsistência e de cooperação”, onde, “na maioria dos casos, o
trabalho de subsistência é executado por uma ou mais mulheres de família:
a esposa (ou esposas) e, às vezes, as filhas do pater familias”.[14]
[10] Colocamos a expressão em aspas por um motivo: A ideia do salário feminino ser
complementar deixa de ter sentido em muitos casos excepcionais entre a segunda metade
do século XIX e na primeira metade do século XX; com a brusca mudança na dinâmica
social que se instala após a década de 1960, e, sobretudo após a legalização do divórcio
nos anos 70, a mulher passa a ser muitas vezes a única provedora financeira em um núcleo
familiar, seja enquanto mulher solteira, seja a divorciada e com filhos.
[11] Linden, Marcel Van der. (2009). História do Trabalho: o velho, o novo e o global.
Revista Mundos do Trabalho, v.1, p. 18-19.
[12] Linden, Marcel Van der. (2009). História do Trabalho… p. 18-19.
[13] Cabe aqui sublinharmos uma questão: Linden quando fala de “feministas” estará
certamente se dirigindo às feministas de classe ou mesmo às feministas radicais, que
reivindicam o trabalho doméstico de cuidados enquanto “trabalho”. Longe passará do
feminismo que parece ser o que carrega “unidade” ao se falar em “feminismo”, seja em
Portugal ou nos países ocidentais, – o feminismo liberal –, preocupado apenas em simbologias e manutenção do status quo do sistema, transmutando apenas as relações de
poder também para mulheres, um tema ainda causador de confusão que não considera
o abismo que separa tais correntes.
[14] Linden, Marcel van der. (2013). Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma história
global do trabalho. Campinas: Editora Unicamp, p. 37.
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Se pensarmos em países que foram colonizados e com fortes raízes de
exploração escravagista, ainda temos um recorte de classe e raça/etnia sobre
a execução destes trabalhos serem realizados por mulheres, negras em sua
maioria[15] com remuneração extremamente precária e (onde muitas vezes a
remuneração sequer é salarial, mas sim “a dias”) muitas vezes insuficiente para
uma vida digna.[16] Mesmo em Portugal, o número de mulheres imigrantes
que trabalham em setores primários e serviços precários é um indicativo.
Além disso, segundo Neves et al., “a feminização das migrações resulta de
um conjunto de forças estruturais condicionadas pelos papeis de gênero, pela
discriminação sexual e pela globalização”, e, em Portugal, “[…] continuam a
ver-se confrontadas com barreiras conjunturais que as limita nas suas escolhas
e oportunidades”, e, ainda opera que a opressão destas imigrantes rondam
o espectro nos domínios como “[…] a produção, a reprodução (que inclui
a reprodução social e biológica, assim como a da força laboral), a prestação
de cuidados, a socialização e a sexualidade”.[17]
Sobre o trabalho doméstico e de cuidados, entendemos que se enquadra
na dupla categoria apresentada por Polányi e descrita por Linden, onde as
“mercadorias reais, ou seja, objetos e serviços conscientemente produzidos
pelo trabalho humano visando à venda, e mercadorias fictícias (ou ‘pseudomercadorias’), que não são produzidas especificamente para serem vendidas,
embora venham a ser colocadas à venda”. Linden destaca ainda, acrescentar
a esta categoria o trabalho que é “apenas outro nome para uma atividade
humana inerente à própria vida”.[18] Neste sentido, é preciso termos em conta
o âmbito “global” nas análises das relações de trabalho e nas concepções
adotadas socialmente. É preciso compreender o “todo”.

[15] A última década da historiografia brasileira têm sido extremamente rica na valorização de pesquisas que identificam as desigualdades, explicam processos e remetem à uma
análise problematizadora sobre a mulher nas suas variadas divisões de classe e raça/etnia.
[16] Segundo Belinda Mandeilbaum, professora de psicologia Social do Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo, o Brasil conta com aproximadamente 5,5
milhões de indivíduos que não possuem registro paterno na certidão de nascimento e
que 12 milhões de famílias são formadas por “mães solo”. Ver. https://www.ip.usp.br/
site/noticia/o-abandono-afetivo-paterno-alem-das-estatisticas/
[17] Neves, Ana Sofia Antunes das. et al. (2016). Mulheres imigrantes em Portugal: uma
análise de gênero. Psicologia Social e Organizacional, Campinas, n. 33, s/p.
[18] Linden, Marcel van der. (2013). Trabalhadores do Mundo… p. 397.
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A História Global do Trabalho, na acepção de uma “história globalizada do trabalho”, não pesquisa a história de todas as formas de trabalho humano ao longo dos
séculos, mas sim a história do trabalho, no sentido de que esse trabalho faz parte do
processo global de mercantilização. Esse trabalho assume duas feições: o trabalho
que toma a forma de mercadoria, sendo vendido ou alugado aos empregadores
(trabalho assalariado etc.), e o trabalho que cria esse trabalho mercantilizado ou o
regenera (trabalho parental e doméstico). […] A fonte básica de conflito de classes
é enfraquecida ou fortalecida por outras contradições provocadas por diferenças
relacionadas a gênero, etnia, raça, nacionalidade, idade.[19]

As mulheres passam a permear outros espaços, na divisão social do trabalho, “do lar para a fábrica”, integra sua dupla jornada de trabalho e adentram
em diversos setores produtivos: em 1950, as mulheres constituíam 22,7% da
população ativa em Portugal, duplicando de número entre 1930-50 no setor
têxtil e do tabaco, representando 80% de mão de obra feminina; no setor da
indústria alimentar, dos papéis, calçado, vestuário e costuras representavam
metade do efetivo.[20] Irene Pimentel levanta uma questão importantíssima
para a compreensão do setor dito produtivo no país, uma vez que os dados
estatísticos oficiais oscilam na caracterização dos conceitos de “doméstica”
e “dona de casa”, onde, por exemplo, muitas trabalhadoras agrícolas eram
inseridas neste último campo.[21]
A autora ainda destaca como o uso intencional de conceitos com definições estatísticas errôneas serviriam para propósitos de enviesamento ideológico. Por exemplo, nos anos 30, as pessoas que cuidavam “do arranjo das
suas casas” entravam estatisticamente como “activas”, resultando em uma
falsa percepção de que a mulher estaria inserida no setor produtivo formal
representando 48,3% da população total ativa, enquanto apenas 27,4% tinham
“profissão”, e apenas 21% uma “profissão lucrativa”.[22] Tais conceitos foram

[19] Linden, Marcel van der. (2013). Trabalhadores do Mundo… p. 402.
[20] Pimentel, Irene Flunser. (2015). A situação das mulheres na I República e no Estado
Novo. 1910-1974. In Pimentel, I. F. & Melo, H. P. de. Mulheres Portuguesas: história da
vida e dos direitos das mulheres num mundo em mudança. Lisboa: Clube do Autor, p. 296.
[21] Ver também Baptista. Virgínia. (2012). Protecção e direitos das mulheres trabalhadoras
em Portugal – as origens do Estado-Providência (1880-1943). Tese para obtenção do grau
de Doutora. ISCTE/IUL.
[22] Pimentel, Irene Flunser. (2015). A situação das mulheres na I República e no Estado
Novo… p. 279.
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sendo alteradas ao longo dos recenseamentos seguintes, entretanto, ainda
nos deparamos com a problemática do que é considerado “trabalho” e como
a esfera doméstica ainda não era percebida em sentido de ser “produtivo”.[23]
Em 1960, a “divisão conceitual” do trabalho feminino dava-se entre as “com
profissão”, figurando 18,2% da população total e “com ocupação”, 97,6%,[24]
alteração significativa se daria em 1970, quando este número de 18,2 subiria
para 26,4% da população. Certo é que as mulheres passaram a ocupar funções
antes destinadas apenas aos homens, principalmente pela escassez de mão
de obra masculina com a emigração – sobretudo para França, Alemanha,
Inglaterra – e o recrutamento dos mais jovens na composição do Exército
português, para as Guerras de Libertação em África, a partir de 1961.[25]
Tereza Pizarro Beleza afirma que “A ‘Mulher’ em Portugal no século XIX,
na República ou no Estado Novo não existe. Ou em qualquer outro tempo ou
lugar. Existiam e existem mulheres de muito diferente condição económica,
social, cultural e até sexual”; ou seja, “entre uma camponesa, uma empregada
doméstica, uma operária, uma intelectual, uma prostitua e uma senhora
mulher de um ministro do Governo de Salazar […] as diferenças eram abissais”.[26] Deste modo, é preciso ter-se em conta que quando nos referimos
“às mulheres trabalhadoras”, estamos delimitando um recorte de classe, de
gênero e muitas vezes de etnia/raça, sem cair no que tem sido recorrente ao
se trabalhar pela linha da “história das mulheres”. É preciso compreender
os espaços de sociabilidade, de condições econômicas e espaciais, e mesmo
das relações de poder que se configuram no tecido social.
[23] Aliás, ainda para acarretar mais peso sobre esta situação, a mulher era legalmente
encarregada das tarefas domésticas, podendo o esposo utilizar deste artifício como acusação de não cumprimento de atividades matrimoniais, algo que só seria derrubado na
prática com o 25 de Abril de 1974.
[24] Esta última abarcando quem: “‘se ocupasse principalmente de lidas domésticas’
– a ‘dona de casa’ (com serviçais remuneradas), a ‘doméstica’ (sem serviçais remuneradas)
e a ‘familiar’ –, a ‘doméstica agrícola’, o ‘proprietário’, a ‘trabalhadora doméstica’ a ‘camponesa’ e o ‘mendigo’”. Pimentel, Irene Flunser. (2015). Do pós-guerra ao marcelismo:
poucas mudanças na vida das mulheres. In Pimentel, I. F. & Melo, H. P. de. Mulheres
Portuguesas: história da vida e dos direitos das mulheres num mundo em mudança. Lisboa:
Clube do Autor, p. 302-303.
[25] Preferimos adotar a terminologia Guerra de Libertação em contraponto à Guerra
Colonial ou Guerra do Ultramar.
[26] Beleza, Teresa Pizarro. (2015). Prefácio. In Pimentel, I. F. & Melo, H. P. de. Mulheres
Portuguesas: história da vida e dos direitos das mulheres num mundo em mudança. Lisboa:
Clube do Autor, p. 13
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O trabalho feminino durante o “salazarismo”
Sob o lema “Deus, Pátria, Família”,[27] o regime salazarista incentivava e
enquadrava a mulher enquanto “dona do lar”, restrita ao universo doméstico e sob a tutela dos homens de seu círculo parental: primeiramente o pai,
depois o esposo.[28] No domínio público o espaço reservado às mulheres era
o da educação e assistência, o que se manteve até os anos 1960 sob o Código
Civil de 66, uma manifestação do “patriarcado em forma de lei na segunda
metade do século XX”,[29] condicionando a vida pública da mulher ainda em
sentido muito estrito e indireto. Contudo, essa perspectiva muito atenuada
pela propaganda do regime e mesmo a tendência do estudo sobre mulheres
neste período, recai sobre a mulher burguesa (dos estratos mais baixos ao
mais elevados). Sobre a introdução da mão de obra barata e desqualificada
das trabalhadoras, muito pouco havia referência. Sobre isto nos elucida Maria
Lamas em sua incontornável obra As mulheres do meu país:
É esse o grande mal da nossa operária, em geral: não ter possibilidade de se
instruir, de alargar os seus horizontes, à medida que a consciência lhe vai despertando e a vida se lhe apresenta em novos planos, mais vastos e complexos.
Esta contradição, entre conhecimento que resulta das próprias circunstâncias
e a impossibilidade de o alargar na medida necessária, conduz a um desequilíbrio grandemente desorientador e prejudicial sob todos os pontos de vista.
[…] Dentro da fábrica, no desempenho das suas tarefas, está integrada na disciplina, nas responsabilidades e nas condições gerais estabelecidas para a mão-de-obra, tal como o operário. Fora da fábrica, tudo quanto se relaciona com
a vida profissional fica suspenso, para ela, até à hora de regressar ao trabalho, na manhã seguinte. Se é casada, o serviço doméstico, o marido e os filhos

[27] O retrocesso pela incompreensão histórica e pela dinâmica do sistema capitalista
regurgita ideias, lemas, processos. No ano de 2018, Jair Messias Bolsonaro, candidato da
extrema direita foi eleito – através da democracia representativa –, sob o lema “Deus, Pátria
e Família” e “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Lemas também empregados
nos anos de 1930 no Brasil sob a corrente Integralista, de cunho fascista.
[28] Cabe uma nota sobre a dinâmica feminina desde crianças: o auxílio no cuidado
ao lar, do pai e dos irmãos e muitas vezes em um trabalho assalariado em condições de
superexploração. Vide o caso das ceifeiras (que com 10, 11 anos já trabalhavam), que para
além do trabalho nos campos tinham a seu encargo toda a lida doméstica como lavar as
roupas, preparar a comida etc.
[29] Beleza, Teresa Pizarro. 2015. Prefácio… p. 14.
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absorvem-na completamente: é preciso cozinhar, lavar, remendar, num afã que
não tem limite.[30]

Não era de interesse público para a ditadura que se divulgasse a dura labuta
dessas mulheres nos campos, nas fábricas, fatigadas do trabalho doméstico.
O exemplo clássico salazarista não se aplicava ao leque das trabalhadoras
precárias, da pobreza que assolava o país, dos homens e mulheres que ainda
subsistiam sob condições de miséria. Os baixos investimentos públicos em
infraestrutura e serviços sociais foram ainda mais reduzidos e os recursos
foram concentrados para as despesas militares nas frentes africanas[31] e
claramente os que mais sofreram este impacto foram os trabalhadores deixados à mercê de um sistema defasado e focado em interesses arcaicos de
uma ditadura tardia.
Mesmo com a o avanço das multinacionais – em um sistema que na prática
pouco beneficiava a economia do país se entendida como um todo, tampouco
aos trabalhadores desamparados de direitos laborais – e a criação de empregos
nos centros urbanos –, não se provinha o básico para estes trabalhadores e
trabalhadoras, criando verdadeiras “cidades de lata” nas periferias industriais,
baseadas em salários que visavam cumprir apenas a reprodução biológica
da classe trabalhadora, “proliferando bairros de barracas e clandestinos”.[32]
A inversão de valores dentro da sociedade, do rural para o urbano, movimentou todas as estruturas sociais e econômicas em Portugal, uma vez que
a dinâmica familiar e valorativa voltou-se para outros objetos, com distintos
interesses e atributos quando da mudança para a rotina urbana.
Quando desta expressiva emigração e do êxodo rural, as mulheres estiveram
presentes nestes processos de forma intensa e marcada na busca por melhores condições de vida. Ponderando que a distribuição da produção agrícola
[30] Lamas, Maria. (2002). As mulheres do meu país. Editora Caminho, (1948-1950),
p. 365-366. Disponível em Biblioteca Nacional Digital (https://purl.pt/33518).
[31] Sousa, Alfredo de. (1995). Os anos 60 da nossa economia. Análise Social, vol. XXX
(133), p. 613-630. Os valores eram mascarados e fizeram aumentar gradativamente os
dados inflacionários, de 2,5% em 1960 para 12,5 em 1973. Como nos elucida Sousa, “[…] há
um déficit orçamental que, curiosamente, nunca aparecia a público porque, segundo a
definição salazarista, no défice, na estrutura orçamental, os empréstimos feitos por emissão de títulos públicos eram contados como receitas, e não como défice” (p. 616-617).
[32] Suárez, Miguel Ángel Pérez. (2008). Contra a exploração capitalista: comissões de trabalhadores e luta operária na revolução portuguesa (1974-1975). Dissertação de Mestrado
em História. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, p. 24.
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em Portugal na década de 1950, e que assim se estendeu até a década de 70,
encontrava-se dividida entre sul e norte do país, onde: no sul a dominação dos
grandes latifúndios e criação de gado, visando exportação e lucro, enquanto
no norte, a produção rural estava dividida entre os camponeses em pequenas
porções de terras sem o incentivo governamental para o aumento de produção
ou investimento em maquinários para produção em larga escala. O reflexo
do sistema rural não dinamizado, centralizado e de pequena produção, era,
substancialmente o desemprego e o déficit na produção de cereais para o
consumo interno,[33] além da baixa existência industrial no país, fazendo com
que a mão de obra jovem cedesse à emigração.
A emigração se tornara, portanto, a saída para muitos portugueses e portuguesas. Neste cenário, dois importantes fatores podem ser destacados: os
baixos salários em Portugal, tendo como contrapartida ordenados maiores
nos países de destino, bem como a fuga da Guerra de Libertação em África, a
partir de 1961. Segundo Maxwell, “[…] novecentos mil portugueses emigraram entre 1960 e 1971, a maioria na faixa de dezoito e 35 anos. Isso representava 180 emigrantes a cada mil habitantes no norte de Portugal e 185 a cada
mil na região do Algarve”.[34] Tendo em vista que duas em cada três pessoas
que emigravam, eram trabalhadores do campo, a produção e a força da mão
de obra agrícola declinaram perceptivelmente.[35] Ao que pese os números
informais das trabalhadoras agrícolas que rondavam a casa dos 68% sobre
o número total de trabalhadores deste setor.[36] No desenvolvimento desta
década, não há dúvidas; foram elas as mais afetadas.
Segundo Rocha, a década de 60, “[…] foi um período de crescimento
econômico rápido e de importantes alterações na estrutura produtiva,
com importância crescente da indústria em relação à agricultura e dos
ramos industriais modernos em relação aos ramos tradicionais e à indústria
ligeira”.[37] Esse crescimento citado pelo autor estaria enraizado, sobretudo,
[33] Anderson, Perry. (2019). Portugal e o fim do ultracolonialismo. In Paço, A. S. do et
al. (Coord.), O 25 de Abril começou em África. Porto: Humus.
[34] Maxwell, Kenneth. (2006). O império derrotado: Revolução e democracia em Portugal.
São Paulo: Companhia das Letras, p. 44.
[35] Maxwell, Kenneth. (2006). O império derrotado… p. 45.
[36] Ver Pimentel, Irene Flunser & Melo, Helena Pereira de. (2015). Mulheres Portuguesas:
história da vida e dos direitos das mulheres num mundo em mudança. Lisboa: Clube do Autor.
[37] Rocha, Edgar. (1977). Portugal, anos 60: crescimento econômico acelerado e papel
das relações com as colônias. Análise Social, 13(51), p. 595.
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nas colônias como fonte de matéria prima com preços baixos devido à mão de
obra barata, além dos privilégios mercantis e dos “recursos financeiros e de
divisas”.[38] O país estaria, portanto, pautado na economia colonial, defasado
nas condições sociais e ainda carente de meios de produção e industrialização
que rendessem um certo grau de autonomia para o país.
O surto emigratório e a guerra colonial levam muitas mulheres a assumirem o
sustento das famílias. A emigração atinge, entre 60 e 73, mais de 1,4 milhões de
portugueses. A abertura do país aos investimentos estrangeiros, na década de
60, conduz à instalação de empresas em sectores onde predomina a mão de obra
feminina: têxteis, vestuário, calçados, eletrónica. Este último sector cresce em
ritmo acelerado, sustentado por uma mão de obra barata. Na indústria, o emprego
feminino cresce 51%. Também a partir dos anos 60 produziu-se uma verdadeira
explosão do terciário, com 33,9% de mulheres empregadas neste sector. As mulheres
começam a sair do espaço limitado da casa, convivendo com mulheres e homens
fora da rede normal familiar ou de vizinhança.[39]

A inserção da mão de obra feminina na indústria e o intenso êxodo rural,
especialmente após 1961, desencadeou uma série de movimentos sociais em
prol da modificação legal da condição destas mulheres trabalhadoras. Uma
tentativa de abrandamento sobre estas reivindicações tomou forma com a
Lei do Trabalho, que declarava igualdade salarial para trabalhos da mesma
natureza, o que na prática não aferia grandes mudanças, já que raramente
o mesmo trabalho era desenvolvido por homens e mulheres, com destaque
para o caso da saúde – com enfermeiras e ajudantes de enfermagem – e na
educação básica com baixos salários e predominância da mão de obra feminina. Assim também se passava nas produções de fábrica, onde determinadas
funções com mais baixas remunerações eram executadas por mulheres, não
por homens – o salário de um operário especializado de 1943-45 não alcançava
o valor de 20$00, onde a maioria recebia no máximo de 10 a 15$00, enquanto
que operárias recebiam metade deste último valor.[40]

[38] Rocha, Edgar. (1977). Portugal, anos 60… p. 598.
[39] Tavares, Maria Manuela Paiva Fernandes. (1998). Movimentos de mulheres em
Portugal após abril de 1974. Mestrado em Estudos sobre as Mulheres, Universidade
Aberta. Lisboa, p. 15.
[40] Pimentel, Irene Flunser & Melo, Helena Pereira de. (2015). Mulheres Portuguesas…
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Ou seja, “a mulher é preferida nas fábricas porque, depois de adquirir a
prática necessária, trabalha o mesmo que o homem e ganha muito menos
que ele”.[41] Por outro lado, o Código Civil de 1966 mantinha ao marido a
execução e chefia da família – a mulher poderia exercer esta tarefa em caso
da ausência do esposo – bem como ainda mantinha o controle sobre a
vida laboral da esposa, tendo poder de receber seu salário ou rescindir seu
contrato e controlar sua saída ao estrangeiro, inclusive tinha o direito legal
em tirar-lhe a vida, se isso representasse alguma “imoralidade”, com penas
máximas de 6 meses de degredo, praticamente nunca aplicadas, dentre
outras formas de domínio.
Ainda assim, a “década de sessenta foi palco de grandes transformações,
com acesso maciço das portuguesas ao trabalho, mesmo se elas não fossem
contabilizadas nas estatísticas”.[42] Integradas nos setores secundários e terciários, a mão de obra feminina era a mais barata, fosse como cozinheiras,
em serviços de limpeza, nas fábricas por exemplo, de alimentos, materiais
elétricos, têxteis e lanifícios; “mulheres a dias” em casas particulares ou ainda
a venda ambulante. A dinâmica salarial ainda era percebida como um acrescento ao ordenado familiar, muitas vezes, sinal da própria desvalorização
pelas atividades desempenhadas pelas mulheres, que trabalhavam tantas horas
e em serviços tão desgastantes como em trabalhos admitidos por homens.
Destaca-se que legalmente,[43] cabia ao homem o domínio das decisões em
casa, como “chefe de família” e com poder sobre esposa e filhos, tanto em
mobilidade quanto no trabalho, conforme apontado.
O trabalho qualificado era geralmente desenvolvido por mulheres da classe
média que permutavam no sistema de ensino, representando em 1960, 56%
“de todos os professores liceais”,[44] onde os salários não condiziam com o
grau de formação, e por significar baixa concorrência, as mulheres predominavam no setor, recebendo salários efetivamente mais baixos que professores
homens. A elas era vedado o acesso a muitos cursos determinados enquanto
“masculinos”.

[41] Lamas, Maria. (2002). As mulheres do meu país… p. 368.
[42] Pimentel, Irene Flunser. (2015). A situação das mulheres na I República e no Estado
Novo… p. 279.
[43] Portugal. Decreto-Lei nº44 129, de 28 de Dezembro de 1961.
[44] Pimentel, Irene Flunser. (2015). Do pós-guerra ao marcelismo… p. 329.
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As relações laborais entre o marcelismo e a Revolução
Sob o lema “Renovação na Continuidade”,[45] Marcelo Caetano de fato apenas promoveria algumas mudanças políticas e sociais. Isto é, constituiu uma
pluralidade de diálogos nas correntes do regime, mas não abarcou uma ruptura, manteve antes seu objetivo de dar continuidade com alguma pequena
“evolução”, dentro da própria dinâmica ditatorial.
Para Cervelló, Caetano teria dois momentos políticos, pautados em “renovação na continuidade e de continuidade sem renovação”.[46] Constata-se essa
relativa mudança no quadro do Parlamento, constituindo uma rotatividade
de novos Deputados que de alguma maneira apresentavam “uma linha reformista”, permitindo “aduzir ao debate parlamentar um maior grau de democraticidade”.[47] Ainda assim, perdurava o esquema de partido único e restrição
para a vida política, sublinhando que a censura ainda manteve-se ativa ao
longo de seu governo. Neste quadro, a vida da mulher operária agudiza-se.
As mulheres continuavam o trabalho em suas casas bem como no dito
“produtivo formal”, com baixos salários e condições de saúde e educação
precárias. Em 1970, as moradias portuguesas não possuíam eletricidade em
36% delas, 53% sem água encanada e 42% não contavam com saneamento
e esgotos.[48] Os péssimos indicadores de saúde pública, especialmente em
relação à natalidade, e a ausência de um sistema efetivo de educação nacional afetaram direta e especialmente a vida das mulheres trabalhadoras: em
1970, de 1000 crianças nascidas, 55 não completavam o primeiro ano de
vida; a taxa de analfabetos em 1970 era de 19,7% entre os homens enquanto
as mulheres, 31%.[49]

[45] Caetano, Marcello. (1974). Depoimento. Rio de Janeiro: Record, p. 47. Caetano assume
o lugar de Oliveira Salazar após este sofrer a queda de uma cadeira em sua residência,
causando consequências sérias à sua saúde.
[46] Cervelló, J.S. (1993). A Revolução portuguesa e a sua influência na transição espanhola
(1961-1976). Lisboa: Assírio & Alvim, p. 22.
[47] Carvalho, Luís Pedro Melo de. (2009). O movimento dos capitães, o MFA e o 25 de
Abril: do Marcelismo à queda do Estado Novo. Dissertação apresentação para obtenção
do Grau de Mestre em Ciência Política pela Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologia. Lisboa, p. 31.
[48] Recenseamentos da População e da Habitação, INE, IP. 25 de Abril – 40 Anos de
Estatísticas. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 2014, p 34.
[49] Estatísticas de Saúde, INE, I.P., 25 de Abril – 40 Anos de Estatísticas. Lisboa: Instituto
Nacional de Estatística, 2014, p. 61
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Neste aspecto, Barreto destaca que Portugal contava com “as mais elevadas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. A mais jovem população
com a mais elevada natalidade e a mais baixa esperança de vida à nascença.
O menor número de médicos e enfermeiros por habitante”,[50] quando comparado ao restante da Europa ocidental. Apesar do cenário extremamente
precário, foi no início da década de 1970 que diversos relatos sobre a luta de
mulheres operárias vêm à tona com uma série de reportagens registradas no
Avante! Clandestino, uma vez que estas informações dificilmente conseguiam
circular em meio à censura do regime na imprensa legal.[51]
Exemplo marcante foi a “grande greve” no Couço, em 1958, no âmbito das
eleições presidenciais e na campanha de Humberto Delgado e que se estendeu, em manifestações e consequências até 1962. Por motivações políticas,
mas sobretudo na reivindicação por melhores condições de vida, de salários
e trabalho, muitas mulheres foram presas e torturadas pela PIDE, e que fique
o registro para que não nos esqueçamos da força combativa de Albertina
Diogo, Fernanda Paiva Tomás, Maria Carmina dentre muitas outras.[52]
Trabalhadores e trabalhadoras de diversas empresas recorreram à greve no
mês de novembro de 1973, como é o caso da Automática Elétrica Portuguesa
(Plessey) tendo 5000 trabalhadores em greve.[53] Na Signetics, com praticamente todo o quadro de mulheres operárias, entraram em greve pelo aumento
dos salários, pela semana de 40 horas e pagamento das horas extras e 30 dias
de férias remuneradas. A empresa solicitou a polícia, fechando a fábrica e
mantendo as operárias do lado de fora, onde permaneceram com piquetes

[50] Barreto, António. (1996). A situação social em Portugal. 1960-1995. Lisboa: ICS UL,
p. 161.
[51] Ver Cabreira, Pâmela Peres. (2017). “Semeando ventos o governo colherá tempestades!”:
crise marcelista e a vaga revolucionária em Portugal (1968-1974). Tese para obtenção do
grau de Mestra em História. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
[52] Avante. “No Couço houve sempre um punho erguido”. Relato: “As mulheres do
Couço – recordou Maria Rosa Viseu, ela própria também presa e torturada, na intervenção
que proferiu no acto de lançamento da primeira pedra ao monumento de homenagem
ao povo do Couço – nunca pouparam esforços. Tiveram sempre ao lado dos homens
na luta; deram o seu contributo pela conquista de direitos; lutaram nas praças de jorna,
nas lutas das oito horas, nas lutas para a formação de um sindicato que nos defendesse,
nas lutas contra as burlas eleitorais, nas lutas das malditas prisões, e, nas horas amargas
da tortura, estiveram sempre ao lado dos homens, seus companheiros”. Disponível em:
https://www.avante.pt/arquivo/1286/8603h1.html. Consultado em 20 de junho de 2021.
[53] Avante! Ano 43, série VI, n. 460, dezembro de 1973, p. 3.
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ao longo de cinco dias, conquistando aumento de salários e a redução para
45 horas de trabalho.[54]
Cabe destacar que segundo o Instituto Nacional de Estatística,[55] o maior
surto de inflação do pós-guerra deu-se em 1971, com o maior aumento de
preços de gêneros alimentícios e moradia desde então. Estes números crescem ao longo dos anos seguintes, e os aumentos salariais não acompanham
a percentagem do aumento do custo de vida, enquanto, controversamente,
o Estado gastava cerca de 43% do orçamento para a Guerras de Libertação
nas colônias africanas.
No ano de 1971, os produtos alimentares subiram mais 15% e as rendas
de moradias, 30%.[56] O custo de um trabalhador e de sua mão de obra é seis
vezes inferior que o de um trabalhador alemão, por exemplo. As pequenas
empresas, comércios e indústrias perdem espaço, a mão de obra se torna
mais exploratória, mantendo os salários apenas na base da reprodução da
força de trabalho.[57] Em 14 e abril de 1972, aprova-se a Lei sobre o Fomento
Industrial, favorecendo os monopólios a dominar os setores nacionais, com
reduções fiscais e benefícios às empresas multinacionais, mas sem qualquer
alteração prática sobre a melhoria na condição prática e legal dos trabalhadores e trabalhadoras.
Neste período, diversas medidas foram adotadas contra os trabalhadores,
no qual podemos destacar: (i) congelamentos de salários; (ii) aumento da
carga horária sem alteração dos salários; (iii) recusa ao pagamento dos 25%
em trabalhos noturnos; (iv) imposição das horas extras como obrigatória e
muitas vezes não pagas a parte, sendo incluídas no montante das horas obrigatórias; (v) racionalização das condições mínimas de trabalho; (vi) exploração do trabalho feminino com salários inferiores ao dos homens em funções
idênticas; (vii) exploração do trabalho infantil, sobretudo na indústria têxtil.
No setor têxtil, na Oliveira Ferreira, mais de 100 operários fizeram greve
“de braços caídos” por aumento de salários,[58] seguidos pela greve geral de
[54] Avante! Ano 43, série VI, n. 461, janeiro de 1974, p. 4.
[55] Portugal. 2010. Instituto Nacional de Estatística (INE). As edições do anuário estatístico
de Portugal, 1875-2008. Lisboa.
[56] Portugal. 2010. Instituto Nacional de Estatística (INE). As edições do anuário estatístico
de Portugal, 1875-2008. Lisboa.
[57] Cf. Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (1976). La reproducción. Barcelona: Laya; Giddens,
A. (1979). Central problems in social theory. London: Mac Millan.
[58] Avante! Ano 39, série VI, n. 417, junho de 1970, p. 1.
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têxteis na empresa Manuel Gonçalves, no Minho.[59] No âmbito da luta feminina foi a greve das conserveiras de Setúbal, em março de 1973 que atingiu
pelo menos mais quatro fábricas com paralisações, oriundas de uma herança
de combatividade deste setor, remontando o início do século, mas com destaque para as grandes greves por todo o país, em 1969. Elas reivindicavam
aumento de seus salários que anteriormente chegava a ser 6$40 por hora, e
após três dias de greve geral, conquistaram um aumento de 37%.[60]
Em Alpiarça, na comemoração ao dia 8 de Março, as trabalhadoras rurais
e costureiras entraram em greve geral, recebendo o apoio dos trabalhadores
da construção civil, que também entraram em paralisação.[61] As camponesas
de Alpiarça renovaram as manifestações sobre o aumento de salários, que
correspondia a metade dos salários dos homens. Camponeses e camponesas juntaram-se para exigir o aumento de salário, conseguindo um aumento
significativo após 5 dias de paralisação.[62] Já no ano de 1974, novamente em
Alpiarça os camponeses fizeram greve, cerca de 6000 paralisaram e exigiram o aumento dos salários condizentes com o aumento do custo de vida,
conquistando parte de suas reivindicações ao final de cinco dias de greve.[63]
A ruptura advinda com o 25 de Abril de 1974 traria significativas mudanças
na condição da vida das mulheres, mas também em seus próprios processos
de luta, intensificados durante o que ficou vulgarmente conhecido como
PREC (Processo Revolucionário em Curso). Este ínterim é marcadamente
importante na história do país sob uma experiência revolucionária, com diretrizes para um caminho socialista onde a classe trabalhadora teve importante
influência nas consequências desde as ações indiretas pelos seis Governos
Provisórios, quanto diretamente nas lutas em esfera local em seus lugares de
trabalho, moradia, educação.
As manifestações, proibidas anteriormente, multiplicaram em todo o país,
bem como greves, paralisações, reivindicações, autogestão, autocontrole
e saneamentos de membros do antigo regime. Aponta-se que as mulheres
operárias e trabalhadoras agrícolas e domésticas tiveram destacado papel
nas conquistas de Abril, seja no campo da educação – com as campanhas

[59] Avante! Ano 39, série VI, n. 417, junho de 1970, p. 3.
[60] Avante! Ano 43, série VI, n. 451, março de 1973, p. 1.
[61] Avante! Ano 43, série VI, n. 453, maio de 1973, p. 1.
[62] Avante! Ano 43, série VI, n. 458, outubro de 1973, p. 1.
[63] Avante! Ano 43, série VI, n. 461, janeiro de 1974, p. 3.
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de alfabetização; na saúde, com projetos visando inserir acompanhamento
médico para as vilas mais afastadas e saúde da mulher, planeamento familiar
ou mesmo com a implementação do Sistema Nacional de Saúde (formalmente em 1979); nas conquistas por direitos trabalhistas ou nas campanhas
por habitação e contra os bairros de lata, tão presentes nas zonas operárias
de Lisboa.
O papel histórico das mulheres na luta pela democracia foi indispensável.
Destacamos sobretudo as lutas operadas em fábricas, em multinacionais do
setor têxtil, da cortiça, conservas, tabaco e na produção de materiais eletrônicos. Alguns casos são emblemáticos, com a fuga de patrões que receavam
as manifestações populares como uma possibilidade de instauração de um
regime socialista ou mesmo por saberem que os lucros e o abuso laboral
diminuiriam. Na fábrica Sogantal, Charminha e Naturama, houve fuga dos
patrões e as trabalhadoras passaram por processo de ocupação e autogestão
das fábricas, ousando enfrentar o sistema patronal e o sistema falho da justiça trabalhista.[64]
“Os quadros mentais desenhados na lei portuguesa da família na segunda
metade dos anos sessenta (Código Civil de 1966) não desapareceram automaticamente com a sua substituição em 1977 (Revisão do Código Civil),
uma das mais importantes reformas legislavas do Portugal democrático post
1974”.[65] As mulheres vêm a sua condição legal melhorar, conquistaram direitos e melhoraram em muitos aspectos, mas a lógica sistêmica do capitalismo
ainda impera sobre as condições e direito ao trabalho, às desigualdades e
preconceitos na posição formal da classe trabalhadora feminina. Também
importa destacar que algumas situações ainda não eram reconhecidamente
de desigualdade ou direito simplesmente por antes não terem sido colocadas em causa. Ou seja, o direito ao corpo e ao aborto, às mais diversas
liberdades, as formas de violência contra a mulher, as discriminações no
seio do trabalho e ainda a própria manutenção da “naturalidade” do trabalho
doméstico atribuído às mulheres. Aqui não basta, portanto, uma mudança
de regime, mas também uma mudança das mentalidades, das estruturas.
De sistema.

[64] Ver Cabreira, Pâmela Peres. (2020). Diálogo entre história e gênero: críticas, perspectivas e análise de mulheres operárias em Portugal durante o período revolucionário
(1974-1975). Em Perspectiva, v.6, n.1, p. 41-67.
[65] Beleza, Teresa Pizarro. (2015). Prefácio… p. 18.
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$OJXPDVFRQVLGHUD¦´HVƪQDLV
No recente mês de abril de 2021, uma pesquisa realizada pela Fundação
Manoel dos Santos, intitulada A pobreza em Portugal: trajetos e quotidianos,[66] pôs em evidência a fragilidade do sistema “social-democrata tardio”
português, bem como de condições sociais anteriormente explicitadas em
outros momentos da história de Portugal, como assinalamos ao longo deste
capítulo. Segundo Fernando Diogo et. al., durante o ano de 2018, 17,2% da
população portuguesa encontrava-se em risco de pobreza mesmo com um
terço possuindo postos de trabalho, fosse formal ou precário, com baixos
salários. Uma das consequências é a condição familiar precária, o que indica
o índice de pobreza, somado às poucas condições trabalhistas e de respaldo
social para, por exemplo, colaboração nos trabalhos de cuidado e domésticos,
que apenas se somam ao desgaste e tempo de trabalho a estes trabalhadores/as.
Destaca-se que as famílias com mais de dois filhos acabam por incorporar os
maiores índices, onde a partilha de apenas um salário mínimo, por exemplo,
não é suficiente para os custos básicos – leia-se, inclusive, da manutenção da
educação destas crianças. Por fim, o estudo revelou que as mulheres têm um
aumento de 5,7% a mais de probabilidade em se caracterizarem enquanto
pobres, face aos homens, demonstrando que as relações familiares que tendem a recair sobre as mulheres influencia também seu índice de pobreza;
quando analisados os “desempregados domésticos(as)” constataram que
representam 9,6% do total da amostragem, onde a “situação de doméstico(a)
é transversal a todos os perfis definidos. É uma população esmagadoramente
feminina, casada ou viúva, com idades que se situa entre os 45 e 64 anos […]
com baixo nível de escolaridade”.[67]
Ao focarmos na história das mulheres trabalhadoras em Portugal, tendo
como eixo central os aspectos socioeconômicos, políticos e culturais, que
estão no alicerce do trabalho feminino e, consequentemente, que pertencem
ao âmbito do desenvolvimento proporcionado pelas movimentações que
culminaram no processo revolucionário iniciado com o 25 de Abril de 1974,
não deixamos de observar as especificidades que caracterizam o exercício

[66] Diogo, Fernando. (Coord.). 2021. A pobreza em Portugal: trajetos e quotidianos.
Disponível em: https://www.ffms.pt/publicacoes/grupo-estudos/5364/a-pobreza-em-portugal-trajectos-e-quotidianos. Acesso em 11 de abril de 2021.
[67] Diogo, Fernando. (Coord.). 2021. A pobreza em Portugal: trajetos e quotidianos.
Disponível em: https://www.ffms.pt/publicacoes/grupo-estudos/5364/a-pobreza-em-portugal-trajectos-e-quotidianos. Acesso em 11 de abril de 2021.
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profissional e presença enquanto ser social das mulheres também na esfera
do trabalho “informal”.
Quando Braudel problematiza sobre o termo “capitalismo”, ressalta que nada
ganhamos “quando descartamos, juntamente com o termo, as controvérsias
suscitadas por ele, que, de certo modo, são pertinentes ao mundo atual”;[68]
podemos sublinhar dessa sabedoria o mesmo para o conceito de “gênero”
quando o mesmo atravessou camadas sociais e acadêmicas para alcançar um
nível de compreensão sobre o sujeito em seu espaço objetivo e subjetivo.
Linden, ainda que otimista sobre esta categoria analítica histórica – gênero –,
deixa-nos clara a mensagem de que “não apenas os processos de trabalho e
cultura cotidiana, mas também as relações de gênero, etnia, raça e idade finalmente ganharam a atenção que mereciam, ao lado das estruturas domésticas,
sexualidade e políticas informais”;[69] ousamos dizer que essa “atenção” ainda
está se construindo na historiografia portuguesa e esperamos deixar algumas
inquietações para que o avanço desta perspectiva se amplie.
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AVALIAÇÃO SOCIAL EM SÃO BERNARDO,
DE GRACILIANO RAMOS
Suely Corvacho*

A presente monografia é dedicada à análise preliminar do segundo romance
de Graciliano Ramos, São Bernardo, explorando alguns elementos da avaliação social – primeiro dos três procedimentos metodológicos propostos pelo
Círculo de Bakhtin.[1] Apesar de a avaliação social – contextualização – ser
perseguida por todos os críticos literários, poucos conseguem realizá-la articulando os aspectos internos aos externos. Acreditamos que um dos motivos
está relacionado à abordagem metodológica, pois algumas concentram seus
esforços na criação de instrumentos de estudo do texto; enquanto outras,
do contexto; e, embora todas sejam necessárias, raríssimas esquadrinham
a interpenetração entre fatores externos e internos, como faz a proposta
bakhtiniana.
No entanto, como sabemos, para os integrantes do Círculo, a obra literária é um enunciado complexo, cujo estudo requer procedimentos intimamente integrados, desde o projeto de dizer do autor, à escolha do gênero, e
à tecitura do discurso. Diante disso, o recorte, procurando explorar apenas
alguns aspectos do primeiro momento, pode gerar certa perplexidade no
leitor especializado. Esclarecemos, portanto, que a monografia não é um
trabalho isolado, faz parte de um projeto maior cujas linhas gerais passamos
a expor sucintamente.
Defendemos existir, em São Bernardo, um jogo narrativo entre autor-criado
e leitor, pouco explorado pela crítica. Como a composição se organiza em

* Professora aposentada do Instituto Federal de São Paulo – IFSP, São Paulo, Brasil;
https://orcid.org/0000-0001-8340-0250; sucorvacho@uol.com.br
[1] Para Bakhtin, autor-criador é elemento da obra, a posição estético-formal, axilógica
e exotópica, e não se confunde com o autor-pessoa, elemento do acontecimento ético
e social da vida. (Bakhtin, Mikhail. (2011). Teoria do romance I: A estilística. São Paulo:
Editora 34, p. 9)
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torno de uma construção em abismo,[2] há dois processos enunciativos simultâneos – um entre autor-criador e leitor,[3] e outro, entre autor representado
(Paulo Honório) e leitor representado.[4] Enquanto o último já foi investigado
intensamente, o primeiro permanece quase intocado, o que provoca a perda
de uma dimensão importante da obra: a comunicação que ocorre ao largo
do domínio do narrador.
O romance se inicia in media res com o protagonista, Paulo Honório, tentando escrever um livro, segundo o método da divisão do trabalho. Frustrada a
tentativa, assume sozinho a tarefa e começa a narrar suas memórias. Apresenta
rapidamente sua infância e juventude, mais devagar a aquisição da fazenda
São Bernardo e os sucessivos melhoramentos, e demoradamente a união com
Madalena. O texto se estende, porque o narrador descreve, com detalhes, o
primeiro encontro, o casamento, as cenas de ciúme e o suicídio da esposa.
O romance termina com a reflexão do protagonista sobre o sentido de sua vida.
Desde sua publicação, São Bernardo recebe atenção das mais variadas
vertentes críticas no Brasil, o que nos obriga a escolher apenas os ensaios
com os quais dialogamos mais diretamente. Um é Ressentimento (2004), no
qual Maria Rita Khel apreende o desencontro entre o narrador e o autor, ao
afirmar: “O desejo de Madalena não parece enigmático para o leitor, mas
sim para o protagonista, que não consegue admitir ter se casado com uma
mulher que já não se satisfaz, toda, com o que o casamento lhe oferece”.[5]
Apesar de a autora apreender as duas dimensões do romance e a diferença
[2] Criado por André Gide, a mise en abyme (construção em abismo) é um procedimento no
qual o protagonista escreve um romance homônimo ao do autor, numa relação especular.
A composição mais significativa é Os moedeiros falsos, publicada em 1925.
[3] O autor-criador espera que seu leitor seja capaz de ler a organização do romance e
perceber a bivocalidade no discurso do narrador, Paulo Honório. No fragmento, “Há fatos
que eu não revelaria, cara a cara, a ninguém. Vou narrá-los porque a obra será publicada
com pseudônimo. E se souberem que o autor sou eu, naturalmente me chamarão potoqueiro” (Ramos, Graciliano. (1997). São Bernardo (67ª edição). Rio de Janeiro: Record,
p. 8), temos um exemplo da bivocalidade bem nítida, ou seja, a afirmação do protagonista
e a brincadeira do autor, uma vez que o nome na capa do livro, Graciliano Ramos, pode
ser interpretado como pseudônimo de Paulo Honório.
[4] Paulo Honório, narrador de suas memórias, concebe o leitor como alguém que
domina os meandros literários e pode perceber seus deslizes, daí a proposta logo no
início do romance: “As pessoas que me lerem terão, pois, a bondade de traduzir isto em
linguagem literária, se quiserem. Se não quiserem, pouco se perde.” (Ramos, Graciliano.
1997. São Bernardo… p. 9)
[5] Kehl, Maria Rita. (2004). Ressentimento. São Paulo: Casa do Psicólogo, p. 178.
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de visão entre o narrador e o autor, não identifica, contudo, o desencontro
na materialidade do discurso. O outro ensaio é Discurso citado e memória,
no qual Gilberto de Castro, numa perspectiva bakhtiniana, examina minuciosamente o discurso citado em Infância e São Bernardo.[6] Acompanhando
o enredo, destaca como o discurso de Paulo Honório vai se modificando ao
longo do livro, porém não inclui a instância do autor-criador em sua análise,
perdendo assim o desencontro entre a fala do protagonista e o que o autor-criador mostra.
Como se vê, o resgate que fizemos não faz jus à contribuição e à profundidade dos ensaios dos antecessores; na verdade, permite apenas justificar
o pequeno aporte que procuramos inserir na cadeia crítica e, ao mesmo
tempo, ilustrar o que afirma Bakhtin: “cada obra é um elo na cadeia da
comunicação discursiva; como a réplica do diálogo, está vinculada a outras
obras – enunciados: com aquelas às quais ela responde, e com aquelas que
lhe respondem”.[7]
Alicerces teóricos
Para entender o processo pelo qual a avaliação social se torna enunciado
da esfera literária e, depois, como obra literária passa a exercer pressão em
outras esferas ideológicas e na ideologia do cotidiano, convém começar pela
identificação do centro axiológico de forma e conteúdo na visão artística.
Em “Autor y héroe en la actividad estética”, Bakhtin informa que o artista,
ao contemplar a realidade, encontra o objeto de sua composição – um dado
homem que virá a ser o herói[8] de sua composição:
El hombre es condición previa de una visión estética; si resulta ser objeto determinado de ésta – aspirando siempre y fundamentalmente a tal estado – viene a ser
héroe de una obra dada. Cada uno de los valores concretos de una totalidad artística
cobra sentido en dos contextos axiológicos: en el contexto del héroe – contexto
[6] Castro, Gilberto de. (2014). Discurso citado e memória: ensaio bakhtiniano sobre
Infância e São Bernardo. Chapecó: Argos.
[7] Bakhtin, Mikhail. (2011). Estética da criação verbal. São Paulo: Editora WMF Martins
Fontes, p. 279.
[8] No mesmo texto, Bakhtin esclarece que é possível uma obra artística sem um herói
“expreso definidamente” e cita: “descripción de la naturaleza, lírica filosófica, aforismo
estetizado, fragmento em los românticos, etc.” (Bakhtin, Mikhail. (1997). Autor y héroe en
la actividad estética. In Hacia una filosofía del acto ético. De los borradores y otros escritos.
Barcelona: Anthropos; San Juan: Universidad de Puerto Rico, p. 102)
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ético-cognoscitivo de la vida – y en el contexto del autor, que es ético-cognoscitivo y estético-formal, y los dos contextos valorativos se interpenetram recíprocamente, si bien el del autor aspira a abarcar y a concluir el contexto del héroe.[9]

A obra literária, como “elo na cadeia da comunicação discursiva”, não é
apenas uma realidade linguística, mas, sobretudo, um fenômeno histórico.
Para sua abordagem, Volóchinov propõe a seguinte ordem metodológica:
Formas e tipos de interação discursiva em sua relação com as condições concretas;
2) Formas dos enunciados ou discursos verbais singulares em relação estreita com
a interação da qual são parte, isto é, os gêneros dos discursos verbais determinados
pela interação discursiva na vida e na criação ideológica; 3) Partindo disso, revisão
das formas da língua em sua concepção linguística habitual.[10]

Nesta monografia, a análise ficará restrita ao primeiro momento em que
se examinam alguns aspectos extra-verbais do enunciado, denominado de
“Avaliação Social” por Medviédev, pois “determina a escolha do objeto, da
palavra, da forma e a sua combinação individual nos limites do enunciado.
Ela determina, ainda, a escolha do conteúdo e da forma, bem como a ligação
entre eles”.[11]
Análise
Graciliano Ramos deixou vários depoimentos nos quais apreendemos sua
intenção de compor um romance de “um dado homem”: “os coronéis do
Nordeste assassinos e ladrões”. Em 1924, viúvo e com dificuldades financeiras,
o escritor se vê envolvido em profundos dilemas existenciais e, após passar
pela leitura de alguns tratados de sociologia criminal, escreve dois contos, um
dos quais dará origem, anos mais tarde, a São Bernardo. Em suas palavras:
Encontrei dificuldade séria, pus-me a ver inimigos em toda parte e desejei suicidar-me. Realmente julgo que me suicidei. Talvez isto não seja tão idiota como
parece. Abandonando contas correntes, o diário, outros objetos da minha profissão,
[9] Bakhtin, Mikhail. (1997). Autor y héroe en la actividad estética… p. 105.
[10] Volóchinov, V. (2017). Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do
método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Editora 34, p. 220.
[11] Medviédev, Pável N. (2012). O método formal nos estudos literários: introdução crítica
a uma poética sociológica. São Paulo: Contexto, p. 184.
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havia-me embrenhado na sociologia criminal. Que me induziu a isso? Teria querido matar alguns fantasmas que me perseguiam?[12]

Dênis de Moraes nos dá maiores informações sobre as leituras da época:
“os tratados de sociologia criminal dos italianos César Lombroso e Enrico
Ferri seriam consumidos nas noites de insônia e isolamento. Neles estudaria o conjunto de motivações psicossociais que conduzem à patologia do
crime”.[13] Naquele momento, o autor tenta se distrair compondo “contos
ordinários e em dois deles se esboçaram uns criminosos que extinguiram as
minhas apoquentações”.[14] Em um dos contos, “A carta”, o protagonista,
“Paulo Honório, já aparece como ‘um criminoso, resumo de certos proprietários rijos existentes no Nordeste”.[15]
Sobre sua motivação a explorar um assassino, Graciliano responde, em tom
de brincadeira, que talvez refletisse “alguma tendência que no autor existisse
para matar alguém, ato que na realidade não poderia praticar um cidadão
criado na ordem, acostumado a ver o pai, homem sisudo e meio-termo, pagar
o imposto regularmente”.[16] O conto é definitivamente descartado sob a alegação de estar “certinho” demais,[17] porém a ideia volta, em 1932, quando
enfrenta graves contratempos:
Outra vez assaltado por ideias negras, lembrei-me dos criminosos dos contos.
Um deles entrou a perseguir-me, cresceu desmedidamente, um que batizei com
o nome de Paulo Honório e reproduzia alguns coronéis assassinos e ladrões meus
conhecidos.[18]

[12] Moraes, Dênis de. (1993). O velho Graça: uma biografia de Graciliano Ramos (2ª
edição). Rio de Janeiro: José Olympio, p. 46-47.
[13] Moraes, Dênis de. (1993). O velho Graça… p. 47.
[14] Moraes, Dênis de. (1993). O velho Graça… p. 47.
[15] Moraes, Dênis de. (1993). O velho Graça… p. 47.
[16] Moraes, Dênis de. (1993). O velho Graça… p. 47.
[17] Segundo o autor: “A carta’, do ponto de vista acadêmico, era um conto perfeito.
Nenhum galicismo, nenhum solecismo. Tudo, tudo perfeitinho. Só faltava uma coisa:
ser conto mais ou menos aproveitável… Ainda neste mesmo ano eu tive vontade de fazer
uma Galeria de criminosos.” (Ramos, Graciliano. (2014). Conversas: Graciliano Ramos.
Salla, T. M. & Lebensztayn, I. (Org.). Rio de Janeiro: Record, p. 103)
[18] Ramos, Graciliano. (1997). São Bernardo… p. 195.
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Como se vê, a partir dos depoimentos, é possível depreender que Paulo
Honório – “coronel assassino e ladrão”, “resumo de certos proprietários rijos
existentes no Nordeste” – herói de São Bernardo, constitui o que Bakhtin
denomina “o homem, condição prévia da visão estética”. Nessa condição, o
objeto de representação dialoga com outras esferas: a científica e a literária,
no que tange à concepção de assassino; e a histórica, no que se refere aos
coronéis, um dos esteios da República Velha.
Diálogo na esfera sociológica e literária – assassino
Na esfera científica, Graciliano Ramos leu, para identificar as motivações
que conduzem ao crime, dois especialistas em Sociologia Criminal: César
Lombroso, em L’uomo delinquente (1876), e Enrico Ferri, em Sociologia
Criminal (1892). O primeiro concebe a delinquência como um problema
nato, daí busca características físicas, fisiológicas e mentais que indiquem a
predisposição ao crime. Já o segundo estuda os fatores econômicos e sociais
que propiciam o comportamento criminoso, sem, entretanto, abrir mão da
hipótese de predisposição genética. Considerados os alicerces da Escola
Penal Positiva, Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Rafael Garófalo rompem
os preceitos da Escola Clássica e influenciam as diretrizes legislativas e os
Códigos Penais de inúmeros países do mundo, inclusive do Brasil, conforme
Maria Paula Meirelles Aquino.[19] Graças a eles, o foco passa a ser o criminoso,
suas “anormalidades” psíquicas, o meio onde habita e suas características
antropológicas e genéticas; a responsabilidade criminal, portanto, pauta-se
no determinismo biológico ou sociológico que determina a periculosidade
do criminoso.
Na obra de Graciliano podemos apreender duas posições diferentes com
relação ao ideário positivista: relativa adesão na voz do protagonista, e rejeição
na do autor. Após ter cometido vários assassinatos (esfaqueou João Fagundes,
tentou matar Dr. Sampaio, matou Mendonça, entre outros) Paulo Honório faz
um balanço de sua vida procurando as causas de ter se tornado “tão egoísta e
brutal”, ora conclui que isso se deve ao trabalho (“Creio que nem sempre fui
egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins”), ora, às suas
condições físicas – “Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no

[19] Aquino, Maria Paula M. T. (2015). O pensamento de Enrico Ferri e sua herança
na aplicação do Direito Penal no Brasil contemporâneo. Revista Liberdades, Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais, São Paulo, n. 18, p. 127-151.
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cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens”.[20] Em síntese, o
protagonista oscila entre a desumanização decorrente de sua transformação
em proprietário dos meios de produção, e suas condições genéticas, mas,
em suas falas, circulam predominantemente os argumentos da criminologia
etiológica de matiz positivista.
Já o autor se afasta dos estudos criminalistas de sua época e resgata a
concepção de assassino trabalhada na esfera literária por Dostoiévski. Para
o escritor russo, o assassino não é alguém pré-determinado geneticamente
ou condicionado pelo meio, mas um ser de escolhas, livre. Como qualquer
ser humano, o criminoso carrega essa possibilidade reprimida,[21] que pode
eclodir em dadas circunstâncias. Talvez, por isso, agradasse tanto ao escritor russo observar pessoas comuns que cometiam crimes, como revela seu
biógrafo Josef Frank:
Aquele camponês, criado doméstico, soldado ou artesão viveu em paz durante a
maior parte de sua vida; mas, de repente, num determinado momento ‘alguma
coisa nele parece ter-se rompido; perde a paciência e enfia uma faca em seu inimigo ou opressor’ […] No entanto, assim que o acesso termina, esses criminosos
se acalmam e rapidamente retomam sua natureza dócil original.[22]

Ainda que negue qualquer influência de autor estrangeiro,[23] Ramos
parece incorporar, além da concepção de assassino, outro aspecto da escrita
[20] Ramos, Graciliano. (1997). São Bernardo… p. 190.
[21] Além de Dostoiévski, Freud também compartilha a mesma concepção. Em “O
futuro de uma ilusão”, tratando das proibições que a civilização separou o homem de sua
condição animal primordial, mas que continuam operantes, Freud afirma: “Os desejos
instintuais que sob elas padecem, nascem de novo com cada criança; há uma classe de
pessoas, os neuróticos, que reagem a essas frustrações através de um comportamento
associal. Entre esses desejos instintuais encontram-se os do canibalismo, do incesto e da
ânsia de matar” (Freud, S. (1996). O futuro de uma ilusão. In Obras psicológicas completas
de Sigmund Freud (Vol. XXI). Rio de Janeiro: Imago, p. 20).
[22] Frank, Josef. (2003). Dostoiévski: os anos milagrosos 1865-1871. São Paulo: EDUSP,
p. 103.
[23] Em “Alguns tipos sem importância”, Graciliano Ramos afirma: “Talvez me fosse
útil afirmar que escritores importantes, naturalmente estrangeiros, me haviam induzido
a fabricar uma novela. Seria mentira: as minhas leituras insuficientes iam deixando o
século passado. Em falta de melhor, estava ali à mão um coronel, indivíduo interessante,
embora não fosse abonado por mestres de nomes difíceis.” (Ramos, Graciliano. (1997).
São Bernardo… p. 195)
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de Dostoiévski, o Realismo pleno.[24] Graciliano, como realista, quis representar o assassino “de dentro”, procurando retratar as profundezas da alma
humana a partir da própria consciência do herói, conforme ele próprio descreve, durante o jantar comemorativo de seus 50 anos:
Admitamos que artistas mais hábeis não pudessem apresentar direito essas personagens [Paulo Honório, Luiz da Silva e Fabiano], que, estacionando em degraus
vários da sociedade, têm de comum o sofrimento. Neste caso aqui me reduzo à
condição de aparelho registador – e nisto não há mérito.[25]

Ao se posicionar como “aparelho registador” e adotar o Realismo pleno,
duas dimensões formais do romance se esclarecem: a narrativa em primeira
pessoa, em norma coloquial, e o tom confessional na segunda parte do
romance. As duas estratégias permitem ao herói apresentar a si mesmo e a
sua visão de mundo, com suas próprias palavras.
Diálogo na esfera histórica e jornalística – o coronel moderno
Na esfera histórica, o conceito de coronel foi bem delimitado no artigo de
José Murilo de Carvalho, “Mandonismo, coronelismo, clientelismo”, no
qual recupera a visão dos principais estudiosos. Sobre o coronelismo, um
dos esteios da República Velha, sintetiza que é “um sistema político nacional, baseado em barganhas entre o governo e os coronéis”.[26] Por um lado,
o governo estadual garante o poder dos coronéis sobre seus dependentes e
seus rivais, oferecendo-lhes, entre outros, controle de cargos públicos; por
outro lado, o coronel assegura seu apoio ao governo, controlando principalmente os votos. Os governadores, por sua vez, apoiam o presidente da
República em troca do reconhecimento de seu poder no estado. Embora não
seja posição inequívoca, considera-se que o coronelismo tenha se encerrado

[24] A terminologia vem de Dostoiévski, que define as particularidades de seu realismo
da seguinte forma: “Com um realismo pleno, descobrir o homem no homem… Chamam-me
de psicólogo: não é verdade, sou apenas um realista no mais alto sentido, ou seja, retrato
todas as profundezas da alma humana”. (apud Bakhtin, Mikhail. (1997). Problemas da
poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, p. 60)
[25] Ramos, Graciliano. (1943). Homenagem a Graciliano Ramos. Schmidt, A. F. et al.
(Org.). Rio de Janeiro: Alba, p. 29.
[26] Carvalho, José Murilo. (1997). Mandonismo, coronelismo, clientelismo. Revista
Dados, Rio de Janeiro, v. 40 n. 2, p. 2.
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com a Revolução liderada por Getúlio Vargas, em 1930,[27] quando grandes
coronéis baianos são presos.
Ao que parece, Graciliano Ramos quis apresentar aos leitores, de modo
literário, detalhes do sistema de barganha sobre o qual a República Velha se
apoiava e os últimos dias de glória dos coronéis. Várias passagens do romance
confirmam a hipótese: o capítulo 6 revela o controle de votos por Paulo
Honório: “– Pois até logo, exclamei de chofre. A eleição domingo, hem?
Entendido. Mato um… (Ia dizer um boi. Moderei-me: todo o mundo sabia
que eu tinha meia dúzia de eleitores) um carneiro”;[28] o capítulo 8 mostra a
relação do coronel e do governador durante a visita à fazenda; o capítulo 35
explora os desarranjos[29] produzidos pela Revolução de 1930, nomeada como
“Revolução de Outubro”, e seus adeptos de “lenços vermelhos no pescoço”.[30]
Contudo, esses exemplos literários não podem ser confundidos com simples
reflexos do cotidiano; na verdade, refletem e refratam a realidade em segundo
grau, na medida em que cada um deles está impregnado do respectivo ponto
de vista do protagonista (colaborando com o sistema) e do autor-criador
(crítico à visão do protagonista e ao sistema, por isso seleciona os aspectos
da barganha a serem desmascarados ao público), em suma, cada exemplo
cumpre um papel específico na construção da obra literária.
Outro aspecto bastante marcante da personagem é o fato de ser um coronel “moderno”. O primeiro parágrafo do livro já deixa clara a característica:
“Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho”.[31]
Em vários momentos, o leitor percebe que a autoestima do fazendeiro se baseia
neste traço. Para elogiar os avanços tecnológicos introduzidos na fazenda,
Paulo Honório chega a pagar Azevedo Gondim, que escreve dois artigos nos

[27] Revolução de 1930 é um movimento armado iniciado no dia 3 de outubro de 1930,
sob a liderança de Getúlio Vargas, com o objetivo imediato de derrubar o governo de
Washington Luís e impedir a posse do sucessor eleito, Júlio Prestes. Considerado marco
inicial da Segunda República, o movimento tornou-se vitorioso em 24 de outubro e Vargas
assumiu o cargo de presidente provisório a 3 de novembro do mesmo ano.
[28] Ramos, Graciliano. (1997). São Bernardo… p. 30.
[29] No capítulo 35, se leem várias referências às consequências do movimento revolucionário para o coronel, entre as quais esta: “Em seis meses havia tão grande quebradeira
que torrei nos cobres o automóvel para não me protestarem uma letra vagabunda de seis
contos” (Ramos, Graciliano. (1997). São Bernardo… p. 182).
[30] Ramos, Graciliano. (1997). São Bernardo… p. 6.
[31] Ramos, Graciliano. (1997). São Bernardo… p. 5.
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quais compara o coronel a dois empresários da época: “chamou-me patriota,
citou Ford e Delmiro Gouveia”.[32]
Para entender a comparação, é necessário consultar os artigos jornalísticos do início do século XX, os quais exaltam a figura dos dois empresários.
Henry Ford, refém do monopólio inglês de borracha, funda, nos anos vinte
do século passado, no Pará, a vila Fordlândia, em torno de seu seringal.
Delmiro Gouveia, que tem uma trajetória análoga à de Paulo Honório, pois
é também de origem pobre, compra, em 1903, uma fazenda no interior de
Alagoas e constrói uma usina elétrica, uma fábrica de linhas de costura e um
núcleo fabril. Com o objetivo de racionalizar o trabalho e criar um perfil de
trabalhador mais adequado aos moldes capitalistas, os empresários implementam, nas vilas operárias, medidas rígidas, que vão do controle da bebida
até o comportamento social, chegando, no caso da fazenda Pedra, ao castigo
de “amarrar no tronco” trabalhadores rebeldes.[33]
O elogio recebido por Paulo Honório se transforma em denúncia nas mãos
do autor-criador, pois, ao aproximar Pedra, Fordlândia e São Bernardo, o
escritor mostra o que está por detrás da acumulação capitalista. Enquanto
os jornais idealizam as vilas operárias e a divisão do trabalho como índices
de superação do atraso brasileiro, frutos da inteligência e do trabalho dos
empresários; o autor revela as entranhas do processo, em que o enriquecimento de Paulo Honório decorre da violência, dos assassinatos e das
tramoias; comportamentos que não são exclusivos do protagonista, mas
característicos do capitalismo como Marx apresenta em “A assim chamada
acumulação primitiva”.
Além disso, o coronel não é um ser isolado, moram na fazenda o contador, o professor, a esposa e sua tia, entre outros, e são visitas constantes o
jornalista, o advogado e o padre. Cada um encarna uma nuance diferente
do leque ideológico da época, desde Sr. Ribeiro, o contador, nostálgico do
monarquismo, até Padilha, mestre-escola, defensor do socialismo. Ainda
que não seja um típico romance de ideias (uma vez que está centrado no
fazendeiro e seu sofrimento), as conflitivas relações sociais se alimentam
muito das divergências ideológicas, especialmente o conflito central com a
[32] Ramos, Graciliano. (1997). São Bernardo… p. 40.
[33] Conforme Telma de Barros Correia, os castigos impostos na fazenda Pedra eram
interpretados como “ação exemplar na eliminação de obstáculos à penetração do progresso
no Sertão” (Correia, Telma de Barros. (1998). Pedra: plano e cotidiano operário no sertão.
Campinas: Papirus, p. 268).
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esposa, cujo ideário é antagônico ao do marido. Madalena tem empatia com
os trabalhadores e simpatia por ideias socialistas; enquanto Paulo Honório[34]
é avesso a ambos. Nesse contexto, em que o heterodiscurso é privilegiado e
o conflito é animado por posições ideológicas distintas, entende-se o motivo
pelo qual o autor escolhe o romance como gênero.
&RQVLGHUD¦´HVƪQDLV
Ainda que o exame dos aspectos contextuais, primeiro momento do método
proposto pelo Círculo de Bakhtin, vá muito além dos resultados alcançados
neste trabalho, consideramos que a análise preliminar do objeto de representação atingiu seus objetivos, já que ganharam maior nitidez: o coronel
assassino, o contexto histórico no qual se situa a decadência do coronel e do
regime, a distância entre a posição ideológica do protagonista e a do autor-criador e, por fim, a estreita relação entre aspectos externos e internos do
romance, um dos maiores desafios da crítica literária.
Escrito em 1932, no calor da hora, quando São Paulo tentava ainda um
contra-golpe,[35] São Bernardo é um posicionamento na esfera literária, que
captura as várias vertentes ideológicas pulsantes no cotidiano, dialoga com
artigos publicados na esfera jornalística, alguns em defesa, outros em oposição à Nova República, mas oferece um ponto de vista distinto. Crítico da
Primeira República, porém descrente do novo regime implantado por Vargas,
o escritor alagoano produz uma obra que conquista a simpatia do grande
público e da crítica especializada.
A penetração do romance não se mantém restrita à esfera literária; atinge
outras, principalmente, a científica: alimenta a reflexão acerca do ciúme,
melancolia e ressentimento, na Psicanálise; é alvo de análise de citação de

[34] A falta de empatia de Paulo Honório atravessa o romance, conforme se vê em duas
passagens: uma retirada do início, e outra do final do romance: “Essa gente quase nunca
morre direito. Uns são levados pela cobra, outros pela cachaça, outros matam-se. Na
pedreira perdi um. A alavanca soltou-se da pedra, bateu-lhe no peito, e foi a conta. Deixou
viúva e órfãos miúdos. Sumiram-se: um dos meninos caiu no fogo, as lombrigas comeram
o segundo, o último teve angina e a mulher enforcou-se.” (Ramos, Graciliano. (1997). São
Bernardo… p. 38); “Para ser franco, declaro que esses infelizes não me inspiram simpatia.
Lastimo a situação em que se acham, reconheço ter contribuído para isso mas não vou
além.” (Ramos, Graciliano. (1997). São Bernardo… p. 190).
[35] No capítulo 34, se lê: “São Paulo havia de se erguer, intrépido; em São Paulo ardia
o fogo sagrado; de São Paulo, terra dos bandeirantes, sairiam novas bandeiras para a
conquista da liberdade postergada.” (Ramos, Graciliano. (1997). São Bernardo… p. 179).
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discurso alheio, na Linguística; ilustra a formação do burguês no Brasil,
nas mãos de Carlos Nelson Coutinho, referência na Filosofia política; entre
outros. Em síntese, torna-se um forte elo na cadeia da comunicação discursiva da Cultura em geral.
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DOS DESAFIOS SOCIAIS GLOBAIS PARA UM
NOVO MODO DE VIDA
Entrevista transoceânica a um sociólogo do trabalho
mundial
Maria Augusta Tavares ·ÐÞÐÊÙÊŊØÍđÊÛÌØÜ¹ÙØÛÝÞÐÊÕ¸
Murillo van der Laan ·ÖÞÛÒÕÕØÌÊÖÙÒ×ÊÜ¹ËÛÊÜÒÕ¸
Roberto della Santa ·ËÎÝØËÊÜÒÕÎÒÊ¹ÜÞŭŊÊ¸

Ricardo Antunes é Professor Livre-Docente e Titular em Sociologia do
Trabalho, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – da Universidade
Estadual de Campinas –, além de Investigador Bolsista de Produtividade
em Pesquisa do CNPq/Brasil. É autor de Uberização, Trabalho Digital e
Indústria 4.0 (Org.); Coronavírus: Trabalho sob Fogo Cruzado e Privilégio da
Servidão. Seu Os Sentidos do Trabalho (Boitempo) foi publicado nos EUA,
Inglaterra/Holanda, Portugal, Índia, Venezuela e Argentina e o Adeus ao
Trabalho? (Cortez) foi traduzido já na Argentina, Itália, Espanha, Venezuela,
Colômbia e Holanda/Inglaterra (no prelo, dez. 2021). Foi um Professore
Visitatore na Università Ca’Foscari (Itália), Research Fellow na University
of Sussex (Inglaterra) e, enfim, um Acadêmico Hóspede na Universidade de
Coimbra (Portugal). Coordena a Coleção Editorial Mundo do Trabalho na
Boitempo Editorial e foi o responsável pela Secção de Trabalho e Emancipação
na Expressão Popular. Foi galardoado com o Prémio “Zeferino Vaz”, da
Unicamp/Brasil, a Cátedra “Florestan Fernandes”, Clacso/Argentina, e a
Comenda do Tribunal Superior do Trabalho/Brasil. É membro fundador
da revista Margem Esquerda (Brasil), editor participante da Latin American
Perspectives (EUA) e é colaborador internacional da Revista Herramienta
(Argentina). Foi o fiel depositário para o traslado do Acervo da Biblioteca
de István Mészáros, após seu falecimento, para a Biblioteca de Obras Raras
“Fausto Castilho” (Bora/Unicamp). E é um dos mais importantes especialistas em trabalho das Américas.
Ricardo é um dos sociólogos do trabalho latino-americanos o mais traduzido mundo-afora, tem já uma bela carreira acadêmica, de quase quatro
décadas, e combina rigor conceitual com paixão engajada como poucos
durante, aproximadamente, meio século. Nesta entrevista coletiva, o nosso
Grupo de Investigação decidiu dar a conhecer um pouco melhor a sua vida
e obra, ao público de língua portuguesa, do outro lado do Atlântico – além
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de situar aos temas e problemas mais relevantes, para o mundo do trabalho
global, no tempo presente e/ou futuro. Ricardo é um membro honorário de
primeira hora de nosso grupo, e aceitou mais do que prontamente a este nosso
convite. A entrevista uniu Brasil (Ricardo e Murillo), Portugal (M.ª Augusta)
e Suíça (Roberto): para algo devem servir-nos o desenvolvimento das forças
produtivas e de plataformas, não é mesmo? Foi uma conversa feito viagem
sem hotel marcado, séria e divertida, tal como a vida. Nosso entrevistado é
um intelectual ilustrado e um militante apaixonado. Uno e diverso. Daqui e
dali… Humano! Com a palavra, Ricardo Luiz Coltro Antunes:
Maria Augusta Tavares – Em nome do Grupo de História Global do
Trabalho e dos Conflitos Sociais, nós agradecemos imenso sua disponibilidade, em nos conceder esta entrevista. Este livro comemora os 10 anos de
nossa existência de forma coletiva, sob a Coordenação da Historiadora Raquel
Varela, esse Grupo de Investigação, voltado à interdisciplinaridade e ao internacionalismo, reuniu pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e de
diferentes países do mundo, tendo como denominador comum uma grande
recusa às visões eurocêntricas e/ou reducionistas sobre o trabalho e a vida,
o que justifica o convite e (só) demostra (um)a imensa relevância para esta
participação tão especial.
Ricardo Antunes – Eu fico muito feliz, claro que já conheço o grupo, eu
não sou bom em contar o tempo, mas eu conheço este trabalho, da Raquel, já
há muito, certamente, algo em torno de uma a duas décadas, não lembro em
que ano foi a primeira vez, fiz muitas atividades aí (em Portugal) com a Raquel
e aqui também, no Brasil. Estivemos noutra atividade na Suíça, na Cimeira
Anti-Davos, a convite de Charles-André Udry. É um grupo que acompanho
de há muito tempo! O trabalho da Raquel é um trabalho verdadeiramente
forte, é denso! No cenário europeu, eu considero um dos mais ricos, críticos,
ousado, à contracorrente. Não são muitos que seguem as mesmas trilhas. Eu
conheço outros, como Pietro Basso, na Itália, Alain Bihr, na França, e outros.
E também contigo, Guga, eu não sei se você se lembra, alguns decênios atrás,
foi o Sérgio Lessa que disse ter uma colega que queria trabalhar comigo, eu
prontamente acolhi, me lembro da tua resenha, porque o Adeus ao Trabalho
foi um livro que não fosse o Serviço Social ele não teria a explosão que teve,
acabou a primeira edição, não sei se dois ou três mil exemplares, acabou
em um mês e meio!, graças também às leitoras e leitores do Serviço Social.
Então, pra mim, é um prazer muito grande estar aqui com meu amigo e
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colaborador… – aliás colaborador, não!, porque toda expressão que o léxico
do capital se apropria eu não uso mais!… então, não tem mais colaborador:
não costumava usar a palavra resiliência, agora jamais falarei e criticarei quem
a fala, o léxico do capital é, verdadeiramente, infernal… – já o Murillo, é um
amigo daqui do nosso grupo, nunca foi meu orientando, mas um dos partícipes do meu grupo com o qual eu tenho mais contato, afinidade, uma figura
especial, e tem o Beto, que eu pude conhecer, mais ou menos recentemente,
não é Beto?, pessoalmente, acho que há 2 anos quando estivemos juntos aí, a
convite da Raquel, aí em Lisboa, no Congresso do Movimento Operário, nós
jantamos juntos e nós participamos do mesmo seminário. Então, é um baita
prazer pra mim, estou à disposição sempre. Espero – modestamente – ajudar
no momento desta comemoração tão marcante, deste Grupo de Estudos do
Trabalho que tanto apreciamos.
Guga – Bem, era a minha ideia inicial falar sobre História Global do Trabalho.
Como se sabe pouco a respeito do tema e pelo fato de a mesma dar nome ao
grupo, pensei numa entrevista mais “temática”. Acertadamente Beto sugeriu que déssemos um outro encaminhamento a esta entrevista de modo que
criássemos a oportunidade, aos nossos leitores portugueses, de conhecer
Ricardo Antunes, como nós o conhecemos, mais de perto. Daí esse giro, que
difere da conversa que havíamos tido, inicialmente, eu e o Ricardo, para ser
o que nós vamos fazer, aqui e agora. Nessa direção, acho que é apropriado
começar pela trajetória intelectual do Ricardo… Qual é o início para tudo?
Ricardo – Eu sou filho de uma família de classe média, ou classe média baixa.
Minha mãe era uma funcionária pública, escriturária, meu pai formou-se
advogado quando já tinha os seus filhos, eu lembro do meu pai indo estudar
na Faculdade de Direito lá de Taubaté. Ele tinha outras atividades, mas ele
foi estudar Direito. Era uma família de classe média meio tradicional; e talvez
eu deva à minha mãe um pouco desse meu traço que me empurrou para as
humanidades e para a escrita. Eu me lembro até hoje, que ela pegava cadernos
do jornal Estado de São Paulo, que ela não assinava, porque a minha família
não tinha recurso pra assinar jornal, a vida do meu pai era muito oscilante,
ele era um advogado filantropo, fazia as causas para os amigos, quase que só
cobrava os custos dos processos e quando ganhava alguma coisa, jogava nas
corridas de cavalo e lá se ia para o inferno com o que ele ganhou (risos!)!
Meu pai não assinava, mas tinha o hábito de comprar jornal. A minha mãe
pegava no caderno do Estadão – o suplemento de cultura do Estadão –, um
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jornal que, todos sabemos, conservador, mas tinha um caderno cultural aos
domingos, que ela trazia pra eu ler. O meu primário, feito em instituição
privada, acho que foi um momento em que meus pais ainda tinham as condições de pagar um colégio. O que vinha a seguir, naquele tempo, chamava-se
“ginásio” e, depois, “científico”, ambos eu cursei na escola pública. Eu lembro de um ou outro professor que jogou sementes, na minha cabeça, lembro
de uma Professora de História, que me fez ler George Orwell, que me fazia
buscar Caio Prado Júnior. Eu não tinha muita ideia disso, entrei na faculdade
em 72, então isso foi… em 67, 68. Era uma mulher que, certamente, que se
opunha e temia a ditadura, percebia-se nas aulas. Isso ainda não era muito
claro pra mim, nessa época, eu era um garoto de classe média, muito despolitizado. Lembro também que foi importante um amigo que tive – tenho –,
faz anos que não o vejo. Era um Professor de Geografia, Vicente Barone, eu
falei pra ele que queria estudar História do Brasil, ele me indicou O colapso
do populismo no Brasil, do Otávio Ianni. Foi um livro que eu li e adorei, isso
com dezessete anos, mais perto da faculdade. Quando eu decidi entrar na
faculdade, eu prestei vestibular na Fundação Getúlio Vargas (FVG), em
Administração Pública. Mas eu tenho que fazer cá uma confissão: eu queria
ser um administrador de empresa, eu queria ser era um gestor do capital, eu
não queria a administração pública! A FGV era uma escola de elite, caríssima
e, obviamente, eu não tinha interesse na administração pública tradicional.
Mas o meu sonho era ser gerente de uma empresa, e de preferência transnacional. Isso aos dezoito anos. Quem diria, hã? Vivíamos uns anos difíceis
em termos de recursos familiares. Era o sonho da ascensão.
Roberto della Santa – Tudo isso é São Paulo, capital, o maior PIB da
América Latina?
Ricardo – Sim, sempre em São Paulo. Nasci em São Paulo, sou paulistano,
como a gente diz aqui. Paulista é quem nasceu no estado de São Paulo, paulistano é quem nasce na cidade de São Paulo. Então, a minha formação é
na escola pública; entrei na FGV e comecei logo o curso de administração
pública. Aí a minha cabeça teve uma viragem. Eu acho que eu não percebia
claro isso, se tivesse percebido teria mudado. Primeira coisa que eu fiz: entrei
na FGV, tinha que trabalhar. Pra trabalhar, pensei: vou dar aula em cursinho
pré-vestibular. Mas eu vou dar aula do quê? Gosto de História. Tem a ver com
essa professora que eu falei e com os dois professores que eu tive do cursinho,
um deles, o Joel Rufino dos Santos, não sei se vocês lembram desse nome,
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eu acho que ele ainda ‘tá vivo, ele era do Grupo do Nelson Werneck Sodré,
era um historiador negro e marxista, ele foi preso pela ditadura, e participou
daquele Projeto História Nova, que foi uma tentativa de ler a história brasileira à luz de uma história marxista, sob a influência do historiador brasileiro – marxista e militar –, Nelson Werneck Sodré, que eu tive a honra – e o
prazer – de conhecer depois e de me corresponder com ele por um breve
período. Mas foi na FGV que eu fiz cursos de Sociologia com José Garcia
Durand. Com ele eu tive as primeiras aulas de Weber. Pensei: acho que vou
dar aula de História, mas eu não tinha formação em História. Mas pra dar aula
em cursinho, você precisa se comunicar bem e gostar da matéria. Eu gostava
de História, não sabia se me comunicava bem, mas comecei a dar aula e fiquei,
gostei. Então eu dava aula de História, enquanto estudava na FGV. Não demorou um ano, um ano e meio pra eu perceber que tinha verdadeiro horror às
matérias tecno-gerenciais, odiava administração de empresas, contabilidade,
matemática financeira. Tinha horror disso, das matérias de administração e
comecei a ter um verdadeiro interesse nas cadeiras de Humanidades. Na FGV
tinha uma singularidade, nós tínhamos professores ótimos de Sociologia,
Política, Economia, neste período de terror da ditadura, em 72. Enquanto a
Universidade de São Paulo (USP) estava sofrendo repressão direta, na FGV,
a repressão quase não existia, porque era uma escola de administração de
empresas, uma escola do capital. Lá que eu conheci o Maurício Tragtenberg.
Acho que todos vocês o conhecem. Certamente uma figura ímpar, que ajudou
a me formar. Para essa questão não ficar muito longa, foi quando eu me vi
que era um estudioso de Humanidades. Então eu fiz um pacto com os meus
colegas: nas provas de técnicas vocês me ajudam ou nos trabalhos vocês põem
meu nome e nos trabalhos de Humanas, eu ajudo vocês, faço os trabalhos e
ponho o nome de vocês. Assim eu consegui suportar os brutais quatro anos
na FGV. Chumbei em contabilidade (risos!), tomei um pau lascado, e jamais
vou esquecer. Mas devo dizer que tive professores de Ciências Sociais, de
Economia Política, de História, muito especiais. Fui aluno do Edgard Carone e
amigo dele, um historiador conhecido, brasileiro; Eduardo Suplicy eu conheci
na FGV. Bresser Pereira, fui aluno dele, Vânia Sant’Anna, Davi José e vários
outros sociólogos e cientistas políticos. Em 73, 74, eu e um amigo resolvemos fazer um estudo sobre O capital. Nós tínhamos aquela ideia, que tinha
sido levada a cabo na USP, a gente tinha ouvido falar que tinha na USP um
grupo que estava estudando O capital. Um dia, um amigo meu, Armando de
Santi, me disse: “Ricardo, vamos fazer um estudo d’O Capital?”. Nós éramos
estranhos no ninho naquele curso. É claro que estava se consolidando uma
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ruptura. Devo dizer que alguns outros colegas meus, da minha turma, foram
para as Humanas. Era uma turma especial. Alguns tornaram-se historiadores. Começamos a estudar O capital e aí, nesse momento – vou terminar essa
primeira fase –, eu tive muita vontade de ir pras Humanas desde então. Eu
tinha duas dúvidas, vou pra História ou vou pra Filosofia? Eu já era professor
de História e tinha bons cursos de História do Brasil, História Econômica
Brasileira, na FGV, mas eu decidi estudar Filosofia. Pouca gente sabe disso,
eu tenho falado porque estou ficando velho, se a gente não falar agora, vai
morrer e ninguém sabe da nossa história, não é? (risos!). Vai ficar pras formigas, pras baratas, pros vermes. Aí eu prestei vestibular de Filosofia, na USP,
entrei e comecei a fazer, mas aconteceu o seguinte: Filosofia eu fazia à noite,
a FGV era de manhã. Eu comecei a fazer Filosofia, me inscrevi no curso da
Marilena Chauí, fiz umas três, quatro aulas, não mais. Dois motivos ou três
me fizeram não continuar o curso: o primeiro é que a FGV era muito puxada,
eu já estava no terceiro ou quarto ano e já sabia que ia pras Ciências Sociais.
Então, num dado momento o que se colocou pra mim foi: o curso da FGV é
muito puxado, o curso de Filosofia da USP é muito puxado também e eu tinha
que trabalhar como professor. Eu tinha aula de manhã na FGV. Se eu fizesse a
USP à noite, eu teria a tarde pra dar aula, aproveitar as brechas e não ia fazer
nenhum dos dois cursos seriamente. Segunda coisa, nos pavilhões da USP,
onde eu comecei a fazer o curso com a Marilena Chaui, o pavor era terrível.
Todos nós tínhamos medo… Era impossível dar uma aula, sem ficar olhando
quem naquela sala era o cara do DOI-CODI[1] ou do DOPS,[2] que estava ali
pra fazer a repressão…, a USP foi muito reprimida. Imaginar que o Fernando
Henrique foi cassado… Que o Florestan tenha sido, que outros tenham sido,
mas cassar o Fernando Henrique mostra como a Ditadura foi repressiva.
É porque a barra ‘tava pesada, o clima era de pavor. Já na FGV, os meus
professores de Sociologia, com um certo cuidado, falavam mais livremente.
Como era uma escola mais burguesa, falar sobre Marx acaba sendo quase um
[1] Os Destacamentos de Operação Interna (DOI) e os Centros de Operações e Defesa
Interna (CODI) foram criados entre 1969-1970, durante a ditadura civil-militar brasileira
(1964-1985), para conduzirem a repressão da oposição política no Brasil. Enquanto os
CODI planejavam e coordenavam as ações, os DOI as operacionalizavam. Ambos foram
responsáveis por sequestros, prisões, torturas e execuções das oposições políticas no Brasil.
[2] Criado em 1924, o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) atuava através
de delegacias estaduais para a repressão social, cultural e política, particularmente das
organizações de esquerda brasileiras. Como os DOI-CODIS foram responsáveis por
sequestros, prisões, torturas e execuções.
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“discreto charme”, numa grande escola do capital, falar sobre Marx era um
pouco menos arriscado. Foi então que eu desisti da Filosofia, nem cheguei a
concluir o primeiro semestre, porque eu tinha que trabalhar pesado, eu dava
aula como louco, porque eu tinha que me manter e cuidar da família que
começava a se formar, pois com 24 anos eu já tinha um filho. Um filho, abro
um parêntese, que só tem me dado orgulho, é um menino valorosíssimo, que
se tornou um marxista por um caminho inteiramente próprio, dele. Por conta
disso, eu terminei a FGV. Quando terminei, fui pra Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) fazer o mestrado em Ciência Política. Os primeiros anos
eu resumiria desse modo. Como era jovem, não participei da luta armada,
por exemplo. Eu me lembro até hoje que eu estava jogando bola na rua, tinha
16 anos,, quando alguém gritou: morreu, mataram o Marighella![3] Eu sabia
que o Marighella era – aspas – “um perigoso terrorista” – aspas. Era isso que
diziam as mães. Eu morava num bairro de classe média. Como já disse, minha
família era de classe média baixa, mas o bairro onde eu morava era de classe
média-média ou alta. Era Perdizes, no limite com Pacaembu. Ali eram todos
conservadores, com exceção do meu amigo da Geografia, Vicente, que era
mais velho que eu. Eu só fui ter informação sobre a luta armada quando eu
entrei no cursinho, em 71, 72. Em 67, eu tinha 14 anos, era muito novo, eu não
sabia o que se passava no mundo, senão que tinha havido a grande passeata
da “Família com Deus pela Liberdade”,[4] pró-Golpe Militar e, antes dela, a
grande manifestação da Central do Brasil,[5] em que… os comunistas queriam
comer as criancinhas. Era o discurso que circulava no nosso universo de classe
média, em 1964, quando eu tinha 11 anos.
[3] Carlos Marighella (1911-1969), dirigente comunista brasileiro, foi uma das principais
referências da resistência armada urbana à ditadura empresarial-militar brasileira. Em 4 de
Novembro de 1969 o militante foi assassinado pelos agentes do DOPS. O filme ficcional
recente, lançado sobre a sua vida, relançou o debate sobre a sua memória no Brasil do
contexto atual (Wagner Moura, 2019/2020, Brasil).
[4] A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi como ficaram conhecidas uma
série de manifestações conservadoras contra o governo de João Goulart, realizadas entre
março e junho de 1964. Organizadas por setores, burgueses, militares e eclesiásticos, essas
manifestações serviram de esteio para o golpe militar de 1 de abril de 1964.
[5] O Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ocorreu em 13 de março de 1964,
pouco antes do golpe militar. Foi organizado pelo Comando Geral dos Trabalhadores e
contou com a presença do então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, e com
o presidente do Brasil João Goulart. Na ocasião, Goulart promoveu as reformas de seu
governo, que eram anunciadas pela oposição conservadora como as de uma “República
Sindicalista” ou como “comunistas”.
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Beto – Ricardo, vou aproveitar a pausa e fazer a seguinte pergunta… Dessa
época, pelo que eu percebi, os anos da Maria Antônia, em que houve esse
começo do curso de Filosofia, bate certo, mais ou menos, com aquela frase
que as pessoas aludem do “ninguém solta a mão de ninguém”, quando descia
lá a repressão para a Faculdade de Filosofia. E um pouco desse retrato anterior dá ideia de que em algum momento, entre a meninice e a adolescência,
por uma série de influências, “múltiplas determinações”, que agora não dá
pra puxar o fio da meada, mas em algum momento surgiu a ideia de que era
possível ou desejável não só pensar o país e ter um conhecimento crítico,
mas ser mesmo intelectual profissional. Mesmo tendo esse horizonte, das
camadas sociais populares, se colocava como uma possibilidade efetiva,
ganhar-se a vida dessa forma?
Ricardo – Beto, deixa eu dizer uma coisa: não nesses termos. A Maria Antônia
foi um período, digamos assim, a explosão, 67, 68. Eu ‘tava jogando bola na
rua, como já disse, quando Marighella apareceu, como perigoso terrorista.
É desse período. Até hoje, eu lembro da cena que fui ver na televisão, nos
jornais. Fica aqui uma modesta homenagem a esse lutador, mártir da esquerda
brasileira, da luta de resistência, esse militante marxista baiano, tão espetacular, tão corajoso. Com todos os debates e polêmicas que poderíamos fazer,
fica essa justa lembrança. Na época do confronto entre a Maria Antônia e o
Mackenzie, eu tinha 15 anos.[6] Eu gostava mesmo, como gosto até hoje, é do
Curintía!, porque Corinthians é uma frescura inglesa… Fui ter percepção da
vida intelectual quando eu comecei a dar aula. Eu me vi, digamos assim, um
trabalhador em educação, que começou a repudiar a ideia de ser um gestor.
Isso, mais ou menos, entre 72, 73. Eu cheguei, neste período, a fazer concurso pra uma transnacional, para ser estagiário. Fui reprovado (risos!). Que
sorte!!! De repente, quando eu comecei a ler O capital – Ah, não foi O capital

[6] A “batalha da Maria Antônia” foi um conflito entre estudantes da Universidade de São
Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ocorrido em outubro de 1968. Mais
fortemente associados à direita e à ditadura militar, os estudantes do Mackenzie, incluindo
aí membros do Comando de Caça aos Comunistas (CCC), iniciaram as hostilidades contra
estudantes da USP, predominantemente contrários à ditadura militar. O conflito resultou
no incêndio do prédio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São
Paulo e na morte de um estudante secundarista – atingido por um tiro disparado desde
as dependências da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O nome do enfrentamento
advém do facto de que os campi das duas universidades estavam localizadas na rua Maria
Antônia, em São Paulo.
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o primeiro texto de esquerda que eu li! Por uma dessas circunstâncias, que
a gente não sabe explicar direito, existia em São Paulo uma livraria, na Rua
Aurora, essa rua, inclusive, era conhecida como a rua das putas, era a “rua do
meretrício”, mas tinha ali uma livraria de um português, que importava tudo
que tinha do marxismo em Portugal: Lenin, Trotsky, Marx, Gramsci tinha
pouco, Mao Tse Tung e a gente o descobriu. Eu não sei explicar como aquilo
existia no meio da ditadura ou apenas um pouquinho depois. Se a minha
Câmera do Zoom fosse flexível, eu poderia mostrar a vocês a coleçãozinha
de livros da Editora Avante! que vinha de Portugal. Então, eu li muito Lenin
nesse período, muito Mao Tse Tung, mais especialmente Marx e Engels. Foi
neste universo que fui estudar O capital. O livro que mudou a minha cabeça
foi O capital.[7] Li a edição de 1971, da Editora Civilização Brasileira. Eu comecei a ler essa edição provavelmente em 73 ou 74. Foi aí que a minha cabeça
mudou radicalmente. Então, eu era professor de História, comecei a estudar
Marx em profundidade, porque eu e o meu colega chegamos à seguinte conclusão: os marxistas são muito bons, e nós temos que ir a fundo, retomar sua
fonte original. Muitas pessoas dizem: Ricardo é um lukácsiano. É verdade.
Ricardo é também lukácsiano, mas quem conhece em profundidade o meu
trabalho sabe que a minha formação primeira e fundamental foi sobretudo
marxiana. Claro que em um ou outro estudo você avança em outro autor. Para
mim o marxismo não morreu ainda que o marxismo de hoje não seja igual ao
marxismo de anos atrás. Eu gosto muito da escola que ficou do Lukács, do
István Mészáros, da primeira Agnes Heller. Esse foi um agrupamento ao qual
se chamou (equivocamente) de Escola de Budapeste. Era um pequeno grupo
que de algum modo, dentro do marxismo, foi responsável por uma vida intelectual muito fértil, dentro do Leste Europeu. Aquele livro da Agnes Heller,
sobre a vida cotidiana, eu acho belíssimo. O Homem do Renascimento, também.
István Mészáros, com quem eu mantive um diálogo muito intenso – e aprendi
muito –, me convidou, em 97-98, para ir trabalhar na Universidade de Sussex,
na Inglaterra, lá onde fiz então meu pós-doutoramento, como pesquisador.
Eu me sinto, também, bastante influenciado pelo pensamento gramsciano.
Gramsci eu fui ler um pouco mais adiante, no mestrado. E tem mais um último
dado, Beto. É o seguinte: dando aula, eu fui militar na Oposição Sindical dos

[7] Ricardo pega um livro na estante e põe diante da câmera. É O Capital, pleno de
anotações. O livro está inteiramente anotado, rabiscado. A lápis, a caneta, inteirinho
rabiscado, ele repassa as folhas e mostra as anotações como se expusesse assim aos seus
anos de convívio com o pensamento marxiano…
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Professores de São Paulo. Isso foi quando eu já não era mais professor de
cursinho, porque quando eu saí da FGV, eu entrei no mestrado de Ciência
Política em 76 e nesse mesmo início de ano o Departamento de Sociologia
me contratou pra ser professor horista da FGV em Sociologia e de Política.
Não só a mim, mas também o Afrânio Mendes Catani, meu querido amigo,
talvez de nome vocês o conheçam, amigo-irmão de quarenta anos de labuta.
Fomos contratados os dois como professores horistas. E eu como membro
da FGV, comecei então a participar da Associação de Docentes. Antes, como
professor secundário no cursinho, eu também militava na oposição sindical
do Sindicato dos Professores de São Paulo. Foi aí que despertei para a luta
política. O projeto de ser gestor do capital eu joguei na lata do lixo, concretei,
deixei o cimento vedar tudo, e me tornei um professor. Percebi que o meu
negócio era outro. Quando eu fui pra USP eu já pensava nisso. Lá eu tomei
uma decisão que foi difícil, mas importante: se eu continuar na USP, eu terei
de começar de novo o 1.º ano, depois 2.º, 3.º, 4.º… Na FGV, eu já estava entre
o 3.º e o 4.º ano. E uma coisa me chamou muita atenção nesse momento: foi
a formação de uma escola nova de sociologia e de ciência política, um mestrado novo, diferente dos tradicionais, que foi o que foi criado na Unicamp.
Ter entrado no mestrado da Unicamp em 75, para começar em 76, em plena
ditadura, foi mesmo decisivo pra mim.
Murillo van der Laan – Fiquei interessado nesse ponto, do encontro
com Marx, que vem pela via da FGV, dos professores e do cursinho. Por que
o Marx naquele momento, do ponto de vista dos afetos, do ponto de vista
político e do ponto de vista cultural? O que tinha naquela atmosfera que você
absorveu particularmente, e que o levou ao Marx? A figura do Marx naquela
época era muito forte ou foi uma posição sua? Conta um pouco mais desse
encontro com Marx… além do Corinthians, é claro!
Ricardo – O Corinthians é ontogenético (risos!). Eu já dei a pista, Murillo.
Marx foi o seguinte: primeiro, quando a gente leu os autores marxistas,
comecei a lê-los na FGV. Foi aí que eu li Lukács, História e Consciência de
Classe, num curso de Sociologia, dado pelo Gilberto Vasconcelos. O Giba,
como o chamávamos, nos deu um curso sobre Marxismo e psicanálise, onde
estudamos Lukács, Freud e um pouco da Escola de Frankfurt. Fortaleceu-se
a ideia de que era preciso buscar a matriz desse pensamento. Neste sentido
que a FGV me foi bastante importante, porque estávamos no auge da ditadura militar, vivíamos um segundo período de terror do Estado. Depois de
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ter arrebentado a extrema esquerda, a ditadura militar estava devastando
agora o Partido Comunista Brasileiro e o PCdoB, os partidos da chamada
esquerda mais tradicional. Foi neste contexto que nasceu a ideia, minha e
de meu colega: temos que buscar a fonte, estudar o Marx. Nós nos reuníamos semanalmente na casa dele, que morava na Lapa. Começamos com o
volume I de O capital – antes de ter a edição da Civilização Brasileira, eu
tinha a da Editorial Cartago, em espanhol. Comecei a ler nessas duas edições. Naquela época, achar esse material pra comprar era de uma dificuldade
enorme. Então, até onde eu consiga me lembrar, os professores davam a
pista: Marx, Weber, Lukács, mas decidimos aprofundar o estudo de Marx.
Levamos mais de dois anos pra ler o Volume I de O capital. Foi basicamente
por isso e esse foi o início.
Guga – Ricardo, você já afirmou certa vez, acho que nalguma outra entrevista, que “sou um cientista social formado pela Unicamp”. Mas, o que isso
significa para você?
Ricardo – Significa o seguinte: eu encontrei no mestrado da Unicamp alguma
coisa muito especial, naqueles anos horrorosos. O que significa isso? Jovens
professores, formados pela USP, que foram fazer pós-graduação no exterior
(a maioria na França, alguns em outros países) todos ou quase todos marxistas, muito consistentes e com um debate que vivia um período de grandes
avanços. O projeto da Unicamp, uma jovem instituição, como tal, nasce aí,
teve um reitor, Zeferino Vaz, que foi seu fundador – ele teve boas relações
com a ditadura militar, eu não conheço bem a história dele, mas ele tinha
uma certa relação… – quando vinham pra cima dele, ele costumava dizer
assim: “deixe que eu cuido dos meus comunistas”.
Logo que entrei na Unicamp conheci o Décio Saes, que depois se tornou
o meu orientador no Mestrado. Ele me incentivou a ler Guerreiro Ramos,
além de Florestan, Fernando Henrique, que já havíamos lido em parte na
Graduação. Mas a minha vontade era estudar o mundo do trabalho. Faço
aqui mais um breve parêntese: eu me lembro que o primeiro curso que eu
tive sobre a questão sindical do trabalho foi o de Direito do Trabalho, ainda
na Graduação da FGV, dado pelo professor Ranulfo Freire, que pediu que
nós lêssemos o livro do Albertino Rodrigues e depois o do Leôncio Martins
Rodrigues, sobre sindicalismo. Quando eu cheguei na Unicamp, já tinha
se desenhando a ideia de estudar a questão do trabalho no Brasil. A leitura
desses autores – Hélio Jaguaribe, a sociologia do Rio, se juntou a uma outra
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demanda. Para entrar na Unicamp era preciso escrever um pequeno ensaio.
Escolhi dentre várias alternativas, o tema do populismo na política. Isso me
fez estudar os tantos textos de Weffort, de Octávio Ianni. Li também artigos
sobre ademarismo, sobre janismo, li quase tudo do populismo brasileiro,
fichamentos que guardo em uma pasta aqui em meu escritório, em alguma
parte. Li textos não-publicados do Weffort, seu debate com Carlos Estevam
Martins sobre o Partido Comunista. Tudo isso que ocorreu para participar
da seleção do Mestrado em 75. Na entrevista da seleção para a Unicamp o
Carlos Estevam Martins me questionou: “O que que é populismo? Populismo
não existe”. Respondi: “Se o populismo existe ou não, eu não sei, vocês é
que puseram esse tema no programa”. Então tudo isso me fez aprofundar
os estudos sobre a questão brasileira. Isto me ajudou a refletir muito sobre
essa questão e até hoje recuso a categoria do populismo. É um mérito, que
eu devo a Carlos Estevam Martins.
Trabalhar com Décio Saes foi uma experiência muito rica. Ele tinha feito
seu Doutorado na França, tinha uma formação sólida em Marx, Althusser,
Poulantzas. Com o Décio eu aprendi o que é ser um docente sério e respeitoso.
Se você é lukácsiano e eu sou althusseriano – ele falava pra mim – isso não
atrapalha em nada a nossa relação, se você fizer uma boa Dissertação, você
vai ter o meu apoio. Essa qualidade, eu aprendi com o Décio. E, quando da
banca, ele reconhecia os méritos e não deixava de apresentar suas diferenças,
fossem metodológicas ou políticas.
Eu tive outros professores na Unicamp que eram, como o Décio, recém
doutores, como André Villa Lobos, que tem uma tese sobre Marx, também
nesse período tive aulas com Michel Thiollent, francês, que foi um professor de metodologia das ciências sociais com quem eu estudei pela segunda
vez o Lukács, de História e Consciência de Classe. O Lukács da Ontologia, o
Lukács mais maduro, fui conhecer na sociologia e política com o J. Chasin,
que me foi indicado por Maurício Tragtenberg. A Ontologia não era lida era
pouco conhecida.
Mas além destes, tive aulas também Michel Debrun, que era um democrata
liberal progressista francês, ótimo professor de Teoria Política, com quem
eu li Maquiavel, Rousseau, Locke, Gramsci. Debrun fez um denso estudo
sobre a obra de Gramsci que, posteriormente, muitos anos depois, eu ajudei
a publicar pela Ed. da UNICAMP.
Assim, ir estudar na Unicamp foi uma mudança na minha vida, porque era
uma universidade nova, o IFCH era, prevalentemente, digamos assim, academicamente falando, bastante progressista e uma forte inspiração marxista.
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Citei alguns professores, poderia citar vários outros. Por exemplo, também
foi meu professor na FGV, Rubem Murilo, que estudava a questão agrária
em Marx, e posteriormente foi meu professor e colega na Unicamp. Pude
estudar também com Sérgio Silva, que morreu recentemente. Sérgio Silva
foi tradutor do Bettelheim (Luta de Classes na União Soviética), ele era autor
também, naquela época (depois ele mudou muito) era marxista de inspiração na linhagem do Charles Bettelheim. O Instituto de Economia não existia, o núcleo de Economia era dentro do IFCH e era dos poucos cursos de
Economia, durante a ditadura, que ensinava Economia Política. Tive aula
com Belluzzo, com João Manuel Cardoso de Mello, palestras com Maria da
Conceição Tavares, com todo esse núcleo predominantemente neokeynesiano.
Fiz um curso muito bom com o Beluzzo sobre o volume I e II de O capital…
Eu já vinha estudando O capital, como mencionei anteriormente.
Quando estava concluindo meu Doutorado na USP, em fins de 1985,
eu prestei concurso pra Unicamp, eram dezoito candidatos. Tinham duas
vagas, eu entrei em primeiro lugar. Por tudo isso, eu me sinto como alguém
para quem a Unicamp foi uma experiência que trago até hoje. Um elemento
importante nessa história foi que quando eu estava saindo da FGV, um dia,
o Maurício Tratenberg me pegou naquele pátio da FGV, acho que ele estava
esperando alguém que vinha buscá-lo e tal, ele me chamava de Ricardinho,
então disse: Ricardinho, você gosta do Lukács, ‘né? É!, eu disse. Você tem que
ir lá na Sociologia e Política e procurar o Zezinho. Você vai lá, você procura
o José Chasin e você vai fazer o curso dele. Pode falar que fui eu, o Maurício,
que te indiquei. Eu bati lá um dia, encontrei o Chasin, não o conhecia. Eu
disse, olha, o Maurício me indicou e eu queria fazer o seu curso. Aí é que eu
conheci um Lukács que eu não conhecia. Não foi aí que eu conheci Marx,
não foi aí que o conheci o Lukács de História e Consciência de Classe, mas foi
aí que comecei a conhecer, com o Chasin, a Ontologia do ser social. Isso me
levou a me associar politicamente ao seu grupo da “Sociologia e Política”.
Mas eu era um pouco um estranho no ninho, pois não me formei na Escola de
Sociologia e Política, onde Chasin dava aulas e estruturava seu grupo político.
Eu entrei nesse grupo que era, vamos dizer assim, um grupo de esquerda
dentro do PCB, muito autônomo em relação às teses do velho PCB, com uma
preocupação que eu acho que era muito válida, desenvolvida por Chasin e
que pode ser assim resumida: se não tivermos uma formação teórica sólida,
não teremos uma revolução social brasileira. O Chasin era caiopradiano,
isto também foi importante pra mim, eu já o tinha lido, a minha entrada
pela História era caiopradiana também, ainda que eu tivesse muito respeito
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pelo Nelson Werneck Sodré. Aliás, na segunda ou terceira edição do Adeus
ao Trabalho? tem uma cartinha que o Werneck me mandou. Quando saiu o
Adeus ao Trabalho? eu mandei pra ele um exemplar, eu não tinha intimidade
com ele, mas tinha respeito e consideração. Uns dez, quinze dias depois, ele
me escreveu: “Ricardo, li o seu livro num só golpe. Foi a melhor coisa que
se escreveu sobre o marxismo e teoria do valor nos últimos tempos”. Estou
lembrando aqui de memória. O Nelson Werneck não era de soltar elogio
assim sem mais. Aí inclui esse fragmento de sua carta na edição seguinte do
livro e sou muito grato ao Werneck Sodré. Por isso.
Guga – Nelson Werneck era um intelectual marxista, certo? E era militar
de carreira!
Ricardo – Sim, sim! É muito curioso, o Nelson Werneck era militar, mas
tem uma vastíssima produção marxista, só que seu marxismo era herdeiro do
marxismo da Terceira Internacional. Digamos assim, o marxismo do Partido
Comunista. Mas ele era uma figura muito erudita. Ele tem um livro sobre a
história da imprensa no Brasil, sobre a história da literatura brasileira, é dele
A História da Burguesia Brasileira, lembrando sempre aqui de memória. O
Werneck foi perseguido pela ditadura, foi preso. Ele liderou o Projeto História
Nova, tanto que anos depois, uma orientanda minha, Sueli Guadalupe, da
Universidade Federal de São Carlos – como você, Guga, orientanda que também
não era aluna da Unicamp. Ela fez um estudo crítico sobre a História Nova.
Foi uma tentativa de elaborar uma história marxista para o caso brasileiro.
Última nota, então, pra fechar os anos de formação: entramos no PCB, eu
entrei pelo grupo da Escola de Sociologia e Política. Éramos uma tendência
dentro do PCB (que, aliás, não aceitava tendências, dada sua predominância
stalinista). Assim, meu interesse intelectual foi o resultado dos estudos de Marx,
do marxismo e da militância naqueles anos. Com essas referências postas, eu
me liguei a este jovem grupo de intelectuais do PCB em São Paulo. A formação intelectual e teórica assumia também uma prática política na esquerda.
Beto – Em que ano foi isso, Ricardo?
Ricardo – Eu me aproximei do grupo em 1976, quando fui fazer o curso
sobre Lukács. Em 78, foi a entrada formal no PCB. Fiquei de 78 a 80, dois
anos. Ficamos, porque o grupo todo saiu do PCB em 80. A partir daí o grupo,
então chamado de “Grupo Ensaio” (porque nós tínhamos uma revista com
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esse nome), na qual eu escrevi bastante, participei muito, ajudei a organizar. Eu participei também, como jovem, da Revista Temas, que foi fundada
pelo Chasin, em São Paulo, junto com Gildo Marçal Brandão, Marco Aurélio
Nogueira e os mais jovens. No Rio, dialogamos muitas vezes com Carlos
Nelson Coutinho, Leando Konder, J. P. Netto. Era um projeto político do
setor mais intelectualizado do PCB, editada por Raul Mateos Castell, da
Editora Ciências Humanas.
Pra fechar a minha formação, eu não posso deixar de enfatizar também a
importância que tiveram Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. Eu já
citei o Caio Prado, o Werneck, o Florestan Fernandes, referências que foram
sempre vitais. Não é por acaso que eu sempre me refiro ao Florestan, é o
reconhecimento da influência que ele teve, como pessoa e como intelectual,
porque o intelectual, pra mim, não pode ser somente um excelente teórico,
mas deve ser provido de humanidade. E Florestan é exemplar. Mas eu me
lembro também que eu lia os textos que o Carlos Nelson Coutinho escrevia,
quando ele estava exilado, ele assinava como “Guilherme Marques”. Um
dia, eu falei pra ele: Oh Carlito!, eu lia tudo que você escrevia, que chegava
clandestinamente no Brasil. É mais um que eu queria homenagear. Depois,
nós tivemos muitas polêmicas na esquerda, por causa daquele seu conhecido
ensaio A Democracia como Valor Universal.
Muitos anos depois, quando nos reencontramos, lembramos muito daqueles
tempos. E eu fiz questão, quando fiz o meu concurso para Professor Titular,
em 2000, de convidar o Carlos Nelson Coutinho, como uma forma inclusive
de homenageá-lo. Junto com Leandro Konder e José Chasin, foram os três
grandes introdutores do Lukács no Brasil. O Carlito e o Leandro, no Rio de
Janeiro, pela Civilização Brasileira, e o Chasin, primeiro, pela editora que
ele teve em São Paulo, acho que durou pouco tempo, quando ele publicou o
primeiro livro de Lukács no Brasil, Existencialismo ou Marxismo, na editora
chamada Senzala, se eu não me engano.
Em minha formação, então, além dos autores que já citei, devo recordar
também outro autor que eu aprendi a respeitar, quando rompi com todas as
formas políticas e ideológicas de stalinismo. Para tanto foi muito importante
começar a conhecer e ler também a obra de Leon Trotsky.
Já fora do PCB desde 1980, nos aproximamos do PT, onde ingressamos
em 1983.
Fazendo um balanço hoje, posso dizer que esta experiência toda teve um
papel muito positivo para mim, pois permitia ligar um trabalho intelectual, científico, com a militância política, o que, para um marxista, não é uma antinomia!
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Conhecer na prática elementos da dogmática stalinista, no interior de um
partido comunista tradicional, foi muito importante para poder criticá-la
radicalmente.
No plano intelectual, ler o Lukács jovem, da reificação, com o Lukács da
maturidade, da ontologia do ser social, me ajudou a compor o quadro categorial analítico, ancorado na leitura sempre constante de Marx, me levou a
estudar a consciência de classe. Então, se a ideia inicial minha era fazer um
estudo crítico sobre o populismo, acabei fazendo, na dissertação de mestrado, que defendi em 1980, um estudo sobre a consciência de classe do
operariado brasileiro dos anos trinta. Eu estudei da Revolução de 1930 até a
Aliança Nacional Libertadora, procurando problematizar a tese da ausência
de consciência de classe em função da migração rural e urbana que, devido
a ascensão social, impediria a classe trabalhadora de buscar sua potencialidade revolucionária. Essa tese – da origem rural – aqui sintetizada, parecia
bastante insuficiente. Era preciso, para entender a consciência de classe,
estudar a relação entre as classes, o caráter do capitalismo brasileiro, o papel
do estado, as formas de dominação, a ideologia burguesa, etc. Foi o que tentei fazer. Acho que o grande livro dentro do Marxismo sobre a questão da
consciência de classe é de fato o livro do Lukács. Eu lia o Lucien Goldmann
que era um herdeiro, um seguidor do Lukács. E isto me levou a fazer uma
revisão crítica do getulismo, mas com a ênfase na questão da consciência
social operária. A tese saiu em livro: “Classe Operária, Sindicatos e Partidos
no Brasil”. Quando eu defendi essa dissertação, compreendi que tive em
minha trajetória uma dupla felicidade. Uma por ter tido na FGV estas pistas
que me levaram para as ciências sociais. E a segunda, por ter alcançado uma
fase muito rica na Unicamp entre 76-80, no Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, o IFCH, tudo isso em plena ditadura.
Quando terminei o Mestrado, eu tinha dois ou três projetos e foi difícil
decidir por um deles no doutorado. Um tinha a ver com o tema do populismo.
Eu já tinha lido nessa época o debate de Marx com a Vera Zasulich, tinha lido
a discussão do Lênin com os populistas russos, e ao mesmo tempo tinha os
sociólogos latino-americanos, lido Torcuato Di Tella, Gino Germani etc. E já
tinha compreendido que o populismo latino-americano não tinha nenhuma
semelhança com o populismo russo. O que é uma questão instigante para
um marxista, por que se chamam de populismo fenômenos completamente
distintos… O populismo russo é de base agrária anti-industrializante. É a
vanguarda da intelectualidade que é portadora de um projeto revolucionário
a partir das comunidades aldeãs camponesas russas – MIR – enquanto que
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o populismo latino-americano é urbano, é industrial e não é rural. Assim,
estava claro que alguma coisa aí não estava batendo certo. Uma segunda
ideia era estudar Marx na Alemanha, quase me candidatei à uma bolsa em
1980, para aquele país. Não o fiz basicamente por questões familiares, pois
tinha meu primeiro filho era muito novo, tinha menos de 2 anos. E, por fim,
a terceira opção ganhou força quando preparava minha dissertação de mestrado e estavam explodindo as greves do ABCD Paulista. Assim, enquanto
minha cabeça me empurrava para tentar avançar na crítica ao populismo, o
meu coração me empurrava para estudar as greves do ABCD. Era o novo que
estava surgindo. Era uma classe trabalhadora nova, uma nova classe operária
que se desenvolvia amplamente no Brasil. Era uma reflexão que eu já fazia na
universidade, como aluno e, depois, como professor na FGV.
Havia muita polêmica na época. Leôncio Martins Rodrigues dizia que essa
nova classe operária tinha um pouco da uma aristocracia operária, poderia ser
um polo “tradeunionista” no sindicalismo brasileiro, como formulou Maria
Hermínia Tavares. Eu via diferente essa realidade operária. Estava nascendo
uma classe trabalhadora com uma potencialidade grande, que não é igual à
aristocracia operária, é algo diferente. Então, decidi fazer meu doutorado na
USP. Quem é que pode orientar esse trabalho? Procurei o Professor Paulo
Silveira, que era marxista e aprovou e acolheu meu projeto. Foi aí que eu
entrei na USP, isso foi em fins de 80. E nessa altura eu já estava migrando para
universidade pública porque a FGV, em crise financeira e em crise política
com a relação à sua mantenedora no Rio de Janeiro, não tinha perspectiva
de incorporar esses recém sociólogos, que ela tinha formado, pois não havia
recursos. Eu brinco, às vezes, que eu me tornei cientista social de esquerda
e marxista não na USP ou Unicamp, mas na FGV.
Foi em 1979 que passei numa seleção para professor de história social, da
Unesp de Araraquara. Eu entrei como professor em tempo parcial na Unesp
e fiquei ainda mais uns poucos anos na FGV, até a Unesp abrir a possibilidade
de eu assumir a docência em tempo integral. Em 1986, quando houve concurso público na Unicamp, eu me candidatei, fiz e fui aprovado em primeiro
lugar, em um concurso com 18 candidatos. Por isso, minha formação passou
pela FGV, Unicamp e finalmente USP. O caldo de cultura, no qual eu pude
me formar, foi muito rico… Sobretudo, do ponto de vista da teoria social,
econômica, política e cultural.
Guga – Aproveitando o tema do marxismo, eu queria fazer uma pergunta
sobre. Você já disse que Marx é um autor do século XIX que pensou o
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século XXI. Eu penso que é uma forma de destacar a genialidade clássica do
Marx, de dizer que seu pensamento está vivo, é atuante, tem vigor. A gente
poder dizer que o marxismo, hoje, é o mesmo?
Beto – Deixa eu aproveitar o gancho. Aqui ficou muito claro que havia um
marxismo muito vivo na universidade e também na esfera pública plebeia,
não-oficial, era talvez confortável pra alguns, por conta da situação política
atual, admitir que realmente do ponto de vista das ideias, se não existia uma
hegemonia das esquerdas, existia aí uma propensão muito forte, nos campi
da universidade pública. Já que a pergunta é um pouco o estatuto do marxismo, a gente foi arrumando os eixos pra tentar perceber a sua formação,
porque no fundo os leitores conhecem – os leitores aqui, em Portugal – só
os livros de sociologia do trabalho. Antes disso, houve uma transição da
ciência política para a sociologia, da crítica do populismo para os estudos do
trabalho. Eu fico me perguntando como nós fomos parar cá hoje no Brasil,
particularmente, não tenho notícias de que isso aconteça em nenhum outro
lugar, numa relativa reabilitação da figura do Stalin, que era uma espécie de
senso comum intelectual, ser anti-stalinista, politicamente e ter pelo menos
o conhecimento de que Stalin não tem, rigorosamente, nenhuma obra teórica, nem aqueles livros que são reputados, referenciados, como de Stalin,
são dele. Ele sequer escrevia!… Então, só um pouco pra falar da atualidade do
marxismo na universidade – e fora dela –, pra depois amarrar, lá na frente,
com a sociologia do trabalho você pode nos dizer algo sobre a situação hoje
deste marxismo?
Ricardo – Beto, deixa eu tentar, então, navegar em três momentos pra pegar
as questões da Guga e a tua. Vamos começar pela sua, sobre a universidade,
porque com ela eu chego no marxismo hoje e no Stalin. Eu entrei na universidade como aluno em 72 e como professor em 76. Havia, à época, uma relativa
hegemonia da esquerda nas ciências sociais críticas. Ali juntava a luta contra
a ditadura – todos os gatos eram pardos, todo mundo que falasse em classe,
era considerado marxista. Nesse sentido, num sentido muito amplo, muitos
se diziam marxistas. Havia uma certa hegemonia da resistência crítica nas
universidades, o que podemos chamar livremente de um “marxismo acadêmico”, acrescido dos marxistas, homens e mulheres, que participaram da luta
armada contra a Ditadura, que estavam fora do PCB, embora muitos tenham
passado pelo PCB. O Fernando Henrique, por exemplo, consta que durante
um pequeno período foi do PCB, assim como outros. O Florestan teve, na
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juventude, uma aproximação com o Partido Socialista Revolucionário, que era
de tendência trotskista. Tanto Florestan, quanto Maurício Tragtenberg, por
exemplo, chegaram ao marxismo, seus primeiros diálogos foram com agrupamentos trotskistas. Essa “hegemonia” das esquerdas começa a se esfacelar na
universidade mais recentemente, no bojo da contrarrevolução neoliberal, do
fim da URSS, do chamado “fim do socialismo”. Para um marxista superficial
basta vir uma onda nova e muitos embarcam; Há já um bom tempo que pra
você ter recursos para um projeto subsidiado com apoio substantivo, não é
recomendável ser marxista, porque fica mais difícil. Os temas do marxismo
não são mais – aspas – “considerados cruciais”. Estou falando isso de modo
muito sintético e mesmo esquemático, uma vez que tratou-se de uma complexa mudança, a neoliberalização e a socialdemocratização da esquerda. No
primeiro momento, a socialdemocratização e no segundo a sua neoliberalização. O fim da União Soviética, nós vimos positivamente na época, no sentido de que poderia acentuar o fim do stalinismo. Daqui pra frente, ninguém
vai ter mais que “justificar”, na esquerda, os horrores da ditadura stalinista,
mas o fim da URSS fortaleceu por certo a onda antimarxista mundial. Você
sabe, Beto, que quase se contam nos dedos, hoje, os marxistas, em muitas
universidades europeias. E muitos que até se dizem marxistas, são de fato
socialdemocratas, não são, rigorosamente, anticapitalistas. No Brasil, com
a queda da ditadura, a democratização, o fim da União Soviética, a derrota
dos governos do PT, tudo isso fez com que muitos transitassem da esquerda
para a socialdemocrata ou até mesmo um neoliberal, com algum verniz.
Não creio, entretanto, que haja uma recuperação do Stalin com a força que
você sugere, não creio porque, primeiro: o Stalin sempre esteve presente,
por exemplo, no Partido Comunista Brasileiro, onde dirigentes e mesmo
intelectuais tinham forte simpatia pelo Stalin. Claro que sempre houve,
também, voz dissonante. No Partido Comunista do Brasil, o stalinismo
sempre foi uma tendência forte e durante muito tempo dominante. Assim,
penso que o que nós estamos vendo agora aparecer no Brasil eu não vejo
como um ressurgimento expressivo do stalinismo. Mas, em meio a tantos
ressurgimentos, como o neofascismo e o neonazismo, seria difícil imaginar
que não pudesse reaparecer também variantes neostalinistas. Então, eu não
exageraria na “retomada do Stalin”. Acho que, talvez, seja mais uma continuidade renovada do que nós tínhamos antes. Não sei se deu pra dar conta.
E o marxismo hoje, né Guga? É uma fase difícil do marxismo. Eu acho que
as derrotas foram profundas, mas eu vejo em vários marxistas um esforço
positivo e que nos oferece novas pistas. Por certo estamos ainda longe, por
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exemplo, da riqueza do marxismo, como no início do século XX, com Lenin,
Rosa, Trotsky, Gramsci, Lukács etc. Estamos longe também da força e potência que encontramos nas obras de Marx, de Engels, no século XIX. Mas estas
são, por outra parte, aquisições vitais que impulsionam o marxismo atual.
Veja-se, por exemplo, a obra do Mészáros: há nela uma pista muita rica. E eu
falo de uma obra que eu conheço razoavelmente. Sua análise das sociedades
do Leste Europeu e russa pós-capitalistas é uma das mais originais dentro do
marxismo no último quartel do século passado e primeiros vinte anos deste
século. Dialogando com Trotsky, por exemplo, Mészáros diz que a burocracia não é causa do fracasso do socialismo, mas consequência. Diz ele: se a
burocracia é a explicação para a deformação do socialismo, o que explica a
burocracia? A burocracia não pode ser sua causa. Eu estou simplificando
muito aqui um debate que é complicadíssimo, eu sei – mas Mészáros faz isso
com competência, especialmente em Para além do capital. Mas é preciso
lembrar que ele recupera vigorosamente a tese de Marx e de Trotsky, acerca
da impossibilidade do socialismo num só país. Ele recusa também a tese do
capitalismo de estado de Charles Bettelheim pois para Mészáros a sociedade
soviética gerou uma nova modalidade de capital, o capital pós-capitalista.
Sua formulação também se diferencia da tese de Robert Kurz. Faço aqui um
parenteses: eu já debati pessoalmente com Robert Kurz, que foi um dos autores anticapitalistas mais potentes, independente de minha crítica profunda à
sua concepção de trabalho e de classe trabalhadora. O Harvey também tem
feito um grande esforço para atualizar a crítica ao capitalismo. Alain Bihr, na
França, tem uma densa reflexão crítica sobre o capital. Não é possível entender o capitalismo hoje, sem aprofundarmos a crítica ao capital financeiro,
onde a contribuição de François Chesnais é vital, para não se incorrer na
tese da autonomização do capital financeiro. Então esse é o marxismo que
nós temos e temos que levar a peteca pra frente. Não sei se deu pra dar pistas
para estas questões todas…
Beto – Ponho dúvidas se há muitos lugares no mundo com editoras, revistas
e até alas partidárias com membros, de 20-30 anos, citando e recuperando
Stalin e o stalinismo, como no Brasil…, mas fica aí a polêmica. Se o Murillo
concordar e a Guga também, eu ia sugerir passar para os nossos blocos temáticos, para falar sobre a fusão do trabalho científico com a noção de intelectual engajado. Ou seja, o que esse marxista faz, a lecionação/investigação,
orientação, publicística e também o trabalho enquanto editor.
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Ricardo – Eu acho bom isso, porque a pauta é ampla e rica. Vou tentar ser
mais conciso nas minhas respostas.
Murillo – Seguindo nosso roteiro, pensei em propor que o Ricardo falasse
do fim dos anos setenta até o final da ditadura e meados dos oitenta, até o
começo dos anos noventa, dentro desses temas que o Beto já colocou, essa
sua formação enquanto um intelectual engajado, as greves, o estudo do trabalho, o efervescer do sindicalismo, pra depois a gente segurar a onda do
debate público sobre a centralidade do trabalho, por exemplo.
Ricardo – Só pra retomar e avançarmos para essa segunda parte: comecei
tentando entender um momento crucial da classe operária brasileira, os anos
30, o getulismo. Naquela época, na dissertação de mestrado, a gente podia
trabalhar quatro anos, não era esse sufoco controlado pela produtividade,
pelo tempo do capital, o inferno que é hoje. No meu doutorado, eu tentei
mergulhar fundo no movimento operário brasileiro mais recente. Já disse que,
quando eu entrei na Unicamp, eu tinha claro que queria estudar o movimento
operário brasileiro. Michael Hall, Maria Hermínia Tavares de Almeida, Paulo
Sérgio Pinheiro eram alguns dos especialistas. A Unicamp tem um acervo de
história social operária brasileira, latino-americana e mundial maravilhoso,
que é o Arquivo Edgard Leuenroth (AEL), do qual eu fui inclusive diretor,
junto com o meu querido amigo que já se foi, com quem eu tinha uma relação pessoal magnífica, Marco Aurélio Garcia. Aproveito para lembrar dele
aqui e modestamente homenageá-lo, pois ele estaria fazendo 80 anos nestes
tempos horrorosos. Eu fui durante três anos diretor adjunto dele no AEL, a
convite dele. Depois o Marco entrou para o governo do PT em Campinas e
eu virei diretor do arquivo, um Arquivo excepcional, maravilhoso.
Pois bem. Como suscita a questão do Murillo, nos anos 80 eu tive um
segundo momento de definição que foi interessante, como eu já me referi:
eu tinha três opções de pesquisa: fazer uma crítica à teoria do populismo era
uma delas. E veja que este tema é ainda atual: quase todos falam em populismo hoje, o que expressa um enorme rebaixamento conceitual. Não estou de
acordo com essa discussão, que é de fundo liberal. Os governos “populistas”
são tanto aqueles de direita como de esquerda. A forma aparente passou a
ter mais importância do que os reais interesses de classe. O segundo projeto
era ir pra Alemanha estudar filosofia e ler Marx. E o terceiro, era estudar um
tema que eu tinha muita paixão. Quando eu estava estudando o movimento
operário getulista, participei ativamente das greves do ABC paulista, como
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intelectual e como militante. Nós tínhamos contato, naquela época, na revista
Ensaio, com alguns militantes que tinham papel importante na luta operária do ABCD Paulista.[8] Desde muito tempo, eu tenho contato vivo com a
classe trabalhadora, com o movimento operário e nós atuávamos também
politicamente, ainda que de modo limitado. Eu fui às assembleias do ABCD,
acho que quase todas elas. Conhecia todas as lideranças do ABC. Quando
saiu o meu primeiro livro, O que é Sindicalismo, em 80, eu dei de presente
para o Lula, no escritório dele, no Sindicato Metalúrgico de São Bernardo.
Assim, ainda bem que eu optei por fazer essa tese, porque se eu tivesse
ido estudar filosofia, eu estaria fazendo alguma coisa que eu certamente
teria adorado, teria um domínio do alemão, que eu gostaria hoje de ter e
não tenho. E se eu tivesse estudado o populismo, eu acho que eu não teria
entrado pesado como eu entrei no estudo da classe operária. Isso me permitiu
entender a classe operária. Defendi a tese em 86, o livro foi publicado em 88,
com o título A rebeldia do trabalho.
Aqui devo fazer uma referência importante em minha formação intelectual
marxista, uma viragem ontológica, metodologicamente falando, na leitura
de Marx, bastante influenciada pela Ontologia de Lukács. Eu tinha, até o
mestrado e o começo do doutorado, uma visão marxista marcada por uma
fundamentação epistemologizante. Nesta visão tradicional, uma tese deveria
ter, primeiro, um capítulo teórico, segundo uma análise da realidade, terceiro
o objeto empírico e quarto a conclusão. Mas não é isso que o Marx faz. Não
conheço nenhum texto do Marx que ele começa pela teoria, depois a empiria,
depois as conclusões. O capital não começa com uma teoria geral abstrata.
Marx começa pela mercadoria, isto é, parte do plano mais microcósmico e,
a partir daí, através das abstrações, pode desvendar de modo monumental
o capital. Por isso, que a minha tese tem um desenho e o livro, publicado
depois, tem outro. A partir daí, vocês vão perceber que eu mudei um pouco
a escritura, o método de exposição do meu trabalho. O Marx, no Prefácio
de O Capital fez uma indicação metodológica decisiva e central, quando afirmou que o método contemplava tanto o percurso da investigação, quanto o
percurso da exposição.
[8] O maior cinturão industrial metropolitano do estado de São Paulo que agrupa as
cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Com
um dos principais parques industriais da América Latina, a localidade agrupa fábricas de
montadoras multinacionais e foi berço do assim-chamado “novo sindicalismo”, de fins
dos anos 1970 e início dos 80. Um dos berços políticos e sindicais mais fulcrais do Partido
dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
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Outro momento importante em minha pesquisa, foi a realização de um
Seminário avançado, na Itália, em 1989, junto à Universidade de Bologna e
Universidade John Hopkins (Campus de Bolona). Lá tive um “click” e pensei:
não dá para entender mais o movimento operário brasileiro sem entender as
mudanças que acontecem de forma mais acentuada no cenário global, dentre elas, as mutações do capital, as metamorfoses do mundo do trabalho, a
crise do sindicalismo. Aí começou a minha pesquisa procurando entender
primeiro o que estava acontecendo nos países capitalistas avançados. Eu
estudei um pouco mais atentamente a Inglaterra, Itália, França e olhando
um pouco para o Japão e Estados Unidos. Quando fiz minha pesquisa na
Universidade de Sussex em 97-98, pesquisei a década da Thatcher e depois a
vitória nos anos 90 do New Labor, a chamada Terceira Via. Tudo isso foi um
laboratório interessantíssimo e resultou no livro “Os Sentidos do Trabalho”,
que eu apresentei no concurso para professor titular da Unicamp, em 2000.
Essa linhagem de pesquisa sempre caminhou pari passu com meus estudos sobre Brasil. Desde 1986 eu coordeno um grupo grande de pesquisa na
Unicamp, Mundo do Trabalho e suas Metamorfoses (GPMT). Como primeiro
resultado coletivo de pesquisa nós já publicamos uma série, “Riqueza e Miséria
do Trabalho no Brasil”, que está em seu IV volume. É uma pesquisa longa e
densa sobre diversos aspetos da classe trabalhadora brasileira, a reestruturação
produtiva e suas repercussões nos cenários do trabalho. A eles, se somam vários
livros e artigos individuais, mas que são parte da produção de nosso grupo.
Outra coisa que me foi importante foi que, em um mês participando desse
Seminário, eu não ouvi nenhuma vez a palavra socialismo. Eu pensei, então:
alguma coisa está mudando, vamos voltar pra nossa América Latina, porque
lá pelo menos em socialismo a gente ainda fala! Claro que eu estou me referindo ao universo que existia naquele Seminário Internacional. Mas, o que
retive como extremamente relevante é que que não dava mais pra explicar
o movimento operário pela análise exclusiva da via nacional. Marx nos ensinou, com Engels, no Manifesto Comunista, que o capitalismo levou à mundialização de um modo de produção social, então, não seria mais possível,
desde aquela época, explicar a classe operária só pela análise da via nacional.
A terceira coisa que me marcou muito: eu fiquei absolutamente estupefato
com as teses do fim do trabalho, em amplo avanço na Europa, que a Raquel
Varela, dentre tantos outros, sempre confrontou. O Alain Bihr confrontou
também. Eu publiquei o livro do Alain Bihr, no Brasil, Da grande noite à
alternativa, porque é uma crítica radical a essa tese. O Pietro Basso também
confrontou até a alma. O Mészáros também, mas o “tom dominante” no
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cenário europeu era que a classe operária estava desaparecendo. Germinava a
sociedade do “cidadão” individual. Também não tinha mais revolução. Tinha
a democratização cidadã. Foi aí que o meu estudo procurou contraditar estas
teses: inicialmente com o livro Adeus ao trabalho?, posteriormente com Os
sentidos do trabalho e no que veio de lá pra cá.
Desde então, estes tornaram-se os desafios, que estão presentes nos temas
que eu venho desenvolvendo, ou seja, quem é a classe trabalhadora hoje, ao
contrário de “decretar” o seu fim. Quais são as mutações verdadeiras e reais?
Isso porque tem um marxismo tradicional, que eu recuso, no qual a classe
operária é igualzinha à classe operária dos séculos XVIII e XIX, como se a
fábrica fosse a mesma. A primeira vez que eu entrei numa fábrica deve ter
sido no final dos anos 70. De lá pra cá, eu já entrei em diversas fábricas, em
vários países do mundo; é só entrar num banco ou num shopping, nas fábricas, que você percebe as mudanças. Nós temos que entender a classe que vive
do trabalho com hífen (classe-que-vive-do-trabalho), termo que eu cunhei.
Não é um conceito novo. Claro que tem a ideia de pensar mais ampla, mas a
classe-que-vive-do-trabalho é a classe trabalhadora, tal como Marx e Engels
a definem, olhada contemporaneamente. O hífen é emblemático, a classe
trabalhadora é ainda mais fragmentada e é preciso compreender a dimensão
e consequências disso. Eu não percebi isso hoje. Em Adeus ao Trabalho?,
em uma de suas edições atualizadas e ampliadas, tem um capítulo chamado
“Indivíduo, classe e gênero humano” – e depois em Os Sentidos do Trabalho,
onde eu indico claramente essa questão que é crucial: pensar que a classe
trabalhadora de modo amplo e heterogêneo, não é só masculina, branca …
Quando eu terminei o Adeus ao trabalho? eu tinha ainda um ponto para
aprofundar. Eu não tinha enfrentado o debate com o Habermas. Eu tinha
enfrentado o debate com o André Gorz, Klaus Offe, com vários outros, que
eu cito lá, mas o Habermas estava aqui na garganta. Por isso, quando eu fui
pra Universidade de Sussex, na Inglaterra, em 97/8, estudei em profundidade
dois autores: o Habermas, a sua Teoria da Ação Comunicativa e a Ontologia
do ser social de Lukács. Um capítulo que me deu muito trabalho no livro
Os Sentidos do Trabalho, é aquele “Excurso sobre a centralidade do trabalho:
a polêmica entre Lukács e Habermas”. Eu acho que Os sentidos do trabalho foi
o texto que me jogou em cheio neste debate teórico. Em parte, ele é quase
uma continuidade do Adeus ao Trabalho? que era pra ser um livro muito mais
longo. Por contingências burocrático-acadêmicas, tive que ser mais enxuto.
Em Os Sentidos… eu pude avançar no ponto que considero central.
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Beto – É um pouco difícil para o próprio autor se perceber nesse processo
e não é lisonja alguma, é um dado objetivo, é uma fórmula nova, é um grupo
de textos que se internacionalizou. E não são textos fáceis, além de serem
ortodoxos e radicalmente marxistas, no sentido teórico, mas também no elã
anticapitalista, você tem um debate sobre a teoria do valor, tem uma interlocução com autores que não são fáceis. Pense o que se pense a respeito do
Gorz, do Habermas, do Offe, são leituras densas e difíceis. Então, são críticas
que pressupõem um leitor muito informado e ao mesmo tempo você falou
que a maré não estava pra peixe, o marxismo não era predominante, então
a que a gente pode reputar um texto que vai na ontologia do ser social pra
falar da centralidade social do trabalho, um público leitor, tão alargado, tantas
edições em tantos idiomas, qual é sua pista sobre esse fenômeno editorial
global – já tão notável?
Ricardo – Meu caro, não sei se é tudo isso, francamente. Uma das coisas
que me deu mais felicidade, n’Os Sentidos do Trabalho, foi vê-lo publicado
na Índia. Foi publicado nos EUA, Inglaterra, em vários outros países, mas
publicá-lo na Índia eu nunca tinha imaginado que pudesse acontecer.
Quanto ao Adeus ao Trabalho? Beto, que vai sair agora em inglês– aliás, foi
o Murillo quem fez um excelente trabalho de tradução para o inglês – além
de vários outros países, creio que se deva ao fato de que eu tive a possibilidade de me contrapor ao Adeus ao proletariado, de André Gorz. Eu tenho um
enorme respeito pela obra do Gorz (e a forma como ele morreu é sublime).
Mas a “não-classe dos não-trabalhadores”, que ele apresentou nesse livro, o
que é isso? Como se conceitua algo pela sua dupla negação? O que é “não-classe dos não-trabalhadores”? Por que eu tenho que o repetir, aqui no Sul,
tal equívoco eurocêntrico? E lembre-se que o Habermas se disse convencido
desta questão – da perda de relevância do trabalho – pelas obras de Gorz e
de Claus Offe. Certamente que me ajudou muito o vigor crítico de Mészáros,
que nunca se curvou a esses autores. Acho que o meu livro é um olhar de um
intelectual marxista latino-americano, que olha globalmente o mundo, que
aprende com a Europa, mas que também sabe ler e pensar com a própria
cabeça, que tem sangue negro e tem sangue indígena, além de português e
de italiano. Eu tenho avós italianos, avô português, mas tenho alma indígena
e negra, e ela ferve, ferve intelectualmente. Acho que isso ajudou.
Foi com esse espírito que fui refletir criticamente sobre a obra de Habermas,
A teoria da ação comunicativa. Como eu indico no livro Os sentidos do trabalho,
impressiona que, enquanto Weber é amplamente citado por Habermas, no
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original ou na fonte, ao longo de toda obra e particularmente no item referente à sua Teoria da Modernidade, o mesmo não ocorre em relação à obra
marxiana. No item denominado “Marx e a Teoria da Colonização Interna”, o
mesmo Marx sequer é citado no original. As referências são feitas com base
em interpretações, como as de Claus Offe e outros. E além das referências à
Marx serem escassas, praticamente inexistem referência, no original ou na
fonte, à obra marxiana, em forte contraste com o tratamento dado à Weber.
Mas sabemos que há muitos autores e autoras que seguem outras direções.
Eu acompanho com atenção, por exemplo, as pesquisas que a Ursula Huws
faz na Europa. Ela foi uma autora que ao seu modo, ajudou a demolir a tese
do fim da classe trabalhadora na Europa. Ela criou uma pista que eu exploro
até hoje, no livro The Making of a Cybertariat, que eu indiquei a publicação
no Brasil, pela editora da Unicamp (também com tradução de Murillo), onde
se procura uma compreensão mais global do proletariado.
Sabe uma coisa bacana, Beto? Eu sinto que o meu trabalho também repercute na América Latina, porque nós brasileiros – você é brasileiro, como eu,
a Guga, o Murillo – a gente tem às vezes a cabeça voltada pra Europa e as
costas pra América Latina. Por sorte há um movimento de revisão de tudo
isso. Eu tenho lido autoras negras e autores negros, as autoras mulheres e
indígenas, o que me dá força para em algum momento ficar muito incomodado com outras autoras eurocêntricas, que querem agora nos ensinar que
Marx está morto, ainda que usando o seu nome.
Para fechar este bloco, acrescento que nosso projeto é integrado, ele não é
só individual, mas incorpora um grupo grande de alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado; de diversas universidades do país e mesmo
de outros países. É um trabalho sobretudo coletivo, em que as pesquisas de
cada um são inseridas nesse projeto mais geral e global. Se as empresas não
abrem seus espaços para nossas pesquisas, nós a fazemos pelos sindicatos,
pelos bairros, pelos depoimentos de trabalhadores e trabalhadoras, pelos
desempregados etc.
Guga – Aproveitando essa deixa do eurocentrismo, eu estava lembrando
de ter participado de um congresso, há uns três anos, na Espanha, onde era
palpável a recusa à ideia do trabalho informal na Europa, os participantes
europeus presentes preferiam tratar da informalidade, no velho continente,
como se fora escolha dos trabalhadores. Se isso já não era verdade à época,
penso que agora muito menos. Claro que existem diferenças entre os hemisférios Norte e Sul, o trabalho informal no Sul não é uma novidade, contudo,
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hoje, o novo proletariado do setor de serviços, do call center, dos aplicativos,
é uma realidade que não é somente do Sul. Você vê nisso alguma possibilidade de laços de solidariedade ou possibilidades de lutas internacionalizadas?
E, como eu sei que temos pouco tempo, eu já acrescento uma segunda
questão. Quando eu vim fazer pós-doutoramento, cá em Portugal, em 2011, eu
lembro que alguns autores, estudiosos da migração internacional afirmavam
não haver sentido na aversão que os trabalhadores autóctones tinham pelos
imigrantes, porque os imigrantes competiam entre si, eles não estavam, de
maneira nenhuma, ameaçando os empregos dos trabalhadores locais. Hoje,
penso que essa realidade não é exatamente a mesma. Não é mais o imigrante
a fazer o trabalho sujo e o trabalhador local a escolher postos de trabalho do
seu interesse. Eu fico a me perguntar de que modo as ciências sociais, o cientista social poderia contribuir para que essa contradição social, que é entre
capital e trabalho, não se tornasse, cada vez mais, uma contradição intraclasse.
Desculpa pelas questões, mas gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre.
Ricardo – Guga, como você mesma disse, é um complexo de várias questões importantes, eu vou tentar ao menos dar algumas pistas. A primeira, a
incapacidade de perceber a explosão do trabalho informal na Europa, se eu
puder sintetizar nesses autores que eu polemizo. Não vale jamais pra todos,
bastaria pensar nos trabalhos críticos da Raquel, do Alain Bihr, do Pietro
Basso, do Mészáros (uma obra verdadeiramente gigantesca), etc. Creio,
entretanto, que em muito da sociologia que se faz na Europa, tirante todas as
exceções, digo mais uma vez, há uma incapacidade de compreender a lógica
do capital global. Veja-se a tese do “capitalismo do conhecimento”. Do capitalismo da tecnologia sem trabalho, ao modo de Manuel Castells. O único
que me surpreende ter entrado nessas teses, da irrelevância do trabalho e
da classe trabalhadora, que tinha cabedal teórico pra não entrar nessas teses
foi o Kurz. Sua obra, sabemos, é áspera e positivamente anticapitalista, de
modo que a sepultura que ele faz ao proletariado não se sustenta. Sua obra Os
últimos combates, são a expressão destes limites, de um autor que, em grande
medida, foi dos mais importantes, nesta era de ausência de críticas radicais ao
capitalismo. Se tem uma coisa que a gente não para de ver no capitalismo são
combates, que são constantes e não os “últimos”. Mas a maioria desses autores
que eu citei, à exceção do Kurz, não faz uma crítica radical ao capitalismo.
Então, se essa crítica não é radical, há uma certa subsunção ao capitalismo
de tipo mais socialdemocrático, que não é mais capitalista. Segundo ponto:
Offe escreve um trabalho, em 1985, no qual pergunta: “o trabalho, categoria
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sociológica chave?” E responde que não é. Ele diz, nessa tese, que o mundo
da socialdemocracia, na medida em que fez expandir a res pública, seria
responsável por eliminar a lógica da ética do trabalho na empresa privada.
São muitos erros, um atrás do outro. Primeiro, já em 1985, o Offe podia ter
entendido, e isso vale também para o Habermas, que a socialdemocracia já
estava em claro descenso. Aliás, o grande livro, no Norte, vale aqui recordar,
é Trabalho e capital monopolista, do Braverman, um livro verdadeiramente
denso e pioneiro em termos do que vinha ocorrendo no mundo do trabalho,
eis aqui outra belíssima exceção. Quando ele escreveu esse livro, ainda não
havia surgido o neoliberalismo, mas Braverman já tinha sacado duas dimensões centrais: a privatização e a mercadorização dos serviços e, portanto, a
ampliação do proletariado de serviços. Veja como um autor do Norte, marxista, percebeu com perspicácia, o quanto o capitalismo devassou o setor
de serviços, fazendo-o gerar lucro e mesmo mais-valia. Eu tentei entrar
nesse tema, mais profundamente, no Privilégio da Servidão, ainda que nos
Sentidos do Trabalho eu faça o debate do valor, mas os autores de quem eu
estava partindo eram os franceses, uma pista dada por um aqui e outro ali,
desde o Jean Lojkine, Jean-Marie Vincent, Andre Tossel, entre outros. Muito
bem… Os serviços se tornaram capitalistas, passaram a dar lucro em muitos
dos seus setores – não dá pra trazer o debate aqui – e mesmo gerar mais-valia
em muitos casos, ampliando – e não reduzindo – o proletariado. Sabe quem
sacou essa tese há muito tempo: o João Bernardo, que sempre teve claro que
a classe trabalhadora de fato se ampliava. Tese que eu pude aprofundar em
Os sentidos do trabalho foi publicado em Portugal por iniciativa de meu caro
amigo Elísio Estanque. A tese da proletarização dos serviços, que agora se
amplia ainda mais intensamente, por conta da explosão dos aplicativos e das
plataformas digitais, foi a pá de cal que faltava na tese equivoca e eurocêntrica
do fim do proletariado e das lutas sociais, que ressurgem em escala global.
Isso porque as empresas de aplicativos, de entrega de alimentos, produtos,
serviços de transporte, etc., são também cada vez mais globais.
A Uber, por exemplo, tem cinco a seis milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que laboram no trânsito, com carros, ou nas entregas com motos,
sem falar daqueles que estão nos escritórios. A Amazon (complexo que
inclui a Amazon Mechanical Turk), não para se ampliar: como eles dizem,
“de A a Z”, tudo há na Amazon. Começou vendendo livros, hoje você tem
tudo na Amazon. Ela está disputando com Netflix e o seu proprietário agora
volta-se para a exploração do espaço. Deve estar maquinando o que vai
fazer pra explorar capitalisticamente o espaço, quando o mundo está sendo
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destroçado, com sua colaboração. Tudo isso permite descortinar um cenário
de novas lutas sociais e cada vez mais internacionais.
Nós temos percebido essas novas tendências. Por exemplo, já há diálogos
entre os entregadores latino-americanos. Nós temos feito um esforço aqui,
nosso grupo tem procurado estudar estas ações de resistência. Sabemos
que capitalismo, até o início do século passado, tinha um movimento operário nacional, enquanto se internacionalizava o capital, estava se tornando
imperialista. Hoje, o capitalismo é mundializado – eu prefiro falar mundializado, ao modo do Chesnais, do que globalizado, sem entrar aqui no
debate conceitual – e o movimento operário não pode mais existir com
base exclusivamente em lutas nacionais. Esse debate é vital e faz com que
cheguemos à questão da migração. A tese que eu desenvolvi, que está no
Privilégio da servidão, pode ser assim resumida: a classe trabalhadora só pode
ser entendida hoje como uma entificação social global e os imigrantes são a
expressão mais viva disso. Os estudos de Pietro Basso e Fabio Perocco têm
apresentado em detalhe estas ações. A classe trabalhadora imigrante, que é
global, que esparramada no mundo inteiro, é a expressão fenomênica mais
clara, em minha opinião, da tese que eu venho defendendo há muitos anos,
da precarização estrutural do trabalho em escala global. E a precarização
é estrutural não por causa da tecnologia, mas por conta desse sistema de
metabolismo antissocial do capital que é profundamente destrutivo. Aí eu
sou devedor, sim, com orgulho, da tese do Mészáros. Você tem uma lógica
social que destroça a classe trabalhadora. Podemos recordar uma vez mais
do trabalho imigrante, que o escritor e jornalista alemão Günther Wallraff
apresentou no livro “Cabeça de Turco”, publicado nos anos 80, que trata
das dificuldades do árabe que procurava emprego na Alemanha. Ele é um
alemão que se transfigura em árabe, cortou e tingiu o cabelo de preto, pôs
um bigode também preto, passou a falar alemão com sotaque árabe e foi ser
trabalhador precário, ao modo dos imigrantes, para denunciar as condições
de trabalho dos imigrantes. Podemos recordar também do livro de Satoshi
Kamata, que fez a primeira forte denúncia das condições de trabalho na
Toyota e em suas fornecedoras. O Satoshi é também um jornalista que se
faz passar por trabalhador terceirizado. O que nós estamos vendo também
é que o trabalho imigrante vem acentuando a xenofobia, porque hoje o
trabalhador da Alemanha, da Itália, da França, da Inglaterra, por conta do
desemprego também luta pelo trabalho que o imigrante fazia antes, o chamado trabalho sujo. Quando se escasseia o trabalho – aspas – “limpo”, todo
mundo vai lutar pelo trabalho sujo. Eu lembro que no último dia de campanha
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do Trump, em 2016, eu estava na Inglaterra, a Hilary disse o seguinte: “Nós
vamos lutar pela middle class, a sociedade da classe média norte-americana”.
Sabe o que disse o Trump? “Eu sou o candidato da classe trabalhadora dos
Estados Unidos. Se eu ganhar a eleição, nenhum imigrante vai entrar mais
aqui. Todo emprego dos imigrantes vai ser pra você, operário norte-americano que eu represento!”. Com isso, o Trump teve voto operário. Isso
mostra as limitações desta esquerda. Pra fazer um contraponto positivo, eu
fui lançar o Adeus ao Trabalho?, muitos anos atrás, num movimento sindical
– a Confederação Intentersindical Galega (CIGa), na Espanha, ou melhor,
na Galícia. Foi a primeira vez que eu vi, na Europa, numa assembleia onde
eu apresentei o meu livro, publicado por esta entidade, na qual os imigrantes
foram convidados. A direção da CIGa dizia: “aqui no nosso sindicato não
vai ter prática xenófoba, não aceitamos, porque a gente reconhece a classe
trabalhadora, sejam latino-americanos, africanos, o que for, são como nós
galegos”. Os desafios passam por aí e mostram conexões de lutas globais com
as lutas nacionais. Isso mostra a importância de estudos e reflexões sobre a
história global. Marcel van der Linden tem dado efetiva contribuição nesta
linhagem, de modo muito positivo. Certamente ele não é o único, mas tem
atenção a esse tema, a Raquel com o grupo também e tantos outros. Estudar
essas lutas sociais globais é muito importante. Veja, por exemplo, as lutas da
Índia hoje. A Índia tem um proletariado, quantitativamente falando, mais
expressivo no mundo. Recentemente houve uma greve de 250 milhões de
trabalhadores do campo. As greves da China, que a Berverly Silver estudou,
no início do ano 2000, mostram esse processo. Eu publiquei o livro dela, na
minha Coleção, pela Editora Boitempo, e é outro exemplo da importância
de acompanhar estas lutas mundiais.
Podemos também recordar o caso chinês. Recentemente também publicamos no Brasil (eu tive a felicidade de escrever a apresentação) o livro
Desenvolvimento Desigual e Combinado Hoje, do Neil Davidson (2021), mostrando como a China é um caso emblemático do Desenvolvimento Desigual
e Combinado, onde as lutas de classes também se acentuaram muito nas
últimas décadas. Pode-se até mesmo dizer que o cenário mundial está de
algum modo calibrado e conectado com as lutas de classes do operariado
chinês. Assim, temos que buscar uma intelecção, termos uma melhor compreensão desse movimento mais global do proletariado. E a explosão das
revoltas desses polos de imigração no “centro do mundo”, que não param
de se ampliar, são exemplos importantes da luta de classes em dimensão
mais global. Eu presenciei uma vez uma cena em Veneza que me assustou
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profundamente, antes desse fascismo ter se expandido na Europa. Eu estava
caminhando por Veneza e de repente vi a polícia fechar a entrada e saída da
Praça São Marcos. A partir dessa ação, não entrava mais nenhum imigrante
africano vendendo mercadorias, enquanto o bloqueio racista não fosse desfeito. Nenhum negro poderia adentrar à Praça São Marco. Então formou-se
um “bolsão” de negros para um lado e para outro, sempre fora do espaço
amplo da Praça. É possível isso! Por certo, nós vamos ter muitas rebeliões
nestas próximas décadas. Embora o mundo do capital nunca aparentemente
se apresente tão poderoso, ele não consegue esconder sua crise estrutural
de proporções profundas e insolúveis. Quer porque uma parcela enorme da
humanidade hoje não consegue sobreviver com um mínimo de dignidade,
quer porque a destruição da natureza, a sua devastação se torna cada vez
mais intensa, e tudo isso sem contar a exacerbação do racismo, da xenofobia,
dos feminicídios, do sexismo contra as mulheres, as lutas de resistência das
comunidades indígenas etc.
Assim nós temos hoje muitos polos de tensão mundial. E o sistema de
metabolismo antissocial do capital, formulação de Marx que Mészáros tão
ricamente desenvolveu, vivencia um momento em que, ao mesmo tempo em
que seu poderio é quase ilimitado, suas contradições também não param de
se ampliar e de agudizar. É como se fosse um queijo suíço que não para de
vazar por todo o lado. Chega uma hora isso tudo vai explodir como panela
de pressão…
Beto – Ricardo, vou aproveitar e te fazer uma pergunta sobre a panela de
pressão. É uma pergunta um pouco polêmica, do ponto de vista dessas
apresentações que acabamos de fazer. Ou ao menos apresentam um ponto
de vista distinto. Partindo de um caso concreto, para colocar algumas questões, digamos, mais controversas. Foi instituído em determinado momento,
na Autoeuropa de Setúbal, ou seja, na relação da Volkswagen alemã com
a portuguesa… e a classe trabalhadora, quer dizer, aquele grupo operário,
metalúrgico com algumas qualificações específicas, para uma tarefa que
era de um modelo específico de carro, iam ser deslocadas, em determinado
momento no final de semana, de Portugal à Alemanha, e naquele momento,
juridicamente, a empresa não seria alemã. Então, quer dizer, o que aconteceu foi que o IG Metall, sindicato operário alemão tinha uma linha mais ou
menos predominante hoje nos sindicatos europeus que não é xenófoba, é
socialdemocrática no sentido da livre-circulação da força de trabalho, ou seja,
homens e mulheres são livres para circular desde que na forma-mercadoria.
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Então, a linha do sindicato metalúrgico de lá era simplesmente um folheto
para recebê-los, “de braços abertos”, mas eles iam, objetivamente, para furar
uma greve alemã. Era um voo-charter de fura-greves do Sul.
Ricardo – Isso os portugueses, os trabalhadores de Portugal?
Beto – Exato. Nesse fim de semana, especificamente, foi uma situação que
durou pelo menos um ano, e que tinha todo um aparato jurídico e político,
que garantia essa condição. Entre essa linha de livre circulação de trabalhadores, ou seja, da livre circulação da força de trabalho como mercadoria
à mercê do empregador ao melhor preço, e como carne mais barata, para
furar uma greve operária, não tinha nenhuma política, sindical ou política,
enfim, não tinha ninguém, advogando em nenhuma outra linha que não fosse
nem a da direita xenófoba e hidrófoba, nem essa linha, digamos, “de menor
resistência”, de simples, em abstrato, “somos todos iguais”, vinha inclusive
no folheto dizendo o seguinte, aliás o detalhe do folheto é um pouco perverso: “São bem-vindos os trabalhadores portugueses, mas cuidado para não
quebrarem as nossas máquinas”. Então, quer dizer, nessa situação, de quem
continua sendo marxista, internacionalista, tem um coração transnacional,
o capital continua sendo, tendo as suas sedes entre as divisões internacionais e fazendo dinheiro com isso. Existe alguma alternativa, para se pensar,
que não seja nem, digamos, da livre circulação social-democrática, nem da
direita xenófoba, existe algum exemplo da classe trabalhadora que a gente
possa lembrar do passado e que alternativa real pode-se pensar a respeito?
Ricardo – Veja bem Beto, é uma questão rica e bastante complexa… deixa
eu tentar dizer o seguinte: o sindicalismo europeu, até onde eu posso falar
por conhecer um pouquinho, mas como quem não é europeu, naturalmente,
encontra-se em grande medida prisioneiro de uma concepção sindical de
conciliação, que diz o seguinte: a classe trabalhadora vende a força de trabalho e a função do sindicato é valorizar a força de trabalho. E se esse acaba
por ser praticamente o único papel do sindicato, a força de trabalho deve ser
sempre valorizada, ser uma mercadoria que melhora na medida em que o
capital também se valoriza. Se assim for, não é difícil perceber que uma ação
de classe anticapitalista é cada vez mais distante, quando não ausente. Esse
argumento, por exemplo, que acentua o caráter reformista dos sindicatos,
você encontra no belo livro anteriormente citado de Alain Bihr, que assim
resume essa tendência: o compromisso socialdemocrata acabou por aceitar
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o fetichismo do Estado… transferindo para a socialdemocracia e o Estado
a resolução dos confrontos de classe. Então, penso que será vital romper
com essa prevalência de uma política socialdemocrática, muito moderada e
agora compensada com as questões – aspas – “contemporâneas de gênero
etc., de geração, dimensões étnicas”, mas, digamos assim, sem articulá-las
com as lutas e ações anticapitalistas. Há, então, uma grande dificuldade em
se avançar numa crítica anticapitalista. Mas começam a nascer polos de
mais confrontação social. Por exemplo, na Itália, você tem pelo menos dois
movimentos sindicais que tentam se contrapor a esta lógica, como a CUB e
o SI-COBAS. São dois agrupamentos ou movimentos sindicais com desenhos, vamos dizer assim, que buscam recuperar uma ação mais classista e
anticapitalista, com mais presença em Milão, no caso da CUB e no caso do
Si-COBAS, mais voltado para a organização da classe operária imigrante na
Itália. Então nós estamos vendo renascer essas novas formas de organização.
Para não falar naqueles movimentos do precariado, como o San Precario,
que é mais autonomista e mais forte em Milão.
Numa síntese: nós estamos nesse limite, quer dizer, os sindicatos, para
sobreviverem, abraçaram uma política sem questionar o capitalismo, acreditando na concertação capitalista; mas até quando ficarão nestas ações
incapazes de enfrentar a raiz dos problemas da classe trabalhadora? Hoje já
vemos intensas manifestações contrárias a isso. Agora, quando eu digo que
acho que o caldeirão vai ferver, a panela de pressão também, eu não estou
excluindo os sindicatos da luta, e não estou naquela tese que diz: “os sindicatos não tem mais nada que ver com a luta”. Especialmente no Sul do mundo,
você ainda vê experimentos de lutas sindicais que são contrários a esta lógica
da concertação. Eu acho que os movimentos sociais têm avançado mais neste
ponto, você tem movimentos sociais, por exemplo, no Brasil, que têm tocado
em questões mais cruciais que os sindicatos. Por exemplo, essas lutas que
estamos vendo agora, das mobilizações de rua, contra o Bolsonaro, só para
dar esse exemplo atual, eles têm tido, até o momento, maior impulsão dos
movimentos sociais de periferia do que propriamente dos partidos e dos sindicatos. O que nós aprendemos com o melhor que o sindicalismo anarquista
fazia, o melhor que o sindicato socialista ou comunista fazia, era discutir que
sociedade queremos. Não tinha nenhum desses sindicatos do passado, o sindicalismo anarquista e o comunista, no qual a questão de “que mundo queremos” não aparecia. O sindicalismo comunista, socialista e anticapitalista se
indagava: “que mundo queremos?”. Qual sindicato hoje que nós conhecemos,
de grande envergadura, tem feito essa pergunta: “que mundo queremos”?

198

Estudos Globais do Trabalho

Então, precisamos de uma nova mudança de época. Se os sindicatos
assumem a bandeira de uma outra sociedade anticapitalista, deverão buscar
também novas formas de organização mais horizontais, mais radicalizadas,
menos burocráticas, mais organização pela base, rompendo a velha estrutura
socialdemocrática.
Os desafios são, por certo, de grande monta. Mas não está fácil para o
sistema do capital dar o mínimo de racionalidade à destrutividade que ele
causa e intensifica.
Será que a humanidade vai esperar pelo seu perecimento?
Para tentar concluir: nós tivemos uma era das rebeliões, a partir de 2008,
que foi espetacular em muitos pontos: o 99% em Wall Street, a Revolução
na Tunísia, que começa liderado por um sindicato nacional; os Indignados
na Espanha; a tentativa da esquerda radical na Grécia, os/as precários/as
inflexíveis em Portugal, etc. Mas essa era de rebeliões não se configurou
como uma era de revoluções. É muito diferente uma da outra. Uma revolução
pode partir e se originar de uma rebelião, mas elas não são o mesmo… elas
podem ser partes de um mesmo processo, mas não são o mesmo. E como
que o capital respondeu? Uma era brutal de contrarrevolução de amplitude
global, uma contrarrevolução preventiva de amplitude global mesmo quando
não há o risco da revolução.
O resultado primeiro desta nova fase de devastação fez com que os capitais
globais construíssem um verdadeiro frankenstein social, e eu falo de propósito,
lembrando do romance da Mary Shelley que é espetacular. Alta tecnologia,
exército de reserva de força de trabalho em escala mundial, taxa declinante
do lucro, demolição e corrosão dos direitos sociais, etc. Este é o vilipêndio
maior do chamado trabalho uberizado que se expande globalmente. Hoje
você encontra professores contratados por plataformas digitais, médicos,
arquitetos, jornalistas, advogados, engenheiros, trabalhadoras do care, tudo
se encontra em plataforma. A Amazon, esparramada pelo mundo, tem milhares de trabalhadores e nenhum deles ou nenhuma delas tem direitos. São
“prestadores de serviços”, “autônomos”, “empreendedores”.
É por isso que teremos cada vez mais rebeliões desses precarizados. E este
tipo de trabalho não para de se expandir pelo mundo, a Guga tem inteira razão.
Veja, uma diferença: na Europa, e mesmo em vários países latino-americanos,
são os imigrantes, os brasileiros que estão ralando e tantos outros imigrantes,
na Inglaterra, em Portugal trabalhando como entregadores, na Europa… No
Brasil, a presença de imigrantes nesse trabalho uberizado ainda é pequeno,
porque o bolsão da força de trabalho é imenso, mas você tem imigrantes
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na indústria têxtil, você tem imigrantes na indústria do corte de aves e suínos para exportação etc. Nós vamos ter muita luta social no período para a
frente, e isso vai ter que enfrentar essa questão: há muito que a esquerda de
tipo socialdemocrática ou de conciliação, abandonou a luta anticapitalista.
A indagação principal, o desafio mais hoje, é: quais são as questões vitais do
nosso tempo? Trabalho dotado de sentido; impedir imediatamente a devastação da natureza (o que implica em parar com grande parte da produção
industrial destrutiva); a questão da igualdade substantiva entre gênero, raça,
etnia, articulando-as decisivamente com a questão de classe. Retomar o tema
da propriedade social, mostrar a brutalidade das corporações globais que são
as mais lucrativas e as mais destrutivas, quando não letais, quando se fala na
indústria bélica, por exemplo.
Há uma passagem da Ontologia do ser social, de Lukács, que cito aqui de
memória, não é literal: “A vida cotidiana é uma sucessão interminável de ‘se’
e ‘mas’. Mas os processos revolucionários ou pré-revolucionários só ocorrem
quando algumas questões vitais dizem diretamente respeito concretamente
à vida cotidiana das pessoas”. Quando essas questões vitais ganham relevância, a classe trabalhadora se movimenta, se rebela, abrindo novos ciclos
revolucionários.
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, bandeiras presentes na Revolução
Francesa (uma revolução burguesa espetacular) conseguiu o apoio dos
sanscullots, do Terceiro Estado para derrotar a nobreza, o clero e o estado
absolutista. Ninguém tem dúvidas da exemplaridade da revolução burguesa,
que foi inclusive violenta. Os jornais parisienses diziam que as sarjetas rolavam com o sangue da nobreza guilhotinada. Na Revolução Russa, tivemos
como bandeira Pão, Paz e Terra. Pão por causa da fome, paz porque quem
morre nas guerras são os filhos da classe trabalhadora, e a terra, porque a
grande propriedade rural era da aristocracia rural, à exceção das comunidades rurais na Rússia.
Quais são as questões vitais de nosso tempo? É a próxima eleição, para
vereador? Não sou anti-parlamentar, mas as ações fundamentais são as lutas
extraparlamentares (e não anti-parlamentares). Quais são, então, as questões vitais do nosso tempo? Quais partidos de esquerda estão fazendo estas
indagações? Se os há, são poucos. Eu penso, entretanto, que os movimentos
sociais e políticos anticapitalistas vêm tocando em algumas questões vitais.
Claro, tudo isso é um aprendizado e tem sua processualidade. Eu me lembro
que nos anos 80, nós dizíamos assim: o “novo sindicalismo” combativo no
Brasil influenciou muito os movimentos sociais de então, como o movimento
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social contra a carestia, etc. Hoje, os movimentos sociais têm ensinado o
sindicalismo de classe a ir buscar as questões vitais que dizem respeito à vida
cotidiana da classe trabalhadora e dos movimentos populares. O MTST, por
exemplo, ganhou força por que a população trabalhadora pobre precisa de
teto; o MST sabe que a população rural pobre precisa de terra e trabalho
para ter dignidade na sua vida. Claro que muito há que se avançar ainda,
mas estou tentando dar algumas pistas para que possamos avançar nas lutas
anti-capitalistas, seja pelos movimentos sociais, pelo sindicalismo de classe,
pelos partidos de esquerda anticapitalistas, pelos intelectuais radicais etc.
Assim, temos que refletir acerca de quais são as razões cruciais do nosso
tempo. São poucas as investigações que partem desse ponto de partida, mas
temos que avançar nesta direção, mesmo com todos os limites e sei que há
muitos outros em várias partes.
Isso me leva a um outro ponto crucial, que a pandemia nos ajudou a entender: o capitalismo do nosso tempo, além de destrutivo, é também letal. Nós
vivemos num capitalismo virótico, título que dei a uma recente edição italiana
de um pequeno livro, cujo título é Capitalismo virale. O capitalismo do nosso
tempo é virótico! E é letal! É por isso que ele não tem mais um conserto.
Não sei se essas ideias ajudam, meus caríssimos Beto, Guga e Murillo. Mas é
o que tenho conseguido formular.
Beto – Falando em questões vitais, não sei se a Guga ou o Murilo vão concordar comigo, mas creio que tocamos, quer dizer, no percurso falamos
da relação laboral, da extrema direita global, perspectivas para o futuro,
o próprio capitalismo virótico que estava no nosso roteiro, as questões da
pandemia… e até da uberização. Se os meus dois colegas o permitem, uma
última questão, lá vai… Não sei se é intuição, ou uma impressão um pouco
exagerada, mas me parece que nestes últimos escritos, entrevistas, ensaios
teus, às vezes pequenos textos de jornal, têm centrado fortemente as chamadas «questões do modo de vida». Penso que é um pouco uma tentativa de
dar essa resposta mais ampla que o sindicalismo, e o movimento político de
esquerda, no passado, colocava, que é: “Qual futuro?”. E como a conversa
passou um pouco pelas questões da estrutura da vida cotidiana, por tentar
talvez pôr esse tema cultural, eu me lembro, não sei se o professor vai se lembrar, quando da homenagem ao Edmundo Fernandes Dias, um dos oradores
foi o Ricardo Antunes, e ele falou sobre o seu último livro, uma espécie de
testamento do Edmundo Dias, era a junção da questão da revolução passiva
com o modo de vida – Revolução Passiva e Modo de Vida (Ed. Sundermann,
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2010) – então era um pouco tentar tematizar isso, para uma resposta – e um
enlace nesta nossa conversa, já tão rica.
Ricardo – Que legal, meu caro! Primeiro, muito bem lembrado o nosso
Edmundo Fernandes Dias. Quando eu entrei na Unicamp, em 1986, o Edmundo
ficou numa felicidade ímpar, porque ele labutava sozinho lá, era o único na
sociologia que estudava a classe trabalhadora. Eu entrei e ele falou: “Ricardo,
agora nós vamos revigorar essa linha de pesquisa aqui no IFCH!” Fazer um
cassino, como dizem os italianos, uma quizumba como dizem os africanos,
quizumba é genial! Lendo aquele escritor africano, o Mia Couto, foi que eu
aprendi a verdadeira origem da palavra quizumba. O Edmundo foi uma das
figuras que retomou essa discussão central. Digamos assim: como ela veio
para mim? Quando nós dizemos hoje que precisamos mudar o modo social de
produção… claro, se estou entendendo marxianamente esse conceito, mudar
o modo de produção é mudar também o modo de reprodução da vida, ou seja,
é mudar tudo! Modo de produção e modo de reprodução. E eu percebi que,
em algumas vezes, o Marx e o Engels usam essa categoria. Inclusive em uma
passagem da Ideologia Alemã eles falam de “modo de produção, modo de vida”.
E eu me lembro também que Trotsky também trabalhou a ideia do modo
de vida. Eu acho que é um esforço imperioso a reconstrução do marxismo,
contra a desconstrução conceptual que foi tão grande, inclusive com muitas
atrocidades, como foi com o stalinismo, ou quando o marxismo é identificado
com o ditador que dirige a Coreia do Norte. E lendo Marx, Engels, Gramsci
e Trotsky, nós encontramos muitas pistas para lutar por um novo modo de
vida, este é o nosso maior repto.
Seria a reinvenção societal de toda uma nova vida, mais autêntica, dotada
de sentido, recolocar, neste início do Século XXI, a necessidade imperiosa
da construção de um novo sistema de metabolismo social, i.e., um novo modo
de vida fundado na autoatividade humana numa relação mais harmoniosa
consigo, o outro e a natureza. Em conclusão: uma vida cheia de sentido em
todas as esferas do ser social, dada pela felicidade social e pela omnilateralidade humana, em tudo atenta às preocupações de preservação da natureza
em Mészáros, no ecossocialismo de Michael Löwy, de Kohei Saito e John
Bellamy Foster, para citar algumas contribuições das mais relevantes. Porém,
essa luta somente poderá efetivar-se por meio da demolição das barreiras existentes entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho, de modo que, a
partir duma atividade vital plena de sentido, o espectro da autodeterminação
humana, para além da divisão hierárquica que subordina o trabalho ao capital
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hoje vigente e, portanto, sob bases inteiramente novas, possa se desenvolver
uma nova sociabilidade mais livre, mais plena. Tecida, como apresentamos
em Os Sentidos do Trabalho, por indivíduos (homens e mulheres) sociais e
livremente associados, onde a ética, a política, a arte, a filosofia, a ciência, o
tempo verdadeiramente livre, o “otium”, estejam em profunda conformidade
com as aspirações mais autênticas, suscitadas no interior da vida cotidiana.
Possibilitando, desse modo, o florescimento das efetivas condições para a
efetivação da identidade entre o indivíduo e o gênero humano, na multilateralidade e complexidades de suas dimensões. Uma vida com formas inteiramente novas de individualidade e de sociabilidade onde os princípios de
liberdade e de necessidade se realizem mutuamente.
“Ah, professor, o senhor inventou esse termo, um modo de vida?” Não!
Está lá desde Marx, está lá no Engels. Um novo modo de vida. Lutar por um
novo modo de vida é uma forma de dar contemporaneidade e atualidade às
teses da busca ineliminável, para os marxistas e anticapitalistas, da emancipação social.
Então eu tomo a primeira questão da Guga, para finalizar: várias vezes eu
disse isso. Às vezes, quando estamos propondo este debate, muitos dizem:
“ah, mas Marx é autor do século XIX”. Eu digo: “é verdade! Ele nasceu em
1818, portanto, no Século XIX; mas penso que Marx não escreveu somente
para o século XIX ou XX. Ele escreveu também para o século XXI. E sabe por
quê? Ele foi um autor genial! À frente do próprio tempo. O Habermas disse
que Marx não entendeu o capitalismo tardio. Poxa, mas espera um pouquinho!
O capitalismo tardio começou na melhor das hipóteses em 1930, com o New
Deal, ou depois no caso europeu com o pós-Segunda-Guerra… Então por
que logo Marx, que morreu em 1883, tinha que ter entendido o capitalismo
tardio, que ele nem viveu? Ele não tinha capacidade de prever as gerações
futuras. Agora o Habermas que viveu na plenitude do capitalismo tardio,
infelizmente sequer conseguiu entender seu tempo, foi incapaz de antever
a devastação que o capitalismo tardio nos traria, como nos trouxe. Então,
o Habermas foi tão exigente em relação ao Marx que, por isso, quando eu
escrevi lá Os Sentidos do Trabalho eu não poupei minha linhagem crítica.
Sempre haverá um/a negro/a, um/a indígena, um/a asiático/a, um/a
latino/a, que irá dizer: Marx vive!
Obrigado Guga, obrigado Beto, obrigado Murillo, a Raquel também– a
todos vocês. Vida Longa ao vosso Grupo. E vida curta ao Capital! (sorriso!)

“ENTREVISTA COM KARL MARX, O FUNDADOR DO
SOCIALISMO MODERNO”*

Apresentação
“Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem
como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e
sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e
transmitidas pelo passado.”
(Karl Marx; O 18 Brumário de Luís Bonaparte)

Buscamos ao longo deste livro traçar alguns temas e abordagens sobre a
história social contemporânea, sob um viés crítico, situado desde o materialismo histórico e a história global do trabalho. Nesta constante, pareceu-nos mais do que adequado fecharmos esta edição com uma entrevista ao
fundador do socialismo moderno, ao que nos consta, ainda não publicada
oficialmente em Portugal. Aliás, muitas entrevistas a Karl Marx esbarram
na barreira linguística e no próprio desinteresse em conhecer posições do
pensador alemão que estejam fora das suas obras clássicas. A título de exemplo, Marx foi correspondente do Chicago Tribune na Europa, desde início
* Esta edição, da responsabilidade de Pâmela Peres Cabreira, baseia-se nas versões publicadas no Brasil pela revista Novos Rumos (v. 55, n. 1, 2018); Biblioteca Marxista Virtual
do Partido da Causa Operária e através da revista Escrita Ensaio, “Marx Hoje” (São
Paulo: Ensaio, ano V, n.º 11-12, 1983). Com estas três edições, esperamos trazer ao leitor
de Portugal uma percepção multifacetada desta interessante entrevista a Karl Marx. Na
edição da Ensaio constam notas do historiador e jornalista Bert Andréas (1914-1984), que
realizou a tradução do texto para alemão e redigiu notas na edição francesa (L’Homme
et la Société, publicada por ocasião dos 150 anos do nascimento de Marx). As que consideramos indispensáveis serão reproduzidas com a devida indicação. Este texto também
contou com uma precisa leitura de António Simões do Paço.
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dos anos de 1850, tratando sobretudo o tema da Guerra Civil nos Estados
Unidos da América (também conhecida como Guerra da Secessão), um dos
seus meios de subsistência, colaboração que findaria em 1862. É notável que
os seus escritos – muitos deles juntamente com Friedrich Engels – tratem
de questões como a confrontação da expansão do escravagismo[1] no Sul e
a exploração dos assalariados do Norte, constatando a impossibilidade de
coexistência de ambos; também não pouparam críticas à própria imprensa
inglesa sobre o que se passava nas Américas.[2]
O jornalista do Tribune diz ter ficado deveras surpreendido com a familiaridade do entrevistado com o que se passava nos Estados Unidos da América;
Marx e Engels tinham por interlocutores figuras distintas no movimento dos
trabalhadores e na própria Associação Internacional dos Trabalhadores, como
o seu secretário geral Friedrich Sorge (de 1864 a 1876), ou com Florence
Kelley Wischnewetzky, uma destacada socialista norte-americana, entre
outras correspondências regulares trocadas e diversos artigos publicados
na imprensa da época, sobretudo inglesa. Não só estavam “familiarizados”
como intervieram em prol dos trabalhadores livres e da libertação dos trabalhadores escravizados, atentos ao evolver do modo de produção capitalista
que surgia naquele país e com a convicção de que os trabalhadores deviam
entrar na cena histórica conscientes das suas efetivas responsabilidades (Marx,
In: Discursos ao Sindicato Nacional do Trabalho dos Estados Unidos, 1869).
A entrevista que aqui reproduzimos ocorreu pouco tempo depois do fim da
Guerra Civil nos EUA, em 1865, bem como da dissolução da I Internacional,
em 1876. Outra data marcante foi a derrota da classe trabalhadora na Comuna
de Paris, em 1871, um dos motivos que levou a sede da Internacional para
os EUA, que lá permanecerá entre 1872 e a sua extinção, em 1876. Nesta sua
breve narrativa, Marx perpassa por estes temas, critica a ideia de um socialismo
exportado e aprecia sutilmente as concepções de Ferdinand Lassalle; a entrevista tem como pano de fundo, sobretudo, a temática que Marx apresentou
em Crítica ao Programa de Gotha, documento baseado em correspondência

[1] Esclavagismo, em português de Portugal.
[2] Ver Marx, Karl & Engels, Friedrich. (2020) Escritos sobre a Guerra Civil Americana
(Tradução e Organização por Muniz G. Ferreira e Felipe Vale da Silva). São Paulo: Aetia;
Marx, Karl. (1964). To the people of the United States. Minutes of the General Council of
the International Workingmen’s Association, 1864-1868. Moscou: Progress Publishers;
Marx, Karl. A questão americana na Inglaterra. New York Daily Tribune, Londres, 18 de
Setembro de 1861.
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trocada em 1875, um manuscrito detalhado sobre o programa e a condução
do processo para a revolução socialista.
O jornalista R. Landor escreveu em 1871 (The Word) que Marx era “um
sonhador que pensa e um pensador que sonha”, um sonhador com os dois
pés no chão, com o seu intelecto e vontade operantes na realidade concreta
da condição social humana.

Karl Marx – Entrevista com o fundador do socialismo moderno
Chicago Tribune, Dezembro de 1878[3]
Do nosso correspondente exclusivo em Londres (18 de Dezembro de 1878)

Karl Marx, fundador do socialismo moderno, mora numa pequena casa em
Haverstock Hill, bairro do noroeste de Londres. Banido em 1844 da sua
pátria, a Alemanha, por ter propagado teorias revolucionárias, vive desde
então no exílio. Regressou ao seu país em 1848, mas foi expulso dois meses
depois do seu retorno.[4] Marx estabeleceu-se de seguida em Paris, onde no
ano seguinte as suas ideias políticas lhe valeram nova expulsão. Desde então,
fez de Londres o seu quartel-general. As suas convicções não cessaram, desde
o primeiro dia, de lhe criar dificuldades e, a julgar pelo aspeto da sua casa,
não lhe proporcionaram grande conforto. Durante todo esse tempo, Marx
pregou as suas convicções com uma obstinação indubitavelmente fundada na
certeza que tem da justeza delas. Por mais que se possa ser contrário à difusão
dessas ideias, é preciso admitir que a abnegação deste homem, atualmente
em idade venerável, merece uma certa apreciação.
Encontrei-me duas ou três vezes com o Dr. Marx, que me recebeu na sua
biblioteca, sempre com um livro numa mão e um cigarro na outra. Ele deve
ter mais de setenta anos.[5] É um homem solidamente constituído, de ombros
largos e porte ereto. Tem a fronte do intelectual e os modos do judeu culto;
a sua cabeleira e a sua barba são longas e grisalhas, sobrancelhas espessas
sombreiam os seus olhos negros e brilhantes. Nada inclinado à circunspeção,
reserva aos estrangeiros em geral o melhor acolhimento. Todavia, o venerado
[3] O nome do jornalista que realizou a entrevista não é claro e tão pouco é citado no
próprio artigo.
[4] Esses dois meses são, na verdade, pouco mais de um ano (Nota da Edit.).
[5] Karl Marx nasceu em Trier (Alemanha) a 5 de maio de 1818. Na data da entrevista
contava, portanto, 60 anos de idade. Viria a falecer em 14 de março de 1883 (Nota da Edit.).
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alemão que recebe o visitante não aceita dialogar com qualquer um dos seus
compatriotas senão quando este lhe apresenta uma carta de recomendação.
Assim que se adentra a biblioteca e Marx ajusta o seu monóculo, maneira
de assumir a postura intelectual, abandona a reserva que até aí demonstrara.
Então expõe, diante do visitante cativado, o seu conhecimento dos homens
e das coisas de todos os recantos do mundo. Ao longo da conversa, longe de
se revelar um espírito limitado, toca em tantos assuntos quantos os volumes
dispostos sobre as prateleiras da sua biblioteca. Pode-se julgá-lo a partir dos
livros que lê. O leitor terá uma ideia quando lhe tiver dito o que me revelou
uma rápida olhada pelas prateleiras: Shakespeare, Dickens, Thackeray, Molière,
Racine, Montaigne, Bacon, Goethe, Voltaire, Paine; coleções administrativas
(blue books) inglesas, americanas e francesas; obras políticas e filosóficas em
russo, alemão, espanhol, italiano, etc.
Para minha grande surpresa, os nossos colóquios revelaram-me que Karl
Marx conhecia a fundo os problemas americanos dos últimos vinte anos. A
singular justeza das críticas que dirigia ao nosso sistema legislativo, tanto o
da União quanto o dos estados, deram-me a impressão de que possuía dados
de fontes bem informadas. Contudo, esse saber não se limita à América, mas
engloba, igualmente, toda a Europa.
Quando chega ao seu tema predileto, o socialismo, não se lança em tiradas
melodramáticas que lhe são geralmente atribuídas. Atém-se aos seus planos
utópicos de “emancipação do género humano” com uma gravidade e uma
energia que demonstram estar convencido de que as suas teorias se realizarão
um dia, no próximo, se não for neste século.
O Dr. Karl Marx talvez seja conhecido na América sobretudo pela sua
dupla qualidade de autor de O Capital e de fundador da Internacional, ou,
pelo menos, como um dos seus principais sustentáculos. A entrevista que
se segue esclarecerá o que ele pensa desta associação na sua forma atual. Eis
aqui, antes de mais nada, alguns excertos dos estatutos publicados em 1871
aos cuidados do Conselho Geral, que permitem a qualquer um formar um
juízo imparcial sobre o objeto e a finalidade da Internacional.
Durante a minha visita, assinalei ao Dr. Marx que J. C. Bancroft Davis
havia juntado ao seu relatório oficial de 1877 um programa que me parecia
ser, até ao presente, a mais clara e concisa exposição dos objetivos do socialismo. Respondeu-me que esse programa fora extraído da ata do congresso
socialista de Gotha, realizado em maio de 1875, mas que a tradução estava
repleta de equívocos. O Dr. Marx fez-me o favor de corrigi-la e transcrevo
aqui o texto tal como me foi ditado:
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Sufrágio universal, igual, direto, secreto e obrigatório para todos os cidadãos maiores de vinte anos e para todas as eleições gerais e comunais.
O dia da eleição será um domingo ou um dia feriado.
Legislação popular direta. A guerra e a paz decididas pelo povo.
Nação Armada. Substituição do exército permanente pela milícia popular.
Supressão das leis de exceção, nomeadamente as leis sobre a imprensa,
reuniões e associações; em geral, todas as leis que restringem a livre
manifestação das opiniões, da liberdade de pensamento e pesquisa.
Instituição de tribunais populares. Gratuidade da justiça.
Educação geral e igual do povo pelo Estado. Escolaridade obrigatória.
Instrução gratuita em todos os estabelecimentos escolares.[6]
Extensão máxima possível dos direitos e liberdade, no sentido das reivindicações acima citadas.
Imposto único e progressivo sobre os rendimentos, para o Estado e as
autarquias locais, em lugar de todos os impostos indiretos, especialmente
daqueles que sobrecarregam o povo.
Direito ilimitado de associação.
Jornada de trabalho correspondente às necessidades sociais. Proibição
do trabalho aos domingos.
Interdição do trabalho das crianças, bem como do trabalho cuja natureza
prejudique a saúde e seja ofensivo à moral da mulher.
Leis de proteção à vida e à saúde dos trabalhadores. Controle sanitário
dos alojamentos operários. Fiscalização do trabalho nas fábricas e oficinas, bem como o trabalho a domicílio, por funcionários eleitos pelos
trabalhadores. Lei delimitando claramente as responsabilidades.
Regulamentação do trabalho nas prisões.[7]

[6] “Marx deixou de lado a última reivindicação formulada neste artigo: ‘A religião é
declarada coisa privada”. Nas suas Glosas marginais ao programa do partido operário alemão
(Crítica ao Programa de Gotha, 1875. N.E.B.), Marx havia repelido esta reivindicação
como “burguesa”, convidando o partido a proclamar a sua vontade de “libertar as consciências da fantasmagoria religiosa’” (Nota de Bert Andréas, em L’Homme et la Société).
[7] “Após dois parágrafos que servem de preâmbulo, o programa de Gotha articula seis
reivindicações de caráter geral, numeradas de 1 a 6 (artigos acima, de 1 a 6) e oito reivindicações a serem atendidas ‘no seio da sociedade atual’, numeradas novamente de 1 a 8
(artigos 7 a 13 acima). Falta aqui, em contrapartida, a última dessas oito reivindicações
(‘Administração rigorosamente autónoma de todas as caixas de assistência e de seguro
mútuo’)”. (Nota de Bert Andréas, em L’Homme et la Société).
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A comunicação de Bancroft Davis contém ainda um décimo segundo
artigo, o mais importante de todos, que reivindica:
“O estabelecimento de cooperativas socialistas de produção com a ajuda
do Estado, sob o controle democrático da população trabalhadora”.
Quando pergunto ao Doktor porquê omitiu este artigo, ele responde-me:
Marx – Na época do Congresso de Gotha, em 1875, havia uma cisão na
social-democracia. Os partidários de Lassalle[8] formavam uma das suas alas;
a outra havia adotado em geral o programa da Internacional e era chamada
de partido dos eisenachianos. O décimo segundo artigo, de que estamos aqui
a tratar, não pertencia ao programa propriamente dito, mas fora inserido na
introdução geral como uma concessão aos lassalianos. Não se voltou a falar
dele depois disso. O senhor Davis não se refere ao facto de que este artigo
foi introduzido no programa a título de compromisso, sem nenhuma importância particular. No entanto, enfatiza-o, com a maior seriedade, como se se
tratasse de um ponto fundamental.[9]
Tribune – Mas os socialistas não consideram, então, a passagem dos meios de
produção à propriedade social coletiva como o grande objetivo do movimento?
Marx – Certamente, dizemos que tal será o resultado do movimento. É, portanto, uma questão de tempo, de educação e do desenvolvimento das formas
para um estatuto social mais elevado.

[8] Ferdinand Lassalle, nascido na Prússia em 1825, foi um teórico político socialista e
tornou-se conhecido pelo seu papel precursor na social-democracia da Alemanha; manteve
uma relação conflituosa com Marx, até à rutura entre os dois em 1864 (Nota da Edit.).
[9] “O relatório citado na nota 24 não é de nenhuma maneira a tradução dos artigos do
programa de Gotha, mas somente um condensado desse programa em doze pontos abreviados. Os artigos 1 a 3 (aqui 7 a 9) não figuram na tradução, e no final a reivindicação aqui
discutida, que provém do preâmbulo, aparece sob o número 12. De resto, Marx engana-se
quando censura Davis por ter acentuado particularmente este artigo. Lê-se, com efeito, no
relatório de Davis: ‘O ministro do Interior, conde de Eulenburg, insistiu vigorosamente
neste ponto no seu discurso de fevereiro de 1876 no Reichstag. Os socialistas querem,
dizia ele, que os meios de produção se tornem propriedade do Estado e que a produção
seja repartida e utilizada em função das necessidades coletivas’”. (Nota de Bert Andréas,
em L’Homme et la Société).
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Tribune – Este programa é aplicável unicamente à Alemanha e a mais um
ou dois outros países?
Marx – Extrair de um programa apenas essas conclusões seria desconhecer
as atividades do movimento. Numerosos pontos deste programa não têm o
menor significado fora da Alemanha. A Espanha, a Rússia, a Inglaterra e a
América do Norte têm os seus próprios programas particulares, adaptados
às suas próprias dificuldades. O único ponto comum é o objetivo final.
Tribune – E esse objetivo final é o poder operário?
Marx – É a emancipação dos trabalhadores.
Tribune – Os socialistas europeus encaram com seriedade o movimento
americano?
Marx – Sim. Esse movimento é o resultado natural do desenvolvimento deste
país. Tem-se dito que lá o movimento operário foi importado do estrangeiro.
Quando, há uns cinquenta anos, o movimento operário tinha dificuldades
em abrir caminho na Inglaterra o mesmo foi presumido. E isso muito tempo
antes de se falar em socialismo! Na América, o movimento operário adquiriu,
a partir de 1857, uma importância maior.[10] Foi quando os sindicatos locais
ganharam impulso; na sequência, uma central sindical reuniu as diversas categorias profissionais, após o que surgiu a União Nacional dos Trabalhadores.
Esses progressos cronológicos demonstram que o socialismo nasceu na
América, sem apoio estrangeiro, pura e simplesmente da concentração do
capital e das mudanças ocorridas nas relações entre operários e patrões.
Tribune – Que conseguiu o socialismo até hoje?
Marx – Duas coisas: os socialistas demonstraram que, em toda a parte, uma
luta geral opõe o capital ao trabalho, em suma, demonstraram o seu caráter
cosmopolita. Em consequência, procuraram efetivar um acordo entre os
trabalhadores de diversos países. Este acordo é tanto mais necessário visto
que os capitalistas se tornam cada vez mais cosmopolitas. Não é somente na
[10] Refere-se aqui à crise económica de 1857 e à onda de desemprego, o que elevou
a força sindical, sobretudo nas reivindicações em relação aos salários (Nota da Edit.).
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América, mas também na Inglaterra, França e Alemanha, que trabalhadores
estrangeiros são recrutados para serem utilizados contra os trabalhadores do
próprio país. Criaram-se, imediatamente, vínculos internacionais entre os
trabalhadores de diversos países. Eis o que provou que o socialismo não era
unicamente um problema local, mas antes um problema internacional, que
deve ser resolvido pela ação igualmente internacional dos trabalhadores.
A classe operária põe-se espontaneamente em movimento, sem saber para
onde o movimento a conduzirá. Os socialistas não criaram o movimento,
mas explicaram aos operários o seu caráter e os seus objetivos.
Tribune – Quer dizer, o derrube da ordem social dominante?
Marx – Neste sistema, o capital e a terra são propriedade dos empresários,
enquanto o operário não possui nada além da sua força de trabalho, que é
constrangido a vender como uma mercadoria. Afirmamos que este sistema não
constitui nada mais do que uma fase histórica, que ele desaparecerá e cederá
lugar a uma ordem social superior. Notamos por a toda parte a existência de
uma sociedade dividida (em classes). O antagonismo entre essas duas classes
caminha, lado a lado, com o desenvolvimento dos recursos industriais nos
países civilizados. Do ponto de vista socialista, os meios para transformar
revolucionariamente a fase histórica presente já existem. Em numerosos
países, organizações políticas ganharam impulso a partir dos sindicatos. Na
América, é evidente, hoje, a necessidade de um partido operário independente.
Os trabalhadores não podem mais confiar nos políticos. Os especuladores e
as “cliques” apoderaram-se dos órgãos legislativos e a política tornou-se uma
profissão. Não é somente o caso da América, mas aí o povo é mais resoluto
do que na Europa; as coisas amadurecem mais rápido, não se fazem rodeios
e vai-se diretamente aos factos.
Tribune – Como explica o senhor o rápido crescimento do partido socialista na Alemanha?
Marx – O atual partido socialista teve um nascimento tardio. Os socialistas
alemães não tiveram de romper com os sistemas utópicos, que alcançaram
certa importância na França e na Inglaterra. Os Alemães, mais do que os
outros povos, são inclinados à teoria e tiraram outras conclusões práticas das
experiências anteriores. Não esquecer, acima de tudo, que na Alemanha, ao
contrário dos outros países, o capitalismo moderno é uma coisa completamente
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nova. Coloca na ordem do dia questões já um tanto esquecidas na França e na
Inglaterra. As novas forças políticas, às quais os povos desses países se submeteram, encontraram em face delas, na Alemanha, uma classe operária já
convicta das teorias socialistas. Assim, os trabalhadores puderam formar um
partido político independente, quase simultaneamente com a instalação da
indústria moderna (no seu país). Eles têm os seus próprios representantes no
Parlamento. Como não existe nenhum partido de oposição à política governamental, este papel recai sobre o partido operário. Retraçar aqui a história do
partido levaria demasiado longe, mas posso dizer o seguinte: se a burguesia
alemã não fosse composta pelos maiores poltrões, ao contrário das burguesias
americana e inglesa, ela há muito se teria oposto politicamente ao regime.
Tribune – Quantos lassalianos existem nas fileiras da Internacional?
Marx – Enquanto partido, os lassalianos não existem. É claro que podem ser
encontrados, entre nós, alguns adeptos, mas apenas um pequeno número.
Anteriormente, Lassalle fazia uso dos nossos princípios gerais. Quando
lançou o seu movimento, depois do período de reação que se seguiu a 1848,
acreditava que o melhor meio de reanimar o movimento operário consistia
em pregar a cooperativa operária de produção. Ele queria, desse modo, estimular os trabalhadores à ação; era, a seus olhos, um simples meio de atingir o
objetivo real do movimento. Possuo cartas de Lassalle que vão neste sentido.
Tribune – Era então, de certa forma, uma panaceia?
Marx – Exatamente. Ele procurou Bismarck para lhe expor as suas intenções. E Bismarck encorajou as aspirações de Lassalle de todas as maneiras
concebíveis.
Tribune – Que tinha Bismarck em mente?
Marx – Ele queria atirar a classe operária contra a burguesia oriunda da
revolução de 1848.
Tribune – Diz-se que o senhor é a cabeça e o guia do movimento socialista
e que, de sua casa, o senhor puxa todos os cordéis das organizações, revoluções, etc. É verdade?
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Marx – Eu sei disso. É uma coisa absurda, mas que tem os seus aspetos cómicos. Assim, dois meses antes do atentado de Hödel, Bismarck queixou-se,
no Norddeutsche Zeitung, da aliança que eu teria estabelecido com o superior
dos jesuítas, Beck; teria sido por culpa nossa que ele não pudera encetar o
movimento socialista.
Tribune – Mas é mesmo a vossa “Associação Internacional” de Londres
que dirige o movimento?
Marx – A Internacional teve a sua utilidade, mas o seu tempo expirou e
ela deixou de existir. Teve a sua atividade, dirigiu o movimento. Mas o
crescimento do movimento socialista, no curso dos últimos anos, tornou-a
supérflua. Em diversos países surgiram jornais que mantém relações recíprocas. Este é o único vínculo que os partidos de diversos países conservam
entre si. A Internacional foi criada, antes de tudo, como objetivo de reunir
os trabalhadores e de lhes mostrar que valia a pena congregar as suas diversas nacionalidades no interior de uma organização. Mas os interesses dos
partidos operários não são idênticos nos diversos países. O espectro de um
chefe da Internacional sediado em Londres é uma pura e simples invenção.
Entretanto, é exato que demos instruções às organizações operárias, na época
em que a associação das secções internacionais estava solidamente estabelecida. Desse modo, fomos obrigados a excluir algumas secções de Nova Iorque,
entre outras, aquela na qual figurava em primeiro plano a senhora Woodhull.
Isto aconteceu em 1871. Havia numerosos políticos americanos que teriam,
deliberadamente, feito do movimento um negócio pessoal. Não quero citar
nomes: os socialistas americanos conhecem-nos muito bem.
Tribune – Atribui-se ao senhor, como aos seus partidários, Dr. Marx, toda
a sorte de propósitos incendiários contra a religião. Com a toda certeza, o
senhor veria com prazer a eliminação radical deste sistema.
Marx – Não ignoramos que é insensato tomar medidas violentas contra a
religião. Segundo as nossas conceções, a religião desaparecerá à medida que o
socialismo se fortalecer. A evolução social vai, infalivelmente, favorecer esse
desaparecimento, no qual cabe à educação um papel importante.
Tribune – Recentemente, numa conferência, o pastor Joseph Cook, de
Boston, enfatizava que seria preciso dizer a Karl Marx que uma reforma
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do trabalho é realizável, sem revolução sangrenta, nos Estados Unidos e na
Grã-Bretanha, talvez também na França, mas que na Alemanha e na Rússia,
assim como na Itália e na Áustria, será preciso derramar sangue para isso.
Marx – Já ouvi falar do senhor Cook. Ele não conhece grande coisa de socialismo. É desnecessário ser socialista para observar e prever que revoluções
sangrentas se produzirão na Rússia, na Alemanha, na Áustria e talvez na Itália,
se os Italianos continuarem a progredir na direção em que se encontram
atualmente. Nesses países, acontecimentos comparáveis aos da Revolução
Francesa poderiam efetivamente produzir-se. Trata-se, neste caso, de uma
evidência que salta aos olhos de qualquer um que esteja informado sobre a
situação política. Mas essas revoluções serão feitas pela maioria. As revoluções não serão mais feitas por um partido, mas por toda a nação.
Tribune – O referido religioso citou uma passagem de uma carta que o
senhor teria enviado em 1871 aos communards parisienses, na qual se lê: “Hoje
somos três milhões ou mais. Mas, em vinte anos, seremos cinquenta ou talvez cem milhões. Então, o mundo pertencer-nos-á, uma vez que não apenas
Paris, Lyon e Marselha, mas também Berlim, Munique, Dresden, Londres,
Liverpool, Manchester, Bruxelas, São Petersburgo e Nova Iorque, em suma,
o mundo inteiro, se sublevará contra o odioso capital. Em face dessas novas
insurreições, jamais vistas pela história até agora, o passado dissipar-se-á
como um pesadelo pavoroso: o incêndio popular, lavrando em cem lugares
ao mesmo tempo, aniquilará até mesmo a lembrança do passado”. Doutor,
admite ter escrito estas linhas?
Marx – Nem uma única palavra! Jamais escrevi semelhantes absurdos melodramáticos. Reflito maduramente sobre aquilo que escrevo. Isso foi forjado,
e apareceu no Figaro com a minha assinatura. Naquele momento, fizeram
circular centenas de cartas desse género. Escrevi ao Times de Londres para
declará-las falsas. Mas se quisesse desmentir tudo o que se diz e se escreve a
meu respeito, seria necessário empregar vinte secretárias.
Tribune – Mas, mesmo assim, o senhor escreveu em favor da Comuna de
Paris?
Marx – Decerto que o fiz, em face do que fora dito a esse respeito nos editoriais. Todavia, alguns correspondentes parisienses desmentiram bastante,
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na imprensa inglesa, as alegações daqueles editoriais relativos a dissipações,
etc. A Comuna não executou mais do que umas sessenta pessoas, aproximadamente. O marechal Mac Mahon e o seu exército de carniceiros mataram
mais de sessenta mil. Nenhum movimento desse género foi tão caluniado
como a Comuna.
Tribune – Os socialistas consideram o assassinato e derramamento de sangue como necessários à realização dos seus princípios?
Marx – Nenhum grande movimento nasceu sem derramamento de sangue. Os
Estados Unidos da América não adquiriram a sua independência senão pelo
derramamento de sangue. Napoleão III conquistou a França através de atos
sangrentos e foi vencido da mesma maneira. A Itália, Inglaterra, Alemanha
e os outros países fornecem uma pletora de exemplos do mesmo género.
Quanto ao homicídio político, não é uma novidade, pelo que se sabe. Orsini,
sem dúvida, tentou matar Napoleão III, mas os reis mataram mais homens
do que ninguém. Os jesuítas mataram e os puritanos de Cromwell mataram.
Tudo isso se passou muito antes de que se tivesse ouvido falar dos socialistas.
Hoje, no entanto, atribui-se-lhes a responsabilidade de todos os atentados
contra os reis e os homens de Estado. A morte do imperador da Alemanha
seria, agora, particularmente deplorada pelos socialistas: ele é muito útil no
seu posto, e Bismarck fez mais pelo nosso movimento do que qualquer outro
homem de Estado, pois impeliu as coisas para o extremo.
Tribune – O que pensa de Bismarck?
Marx – Antes da sua queda, tinha-se Napoleão III por um génio; depois chamaram-lhe louco. Acontecerá o mesmo com Bismarck. Sob pretexto de unificar
a Alemanha, ele pôs-se a edificar um regime despótico. Quem não vê onde ele
quer chegar? As suas manobras mais recentes não são nada mais do que um
golpe de estado travestido, mas Bismarck fracassará. Os socialistas alemães
e franceses protestaram contra a guerra de 1870, mostrando que se tratava
de uma guerra puramente dinástica. Nos seus manifestos, advertiram o povo
alemão de que, se permitisse a transformação da pretensa guerra de defesa em
guerra de conquista, seria punido pela instauração de um despotismo militar
e pela opressão brutal das massas trabalhadoras. Naquela época, o partido
social-democrata da Alemanha realizou reuniões e publicou manifestos nos
quais se pronunciava a favor de uma paz honrosa com a França. O governo
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prussiano desencadeou imediatamente perseguições contra o partido e muitos dos seus dirigentes foram presos. Apesar disso, os seus deputados, eles e
somente eles, no Reichstag, ousaram protestar com a maior veemência contra
a anexação pela força de uma província francesa. Bismarck, entretanto, impôs
a sua política pela violência e falou-se do génio de Bismarck. A guerra estava
terminada e, como ele não podia fazer novas conquistas, mas devia fabricar
ideias originais, faliu lamentavelmente. O povo perdeu a fé que tinha nele
e a sua popularidade está em declínio. Com a ajuda de uma pseudoconstituição e com vista a realizar os seus planos militares e de unificação, impôs
pesados impostos ao povo, a um ponto que o povo não aceita mais, e tenta
agora fazê-lo aceitar sem constituição. A fim de poder continuar a sangrá-lo
a seu gosto, pôs-se a agitar o espectro do socialismo e fez todos os possíveis
para provocar uma sublevação popular.
Tribune – O senhor recebe, regularmente, relatórios de Berlim?
Marx – Sim, sou muito bem informado pelos meus amigos. Berlim está perfeitamente tranquila e Bismarck dececionado. Ele interditou a permanência
de quarenta e oito dirigentes, entre os quais os deputados Hasselmann e
Fritzsche, bem como Rackow, Baumann e Auer, da Freie Presse.[11] Estes
homens exortaram o povo berlinense a manter a calma e Bismarck sabe-o.
Também sabe muito bem que, em Berlim, 75 000 operários estão à beira
de morrer de fome. Ele conta firmemente com que, afastados os dirigentes, produzir-se-ão os motins que darão o sinal para um banho de sangue.
Então, poderia algemar todo o império alemão e dar livre curso à sua cara
política militarista; não haveria mais limites para a elevação dos impostos.
Até ao presente, nenhuma desordem aconteceu e Bismarck, desolado,
apercebe-se de que é a si próprio que deve censurar diante de todos os
homens de estado.

[11] “Ao todo não foram 48, mas ‘67 de nossos camaradas, os mais conhecidos do partido
[…] que tiveram a sua permanência interditada’, dos quais ‘a maioria devia abandonar a
cidade em 48 horas’ (A. Bebel, Aus Meinem Leben, Stuttgart, 1914, III, p. 24). O jornalista
americano, ou Marx, confundiu as duas cifras. A menção às medidas de interdição de
permanência permite supor que a última conversa entre Marx e o repórter do Chicago
Tribune ocorreu na primeira semana de dezembro de 1878: o correio expresso de Londres
a Chicago gastava então cerca de três semanas para chegar ao destino”. (Nota de Bert
Andréas, em L’Homme et la Société).
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