
foi sendo formada pela rotinização, pela continuidade e insistência de 
autores, atores e c ríticos. Também a modernização se constrói através 
de pequenas conquistas, como nos evidencia, de forma exemplar, a 
pesquisa em fontes primárias. Por contraditório gue pareça, nem mesmo 
a ruptura se dá de um momento para o outro. E, antes, construida nas 
idas e vindas dos embates no espaço amplo da cultura. 

Sondar a tradição de nosso teatro é, nessa perspectiva, encená-la 
novamente, com novas inflexões de voz, sob nova iluminação, possibil i
tando-lhe a chance de contracenar, como coadjuvante embora, com 
parcei ros de vestuário mais vistoso. 
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Culturalismo x 
estruturalismo: 
um debate com 
E.P. Thompson 
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RESUMO A obra de E.P. Thompson é mais conhecida pela sua contri 
buição no campo da história do movimento operário inglês. Ele também 
colaborou muito, por m, com suas reflexões mais gerais sobre o fazer
se da História e sobre as maneiras com que ela dev ser scrita. geran
do um debate com outros autores marxistas que muito pode acrescentar 
ao ''background" de qualquer historiador. Divu lgar esse debate e ampli
ar a discussão sobre ele é o objetivo do artigo. 

ABSTRACT Edward Thompson's work is besl known by his contributi
ons to the English working class history. He was also a great contributor 
to History in general, moslly with his reflelions aboullhe Making of His
tory and about the ways to write it. These refletions created a very inte
resling controversy with other marxist historians which can be very useful 
to the "background" ot anybody who works with History.To debate and 
amplify the discussion about this topic is Lhe purpose ot lhis arti cle. 

VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, n • 17, Mar/97, p.31·50 



Introdução 

Gostaríamos de iníc iar ste artig com algumas observações sobre 
o que nos propomos a fazer nesse texto e sobre o esquema a ser utiliza
do nesse trabalho . 

A nossa id ia nesse lexto é fazer uma abordagem de um debate que 
acompanhamos a v rios anos e a respeito do qual nunca tivemos oca
sião de realizar um estudo mais sistemático e aprofundado - o do "cu l
turalismo'' de E.P. Thompson frente aos seus c rit icas. ou seja , os ''estru
turalistas"1 . Tal debate - que nem d longe esperamos esgotar nesse 
texto - vem marcando a historiografia marxista contempor~nea e nos 
parece ser de interesse a elaboração de um texto sistematizando-o e 
opinando sobre ele. É nesse sentido - o de divulgar e ampliar o deba
te - que esse trabalho foi escrito. contando com grande número de 
indicações bibl iográficas justamente para fac ilitar sse trabalho de di
vulgação .. 

Tal trabalho partirá dos pressupostos que a obra de E.P. Thompson 
já é suficientemente conhec ida (o que nos desobriga de fazer mais que 
uma apresentação inicial dela) e que o debate tem desdobramentos vir
tualmente infinitos, que não nos interessam em sua totalidade. Sendo 
assim, o trabalho se iniciará por uma apresentação, mais ou menos pon
tual, dos principais pontos de crítica que os "estruturalistas" apresentam 
frente à historiografia de inspiração thompsoniana. 

Cumprida essa fase, iniciaremos a contraposição dos argumentos 
dos "estruturali stas" com a obra de Thompson e de alguns autores influ
enciados por ele, visando aceitar ou refutar esses argumentos críticos . 
Essa contraposição e essa an lis terão, como eixo condutor, a aborda
gem de algumas questões chave (determinação/estruturaLismo; o relati
vismo histórico, a relação cultura/ideologia, cultura/polltica e teoria/prá
tica. sendo que a nossa própria prática de historiador e alguns textos 
c lássicos também estarão presentes nessa aná lise. 

Nossa expectativa é que. no trabalho com estas questões e com a 
discussão da relevância ou não das críticas dos "estruturalistas" à Thomp
son, sejamos capazes de crescer muito enquanto historiadores e tam
bém apreender um pouco de uma discussão teórica que deve estar sem
pre ao alcance do historiador - não importando seu tema de pesquisa 
- quando do seu trabalho. -speremos que tais expectallvas se cum
pram. 

1 Hé un1 <loscu o (vld Mel nuan. G rg • P T nlp" n nd Ih di Cl '" oi h•ston nt c text" 1n John 
son, Rich rd. Maklng Histories . Un1v rslly oi Birm1ngh.1rn. Cenve for Contemporary Cultural Stvdtes. 1982, 
especialm n1e pg 116 segu n1es) obr o vaiOl " 1 rrnos • ulturalls1a" • slruturahsta" Por mais qu 
conco1d r ". por m, om n tinuto Oos o con1 udo oi 1 o dos con oito , no par o Qu aonde n o 
suo 1rarnturrno melh res p.,ra su ~ litui ·IOS ~a7ào, 1s. p , r cons ovà-lo • , 
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Histórico do Debate 

Entre o fim da li Guerra Mundi I e o ano de 1956, um grupo de histo
riadores ligados ao Partido Comunista da Inglaterra resolveu se reunir 
periodicamente para discutir teorias e práticas relativas à história. Ape
sar de até hoje persistirem discussões sobre o grau de inovação que 
esse grupo representou em relação ao conjunto do marxismo ing lês2 e à 
Mauríce Dobb3 , é indiscutfvel o enorme papel representado pelo g upoo 
que reunia historiadores do calibre de E.P. Thompson , Eric Hobsbawn, 
Cristopher ll ill, Rodney Hilton e outros, na renovação da teoria marxis
ta4. 

A contribuição desses homens foi, de fato, impressionante. Eles rom
peram com a noção economicista do marxismo vulgar e com a metáfora 
"base X superestrutura'' o resgataram o conceito de história como a Histó
ria da luta de classes", renovaram a ''history from below", anexando um 
caráter político e de luta cultural a uma história vista como mera "história 
do cotidiano" , por exemplo, a escola dos "Anais" , etc5 . 

dward hompson toi parte chave nesse processo. Desde seus pri
meiros escritos6 Thompson lutou, de fato, contra a degeneração política 
e teórica7 da tradição marxista . Foi com o "terremoto" causado pela pu
blicação do "The making of the English working c lass"8 em 1963 que 
Thompson mais marcou, porém, o marxismo. Renovando o concei to de 
classe, dando vez aos homens como agentes históricos e recuperando 
suas experiências e valores, ele causou. realmente, uma reviravolta no 
panorama histórico mundial. 

2 nc Hob bawn ("lhe lllstorians roup o f lhe Communlst Pany· i Cornforu M (od .). Rebels and thelr causes 
Lonoon, Law1 nc and Wl~hnll. 1978, 21 8) Gare1h St dman .Jon s ("Hi tory: Th poveny or Emplrtc1sm" on 
BtacKburn. Robln (org). ldeotogy in Social Sclence. New York, Vlntage. 1973, 96·11 5. ECI!ção Br s1tetra 
Ideologia na Ciência Social . Rio de Joneiro . Paz e Terra, 1982, 69· 1 07) afirm rn nao haver tradição mar~ls1a 
na. Inglaterra ant s d I s Jâ Rapha I Samuel ("Tha Br.tlsh Mat~rst HlstoriRn ' In New Left Revlew, 1 ?O 21·96, 
março/o nl 1 80) 1-larvey Kaye (The Brltlsh Marxlst Hlstorlans, Catnbrtdge. Pohty Pres . 1984) 1U n m 
qu ates repr sentam uma tradição teórica que rem nta Marx 

3 Richard Johnson ('1 hompson, Genovese and Soe' list Hvmanlst Hls10ry" in History Workshop, 6:7 
no 1976) v . com a c lara intençao d negar os grupo dOs hostorl dores do PC Inglês u lilioç o 1rad1 o 
marxrsta. un1 rompimento ntre el se Dobb. Outtos autor (v r nota 2 e também Me lelland, 011h "Some 
comrnents o Ri hard Joh son's Thompson. Genovesc ond Socoalist Humanist Hlstory· In Hlstory 
Worltshop ,7:101 115. 1979) n gam essa ruptura 

4 Para umavt~lloO r ldogrupod h1Storladoresmar ~lsl8 lng s , vldc o t xtoscliado nanota2eScl 1 11, 
I ti '1 he p opte In Hlstory: Th Communlst Party Hrst tans Group, 1 4 -1956' in Johnson, Ro hard Maklng 

Histories. r~tado. 44-55 
5 Pma uma vi~ao geral da contnbu1ção da escola marx1s1a 1 I sa, vld K ye. Harvey. .P. Thompson. tn Brito l i 

Marxls t Ho>l tudcat Trudl tl n nd th Con t mporary Crlsts" In I<Gy , l~arvoy Me C I · Jtand, Kellh. E.P. Thompson 
· Criticai Perspectlves, Cambndge, Pollty Press . 1990. 252·275 e oy , Harvey, The Brltlsh Marxlst Hlstorl
ans , Citado 

6 Ver v Willlam Morria; Romantlc to Revolulionary, New York PtJnl ll 011 Books. 1977, dlçl!oori lnat: I 
7 Tt10mp on 1ama1s porov · u lodo historiador de seu lado mililont pollt t o. Sobre rsso, ver Blackbur n Ro In 

"E dw~rd Thom son nd lho New Laft' on New Left Revlew, 201 :3-9, s lloul 1993: Lonebau Peter " ~r m t e 
Upper W •st Slde to Wlck Episcopi" New Left Revlew. 201 ·1&-253·9. s t/out 1993 

6 Harmond Worth, P ngu m, 1 ed 6 ras,. •A fOfmaçao da Cl S pmárla ongl sa", lo d Jane iro. Pa7 e 
ln rr n, 197 
Vod An<l rson. Petry "Origons o 111 presenl crisis" In New Left Revlew, 23 25-54. 1964 
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As crfticas a seu trabalho foram imediatas, passando principalmente 
por Perry Anderson9 e Tom Nairn 10 , cujas refi xões serão vistas depois. 
Thompson responderá com ''Peculiaridades dos lng leses" 1 1 e depois 
com "A Miséria da Teoria" 12 . Anderson ret rucará com outros artigos e 
livros 13 e uma verdadeira floresta de pÇlpel impresso será produzida no 
decorrer do debate entre os dois. Para lelamen te a este trabalho, Thomp
son, na busca de mais informações sobre a formação da classe operária 
ing lesa, voltará ao século XVI II14

, desenvolvendo outras formulações te
óricas15 e continuando o debate, que apenas agora talvez diminua um 
pouco de intensidade devido à morte de Thompson em 19931 

. 

Como vemos, as controvérsias em torno da obra de Thompson fo
ram inúmeras. sendo conveniente, agora. elencar e discutir melhor a 
opinião dos seus críticos, os ''estruturalistas" , sobre sua obra. 

Críticas Gerais 

Antes de mais nada, devemos deixar c laro qu estamos oonscien
tes de que os ''estruturali stas" não formam um bloco único e fechado, 
com todas as opiniões semelhantes e que sabemos que os autores aqui 
abordados não esgotam toda a argumentação desenvolvida por este 
grupo. O que pretendemos é apenas elencar as idéias centrais que éi!PS
recem em alguns textos disponfveis, de lorma a podermos ter um ponto 
de partida para as futuras discussões que se segu irão. 

A leitura dos criticas de Thompson demonstra c laramente o esforço 
destes em recuperar alguns pontos do estruturalismo como método de 

10 ''The Britlsh Polltlçal Elite" . .tiiUI' ~ef1 Reyjew, 24.1964 (od. bras. " A classe trabalhadora na Inglaterra" in 
91 c kbu1n, Robin Qn..!dL 171-189) o ''l'hc Anatomy oi lhe Lnbour Porty" , New l el l BWl!lW 27 e 28, 1964 

1 1 "Peçullarltles o1 Engllsh" an Socialist Begls1e1 1965 d . Bras· "Peculiaridades dos Ingleses" • ~ 
~. nl:omero 10. ampinras. UNICAMP. maio 1993 

12 The Poverty oi Theory , Lonrlon, M rlln Pr s . 1978 Ed. Bon .. A Miséria da Teoria ou um planelàrlo de 
erros, IR10 cf Jonetro, Zahar. 199 I 

13 Vide sua rlloca ao "Peculiaridades dos Ingleses'' em "rhe myths oi dward 1 hompson, or s ialist and 
pseudp empirlcisrn ' , New Left evlew 35:2-41 1 66. seu resumo do dcbal em "lhe figures oi descent" an 
Nftw I eU RoVJpw. 161 :20·77, 1987 e um 1 0~10 mais aprofund~d qu surgiU c mo resposta drruto eo "Misêrte 
da Teoria" em áwJ.IrollOI~ wnh jn Enai!SI) Mfltxfsm, London Verso, 1980 (Trod Espanhola: Teoria, polltlcil e 
historla- Un debate eco E P Ihornoson. Mao1l, Soglo Verteuno. 1985) 

14 O pnnc pa is le~tos n sse sentido são " Time, work-dlsclpllne and Industrial capitallm" 1n Pas! & Pu<~~eot. 
30 56-97, levaoetiO 1 7 (V ' rs!lo espanhola m Tradlclon, Revuelta y c:onsclencla dl ç lase, BarCo lona. 
Crhlca, 197.9, 239·293): "The moral cconomy olthe l:ngllsll Crowd In lhe Elgnteenth Century" In EAs.L& 
~. 50:76-138, fevereiro 1971 (versão espafl\1ota o::m Tradiclàn, Revuelta y consciencia di .c111se: Clla
c:lo) e Whlgs and ~unters, P nguim, 1969 (v .f<· 10 boasaleora. Senhores e Caçadores · A origem da lei 
negra. Alo oe Janeoro. Pa? 1 rra. 1907) 

15 V r " Piftrl<:lan Soclety, Plebelan Culturc " In Journat of S.ocja) H)story. 7 382·405, 1 97~ : "Folklore, Anthro
pology and Social Hlstory" in l!J.djan Htstorlcal Beyiew, 3:2'17-26ti, 1977 "Eightecnth century Engllsh 
society: çlass struggle wlthout class?" In Social Hostory ~ ·133·165. 1978 (Trad pan m Tradlçlôn, 
Revuclta y consclen<:la ~. Cl ado. 13·6 1) 

16 Pára uma anãlise dos óltlmos anos de trabalho de t1ompson sua morte. vioJe Ru lo. John e Maloolmson, 
Rot>er!, Protest and Survlval. The hlstodcal e:xperlence- Essa,ys for E.P. Thompson. London, Me•lln. 
1993; - y , HaiVey e McCIIolal!d, Keilh (orgs). E,P Thompson Cr.ili <JU'.O~ ilado. Palmar, Brl"'n 
" Homago to Edward Thompson" 11 1 LaboyaJI.eTrayqg, 32· 11· 71. 1993 33 3· a. 1 4 'o numero especial 
d s oe11iSIB New LeU Reyiew ( ~ t mbrolout.ubro 1993) 

análise histórica. A crítica central passa pelo enfoque que a "a nova his
toriografia do traba lho" 17 e ta ria dando ao estudo da História, no qual se 
abandonariam os níveis estruturais, as forças impessoais e as c lasses 
em favor dos contextos e episódios e da prática cotid iana e cultural , 
além de se destacar a subjetividade do historiador. Em resumo, o que 
estaria ocorrendo seria um repúdio das "estruturas" em favor das "expe
ri ências". 

Tal repúdio teria explicações faci lm nte recuperáveis. Johnson 11
". 

por exemplo, o identifica a partir de uma evolução p articular da tradição 
marxista de "momento de cu ltura" (1955 a 60) para outro de estrutura 
(1960 a 75), evolução esta explicável devido a razões teóricas e da polí
tica do momento . Thompson representaria uma reação final contra este 
último estágio e o inicio de uma nova fáse '' cu ltura lista '' na tradição histó-
rica marxista. 

Do mesmo modo, Emília Viot1.i 19 considera que a historiografia de 
inspiração thompsoniana repr~senta uma reação exagerada a .. uma his
tória que se preocupava especialmente com a ass1m chamada necessi
dade histôrica" (as pessoas como simp les assistentes de um processo 
histórico que não controlavam de forma alguma), sendo que essa rea
ção também derivaria de razões de ordem política e teórica de momen-

to. 
Essa apresentação merece alguns comentários . Corno nos mostram 

Robert Gray20 e Kate Sopper21 • o progressivo desencanto de ~á ri as 
pensadores europeus com o marxismo stalinista levou a novas le1turas 
de Marx e ao desenvolvimento de alternativas para o stalinismo. Sartre , 
Merleau Ponty, a escola de Frankfurt. o novo marxismo ing lês e mesmo 
Althusser são resultantes desse momento de reflexão e mudança que. 
se foi desencadeado nos anos 50 e 60, tinha raízes num passado mais 
remoto como em Gramsci e em Lukàcs. As maneiras de fazer essa revi
são, c l~ro. variaram muito mas, no caso de Thompson, o contexto políti
co de seu pensamento é óbvio: jamais separando teoria da prática22

, 

nao poderia ficar avesso a acontecimentos como a Invasão da Hungria 

17 Vid< Go .• ta f"rf1 flí Vio!lo ' Estr ctutas versus e~p ri nc ia Nuevas 1 nd nc1as en la t11s\ ri d I Hnba10 Y la 
elas e trub~jlldoro n L mino m 11ca -Ou ganamos? Que perd mos?' in ~a~atiUCêW':;f.U;aoo de Hl~ 
f.l;slo.omlca e Soc1al 11 (1988). 82-95 e Andeason, Perry "lhe figures of descon\ , nado e AryumMIS w111M 
English Meu i. m-, .alado 

18 Vlt.l s u arUyo 111 P!!ople's Hl tory and soclallst theory. Londres. Roudledg nd 1\ g n r>aul. 1 81 (Na 
trad. e panhOta: "Centro el Absohitlsmo" 1n S~rnu I, R ph el . (org) "EI cu ltu~allsmo. Debates en torno a 
Mlserla de la Teoria " rn t11slo!ia PpruJlslr y Iea(lª Socaal.ilil.ll...Barcelona. t1 Grl toea, 198-1 , 274,:285) . 

19 Emlloa V.ol i lo\ uma das autora& u mais nos lomec::eu mater ial para os apresentação crlucas ao 
" culturallsmo" ~ r 1101 I 7 

20 Gray. Roue11 "History. Marxlsm and Theory " IO Mye. Rob !I o M Clollo.n<:l. K tlh E P Tlwmoson • Crii!COI 
Peospecl jyes citado. 153-182 . 

2·1 Soper. Keilh. •·soclallsm Humonlsm" in kaye, R bcrl a McCiell nd . Keitl o E P Doornn•:on • Cpttcal Persp!)Cii· 

llílâ. cnad . 204·232 
22 o quP. é perleotamente coerenr com a \radoçao rr!flnros1a, o:omo l'il Perry aMr:us "(Q(JOS!deraltons on Wesler 

M xi m. Londre , VefSO, 197 ) admite Ver \amb m no10 7 
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em 1956, a da Tchecoslováquia de 1968 e outros22 . 

Dizer que o trabalho de Thompson precisa ser visto dentro do con
texto de 1956, da formação da ova esquerda britãnica,etc é algo, por
tanto, razoável. O que não se pode fazer é assumir o que está implfcito 
nos dizeres de Johnson: que o tr13balho dos novos historiadores marxis
tas rompeu com Dobb e com as problemáticas do pré 1956 e que, por
tanto, não são mai s marxistas e nem membros de uma tradição teóri-

. ca~· . Voltemos, porém, aos "estruturalistas". 
Contextualizadas as causas dessa corrente de pensamento , os au

tores desse grupo passam a apresentar as suas fa lhas, que não só 
seriam inúmeras como estariam conduzindo o marxismo (pois este é um 
debate marxista) a sérios problemas e di lemas metodológicos. Tais pro
blemas seriam: a transformação da história em memória e sua despol iti
zação; o relativismo histórico e o "livre arbítrio" e empirismo/uso impreci
so de conceitos exagerados d ssa corren te . 

Em relação ao primeiro item. critica-se o abandono total das análi-
es estruturais. pois tal método estaria deixando o processo histórico 

num vácuo absoluto, onde a História cederia lugar ê memória e não ha
veria critérios para separar o que é re levante do irrelevante. A tarefa 
fundamental do historiador - reconstruir o processo histórico- estaria, 
pois , comprometida. Isso sem contar, é claro, qu o esforço "culturalista" 
em estudar a evolução das classes sociais sem levar em conta o contex
to, o estrutural e se esquecendo dos partidos e de outras formas de 
organização política estariam levando a História não apenas para um 
sólido empobrecimento como a uma perigosa despolitização25 . 

ssa metodologia histórica estaria também reduzindo a História a 
um relativismo total e empobrecedor. Ela se transformaria, então, numa 
coleção de testemunhos, depoimentos e versões de igual importância 
ou ainda numa história pantletária na qual o historiador decide arbitrari
amente tomar partido em favor de uma visão determinada. Para esses 
autores. e em especial para Ernll ia VioHI , é fundamental a existência de 
um discurso totalizante que possa incorporar e selecionar as múltiplas 
versões num todo coerent . E este discurso totalizad r passa , pelo que 
entendemos, pela uti lização de categorias e processos estrulurr~ is . 

23 Vanos aut01 s lazem a rd ntlficaçao d 1956 como no chave para o p n amento e, vrda de 1hompson e 
ld n11tlcam sua ubra, portanto, com o cont xto social polll lco do. época Vid Paim r, Br (111 Thc Maklng ot 
E.P. Thompson - Marxlsm, Humonlsm and Hlstory, Toronto, New Hogh tor1 Press. 1981: Sopper, Kate . "Socl
alism Humanlsm" . c itado Gray, Robbia. "E.P. Thomspon, Hislory and Communist Po lltlcs " in M..af:&w 
~v 23. num ro 6: 1BH87, junho 1979. Vide também Nield, Kellh "A symptomatlc dispute? Note on 
Ih 1 latlon tw n manost th ry and hrstorical practic '" 8r1taln" '" Soctaj Besearctl. 47 (1900) 

;>t V ' r especial nle aye, Horv y l he Bril ish Marxjst Hrstorlans. citadO 
2 Pa1 a um con11nuo at 1ta para a n essidade de Mo se procurar expltcar a cultrua da ctass o 1 ana soment 

a pn1111 d "d ntro". Vld Hall, Stuart " Notas sobre 111 descontrucclón de "lo popular" ltl Samu 1. Baplln 1 
(o•y) QQ...Cil..... 3·1 10 Sobre o uesUlo da d spolttlzaçêo d Hl ·tona. vid llnd on. P "Y " La Hlstorla do 
los Partidos Comunistas" in S<mu I, Raplla 1 (org) QQJ;;jJ, 1 -1 65 
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Já no tocante ê questão da determinação histórica. considera-se 
que as novas correntes historiográficas est- o dando ênfase excessiva 
ao papel dos indivíduo e suas motivações. Considera-se que é úti l re
cuperar a fala dos homens na História, mas sempre procurando trans
cendê-la, o que só poderia ser feito não perdendo de vista as grandes 
estruturas sociais. 

Por fim, crit ica-s 00 o próprio método de fazer História que deriva 
das reflexões de Thompson. o qual seria de um empirismo inconsciente 
(ao criar modelos analíticos sem base teórica) que chegaria ao positivis
mo e usaria conceitos (Cf o de "experiência ") que teriam, devido à falta 
de algo mais sólido que os estruturasse, uma imprecisão metodológica 
marcante. 

Importante notar que a crítica desses autores não pretende repre
sentar um retorno ao estruturalismo de insp iração althusseriana na sua 
forma mais pura, pois eles próprios admitem as vulnerabil idades do al
thusserianismo (ataque a todo empirismo. teoria como explicação chave 
e única de tudo,etc) e reconhecem que ele já se autodesagregava quan
do das criticas de Thompson. Considera-se, porém, que não apenas há 
muita coisa em comum entre Thompson e Althusser (luta contra o redu· 
cionismo e o economicismo,por exemplo), como muita coisa útil ainda 
poderia ser recuperada do pensamento do filósofo francês . 

Nesse sentido, a grande proposta dos "estruturalistas" não é o retor
no à Althusser. mas a elaboração de uma •lsin tese"27 • onde se combina
riam as percepçOes "estruturalistas" e "culturalislas". Será, na realidad , 
com esta proposta (e não com a de Althusser) que teremos que contra
por a obra de Thompson. 

Críticas Específicas 

A primeira questáo dentro do debate sobre o qual gostar!amos de 
fazer observações é a questáo da determinação e da presença das es
truturas no fazer histórico. Afinal. os personagens históricos são ou não 
livres para agir na História? 

Essa discussão está presente no marxismo desde seus primórdi 
os. De tato, desde o inic io28 , o marxismo foi paulalinamente se aproxi
mando de um tipo de visão prufundament d terminista;onde tudo já 

26 Vide Costa. nll ta Vootlt da QQ...Cil c Hall, Stuart " En defensa de la Teori a" in Samuel, Raphaei.QQ.Qi., 27 
guln1e• 

27 Víd os autores crtad s na n ta 26. Stuarl Han é o ma•s axpl1 r lo n sua deles de alguns pontos do altt\uss • 
rianlsmo. Jâot •mo"srn esc" é comum a mllraV• t i da os1a (ver ta 7) · a R1cllardJollnson (ver"Thomp
son, Genovcsc and Soclallst Humanlst History" . cilada " Culturc and the Historians" In Clark . J 
( d .).WQfklng ClassCul!ure· Studi ~ d 1 l1llJ.Y. ond• s. Hutchrnson, 1979, 41 ·71) 

2B A apresemaoéo qu se g e se ba ar grand men1e m Casl rladl Corn tlus A lnslltulçto Imaginária 
da sociedade Paz e Terra. BJ. 1982. &-67 



estar ia determinado pe las le is inexoráveis da evolução das forças pro
dutivas . sta vi são de Hislóría (qwe a torna tota l e perfeitamente oog
noscivel e raciona l. já que passado, presente e futuro seguiriam sem
pre tais leis perfeitas e imutáveis) propõe que o que dá movimento à 
História são as forças impessoais. a~ tran sformações da economia e 
outros aspectos correlatos . Os homens e suas asp irações não passari
am de meros subprodutos dessas estruturas e, nessa visão, mesmo a 
luta de classes não seria fe ita via agenc iamento humano, mas sim pela 
força do mov.imento destas ditas estruturas - como modos de produ
ção, por exemplo. Ou seja, as c lasses não lutariam de uma forma autó· 
noma , mas seguiriam uma coreografia já determinada pelo processo 
hi stórico. Classes. pessoas ou qualquer outro personag.em social não 
passariam de pec inhas inanimadas das grandes forças que emanari
am do estrutural29 . 

Criticar esse tipo de concepção nos parece uma tarefa quase que 
sem sentido. A infe licidade ana!Hica de se ver a sociedade e o mundo 
dessa maneira ( arece que realmente os homens não passam de "me
sas", prontas a aceitarem qualquer estrutrura ou teoria propostas pelos 
'filósofos) nos é, de fato. tão manif·esta que nem demanda maior esforço 
explicativo. E, se podemos compreender a criação de tal conjunto de 
ij déias (devido ao momento político vivido por Marx e depois por Allhus
ser), nunca poderíamos aceitá- lo em sua totalidade. Por outro lado, po
deríamos aceitar as c rít icas dos "estrutura listas" em re lação a uma histo
riogra1 ia que atribulsse ao indivíduo um poder condutor total e abstraís
se e conjun tura histórica. Porquê? · este o caso da historiografia de 
inspiração thompsoniana? Questões a respondermos agora. 

A prim ira dessas questões nos par ce ser de 1ácil resposta. A críti
ca dos historiadores de inspiração "cultura lista" , que propõem a incor
poração das vivências e das experiênc ias das pessoas na análise histó
rica, foi importante e permitiu q ue uma série de dimensões da vida soci
al que a história onomicisla abandonava fossem levadas m conside
ração. No entanto, é importante não cair no erro inverso e esquecer que 
os valores humanos não agem no vácuo, mas no mundo material, onde 
estão outros elementos não necessariamente culturais. Sem o marco re
ferenc ial das strutu ras e dos fatores objetivos (a respeito dos quais os 
person gens históricos podem ou não ter consciência) , as lutas das 
pessoas e grupos sociais seriam de difíc il compreensáo30 . 

Jurgen Kocka dá urn interessante exemplo dessa necessidade do 

29 Para exemplo s~ pe11samento. vrde Plekh~IIOV, G A Concepção Mat erialista da H~slória. São Paulo 
Scnoe. 1965 

30 Para a liJtca e. \lt ll ur nl•sta 11e s semirJo. vid o .. rexros de P "Y All d , , on. c itados e Mc Donn r. law1 r1 
"Sois demasiados senlimc11tales" tn Hlslona Sllw.Jal. numero 10· 71 · 100, prlm/Ver 1991 

38 

historiador absorver tanto a e~ t ru turas como as experiências para for
mar o conhecimento histórico. le mostra como um estudioso do anti
semit ismo alemão do fim do XIX não pode se restringir às xperiências 
que os militantes anti-semitas deixaram reg istradas. Estas são funda
mentais . mas a el!as devem ser anexadas informações sobre aqui lo qu 
influenciava a vida dessas pessoas (e seu anti-semitismo) mas que elas 
não percebiam diretamente: a relação campo/cidade, a bagagem cultu
ral de séculos de anti-semitismo, a crise no liberalismo alemão nos anos 
70/80 do XIX, etc .~ ' 

As vivências e experiências particulares das pessoas devem estar, 
pois, presentes. O qu e não se pode esquecer ê que havia uma situação, 
uma conjuntura pol iti ca .económica e social na qual essas vivências. atu
avam, conjun1ura esta não necessariamente igual a de outros lugares e 
que influenciava a ação dos personagens históricos. Esquecer isso se
ria problemático e, nesse sentido, as criticas dos "estruturalistas'' tem 

razão de ser32 . 

Essas criticas perdem, no entanto, sua validade ao se referirem à 
historiografia thompsoniana. Não apenas alguns autores inspirados por 
Thompson:!J uti lizam sem cessar a interação cu ltura X estru tura como 
no próprio Thompson essa interação ê manifesta. como consta em vári
as de suas obras3<1. A própria diferenciação do conceito de experiência 
em dois n!veis (a vivida e a percebida) dá conta de mostrar que, no 
pensamento thompsoniano. a experiência não é uma coisa so lta no ar, 
mas uma interrelação dinâmica entre a rea lidade dada e a cultura, entre 
o que se pensa e o que se v1ve. 

Em certo sentido, poder1amos at aceitar considerações que postu
lem que a obra de Thompson seria enriquecida por um cuidado maior 
com as conJunturas econômicas e políticas35 . Ele próprio , aliás, admite 
isso~s . Claro também que podem existir pessoas que se pretendam ins
pi radas por Thompson e que não façam a interligação "cultura X estrutu
ra"37 . 

31 Kocka, Jurge/1 "Tendências e Controvi!r,;las recentes na Clõnclll Hlstôrlca da República Federal dn Alema· 
nlla" in Neves, Abll to (org). A Naya Hís!orio<!raha Ale!IJ~ , Pono Alegre, Sd.U RSI1ns111Uto G()<; lhiJ, 1987 . pg 52 

32 Para um e•emplo d aulor qu me tecetta ser Clll tcado pel s otruturalislas. vrd~ 8otta, Rot)e,~no. "Gerarchle 
Protesslona ll e com el•zlono op+tr<rla arr·r YA di Novi llgur ; f'IH un uso dali lon11 o r ;~lr on Molllmento Opera'! o 
e Socialis ta 1 (4): 373-392 1978 ond o au or trata das rei«C ~ ue um g rupo d o r- er~ r ios t!allanos com sua 
empresa de 1930 a 1950 erTl a menos m nc1onar as alleraçOf,s pollncas (ascensã e qu da do Jasc1srno. 11 
Gu fiO Mtmdlal) que a lialla pas ou n s a Q 

3:> Vld • por exemplo, Montg r ery, Davtd The fa li of lhe house o! labor. Cambridga. C m · rldg Unlv rS1Iy 
Press. 1978 e James. Oan1el "Raclonallzaclón y respuesta de lo clase obrera: c ntexlo y ltmtlaclones de lrl 
aclt!Vld'ad gremlal en I«Arg ntína" •n~aEcOIIQ!JJiEO v, 2 1. n" tl3: 321..:34 . 1981 Yer rarnbérTl Genove 
s . ugene. Â Torro Pr·ometlda . O mundo que os scravos criaram. Rio d i<"' 110, Paz e l erra. 1988 

34 V1d "A Misér ia da Teoria" , c lia do 
35 Vldê Kaye. Harvey. The Brlllsh Marxlst Hlstorlans, l':llado , 
36 Vide sua enlrevtsla arn V!sions oi Hlstory , N ~''l vork. P.anlheon Boo~~. 1 713 ( o Espanhola; Tradlcion•, RB· 

vuelta y consclencla dl c lasc. citado) 
37 Para e~ageros d nos nutorM quo abandortamtooa e qualquer noça r i rloJ rmtnAç o. v1de os cotrr nt!l 

l'los de Soper, Kate . "Soclallsm Humanlsm" , cnndo 
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Na rea lidade, a colocação de Thompson de que o homem é objeto e 
sujeito da história (a qual é perfeitamente coerente com as propostas do 
inicio do Marxismo38 ) parece ter irritado certas pessoas que insistem 
que a agência humana só pode se dar através de uma "vanguarda ilumi
nada'' que conduza a História39 . A nossa impressão é que essa irritação 
tem impedido essas pessoas de ver as enormes colaborações de Thomp
son no estudo das estruturas40 e a renovação que ele impôs a elas. tra
tando-as não como simples peça de maqu inaria económica, mas como 
um complexo conjunto de fatores oriundos do todo social . 

Esse último ponto é rea lmente importante. A visão de cultura como o 
lado privilegiado da agência consciente e da esco lha moral tende a es
tabelecer uma aparente polaridade entre cultura e não cultura e aparen
temente joga todas as determinações para o não cultural, o que é um 
erro: as determinações (apesar de surgirem com especial força das re
lações de produção. vistas de maneira global) surgem também da cultu
ra ou podem assumir também um aspecto cu l tura l~, . o que é re levante . 

Na sua crítica à obra de Perry Anderson em "Pecul iaridades dos 
ingleses". citado, hompson também observa como os homens se en
contram situados em contextos que não escolheram e nos quais a opor
tunidade para inserir sua própria agência é limitada. Nesse texto, a1iás, 
Thompson nos fornece uma outra oportunidade para ampliarmos a dis
cussão que estamos desenvolvendo. Ao criticar a obra de Anderson e 
Nairn, Thompson procura mostrar como eles esqueceram de levar em 
conta o contexto internacional e imperialista do perfodo pós 1880 e pin
çaram uma impressão casual do conservadorismo sindical britânico para 
transformá-la em uma interpretação de uma centena de anos de história 
britânica. Ou seja, Thompson nos chama a atenção não apenas para a 
importância do contexto. mas também para o fato de que esse contexto 
nunca é estático, mudando e se al terando sempre. 

É importante notar, de fato, que as vivências/experiências e as estru
turas não só estão permanentemente imbricadas no fazer histórico, como 
elas estão sempre se alterando e mudando, não havendo, pois , nenhu
ma regra fixa para combinar as percepções estruturais e cu lturais. Tudo 

38 Vida Marx, Karl. O 18 Brumêrlo de Luís Bonaparte. Sao PaliiO. Scrlba, 1968 
39 Claro que esta agênco~ pode se dar e r, qu nl m nte se dã- através dos partidos. mas essa não. a t)nlr..a 

po sibilldade exislenre. Vide as obra de Peroy Ar1d rson, ctladas e Na.rn. Tom. "Tho English Worktng Clll~ ••• 
c itocla Uma rlt• aos d i e to m Paim '· B 11 t111 .. clwdo 

40 Para a renovoçao qu Thompson faz de concei tos como "modo de prOduç o· . v1de o bnlhante arl lgo d e 
Wtfliam Sewell Jr. ("How !asses are made . crili ai reflextions on E.P.Thompson' th ory Qf worll!ng c~asse for
mallon· 1n aY • Robert McCieHand. enh E.P. Thompson · Criticai Perspectlves, c it ado. ond s o lscute 
o firme caráter manusta as am ' uldad s d çoo, e110 d delerminaçao em Tl10m son o d 11 n w d 
(' f:a lhng lhroug he eraoks P. 1hompson and ih deb- t on Base and Superestrulu!e" "' kaye. flobert e 
McCie lland. KeiU1 E.P. Thompson - Criticai Perspectlves, c·ilado). onde s vê a tmportêncta que Thompson, 
c or11o bom nlilr ~ l siO. conunv~ 1:1 d r tis r I · ões ele prodLlÇI"lO (vistas d forma g lob~l) dentro do modo de 
prOduçao para a detormmaç~o do la< r·s ni lô• lco. 

4 1 Vide Gtay, Roberl · riistory. Ma•xlsrn and 111 ry" , c il do 
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dependerá do per!odo e do que se estuda . 
Podemos concluir, portanto, que a crítica estruturalista é fundamen

tal, mas sem re levância no caso de Thompson. E porque é fundamental? 
Porque a determinação é um fato . Não uma determinação no sentido de 
leis imutáveis e absolutas. mas no sentido de "imposição de limites"~2 • 
Não uma determinação unilateral onde as estruturas impõem seu poder 
sobre os indefesos homens, mas uma determinação entendida como 
um jogo, uma disputa (onde as estruturas- elas próprias orig inadas 
das ações humanas - impõem limites mas aceitam pressões). disputa 
esta que nunca segue regras fixas. mas variáveis conforme a época e a 
situação vivi·da. Mas, sem dúvida alguma. determinação. 

Um último ponto. Consideramos. como foi visto que, dentro de cer
tos limites, são os homens que, agrupados ou não em classes43

• fazem a 
história. Concordamos com Thompson e Castoriadis quando eles consi
deram que, na maioria das vezes. os homens não estão conscientes do 
alcance dos seus atos e se perguntam como um todo soc ial estáve l pode 
surgir desse caos. A questão é comp lexa e não temos respostas à altura 
da pergunta. A recusa às "leis históricas" do materialismo h.istórico, da 
visão de que só ações de seres conscientes embebidos da "luz'' marxis
ta podem influenciar a história e dos "modos de produção" como articu
ladores absolutos do social44 podem, porém. nos fornecer elementos 
pa1ra um inTcio de discussão nessa direção. 

• • • 

Esse primeiro item de nosso trabalho nos permitiu Ler, assim, refle
xões bastante interessantes sobre o fazer-se histórico. sse primeiro item 
pode. porém, nos conduzir a uma impressão que não era de nosso de
sejo transmitir: a de que as "estruturas" e as "cu lturas" são coisas a
humanas. surgindo do nada. Refazer essa impressão é tarefa priorit·ária 
e que engendra algumas perguntas : De onde vêm as ··estruturas" e as 
"culturas"? O que as produz? Como são engendradas? Questões que 
convém tentar responder agora. 

Essa conveniência é ainda maior quando sabemos que uma das 
críticas fei tas à Thompson é a de qu seu traba lho não separa o relevan-

42 Vrde Wtillam . Raymono. Marxismo y literatura, Barc I na, . d.clon s Península. 1980. ' ' m 11 con ;> N 
real•Ciade. essa vlsao de de1erminisn1o como •Jmpos .. ;:ao de limites" é eKtremament c ereme com u prclprta 
p oposta de Thompson Afinal d contas. tanto o d 1 rm•nismo abstrato (Deus) qu nto o c ientll ico (i histó· 
ncas) I m um caráter de e~ ternalidRd da prál i .a 11 man , ~~ rnalrdad esta qu o · novo· cone ito 
determin ismo abol . 1 sgal ndo o h mem corno agente h•stôrico. 

43 Thompson parece cons1demr. lalvez por sludd a on~l l tu ição d.e lima c lasse. a op rãrla onglc o, qu us 
lasses são os agentes proncipa•s da Hl istórla Talve7 nor. afaslernos dele nesse ponto: para nós, os hom ns 

pod m atuar na História sela reunidos melas es . s 111 r unidos m l"'l..lro tipo d ag rupamen1o social ou 
elnda lsoladamenl · . A combl11açllo desses e iam nto, vml oda. 

44 Vrdo Anderson. Perry. " Argumenls wlthin Engllsh Marxlsm ··. c il~do 
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te do irrelevante. Desde já poderíamos começar a discutir esse tipo de 
crítica. mas uma questão faz-se prioritária antes: O que - relevante na 
História? E o que é irrelevante? Enfim. Há algo que "move" a História? 

Poderíamos adotar a posição do marxismo clássico e resolver logo a 
questão: o que move a história são as forças impessoais. as leis inexorá
veis da evolução das forças produtivas, as quais criariam classes, estru
turas ou o que mais fosse necessário para eliminar as relações sociais 
obsoletas e criar outras . A economia seria, assim, o "motor hi1stórico" e 
bastaria compreender suas leis para se entender o processo histórico. o 
relevante na História seria, pois, a economia. 

Em Althusser, esse pensamento se modifica mas ainda está presen
te: As ações humanas só teriam relevância se causassem mudanças 
nas estruturas, das quais as econômicas seriam as fundamentais. 

Mesmo na historiografia marxista inglesa, é dada uma grande impor
tância às relações de produção. Hobsbawn45 , por exemplo, insiste que 
as relações de produção. ·de classe, são as mais relevantes. Thompson, 
a nosso ver. segue o mesmo caminho, coerente para um marxista. Sua 
visão (e também a de Hobsbawn46 ) sobre o que são ''re lações de produ
ção", porém, é muito mais ampla, porém, que a simples economia (trans
cendendo para a polftica, o Direito, a cultura, etc). Com isso, não se 
pode dizer que. para separar o relevante do irrelevante num determina
do processo histórico~ 7 , Thompson tenha retornado ao velho modelo 
marxista da economia definindo tudo. Mas ilá vias para separar o joio do 
trigo, o que é mais re levante num processo histórico e o que não é 

Mas voltemos à questão apresentada inicialmente: Se as relações 
produtivas são importantes (E como não o seriam? Como separar o ho
mem da maneira como ele adquire seu sustento? - 48 ) mas não expli
cam, por si só, a formação das "culturas" e das "estruturas" , o que as 
exp lica? 

Pedimos paciência ao leitor em relação a definição de "cultura", cuja 
discussão mai aprofundada virá em seguida. Já em relação às "estrutu
ras", gostaríamos de f .zer menção ao artigo de Will iam Sewell Jr•9 . onde 
ele ressalta algo fundamental: que as "estruturas" não são objetos que. 
vindos de algum lugar. entram em conflito com a agência humana repre-

4o H sbawn, ric "Karl Marx·scontribuitlon to hlstorlography" in B lac~burn , Robln.~to,gy~ 
~. 110do. b 6:1 d , r a Bl Ckbum. Rob n leleoloala na Ciência Social +I d . 244·261 

46 V r Hobsbawn. ri , " Dnlla storla soclalc afia slorla della socletà" In Ouader01 Staricl. Ancona (22). 48·96. 
1antabr 1973 

47 T11ompson os P. um hostorlador. dog r s. da~ nlalidades med• vats. é sslvel que wa ênl 11 s 
• faç s de produç . r mais n e à nas ~;~u I s m para nlcndomento do perlooo, 1 s e meno1 Num 
e tudo sobre a I rrnacao d UIT\Il Classe lrabafhadora. porém. é In . viii!V I uma nfase maoor nas relaçOes de 
P•oduç o 

48 Vid H bsbawn, r.c " Dnlla storla. soe la ia alia storla deito socletà", <:ollldo 
49 S woll Willlam Jr " How classes are moda: critica! ralle·x11ons on E.P.Thompson•thcory oi workfng classe 

lormatlon", c orado 
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sentada pelas "culturas" . Ambas são criações .0s homens, que influem 
nelas e sofrem suas influências. 

De fato, os agentes não ,existem sem as "estruturas" que fornecem 
seus limites e as "estruturas" não existem sem os homens que as incor
poram, aceitam e/ou transformam e isso deve ser ressa ltadow. 

Sewell , no mesmo artigo. ressalta que "cultura" e "estrutura" estão 
no mesmo nível (sendo a diferença entre elas meramente metodológica) 
e que há autores melhor preparados que Thompson51 para verificar isso 
empir[camente. Isso pode ser parcialmente verdadeiro mas, dadas as 
argumentações em contrário que reunimos até agora, não nos parece 
justo com Thompson. 

O pensamento marxista clássico deve ser analisado ainda, porém, 
em outro aspecto. le pode nos conduzir de fato a um raciocínio com
plementar ao primeiro: se a estrutura econômica é a base de tudo. como 
classificar as outras re lações sociais? Obviamente como "reflexos" ou 
"efeitos" derivados da economia. É a metáfora "Bas X superestru tura" e 
o conceito de ideologia que surgem. 

Podemos, sem dúvida, entender a origem desse pensamento em 
Marx via compreensão de sua historicidade52 , mas ele é realmente inde
fensável. Esse tipo de concepção esquece, de fato. que a redução dos 
homens à coisas, conduzidos pelas estruturas econômicas nunca se 
tornou realidade e que nem mesmo no capitalismo as relações sociais 
de produção se tornaram tão preponderantes que tenham sufocado as 
outras relações. Ou seja, tanto o economicismo mais primário quanto a 
metáfora "base X superestrutura" carecem de bas empirica verificável 
e são, por isso, descartáveis. 

Felizmente, este descarte já vem sendo efetivado há muito tempo. 
Partindo do próprio Engels53 , passando por Gramsci54 e chegando à 
Thompson511 • a critica ao modo de pensar economicista é uma constan-

50 Vr<;!e o l.vro de Phtl:p Cor11gan e Der k Sayer (lhe great Arch • English State as a culturallormation, x ord. 
Basil BlacKw 11. 1 EIS). ond se vê ·est+uluras· tão cl ssicas quanlo o Esl:Jdo o m()(lO de produçao capltahs
lll nu111 pe1sp I+Vfl 1amb m cultur I 

51 Sew 11 c ila Anlhony Gldf'l ns orno esse autor. Vid u sobras: C<>ntrol Problams In Social Theory: Actlon, 
Structure and Contradicitions In Social Analysls, Unlver~lry OI Calilornla Press. Berkeley and Los Ang •los. 
1979: A Contemporary Critique oi Hls1orlcal Materlallsm. london. McMillan, 1961 e The Constltutlon oi 
Soclcty: Outllna otthe Theory oi Structuratlon, Unlv mlly I C i orno Press, B + kel y on L • Ang I . 1. 8~ 

!>2 Não d rxa d •or lo()nlco que, ao enfallzar a base rn 1 r~af das olsas em op slçêo aos folósofos o n g h 
nos. Marx 1 nha <: 11ado uma separação ·reahdad -penswn nlo" con1r • qual fe estava justam nte se in uo· 
llindo, Sobr , 1 c n pçao cJeMerx,vicl M rx.Kari . Aideologlaalam4, P Atica, 1983e Contribulyioà 
critica da Economia Potltlca , SP, M rtin nl s. 1977. Pr I !leio 

3 Vid as "cartas de ngels" In Marx. Kar l c Eng 1 Friednch. Obras Escolhidas, RJ. Edoloroal Vil ""· '1963. 
onde ele r conh c a compl xldadeda vid, lal e a pobreza do conceno "base X supereS\Iulura" rnns s m 
abandoná-locomplel mente. 

54 N s r 1 rimos uqu às c riticas contidas m Concepç o Dialética da História (RJ. Cwlllzaçào msll +ra. 197 ) 
e especlalm nle ao conceito d "bloco " " ' r -

55 Vide a c rít ica leórica em "A Miséria da teoria" e ''Peculiaridades dos Ingleses" já citadO um aplicação 
pr~1ica m "Tho moral economy olthe Engllsh Crowd In tha Elghtocnth Century" ond I domons1ra 
qu a açllo d gr upos d pe soa no XVII I ntlo m simples •e çêo à est imulo o rn+cos (lu Sltulurafs. 
rna .. ~lgq d 1 11n 111ado por um con1ple•a 1 !a social, de dore•tos mora is, d n cessfdades econOm+r.as. ele 
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te. Mesmo no estruturalismo mais clássico. como o de Althusser, essas 
criticas estão - em maior ou menor grau - presentes56 , sendo que 
parecem ter sido absorvidas também pelos ''estruturalistas" . A morte da 
"base X superestrutura" é, portanto. ponto pacífico para nós e, nessa 
morte. muita colaboração veio de Thompson. 

Resta mencionar. ainda, um risco a que o uso da metáfora "base X 
superestrutura" leva: o reducionismo, ou sej . a explicação dos eventos 
pollfticos e culturais a partir, apenas . da afi liação de classe dos atores: as 
idéias, as crenças,etc são reduzidas à simples subprodutos conjuntu
rais dos "reais" interesses de classe (econômicos, da base) que expres
sam. 

Novamente, é importante notar como esse reducionismo é caracte
rfstico principalmente do marxismo clássico e que mesmo os "novos es
truturalistas'' , em maior ou menor grau, o abjuram. Ainda assim, não pode
mos deixar de escrever algumas linhas a respeito dos riscos desse re
ducionismo57, dadas as implicações que ele tem para o trabalho de his
toriador. 

Entendemos, a esse respeito, que a aná lise histórica deve ter em 
mente que as conexões entre a vida material e a intelectual , juridica, etc 
não são consecutivas umas das outrasss. Cada nível tem caracteristicas 
próprias e como tal devem ser ·estudados59 . O problema, como nos mos
tra Robert Gray60

, é como criar e usar conceitos para absorver essa 
diferenciação analítica sem cair na diferenciação substancial como em 
"base x superestrutu a" . 

De fato , é uma realidade que cada nível tem seu próprio conjunto de 
especificidades, mas eles não são elementos estanques, mas sim ativi
dades e produtos tota is e especfiicos do homem. A formação das cultu
ras e das estruturas não se dá, assim, num roteiro já programado pela 
evo lução das forças produtivas, mas elas também não surgem do nada. 

Allhusser cnou uma alternativa mlrabolan , r dehnrndo as r laçOes "bn X super strutum· o mod 10 man· 
t m u carat r mccênrco comparhrn nt<~Ç o em nlv is A r laç d d pend nclél do ra l ao econOmr· 
o I oi. porém, anui da pela paraçêo •e. h uluras X hrsiOri<t" e pela sub. trtuiçêo c1 "deten11inismo econOml· 

co" pelo "óot rmlnismo em ull ima rn ·tancia" Era. por m. uma ali rnatrva fa lsa o logo de bou. Ver, sobre Isso. 
llen WOOd. citada Sobre a rmpossrbrhdade c1 rernanel r a r laçOes "bas X supe re~lrutura- a necessidn· 

de d l iminar a tólora, v r Wllll m , R ymono, criado, Hem 11, p n 1. 
57 Para e~ mplo de ríl ica a esse reauctOnlsmo. v r a posição de Gor Ih Stedm n Jones , Lcngua)es de clase 

• Estudlos sobre la 1hls1orla de la elas e obrem Inglesa (1 832·1982). Mexlco. Srglo Venl runo, sem data, cap. 3 
56 Para um xemplo d r. nao d rivaç o. vld o I ex lo d Nal!llre Dàvls (Culturas do Povo. Sociedade o Cultura 

no Inicio da Fra.nça Moderna. AJ. P l li rra. 1990. C<JP 1) oo<J ~e mo ua c mo o allnh mento ~ hgiêo X 
c lasse nao aulomárico lgumall lera lura à r speoto s Movrmentos Sociais a lu ls ( vers, Tllman. "ld nlidacle 
· a face oculta dos ovos movrmentos socrais" in Novos Estudos CEBRAP (4) ' 11 ·23. (lbril/1984; Durham, 

unlce. "M.,vrmcntos Sociais A cooS1ruçao da cidadania rn Novos Estudos CEB RAP (10)•2<1·30, outubro/ 
1984 Laclau. • • ro. "Os <10\IOS movlme 109 ais e a pluralidad do 1 I" rn Revista Brasileira de 
Ciénelas Sociais n' 2 , vol 1 4 2-47, outubro 1986) os quA• moslfam a pluralidad do SuJe>lo social e a inexistên-
c ia de uma r laçtio prévia essárra en1r o membro d uma c lass uma dei r mrna a pos çao social 

59 V r Hall, Stu rt "Rethlnkln Ih bas ~ sup r slrutur m IDPho( in Bloomfleld J ( d ), C lass, hogemony and 
Party, Lond n. Lawr nc Wrslrar t, 1979 

60 Gray, Ro 11 Hl•tory marxosm and theor •• criado 
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Elas se engendram, num processo dinâmico, pela ação das pessoas a 
partir não de um aspecto específico - o econômico - mas a partir da 
vida social como um todo6 1 . 

Isso não implica, porém, que exista um "motor histórico" (no sentido 
de algo único que sempre move a História) que esteja sempre presente. 
Como já escrito antes, entendemos que o fazer-se social se origina d s 
ações e das criações das p ssoas num contexto já dado e que tanto 
essas ações como esse contexto originam-se do todo social, sem privi 
legiamento de nenhuma esfera específica. Como já dito antes. porém, 
só vamos poder saber se privi legiamos o "cultural" ou o "estrutural" , se 
damos mais ênfase a uma esfera do social ou outra du se destacamos 
um ou outro ponto do processo histórico (mudança ou continuidade) 
quando mergulharmos no nosso objeto de pesquisa, com suas particu
laridades especfficas62 . 

Dado que· algumas discussões sobre "cultura" (relações cultura/clas
se. a articulação de raça. classe. etnicidade e identidade nacional com 
cultura, etc63 ) ainda estão por ser feitas e dado também que a crítica ao 
conceito de "cultura" é chave no debate que estamos acompanhando. 
consideramos válido. agora, aproveitar as ref lexões que tivemos até agora 
para pensar a "cu ltura". É o nosso objetivo daqui para frente. 

A c rit ica dos estruturali stas à Thompson no tocante ao aspecto cu l
tural passa pela mesma esfera de raciocínio que apresentamos anterior
mente quando discutimos "culturas X estruturas" . Thompson veria as tra
dições culturais oomo independentes, impermeáveis e movidas apenas 
por um impulso conservador, de auto preservação. Ele as perceberia , 
assim, isoladamente e sem relacionamento com as outras forças soci
ais. Devido a este fato, Thompson acabaria não apenas por endeusar a 
categoria "cultura", dando a ela um papel excessivo no f a er-se histór i
co (em detrimento das estruturas, como vimos antes), como a veria com 
um olhar míope, criando uma "cultura" ideal, impermeável e sempre (no 
caso da cultura operária) em luta contra a cul tura dominante. Por fim, 
esse endeusamento o levaria a abandonar o conceito de classe pelo de 
cultura, o qu seria trágico para o marxismo64 . 

Essa critica de Stuart Hal l não apenas tem sentido como nos obriga 
a recapitular tópicos já mencionados nesse texto. Compreender as trad i
ções culturais dos personagens históricos é ai o chave para a compre-

61 Ver Williams. Raymond , citado, especralmente pg 7 1-1 20 o 1 xto de l hompson ""Fo lkloro, Anthropology 
and Socia l Hlstory" , cilada. ond el d::l ao todo social o antigo p p I d ' bBs • 

62 V r Brown. Mr 11 l i " Away wl th all the great arches: And r$011 'hlstory oi Brlllsh Capltollsm" In~ 
~ 1 7:::>?-5 1, 1 88, Trlmb .rger, Ellen " P Th mrson : Underslandlng l he process of Hlsto ry ' rn llls · 
on and Method .n H1storjcal Socrology Cambridg , Cambridg University Pressa , 1984 

63 V r Kaye, H rvey "E.P. Thompson, lhe Brltlsh Mal'l(lst Trodltlon nnd lhe Conlemporory Crlsls" In Key , 
Harvey McCI IIOIId, Kel th. 1:. P l hompsoo • Criilcal Pers~. c it do. 252·275 

64 Vide Hall Stuafl ,;Notas sobre la descontrucclón de " lo popular" rn Samuel. Rapl1? I (otg)QQ.Ç • 93· 10 
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ensão de suas ações, mas temos que ter consciência de que essas tra
dições não estão "soltas no ar" mas em contínuo relacionamento com o 
contexto. Do mesmo modo, não podemos esquecer que a "cultura", se 
não representa uma projeção invertida de uma "base" econômica, tam
bém não surge do nada, vindo do real , do todo socia l. 

Nesse sentido , devemos entender "cultura" não como um produto 
pronto e acabado de alguma realidade "verdadeira ", mas como um con
tinuo processo de acomodação e luta, de resistência e transtormaçãoas. 
Os objetos culturais, atinai de contas, só fazem sentido na medida em 
que podem ser usados como instrumentos de ordenação da realidade 
vivida e assim devem ser compreendidos . 

Em resumo, entendemos que podemos definir o conceito de "cultu
ra" a partir de uma de suas definições antropológicas ("um conjunto de 
significados socialmente estabelecidos, através dos quais as pessoas 
entendem certas coisas e se relacionam com outras pessoas igualmen
te de posse desses significados" - 66 ) , mas acrescentando a dimensão 
polltica (que a antropologia considera normalmente fora do campo cul
tu ral -~7 ) e nunca esquecendo de compreendê-la a partir do que ela é: 
um conJunto de símbolos e significados que só adquirem sentido e se 
transformam a partir da realidade 
. Concordar- em gênese - com as críl·icas de Stuart Hall não signi-

fica, porém, concordar com a adequação delas à obra de Thompson . 
De fato, ele não apenas está continuamente nos alertando sobre como a 
classe não pode ser considerada pura simplesmen te um subprodu to 
da cultura como a sua própria divisão da categoria "experiência" em 
dois níveis (vivida e percebida) nos indic que ele ent nde a cultura 
como dinâmica, em choque contínuo com outras esfe as sociais. A críti
ca, portanto, não parece ter sentido. 

Que dizer, então, da colocação de que homp on estaria substi'tuin
do classe por cultura? Ele não abandonou o conceito de classe, mas 
an xou-o ao de cultura, resgatando as experiência e tradições cu ltu
rais como forma de ver como as classes fazem-se a si próprias. te não 
apenas não abandonou o conceito de classe como renovou-o. As críti
cas estruturalistas à Thompson nos parecem, assim, inócuas. 

Lawrence McDonnel, c itado, nos chama a atenção para um outro 
ponto. Segundo ele, certos autores de inspiração 1hompsonina. ao ex-

5 Raymond Wrlltams ( ~ it do.pgs 137-149) nos dá at rav s das cal gona .. , s•duo l" - m rgenl .. -don1ine.n 
I ' I dlveos s P•Sias rewf)OIIO d s~o dlnêrnlca cultural. 

66 Vid G IZ, lil ford. A lnterpretaçlo dàs cultur.as , RJ, Zahar, 1978. cap 1 
07 Vod" Dvr11am. ~ní c. "C\tllura e Ideologia" in Dado!! - Revista de Ciências Sociais. RJ . 27 ( 1 )• 7H l9. 1984 

Para a contrillu• .ao dlrew de Tl1ompson o seu r.onceilo de cul tura Anlropolog,a. vrdc Rosaldo Renato 
"Cel brollng Tl1ompson·s h t0!3S' Social onalysis •n I li tory and llnthropolo y· '" Kny Harv y Me' 1 lland 
Kellh E.P. Thompson- Criticai Perspectlves. citado,103·124 · 

porem a cultura como campo de luta e identificarem as resistências cul
turais à cultura dominante de es ravos, camponeses, operários, etc aca
bam passando a impressão de que, na realidade , a c lasse dominada 
venceu a exploração e a subordinação, o que seria errôneo. Concorda
mos e achamos até possfvel que alguns autores tenham seguido essa 
linha. Não é, porém, o caso de Thompson que, não por acaso, faz a 
história dos vencidos. 

Ainda falando sobre cultura, gostariamos de abrir um parêntese para 
trabalhar um problema que sempre persegue aos historiadores quando 
estão red igindo um texto . O problema é simp les e está intimamente rela
cionado com o que viemos discutindo até agora: Quando usar o concei
to de "cultura" quando usar o conceito "ideologia"? In ic iemos pelo con
ceito de ideologia . 

Conforme nos mostra Raymond Williams em obra já citada, o con
cei to de "ideo logia" surgiu no século XVIII definindo a "ciência das idéi
as". Ele lutava contra a metatlsica (pois as únicas idéias seriam as huma
nas) mas exclufa o social na produção dessas idéias. Marx atacou esse 
conceito na "Ideologia Alemã ", citada, defendendo a relação "real-ide
al" . Ao enfatizar, porém, a consciência como inseparável da realidade 
física. Marx usou um vocabulário problemático ("ideologia = espelho in
vertido do real") que, além de contrariar a própria gênese do seu pensa
mento - a consciência desde sempre como parte da vida humana -
marcou profundamente o pensamento marxista. posterior ao engendrar 
os conceitos de "reflexos", "ecos" ,etc. Era o conceito de ideologia como 
falsa consciência ("inversão", "separação", "determinação") que surgia 
e se desenvolvia. 

Gramsci68 foi o primeiro a s indispor contra essa situação. Ele ne
gou a visão de ideolog ia como fal sa consciência e demonstrou como as 
pessoas tem sim ideologias, mas não no sentido negativo: o que existiria 
seriam conjuntos de crenças e valores de determinados extratos soei· 
ais: sistemas estes surgidos a partir do lodo social/mundo material (e 
atuantes nele) mas sem qualquer tipo de "inversão", ··separação" e "de
terminação". Um novo conceito de ''ideologia" se engendrava. 

Essa definição de Gramsci - com a qual concordamos- nos abriu , 
contudo, uma séria dúvid . Esse novo conceito de "ideolog ia" seria igual 
à "cultura"? Afinal de conlas. o escrilo cima nos permite conc luir que o 
que une ou diferencia os homens é o que eles pensam, a sua ideologia. 
Se essa nossa interpretação stá correta e se nos lembrarmos da defini
ção de cu ltura que apresentamos anles. a questão novamente aparece: 

66 vld nota 53 e 1 rnll mos textos Moull . Chonial "Hegemonia o Ideologia em Gramscl" In Alie Soc1oda>f . 
~(5):67-85. 198!> e Hall. Stuart "Polltlca e Ideologia· Gramsci'ln Polltica e Ideologia, RJ. ZM1{1r 1983 



"Ideologia' é igual a "cultura"? 
Essa proposta de unificar as duas categorias tem, a nosso ver, séri 

os problemas. Em primeiro lugar. a amplitude excessiva do conceito. Se 
o conceito "Cultura" abarca iudo e é tudo, ele não é mais nada e não 
explica nada. Em segundo, o uso generalizado do termo nos impede de 
perceber que nem sempre tudo se expl ica a partir da concepção de 
mundo e que há "vi sões de mundo" e "visões de mundo" . Utilizar "cultu
ra" sem oritérfos e para tudo seria, no nosso entendimento, um empobm
cimento frustante do instrumental ana lítico que dispomos para estudar a 
História'69

, o que nos abre. sem dúvida, um problema. 
Gramsci e o próprio Thompson (ainda que seja objeto de discussão 

o grau de influência de Gramsci e.m Thompson) nos fornecem pistas 
para fugirmos desse Impasse. Ambos realmente confundem "ideologia" 
e "cultura" mas, com o uso do conceito de "hegemonia cultural " é possf
vel manter a diferenciação chave entre e "cultura" e ''ideologia"(a luta 
hegemõnica, de dominação) mas sem aceitar a visão tradiciona l de "ide
ologia" como algo onipotente, simplesmente imposto de cima e indican
do a fina membrana que separa, dado que ideologia vivida é cultura, 
"cultura" de "id,eoiogia'•?o. 

Entendemos, assim, que o conceito de "ideologia'' deve ser usado 
no sentido de um discurso que se pretende verdadeiro, apart idário. ba
seado na rac ional idade e que utiliza certos cor~ceitos (progresso, 
desenvolvimento.crise) para predominar - ou tentar predominar - na 
soc iedade, sufocando outros discursos71

. Claro que a maioria dos dis
cursos sempre vão se pretender verdadeiros e irrecusáveis, mas isso 
não significa, em nossa concepção . que todos esses discursos seJam 
"ideologia" . Se assim procedessemos. perderíamos a própnia especif i
cidade do conce ito. Seria a mesma coisa que chamassemos todos os 
grupos sociais de "c lasse" . O conceito se diluiria e não serviria mais 
para nada. É twndamental manter alguns parâmetros (classe:oposição 
entre possuidores e não possuidores dos meios de produção; ideologia: 
luta hegemônica) para usar os conceitos. 

Cla~o que essa divisão é meramente artificial e que a fluidez da vi da 
social é muito mais ágil que a rig idez dos conceitos. É óbvio também 
que essa ap licação desses conceitos na prática do historiador não pod~ 
s da r de cima para baixo, com os fatos fazendo contorcionismo para 
um encaixe artificial nos imutáveis conceitos. Cada caso é um caso e o 
his1oriador deve ter suficiente sensibi lidade para ver isto. 

69 A crltrca de Aobb ie Gray I otado. pg 11:1!:1) é, nesse entido. vaJrda 
70 Sobre sse !Optao. ver Lears, T. J Ja kson. " The concept of cultural hegemony: problems aml possibllltl· 

e " •n AID!JnCao Hrslonca! Review, vol 90, J·~67·593.JI U1ho 1985 
71 VldrJ Chauf. Marllena. " Critica e Ideologia'' In Cul tura e Democracias· o doscyrso competemo e oyt<a s lol~ ~. 

SP, MOderna, 1981, 1-38 
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Com esta colocação,consideramos fechado o parên tese e também 
a nossa discussão sobre cu ltura, esperando ter demonstrado a sua im 
portêncla para o trabalho do historiador, a necessidade de vê-la como 
algo dinâmico, em contínua ree laboracão e reinterpre1 çao · p rt ir da 
vivênc ia real dos personagens históricos e como Thompson tr balh 
nesse sentido, ao contrário do que propõem os "estrutura listas" . 

Essa questão da reelaboração nos leva a um outro item desse texto. 
Nesse item deveríamos, na programação orig inal desse artigo, ~bo rd ar 
a questão do relacionamento poHtica X cultura, discutindo e hav ri 
uma separação entre os nfve1s cultural e político do processo social. 

Essa discussão - que nos parecia relevante no início - nos parece 
estar, após tantas folhas já escritas, esgol a da . Achamos que já est~ m is 
que claro que não há qualquer separação entre a política e a cu ltur 
(ainda que sejam, é claro, exteriorizações diferentes de um !lodoso ial) 
ou entre quaisquer exterioridades do processo sociaL 

Tal situação nos levaria a discutir. agora, a crítica que os " strutura
lístas" e principalmente Perry Anderson fazem da historiografia de inspi
ração thompsoniana , no sentido de que ela ignora os part idos e as ques
tões pollticas. Novamente, porém, não vemos s ntido rn discuti r ai o 
que já nos parece tão evidente - a re levância d ssas crílicas mas não 
no caso de Thompson 72 - e é por isso que resolvemos passar a d i. cutir 
diretamente uma das questões chave para os "estruturalistas" e qu é 
de fundamental importância para as reflexões do historiador: a a sepa
ração teoria X prática no trabalho histórico. 

O teórico que deu origem às posições críticas dos "estrutura listas" 
foi Louis Althusser. Ele, numa criti ca justa ao empiricism bs luto e 
"ditadura dos fatos" pos itivistas, elaborou um método epistemológico que 
se baseava na consistência da teoria. Esia d via t · r co rênc ia intern 
seu critério de valor se basearia nesta coerência . As evidências pouco 
importavam e deviam ser alocadas dentro da estrutura teóri a. 

sse posicionamento de Althusser n o se suster~ ta mais e os próp ri
os ''estruturalistas" o admitern73 . les continuam, por m, a crit icar o em
pírlcismo e o uso errOneo que os "cultur listas·· fariam dos conceitos 
históricos (1 1exibHizando-os tanto que eles perd r;am a validade) e da 
teori histórica . S m o processo de representação do real que a teori 
faz, a história se tornaria mera r cordaçào de ra1os seri a imp ssiv I d 
ser fe ita . Nesse esforço crltlco, cheg -se até a comparar a obra de Thornp-

72 De ia\o. Obvio qu umo n11.~ 11 q11 • pret ndr1 111!11 r i , 111\<1 pode p<c~c •nlll< d. rnCiiJ (I rJ JX nictos 
stndlc;~tos OtJtros urganisfllo.'-. p .los qua1s ~s .!asses e o::. gt upos ~ e inslltu ~ ' nali7:wn llKlmoh.OI\, ~orem 
faL1S o (Slll• lrvro A formação da Classe Operária Inglesa , tl.ld . vol! un l.por ~ mpl . e I 1 . t ~ com uma 
r unino do um OIQilnlsmo polll • o: aS c1 aaoe Loi'ICI IIna de orrespond 11c1a) Ela rll•cl'l t ru lw s l•~ o nos 
par c . os~1111 , r.o111 sentrdo 

73 Vide A~derson, Perry Arguments withln Engllsh Marxlsm Clt do 
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son com a d Karl Popper, o que, como veremos em seguida, é um 
absurdo. 

De f'ato. nem Thompson nem os historiadores que se baseiam nele 
esquecem que escrever história é extrapolar além dos simples fatos e 
que sem uma boa I oria não é possível fazer história. O que Thompson 
defende, porém. é que a base teórica sofra influência da empiria para 
ser adequada a esta. Sem isso, as abstrações são indeterminadas e 
sem sentido. Um modelo teórico é, assim, fundamental74 . Sendo assim, 
como compará-lo a Popper75 ? 

Conclusão 

Como visto no iníc io desse artigo, os autores "estruturalistas" pro
põem, para resolver os dilemas entre "estruturalistas " e "cul turalistas" , a 
adoção de uma "síntese" entre os dois posicionamentos (ver nota 27) . 
Como mostram, porém. diversos autores76 , os "estruturalistas" tem uma 
visão de "síntese" que, na prática, anula o forte do pensamento de Thomp
son e volta a subordinar a cultura à economia, experiência à estrutura e 
o trabalho de historiador ao traba lho de filósofo. A "síntese'', nesses ter
mos, é impossível e podemos entender, assim, o porquê de Thompson 
ser acusado de "obsessivo anti-estruturailismo" ao rejeitar a "síntese"77 . 

Na realidade, essa "síntese" pode, em outros termos, ser localizada 
dentro do próprio trabalho de Thompson. É nossa esperança que essa 
incursão que fizemos ao pensamento de Thompson tenha demonstrado 
isso e que ela nos ajude na grande tarefa que temos a frente. ou seja, a 
de passar a pensar de uma maneira nem "estrutura l" e nem "cultural ", 
mas pura e simpl smente histórica. Ating ir isso seria um belo tributo à 
memória do grande pensador inglês. 

74 Ver l hompson. Edw r "A Miséria da Teoria" , cilada Por a um s•çlk>s melhanre de Hobsbawn, vide Stlu 
"A Outra História · Algumas Reflexões" In Kwntz •. ( rg ), A Ourra Hlstórja, Rio d Jan iro, 2.ahar, 1990 

75 Poppe• ~oi fol r (~in The Poverty ot cmplrlclsm. New York. Harp t & Raw. 1964) o seguulle racioclnio N o 
há leis hlslóncas. hlslólla definindo o 1u1uro e nao pode haver. tlQllilnlQ. teor i da história. Conclusão erronea 
e mu1to drs tante de Thompson 

76 V W1lliam . Ga~ •n . " In d lence of History" '" Hlstory Workshoo, 7 11 6-1 24. 1979 Palmer, Brlan. citado. 
77 Vi Mclenn n. G 01 9 llad 

Os métodos de 
investigação histórica 

da sociologia comparativa 

A DRIANO S. LOPES DA GAMA CERQUEIRA 

Professor de História Modema. do Deplo de Hislórta da UFOPIMG 
Meslro em Ciência Política pelo 1UPEAJ 

RESUMO Este trabalho aborda um debate central na bibl iografia da so
ciologia macro-histórica comparada: a uti lização d l ori s g ~ is ( x r
cicio dedutivo) na investigação comparada, em contrapos1çao a uma 
postura que defende o recurso ao método indutivo, supostamen te mais 
adequado para as particularidades históricas de c d ca o. Def nde
se aqui o método dedutivo. no entendimento de que a abordage~ de 
fenômenos empíricos tem que estar amparada m algum m c n1smo 
lóg ico previamente elaborado, orientador do processo ;xplica tivo .dos 
fenômenos. Este trabalho é uma versão de um dos cap1tulos de m1nha 
tese de mestrado em Ciência Política (IUPERJ), int itulado ormas de in
termediação política em estrutura burocrática em processo de centrali
zação administrativa: um estudo da França nos séculos XVI a VII I. 

ABSTRACT This work analyses a central debate on the ib liogr phy of 
the macro-historical-comparative soc1ology: the ut1lizat1on of eneral 
theory (deductive analyses) in lhe comparativ irwesligatio~, in o posite 
of the inductive method, supposedly more effective lor parllculars lhlsto
rical cases. This work defends the utilization oi deductive m th d, 
cause the investigation of the empirical phenomenon ne essi ti s lhe p e
sence of logical explanation elaborated a priori. This work is a v rsion of 
one chapter of my thesis of master in Política! Science (IUP RJ) , nt1 I d 

VARIA HISTORIA, Be lo Horizonte , n2 17, Ma r/97, p.5 1-58 51 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

