
I. Introdução 

História e Antropologia 

Prol José Sérgto Lette Lopes 
Museu Nacional 

Agr deço o convite, que para m1m foi muito estimulante. traba lhar em cima 
da relação entre a duas d1sctplínas. 

Vou fazer para voce uma apresentação em duas partes 
Numa parte IniCial. vou apr s ntar alguns marcos pelos quais um esboço de 

uma história ou de uma sociologia do conhecimento do tema da relação entre 
História Antropologia, a meu ver. teua que passar. É um pouco um itinerário meu, 
que l1z durante uma pesquisa anterior; agora tive que completar lacunas para esta 
apr s ntação 

Então, é uma parte de balizamento desta relação entre História e Antropolog ia, 
como se apr enta na literatura, como la se apresenta entre as dua.s disciplinas. 

apresentar I, numa segunda parte, a utíllzação que fiz em pesquisas 
empíricas anteriores, d sta temática, um duplo enfoque iluminado pela Antropologia 

p I História . 
A relação H1stóna e Antropologia apresenta diferentes linhagens intelectuais. 

Ela não se constitui m um debat único, mas tem diversas frentes. Não há um 
movimento único d uma escola, mas de diversas procedências, aparentemente 
convergent s. 

Procurarei expor como esta relação se coloca hoje, do ponto de vista limitado 
de um pesquisador formado em Antropologia. tendo pesquisado grupos sociais 
pertencentes às classes populares e, particularmente, a grupos operários. 
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Vou começar pela primeira parte que anunciei. Antes disso apenas vou 
assinalar que trabalhei, como a Eliana falou na apresentação, sobre dois grupos de 
operários, grupos pequenos, grupos m cro, comunidades tão do gosto dos 
antropólogos e, também, talvez dessa nova micro-história , ou dessa História que 
recentemente converge com a Antropologia. 

Trabalhei, então, com um grupo de operarias da parte Industrial das us~nas 
de açúcar de Pernambuco. Depois, trabalhei com um grupo de operários têxteis, 
numa situação de fábrica com vila operária, também em Pernambuco, um grupo 
suburbano, mais próximo a Recife, e que fui descobrir que tinha uma história 
bastante rica. 

Esta minha experiência de pesquisa lida com grupos populares e, 
particularmente, com a classe operária, em s!tuações não tão usuais na liter~t~ra 
sobre esta classe, seja a literatura sociológica, seja uma literatura histonca 
tradicional , que lida com essa classe ao nivel nacional, ou em situações associadas 
a grandes temas, referentes ao Estado ou à consciência de classe. 

· Esta é a minha experiência . Vou colocar esta experiência mais em detalhe 
na segunda parte: como trabalhei, como fiz minha descoberta da Hist~ria a partir 
de um trabalho antropológico com um grupo limitado, contemporaneo, uma 
comunidade determinada. 

2. História e Antropologia: desencontros históricos e encontros na 
literatura recente 

Mas, como disse a vocês, me permiti fazer um itinerário dessa relação entre 
História e Antropologia: pode ser uma coisa meio acadêmica, melo escolar . Mas, 
talvez, seJa até uma ocasião de refletir sobre isto: neste seminário de "Fronteiras 
na História", quando entra a relação entre duas disciplinas, o expositor acaba 
obrigado, sintomaticamente, a fazer uma coisa mais acadêmica, falando das duas 
disciplinas, por respeito a elas, mais do que entrar direto no trabalho empírico que 
ele fez anteriormente e, a partir dali, mostrar como utilizou o encontr0 das duas 
disciplinas. 

Esta era a minha Intenção miCial, ao tentar redigir esta conferência: partir das 
minhas pesquisas e ir mostrando · de uma maneira indutiva - em que tal~~ quais 
problemas que encontrei na pesquisa referir-se-iam a dilemas da Hlstorra e da 
Antropologia. 

Mas, finalmente, não consegui redigir a tempo; então, isto vai ficar esboçado 
na segunda parte. Vou separar as coisas de uma maneira meio acadêmica, 
colocando um pouco o esboço dessa relação nas duas disciplinas e, depois, vou 
entrar na parte relativa a meu trabalho empírico de pesquisa. 

Um primeiro problema dessa relação entre História e Antropologia é _no~ 
perguntarmos por que esse tema é possível agora, porque essa aproxlmaçao e 
possível agora. Por que ela é con lderada uma fronteira na História e por que essa 
aproximação se dá agora? Pois nem sempre 'foi assim. 

De fato esta aproximação é recente, se dá a partir dos anos 60, aumenta 
nos anos 70, e' nos anos 80, vem se tornando uma aproximação possível e que se 
intensifica ao longo do tempo. 

Vou dar alguns exemplos, primeiramente relativos ao estudo sobre classe 
operária que acompanhei. 
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O meu trabalho, como antropólogo de classe trabalhadora, não era uma 
srtuação usual, já era uma situação de fronteira na Antropologia . Talvez vocês 
tenham me chamado por eu estar numa situação de fronteira na outra disclplrna. 
É interessante falar de fronteira na História, na medida em que a tradição 
antropológica se formou hrstorlcamente no estudo de sociedades tnbaiS ou 
exóticas. No processo de expansão do capitalismo, ela estudou exatamente essas 
margens, e lo~ou seu Instrumental de pesquisa a partir do estudo direto de 
sociedades diferentes e não das sociedades a que pertenciam os estudiosos, que 
era a tradição da Sociologia ou da História. 

Então, por uma questão de contingência de pesquisa, um interesse próprio 
meu, mas tambâm de equipes em que eu estava trabalhando, entrei um pouco 
nesse lado camponês dos operários. Quer dizer, numa situação rural de operários 
da parte industrial do açúcar, dentro de um projeto que trabalhava com a mudança 
socia l na área canav eira de Pernambuco. 

Como esse grupo, no entanto, era operário industrial, participava de um 
processo produtivo Industrial., e se diferenciava, tinha uma Identidade própria e 
diferente dos trabalhadores rurais, assalariados, ou camponeses da região, eu me 
embrenhei por essa literatura relatiVa à classe operária. 

Nessa literatura, pouquíssima coisa era produzida, na ocasião, na área da 
Antropologia. Multa coisa na área da Sociologia, Inclusive uma produção sociológica 
brasileira, principalmente a Sociologia "clássica" paulista, a que Foot Hardman se 
releria no debate de ontem, tinha uma produção nessa área. E trabalhos de H ístória. 
E eu me apoiei bastante em trabalhos de História. 

Nessa ocasião, quando comecei a pesquisa, em 1972, estava começando 
a circular no Brasil a edição de bolso do livro "The Making of the Enghsh Working 
Class", a formação da classe operária Inglesa, do E. P. Thompson, que é um livro 
de 1963, e que é um marco, não só para aqueles que estudam classes operárias, 
ou classes populares, mas também acho que um marco nessa aproximação da 
História em relação à Antropologia, na medida em que coloca toda a Importância 
das tradições culturais no movimento operário, e, por extensão, a questão da 
experiência na explicação histórica. 

Tanto â que em torno da expressão "making" do titulo deste livro, se vocês 
olharem a literatura histórica ou mesmo sociológica de língua anglo-saxônica, 
vocês vão ver, pelos títulos ou pela referência à construção de grupos sociais - o 
"making" disso, o "making" daquilo, de várias classes, não só em classes populares, 
mas em classes dominantes ou grupos dominantes-, se formou uma das vertentes 
dessa tendência construtlvista das classes sociais, ou de uma tendência que 
incorpora, além das condições materiais de existência e a experiência envolvida 
nis o, todo o aspecto simbólico e cultural de que as relações sociais estão 
impregnadas. 

Havia também outros trabalhos, relativos à classe trabalhado~a . que eram 
do meu conhecimento na época, de historiadores, e que me auxiliaram enormemente, 
mais do que trabalhos da própria Antropologia. 

Vou exemplificar com dois trabalhos que não se referem explicitamente à 
Antropologia, mas que produzem, de fato, trabalho nessa linha da experiência e da 
cultura de grupos de trabalhadores. 

São dois livros franceses , ambos originalmente teses de "doctorat d'État" . 
Um deles é o livro "Les ouvriers en gràve", da Mlchele Perrot, que ê um estudo 
macro, na escala da França, das greves operárias neste pais entre 1870 e 1890, 
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que trabalha com dados quantitativos, dentro ainda de uma fase da história em que 
havia uma forte referência, uma tendência dominante a se fazer estudos quantitativos, 

0 estabelecimento de sâries, etc. Mas, a partir disso, ela trabalha todo um lad~ da 
experiência acumulada e da cultura de determinados setores prohss1ona1s e 
regronais da classe trabalhadora francesa. O outro livro é "Les mlneurs de Carmaux 
(1848-1914), os mineiros dessa localidade de Carmaux, no sul da Franç~, de 
Rollande Trempé, que é uma historiadora francesa. Ambos os trabalhos sao de 

1971 . 
Sem falar também dos trabalhos de Eríc Hobsbawm, que foram sendo 

pubUcados mais precocemente no Brasil, como •os Rebeldes Primitivos", •os 
Bandidos", "Captaln Swing" e outros. Além dos trabal~os dele sobre classe 
operária, como a coletânea de artigos "Os Trabalhadores . 

Então desde os anos 60 havia essa vertente, que vai aumentando nos anos 
70 de t1abalhos de historiadores que se contrapõem a uma história eco~ômlca ou 
so~ial mais vinculada a uma predominância economiclsta, ou a uma soc1o_logia de 
tendência parsonlana ou funcionalista em escala internacional. Essa tendencla de 
uma história cultural, social, que dá importância aos aspectos simbólicos e culturais 
vai se formando desde essa época. 

Consultando a revista "Past and Presenr, uma revista inglesa, dehrstonadores 
Ingleses, a que es ão ligados Christopher Hlll e vários outros, deparel -.me com um 

· de 1980 onde há um artigo de um historiador que tem um hvro sobre a 
numero , "Th 1v 1 f 
história da famrna. Lawrence Stone- e o nome do artigo se chama e rev a o 
narrat1ve", 0 retorno à narrativa, a volta à narrativa. Ele analisa, justamente, 
trabalhos dos anos 70, que depois vão continuar nos anos 80, e chegar ao nosso 
conhecimento , que foram publicados aqui mais recentemente, como por exe~plo 
0 trabalho do Darnton, Natalia Davies e outros. Esse Lawrence Stone e ~e 
Princeton, onde se concentram Natalia Oavis, Darnton, etc, e onde está tambem 

o antropólogo Geertz, Clífford Geertz. . 
Ele faz no referido artigo um histórico desse retorno ?a narrat":'a sob novas 

bases, da narrativa que foi tão combatida por uma renovaçao da Hlstorla nos ~nos 
20 desde as escolas dos· An nales" francesa e outras escolas inglesas. Quer diZer, 

0 ~ombale à História tradicional, política, narrativa e de grandes eventos, grandes 
batalhas, mas, geralmente, associados à grande política e a grandes homens. 

No combate a essa História tradicional, formam-se escolas renovadoras, 
como a escola dos" Annales" francesa, que â a mais continua, começando em 1929 
_ corporificada também numa revista - e perdurando até hoje, com vánas fases. 

Nesse processo de combate à História tradicional há um abandono progressivo 
da História contada da ordenação cronológica de eventos associada a uma 
narrativa. Ela e deiX~da para um segundo plano em relação a outras prioridades, 
em relação à longa duração, em relação a uma História social ma1s ampla do 

cotidiano, ou das mentalidades. 
No entanto há uma volta à narrativa sob outras roupagens, atualmente, com 

esses novos trabalhos, mas Incorporando osCC?ohecimentos anteriores dos autores 
que combatiam a narrativa tradicional. Só estou1azendo um parênteses, depo s vou 

voltar a isso. 
Hobsbawm protesta, no número seguinte, há um pequeno debate e .ele faz 

comentários, mostrando como essa volta da narrativa, ou como esse mo":_•mento 
de h1stória cultural propriamente dita, que é uma nova fase, uma aproxim~çao mais 
intensa entre a História e a Antropologia, já estava presente numa geraçao anterior 
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a que ele pertence - ele, Hobsbawm, Thompson, outros historiadores -. já há muito 
tempo, na Inglaterra. 

É um exemplo de uma pequena polêmica, das várias que vão surgindo na 
literatura histórica ou antropológica . Então, há todo esse movimento que engloba 
autores, historiadores que trabalham com classe operária. Vou I alarmais amplamente 
dessa aproximação. 

Além dessa escola de historiadores sociais 1ngleses, de origem marx1sta, 
como é o caso de Thompson, Hobsbawm, Christopher Hill e outros, nos anos 70, 
há também, pelo lado francês, dentro do que seria uma terceira fase da revista 
"Annalesr, uma outra fonte de aproximação da história com a antropologia. A 
"escola" dos "Annales". poderia ser dividida segundo a orientação do diretor da 
revista, do conselho diretor, etc. Há uma primeira fase, a do Lucien Fébvre com 
Marc Bloch. Uma segunda com Fernand Braudel. E uma terceira, que perdura até 
agora, maiscoletíva, onde há, então, um renascimento, nos anos 70, dessa História 
das mentalidades, quer dizer, a ênfase no lado das mentalidades que está implícito 
nessa escola dos "Annales" desde o seu Inicio. Assim, a aproximação entre 
antropologia e história é privilegiada por essa "nova fase" do grupo 'Annales", nova 
fase esta que pode ser percebida no livro coletivo, quase um manifesto, "Nova 
História", coordenado por autores como Jacques te Goff, Rogar Chartier, etc. 

Este é um segundo momento que Ilustra, nos anos 70, essa aproximação 
que continua. 

Nos anos 80 (e já no final dos anos 70) - de que é sintomático o artigo do 
Lawrence Stone, polemizando e falando do retorno à narrativa - há uma série de 
convergências em torno de uma proposta explicita de história cultural, tal como 
Oarnton encaminha nos eu Uvro"O MassacredosGatos". Robert Oarnton personifica 
de certa forma essa aproximação da história com a antropologia: em Princeton, 
como vocés podem ler manuseando a Introdução de "0 Massacre de Gatos", 
Oarnton, historiador, mais moço, e Clifford Geert2, mais velho, professor senior de 
Antropologia, deram, durante dez anos, um curso conjunto que trabalhava essa 
relação entre Antropolog a e História. 

E Oarnton, seguindo essa orientação do Geertz, propõe uma história 
cultural, que seria por assim d1zer uma história das mentalidades radíca lizada. Há 
uma polêmica do Darnton com o RogerChartier, que é dessa nova história francesa, 
um debate na revista "Actes de la recherche en Sclences Soclales", dirigida pelo 
Pierre Bourdieu, sociólogo francês, que também está na fronteira entre a Sociologia 
e a Antropologia. 

Nesse debate, mediado pelo Bourdíeu, opõem-se, de um lado, um americano, 
Oarnton, radicalizando essa história cultural nova, que seria uma coisa nova em 
relação à tradição da h stórla das mentalidades francesa e, do outro lado, Chartler, 
relativi'zando Isso, mostrando a antecedência e a pertinência dessa produção 
anterior pelo lado da história. 

Assim, nos anos 80, essa proposta se radicaliza, num certo sentido. Você 
tem essa proposta de uma micro-história do Carlo Guinsburg, que lambem se 
apóia, explicitamente, na Antropologia, e que trabalha com cultura popular e sobre 
a inquisição à "feitiçaria" e a saltas religiosas. 

E também essa produção americana forte - Natalia Oavies, Joan Scott, 
Wílliam Sewell Jr., etc - que radicaliza essa aproximação. 

Por outro lado, você tem um "boom" editorial da história - isso é um pouco 
resultado do retorno à narratíva assinalado pelo Lawrence Stone -,uma aproximação 
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que se dá com o g1ande publico. _ 
Isso ocorreu, em parte, no Brasil . Podemos perceber Isto na conc?rrencia 

entre as editoras- Companhia das Letras, Zahar, Pa~ e Ter~ a etc. ~nfim, a lit~ratura 
histórica recente , de boa qualidade, Inovadora, esta nos stands da llvranas, ao 

lado da literatura. 
Esse "boom" é maior ainda na Europa ou nos Estados Unidos. Na uropa, 

agora, no centenário da Revolução Francesa, o dicionário do F~ret e da_Mona 
Ozouk, é um livro carissimo, mas saiu aos montes, assim como varias edições da 
"História da Vida Privada", coordenada pelo Arlàs e pelo Ouby. Os livros do Ouby 
que saem em livro de bolso; tudo está saindo em livro de bolso. 

Enfim, há um Interesse enorme por essa história, que é uma história voltada 
para áreas novas, como a história do cotidiano, a história da vida privada etc, que 
é uma tendência antiga, a chamada história das mentalidades, mas que se 
a profunda cada vez mais. Ou es~a tendência que era, de certa maneira. marginal, 
se amplia e atinge um grande publico. 

Na Alemanha, também , você tem um movimento c~amado 
"AIItagsgeschichte", enfim é uma história do cotidiano também, que se opoe a uma 
história social de uma geração anterior e que é mais voltada para a Sociologia do 
que para a Antropologia, etc.' , 

Então, essas tendências estão ocorrendo pelo lado da Hlstorla. _ 
Pelo lado da Antropologia, há também um movimento de apro)(lmaçao com 

a história embora tal movimento tenha resultado em uma produção editorial menor 
comparativamente ao que tem ocorrido do lado da História. 

Desde 1961, há um artigo precursor, de Evans Prit_chard, ~ue é um 
antropólogo britânico, formado pela Escola de Antropologia Britanlca classlca, que 
por sua vez é uma escola moderna de Antropologia , que rompe com os estud~s 
anteriores que tinham seja uma concepção evolue onista, sej~ uma .co~cepçao 
dlfuslonista. Estes estudos anteriores eram estudos antropológicos lnictal.s .d~s 
fundadores da Antropologia, como Morgan, e vãrios autores que por dehmçao 
vinham de uma origem não profissional na Antropologia, provenientes de u~a 
interseção com o Direito, a Filosofia ou outras áreas, e que tinham uma.~~cepçao 
evolucionista da história e, portanto, viam o estudo de sociedades prtmitrvas, de 
grupos Indígenas, etc, como um elo numa cadeia evolutíva. 

Os estudos difuslonlstas. ao contrário, que procuravam ver traços culturais 
presentes em grupos colocados no espaço e como se daria essa díf~são de grupo 
a grupo, e que tinham toda essa teoria que iluminava a pesquisa emp1rica, tam~em 
pressupunham uma utilização da história que violentava a realidade emp1rica 

observada. 
Então, toda a Antropologia social britânica. que começ~ com Ma !lnoviski, e 

que se reforça corn Radcliff-Brown - o Evans Pritchard e ~osterlor ~ eles, 
representante de uma segunda geração dessa escola - el~s tem um vias anti
História. Eles têm que afastar a História, na medida em que tem, por um lado, uma 
experiência com a História tradicional, a História que trabalha com eventos, essa 
Históna narrativa tradicional, e uma experiência com a História no Interior da 
disciplina antropológica, através da escola evolucionista ou da difuslonlsta, q~eeles 
rejeitam, e, com isso, colocam de lado a História como um todo. Todo o tipo de 
trabalho histórico é colocado de lado. 

A Antropologia surge. então, como tendência contra a História, contra o 

estudo cronológico de eventos, etc. 
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Isso s dá não só por um problema empírico. As sociedades usualmente 
d das pelos antropólogos são sociedades sem escrita ou sociedades com 

P r c documentação escrita; então, isso levou os antropólogos a desenvolver todo 
um outro lado, esse lado da pesquisa direta, do trabalho de campo, de recolher 
dados ora1s ou recolher genealogias, enfim, dados da observação direta do grupo 
e dados través da entrevista, ou através da linguagem do grupo para trabalhar. 

Então, a Antropologia se desenvolVeu por esse lado. Talvez até esse 
af stamento da História seja benéfico, no final das contas, se a gente vé de um 
ponto de vista retrospectivo de hoje. Mas, de fato, houve esse afastamento. 

E v ans Prltchard critica isso do interior dessa escola. Em 1961 , pioneiramente. 
ele tem um artigo chamado "Antropologia e História", que está editado num livro, 
acho que não há isso em português, que se chama "Ensaios de Antropologia 
Social'' , e esse artigo está lá, em que ele critica essa abordagem dos antropólogos 
que jogaram fora a História.' Ao jogarem tora o evolucionismo e o ditusionlsmo, 
acabaram jogando fora também a possibilidade de outros tipos de trabalhos 
hlstóncos. 

Ele problematlza Isso e mostra como, pelo lato de que inicialmente vários 
grupos não tenham a documentação escrita, histórica, ou essa documentação é 
rasa, rala , e por isso finalmente a história é jogada fora. No entanto, essa 
documentação histórica esparsa pode ser reinterpretada e recuperada, mesmo 
sendo uma história de curta duração, relativamente. E é, por sinal, o que faz o 
Sahhns. mais recentemente. 

Evans Pritchard coloca asso e entende isso pelo fato de que a história 
produzida até então · que é uma História ligada a grandes acontecimentos políticos, 
ou a e sa hastórla narrativa - ter sido interlorizada na Antropologia através do 
evolucionismo. Mas el vem rejeitar essa incompatibilidade e esse bloqueio em 
relação à H 1stória . 

Por outro lado, e le também coloca elementos Interessantes, Inversamente, 
do desprezo dos historiadores pelos antropólogos, que é um desprezo maior, nessa 
ocasião, na medida em que são os especialistas de sociedades menores, sociedades 
marginais resultantes de "sobrevivéncias" que acabarão e que, enfim, serão 
varridas pela História · digamos isso simplificando brutalmente. Há outros 
historiadora que estão justamente rnteressados na Históna antaga, e que fazem um 
paralelo com as sociedades primitivas. 

Esse artigo precursor de Evans Pritchard, "Antropologia e História", coloca 
isso. 

Estou ainda no primeiro ponto da primeira parte da minha apresentação. 
Estou falando, só para recapitular, dessa aproximação recente. Meu segundo ponto 
(nessa primeira parte) seria o d sencontro, a história do desencontro entre 
Antropologaa e História. Já falei um pouco nisso, a respeito da continuação da 
antropologia soc1al de certa forma em oposição a uma démarche hastórica 
simpHficadora. 

Então, uma primeira aprox1maçáo, pelo lado da Antropologia, é esse artigo 
do Evans Prrtchard. 

Outra aproximação que vejo é já num período postenor. Quando Evans 
Prttchard está escrevendo este artigo em 1961, Lévi-Strauss está publicando "O 
Pensamento Selvagem", que não · do conhecimento do Evans Prrtchard. 

Então, nessa crítica ao estruturalismo , que Evans Pritchard esboça, ele fala 
no artigo "História e Etnologia" , do Lévl-Strauss, que é um artigo de 1958, um 
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primeiro capítulo de· Antropologia Estruturar' . Ele problematiza um pouco com Levi · 

Strauss, ai. . l'd 
Mas a produção do Lévi-Strauss e a vaga do estruturalismo se conso 1 am 

posteriormente, nos anos 60. E essa crítica e feita posteriormente por outros 

autores. , . . · E p ·ít h d 
Uma da críticas que eu destacaria, porque e s1metr ca a do vans r c ~r , 

0 
qual faz a critica no interior da Antropologia Social_ britâniCa, eu destacaria a cntlca 

do Bourdieu, que e feita no interior de uma tradlçao estruturalista. 
Pierre Bourdieu . sociólogo francês , que começa a ser bem traduz.ldo no 

Brasil desde "A Reprodução", a "Economia das Trocas Slmbólic~s~, etc · ele tem 
toda uma vertente da sua produção que é tributária dessa posição estruturalista. 
Toda a produção dele voltada para o campo intelectual, ou para o campo da 
produção artística etc, ele destaca, ao contráría da História Intelectual, ou da 
Sociologia Intelectual, até então feita, que era multo voltada para uma história das 
Idéias, uma história de autores, de correntes de escolas, ele problematlza Isso e 
mosua como há que levar em conta uma série de outros fato~es como, por exemplo, 

0 
público a que esses Intelectuais estão se dirigindo, as editoras, enfim, tod~ esse 

esquema da circulação do produto é tão Importante quanto o debate entre as 1délas 

elas próprias. _ 
Essa materialização do que ele chama de um campo, essa rede de rela~es 

entre autores, editores, publico, mecenas, Estado, tudo isso é uma ~ede. de r~~açoes 
que deve ser considerada na produção i ntele~tual ou na ~roduçao s1mboltca em 
geral. Esta contribuição é tributária da concepçao estruturalista de co~ocar as ~lsas 
em relação. quer dizer, você considerar esse ordenamento de relaçoes sociaiS, de 
você ter um quadro de conjunto dessas rela~s. 

A partir dai, ele tem toda essa produçao sobre o ensino . e, inclu~lv.e, a 
reprodução, esse livro sobre o sistema de ensino francês, mas ~ue e gen~ralrzavel, 
etc. É também uma produção multo estruturalista, paralela a produ~o que ~oi 
confundida pelo público, na época, como paralela e convergente a produçao 
ahhusseriana, por exemplo, dos aparelhos de Estado, de uma série de trabalhos 
que, na época, surgiram, e que se falava que eram da escola estru·turallsta em ~era I. 

Então, ele formula uma critica ao estruturalismo, no InteriOr doe~trutural.l~m~. 
a partir de 1972, com um livro que se chama "Um Es~ d~ uma Teona da Pra~~a , 
onde há certas noções e conceitos que, depo1s, va1 dese~volver e ut1hzar 
frequentemente. Embora mantenha certas aquisições da ~radlçao estruturalista · 
esta maneira de pensar as relações, esse pensamento relacronal menos s~bstantlvo 
e mais posicional- no entanto critica esse pensamento pelo se.u lado alstorl~, esse 
lado de evacuação da História e da ação, esse lado de esquecimento da pratica _dos 
agentes sociais. Então, introduz certos conceitos, como os conceitos de hab1tu• 
e estratégia. Depois, podemos voltar a eles. . . . 

Finalmente. nos anos 80. você tem um novo interesse pela h1ston~ no Interior 
dos antropólogos propriamente ditos . Bourdleu, no caso, é um sociologo e um 
antropólogo ao mesmo tempo, tem uma produção antropológica n~ Argélla •. ~m 
grupos tribais, camponeses e sub-proletários, e tem uma produça~ soclologtca 
voltada para a educação, sistema de educação, sistema da produçao Intelectual 

basicamente na França. . 
Nos anos 80 você tem um Interesse renovado por parte de antropologos, 

como um livro que s~lu recentemente, do Eric Wotf , que é um antropólogo estu~ios~ 
de sociedades camponesas, e que se chama " A Europa e os Povos sem Hlstona . 
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Ê uma critic~ à conc:e~o do sistema mundial e da não consideração da cultura 
e da produçao da HIStoria na periferia do sistema mundial. 

, O Sidney Mintz, que ê um parceiro antigo do Eric Wolf em trabalhos sobre 
sociedades campones.as, lança um livro sobre a história mundial do açucar. Eles 
s em de es.tu~os localizados de comunidades, ou de pequenos grupos e partem 
para uma h1storia m.undial. Ai ele faz o percurso dessa história mundial do açúcar 
e, ~ortanto, se relac1ona a toda uma história do comércio internacional. Ele tem um 
art1go que se chama •o Tempo, o Açúcar e a Doçura" . "Time Sugar and 
Sweetness". ' 

~·finalmente, temos o Marshall Sahllns, autor de alguns livros jâ traduzidos 
entre nos, como "Cultura e Razão Prática" e "Ilhas da História • que e 0 mais recente 
dele, de 1985. ' 

. Desde,1981: Sahlins, explicitam~nte, com o texto "Metáforas Históricas e 
Aeah~ades M1ticas , faz um trabalho hlstorico junto a grupos pollnéslos que estudou 
antenorment~ como antropól~o, com trabalho de campo, etc. Recupera a 
documentaçao da admlnistraçao colonial e tambem recupera uma serle de mitos 
que ele trabalhou para, através dessa dupla via, entender a história do capitão Cook 
a história da própria colonização, do contato entre colonizador e colonizado e com~ 
o colonizad_? reelabora, na sua cu ltura especifica, esse próprio contato e co:.Oo essa 
reelaboraçao t~m u~a lmp?~ãncia grande na história mesma da colonização. 

Ele, então, ma1s exphc1tamente, se ataca à concepção da história do sistema 
mundial, ~o "World System", também de um historiadora antropólogo, Emmanuel 
":Vallerst~m, e que apesar de ser uma concepção, digamos, de esquerda, porque 
e uma cnt~~ ao Imperialismo, acaba, no entanto, anulando com a história desses 
povo~ períferlcos e, ao _frisar demasiadamente, unilateralmente, a dominação 
mund1al do sistema cap1talista , acaba lambem esmagando a possibilidade de 
des~nvolvimentos h1storlcos e de uma apropriação cultural que retrabalha a 
Historla, q~e sal~nte a repercussão histórica dos povos colonizados. 

Entao, sao tende.nclas. Acrescentaria outras tendências, dentro da 
A:ntr?~logla. Enfim, a tendenda dentro dessa tradiçãoeuropeia . onde a Antropologia 
s1gníf~ea trabalho de ultramar, trabalho nas colônias, nas ex-colônias _ de uma 
Antro~ol~gla em casa (~anthropology at home"). Houve um simpósio recente da 
Assoc1açao dos Antropologos Britânicos, que é a associação mais conservadora 
em termos dessa tradição antropológica, do estudo do oulro do estudo das 
sociedades tribais etc, "Antropology at home", quer dizer, Antro~ologia em casa 
Isso, nos anos 80. · 

Enquanto nós, modestamente, aqui no Brasil, sempre fizemos Antropologia 
em casa, pelas características mesmo do nosso caráter mais colonizado que 
colon!zador. E, cada vez mais, uma Antropologia em casa voltada para grupos 
tam_bém da sociedade complexa, grupos populares, camponeses, ou grupos da 
soc1edade urbana ou grupos dirigentes etc. 

Alé~ d~ss_a Antropolo~la em casa, existe também toda uma corrente de 
~ntr~polog1a h1s!orica europeia. Estudos de história do parentesco, história de 
ntua1s etc, na propria sociedade européia. 

. Como vocês sabem, ~a _Antropologia há uma divisão por áreas. Isso 
inclus"-:e se reflet~ n~s assocraçoes de pesquisadores, que são divididas entre 
africanrstas, amencan1stas, oceanistas etc. Agora surgiram os europeanistas 

0 
do 

estudo em casa, na própria casa. ' 

Também pelo lado da História, surge também, a rigor, uma nova tendência, 
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que e a da História oral. 
Tudo isso, então, mostra essa convergéncia. 
Meu segundo ponto (ainda dentro da primeira parte da minha exposição) · 

até já entrei um pouco nele - e que essa convergência atual, que data dos anos 60, 
á uma virada numa história de desencontros anteriores. 

Já expliquei esse desencontro entre História e Antropo'logla. Ouerdlzer, pelo 
lado da Antropologia você tem essa recusa da História, do evolucionismo e do 
difusionismo, essa reação; esse prlvlleglamento do estudo relaclonal, do estudo 
slncrônlco dos acontecimentos, um estudo de uma sociedade na sua totalidade, 
contemporaneamente, onde você tem acesso diretamente, e procura relacionar os 
eventos e fazer Isso de forma sistemática, como compondo uma estrutura social. 

Isso se radicallza com o estruturalismo de Lévt-Strauss que, além dessa 
tendência de buscar a estrutura social, busca, mais ainda, o Inconsciente. Então, 
você tem um afastamento da subjetividade, enfim, das concepções nativas. 

Lévi-Strauss faz uma divisão, na Antropologia estrutural, entre modelos 
conscientes e modelos Inconscientes, no sentido de uma modelização da realidade 
social. Você pode ter uma sociedade, ou um grupo social, que tem uma concepção 
da sua própria sociedade que exprime isso de maneira analítica. 

Esse modelo expresso por ele e um modelo nativo, ou um modelo consciente, 
como ele chama. Esses modelos, geralmente, são mais pobres; o que se deve 
procurar são modelos Inconscientes, elementos que não estão no nível da 
consciência do próprio grupo. 

Essa busca do Inconsciente o leva a um estudo comparativo, a recolher um 
material disperso por todo o mundo, um material etnográfico; fazer comparações 
e chegar a modelos de determinados fenômenos, buscando justamente esses 
elementos nconscientes. 

Então, apesar do respeito que Lévi-Strauss mantém num diálogo com a 
História, de fato coloca a História de lado. 

Isso é toda uma tendência que já tem sua raiz anteriormente, na própria 
escola durkhelmiana, que, como vocês sabem, é uma das primeiras escolas 
sociológicas, que procura colocar a Sociologia como disciplina Independente, 
autônoma, com lugares na universidade etc. Ao fazer esse estudo das ldeias, a 
gente tem que recolocar as coisas numa história social da epoca e numa história 
institucional também. 

MuitodessediálogoHistórlaeAntropologia,asslmcomoHistóriaeSoclologla, 
é também uma luta de disciplinas. Além de luta pelas Idéias, é também uma luta por 
posições, posições Institucionais, universitárias, políticas, mas, principalmente, 
posições Institucionais e universitárias. 

Também tem Isso em jogo. Há toda uma retórica que é Importante; esse 
debate que passa é mediado por um combate especifico acadêmico, mas há 
também posições em jogo. 

No caso do Ourkheim, ele procura afirmar a Soclobgla no sistema universitário, 
onde a História já estava firmada. A História tinha um lugar já anteriormente 
conquistado. • 

No sistema francês, inclusive, a História dá acesso a postos, forma 
professores do segundo grau, professores universitários e tem, inclusive, um lugar 
importante nesse concurso que se chama concurso de agregação- "agrégatlon"
, que ê o concurso que as pessoas fazem para ter acesso ao magistério secundário. 
Um concurso puxado, forte, que recruta pessoas. A Sociologia não tinha nada disso. 
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Então, ele procura se firmar, através dessa corrente durkheimiana, do ponto 
de vista intelectual, através de uma equipe e através de uma revista , que se chama 
''L'Année Soclologique", o anuário sociOlógico, o ano sociológico. 

Isso se dá no ín ício do século. E ai há também uma discussão, um combate 
com a própria História. 

Vou citar para vocês um pnmeírodebate entre Simland, que é um economista, 
sociólogo. estatístico, da escola do Durkheim, e um historiador francês tradlclonaf, 
chamado Seignobos, em 1903, que já reflete bastante o ca-rátEH Institucional que• 
está por detrás dessa discussão. 

Selgnobos defende que a Sociologia, ao trabalhar com material histórico, 
nada mais é do que uma subseção da História, enquanto Simland prega que a 
História nada mais é que um terreno de aplicação da Sociologia, um terreno de 
experimentação das leis sociológicas. 

Por esse lado durkhelmiano, que tem uma Importância multo grande na 
Antropologia, toda a corrente britânica vai pegar muita coisa do Durkhelm, das 
estruturas elementares da vida religiosa, enfim, do famoso artigo sobre as 
re presentações ooletlvas, as formas primitivas de classificação. Há, então, toda 
essa tendência anti-História, esse desenoontro com a História. 

Durkhelm prega, nas regras do método sociológico , que o importante é o 
estabelecimento de leis sociais, tratar os fatos sociais como coisas e descartar as 
pré-noções • pré-noções que Incluem, alem dessa história apologética dos 
dominantes, também as concepções nativas, as concepções que os próprios 
grupos sociais têm deles próprios, que podem levar a equivocas, que podem levar 
a falsas pistas, que se deve descartar. Então, todo esse lado subjetivo é descartado 
dessa concepção sociológica. 

Você tem esse embate, então, do Durkhelm com os historiadores, essa 
discussão que mostra um desenoontro. Há uma tentativa de slntese velada, 
camuflada pelos próprios historiadores, na fundação mesma da revista "Annales". 
A respeito da revista "Annales" pode-se fazer vários paralelos com a revista 
"L'Année Sociologique", dos durkheimlanos. 

É uma revista histórica, mas que se funda no mesmo tipo de combate 
intelectual que os durkheimianos fazem . Há um grande lugar para a 
lnlerdlscipllnarldade, um bom espaço para as resenhas, justamente esse lugar de 
combate, de formar as disciplinas vizinhas, etc. 

Ainda mais, eles têm uma históriaoomum. Tanto Fàbvre, como Bloch, assim 
como Duri<heim e seus discípulos, a grande maioria deles tem uma formação 
filosófica nessa Escola Normal Superior, que é um celeiro de filósofos e 
secundariamente· sociólogos e há toda uma formação comum por esse lado. Muitos 
historiadores não tém essa formação esoolar. 

Esse debate do Slmiand com Se'ignobos, é um debate do normal ano contra 
o não-normallano. É o debate um pouoo da linguagem filosófica não apropriada 
pelos historjadores. 

Esses historiadores, que.são formados pela Escola Normal Superior, e que 
têm esse diálogo com a Filosofia e , portanto., têm essa compreensão da tendência 
durkhelmiana, vão Introduzir, subreptíciamente, de maneira eufemlzada, as 
"conquistas" da corre nte durkheimiana na Histó ria. através da revis ta 
''Annales",falando de maneira esquemática. 

Feita essa aproximação podemos melhor observar a origem do que seria a 
história das mentalidades. Você poderia ver isso de uma certa maneira, uma coisa 
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1~::conceitode lnstrumentalmental -"out lll 9 
estu o .. as men con~ello usado pelo Fébvre etc. É um conceito mais moi~ . 
mental · , que um d . s lormas pnmitiva d 1 stl l a ao 
dlg mos, m IS amplo, menos ur o que 

du rl<h eí;ta~~-a certa maneira. eles se adaptam ao campo da História, no, s ;' :h~ 
d bt uidade maior dos seus conceitos e de uma abertura ao ra a 

u~a arnã lversldade de correntes no tnlerior do campo htstórlco, mas lndt am 
rnpu co e - ue é lnfluenctada por essa perspectiva durkhelrnlana ant rio r. 

uma ce~=~~~~~=~~iando nos trabalhos de um historiador dessa nova escola, que 
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pertence ao grupo · · 

História ~~c~ostra como a escola durkhelmlana sobreviV , porque foi dlzlmad a pela 
G a Mundial Enfim vá nos de seus autore foram e liminados cQrn a 

Pnmerra uerr M di I .H . a ~orte d Ourkhetm e o Mauss continua por um lado 
Pnm Ir u n un · 
rnurto n1a1s antropológico. nos 20 e 30 Mas uma 
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l ~ntatlv o mo ga d "An~ales" que leva todo um combate contra os 
~~ ístortador s dodg~upol ~~d s lnl i lant dos na strulura universitária trances . 
htstort dores tr tc on · d 9 é a fase do 
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I 
odm , d s "Annales" que oma. de uma maneira def· nslv~. a ofensiva 

81 aud , grup 0 
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n ss, ·ppoca_ Braudel corn hlstôna da longa duração. a história Imóvel, é um 
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pouco essa retpostat~~~~n~~~n~~r~~ L:~:A ~~a~s~d~ ~~ multo tempo Então, há 

~~~·;e~~~~ d:.~~:1va da Histórl em 1 lação à Sociologia e à Antropologia da 
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no 1 rnb · rn na á r a cultural. Intelectual e socia l em 
hlstonca . tant econorn1 a • 

g ral ntão é Isso, essa hl tóna dos desencontros anteriores, para situar essa 
roxtma ão que vem de um erl d ' upturas com esses. desencontros . 

ç 1 porqu t prlmena pa rte já esta grande demais. Vou 
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E t conceito de habitus é pinçado por Bourdieu de um texto do a~o s , 
ue . u~ e htstoriador d art , um livro que se chama "Arqu~etu ra Go:ica : 
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fll sófllco, esco lástico, tomistico. 
I faz essa aproxima á através, justament , da soc1atização dos mesmos 

agentes, 1sto é, tanto dos arqu1tetos e dos produtores góticos, como dos filósofos. 
dos teólo9os, através das mesmas escolas, no mesmo grupo de socialização 
primári , te. · 

Então, ele estabelece esse paralelismo e mostra que o que dá fundamento 
a re postas diferentes de uma mesma origem comum, expressa em coisas 
tot <;~ lll'lente diferentes, é justamente esse conce·1to de habitus que vem, inclusive, 
do pens m nto escolástico, do latim, que e'le se reapropria para mostrar a 
capacidade de Incorporação das estruturas que têm as pessoas, através de su s 
primeiras socializações, enfim , do seu contato continuado com uma socialização 
Inculcada e absoNida, interiorizada, e como essa capacidade de absorção, que faz 
parte de uma histótia anterior, se projeta numa ação futura ou numa ação que é, 
ao mesmo tempo, determinada e criativa . 

Ao masmo tempo do Bourdieu, paralelamente, você tem um sociólogo 
chamado Norb rt Elias, que tá sendo tr duzido agora no Brasll - "A Sociedade 
de Corte" ·, que é um au1or redescoberlo, porque esses liwos traduzidos são dos 
anos 30. Um é da 1933, ou tro é de 1939. E eles foram reeditados, em alemão, em 
9. E só agora chegam, nos anos 80, à 1ança, aos paises anglo-saxôn cose ao 

Brasil. 
O I as el bo1 a COIICéllos semelhantes e usa o m smo termo, sse conce ito 

de habitus que é Justamente ssa capacidade que têm a.s pessoas de agirem de 
determm d man h a, a partir da Incorporação de estwturas Inculcada , e ele Jaz 
isso, diferentemente do Bourdieu . através de um estudo histónco, de um tipo de 
sociedade sltu d nos séculos XVII e XVI II, a sociedade de corte , estratég1ca na 
constituição de um determinado habitus do homem ocidental . A sociedade de corte 
form habitus e inculc determinadas maneiras de sent1r, de pens r, que são 
adquiridos, rnlc1almente forjados pela arl ~ocracla , pelos grupos dominantes que 
estão na corte, mas que, depois. há uma dinâmica de conco rrência na sociedade 
com a burguesia e outros grupos emergentes , em que há um mecanismo de difusão 
dessas maneiras ou desses habitus. 

Ao mesrno tempo, isso é determinado, socialmente há todo um campo de 
~elaçôes m que Isso ocorre, Então, e uma outra tràdlção dist nta, que não é a 
!radiçã.oes!rulUralista, mas uma tradição alemã, weberiana, que chega a conclusões 
sem lhantes. 

Isso, de um lado. Estou falando do paralelo entre Bourdieu e Norbert lias. 
Por outro lado, vou la la r da contribuição do Geertz, da Antropolog 1a 1nt rp retatlvlsta, 
que dá origem aos trabalhos de historiadores, como Robert Darnton, William Sewell 
Junior, todos dois americanos, que se inspiram diretamente no Geertz, e rad1calizam 
a a pro.ximação com a Antropologia, atrav • s de uma concepção Interpretai !vista que 
é também de origem weberiana. 

A obra do Geertz também reivindica uma origem weberiana. . Nas duas 
verten tes observa-se essa origem weberiana que se alimenta, digamos, de outros 
Wósofos alemães, salientando a importância da compreensão do subjetivo, da 
subjetividade, ou da experiência vivida. 

Por um lado pode-se observar a extensão, m relação ao marxismo, do 
materialismo, que vai do econômico para outras áreas do socia l, como o relig ioso, 
por exemplo; extensão esta que inicialmente é colocada como uma resposta ao 
marxismo. Mas de um ponto de vista retrospectiVO, pode·-se interpretar hoje a 
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autores 

, por 
d 

nt; o , ess v ·rt nt vai s r recup r da e r 1nt 1 pre lc do;~ po1 ss duu 
tendências. (Seja pelas contribuições independentes de 8011rdleu .e lias, seja pela 
•d Ge IIZ) 

Assinalei Isso e agora vou entrar no meu 11abalho de campo, Vou resumir 
Isso , iz esse parai ·lo melo acadêmico e meioescQiar, mas, enfim, e para a gente 
balizar um pouco de onde estamos falando nessa relação Hístória e Antropologia. 

3. A utilização da relação História.e Antropologla em minhas pesquisas 
empíricas 

rz minha pesqu1sas )unto a doís grupos op r· r os , uma começando em 
I 972 e sendo public da E1m 1976 - o livro "O Vapo1 do Diabo" e uma outra que 
comecei em 1976 e acabei fmalizando em 1985, que é um estudo mais prolongado 
sour a histõua social de um grupo de trabalhadores têxtols.' 

Um dos motivos desse prolonga menlo no tempo · durante o lto anos I rabalhei 
m ,un a disso - e p lo fato de eu ter descob tio , no meío de um p squisa 

anllopol6glca , empinca, de campo, num grupo atua11, contemporâneo, ·toda uma 
rlquez. histórica que aquelegrupocontinha1 toda uma refe~ênciahist6rica incorporada 
ern um grupo sociaL 

ssa referência histórica eu trabalhei, primeiramente, como antropólogo, 
quer dizer, recolhendo entrevistas, fazendo a obseNação direta do grupo atual, 
para ver de que ponto esse grupo está recuperando a história. E, por outro lado, 
recuperando h1stórlas de vida, entrevtstas, dados que esse grupo me Indicava. 

Mas chegou a urn ponto que a historicidade nesse grupo é tão presente que 
11ve que recorr r a outras fontes também. ui buscar outra s fontes escritas, 
produzidas por outros grupos que não o grupo op rârio d1r tam nte, isto é , o grupo 
patronal a que el s estavam li ado , s as oci çõe patrona1s que p rtencia o 
patronato local , e também rn lenals de adrnlnistrações governamen1ais ou ern 
jorna1s também , jornais local . E realmente fui ver que havia um material abundan1e 
sobre 1sso. 

Dai esse percurso longo e um pesquisa que tem um lado de uma tradição 
antropológica e o recurso ao tr balho h1storiográfíco. 

O que posso assinalar a você é que nesses dois trabalhos que fiz - um sobre 
os operários do açúcar e e e obre o operários têxteis · há uma historicidade 
d ferente entre os dois grupos. 

Isso para ressaltar um ponto que é recuperado pelo Sahlins , fazendo até 
urna reinterpretação do Lévl Shauss, que falava em sociedades "frias" e "quentes" 
m 1 . iação à História. Vo à t m ociedades com uma h1storlc1dade imóvel longa 
, aparentemente , os aconte 1m ntos não têm tanta importância, enquanto você 

rem ociedades "quentes", m que a Históna transforma as estruturas e tem 
lrllpOr1ân la nos u lun I n m nto lnt rno, 

Sahlins recupera Isso para mostrar que assim como todo grupo tem sua 
h1slóm1 , difer nt s culturas, têm diferentes historícidades. Assim , há realmente 
cultvras e grupos sociais com uma h1storicldade muito mais forte que outros . 
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urn pouco qu . contec u omtgo na comparação desses dois grupos. 
s ~undo grupo que fUI studar, de operários têxteis, na loca lidade de Paulista 

4li rnP rr•. mbu o:qu~éd ss~ grupodasC.a asP rnarnbucanas , quefo l um~ 
das maiores fabricas tex!ets do pars . Não digo Isso para realçar meu objeto nfim, 
um recurso de constru ao do bjeto é voce aumentar a lmponância social do seu 
obteto P?ra most~ar a relevã-n~ia d_aquilo que está estudando. Às vezes, nem 
empre e ~ c~so , as .v.ezes voce esta estudando uma coisa pequena e aquilo t m 

uma releva(lCra anahttea maror, uma repercussão muito maior. 
. E~tão , no caso, é um grupo pequeno. Fui até descobrir depois (não escolhi 

essa fabrrca por causa disso), que era a maior fábrica têxtil , nos anos 40 no Brasil 
Concentrava 15 mil operários na época. ' · 

~as o estudo dessa vila operaria, eu fu i, como fiz no outro estudo com os 
cons~m rdores do vapor do diabo, que eram os operários do açucar, para estuda
los d1retarnente . Quer diz r, v r suas representações coletivas sobre 0 trabalho e 
ver como isso se relac1ona com o si ndicalismo, com a resistência ao processo de 
traba lho etc. 

. Ch guellá · ate uma das características dos antropólogos é realinhar suas 
~lpoteses no campo com sua Interação com o material empírico, que talvez seja 
tamb m uma COISa comum com os historiadores, que Mal nowr kt ·chamava dos 
"1m ponderáveis ~a ~ida real" que ocorrem com o pesquisador na hora do campo . 
. quando chegu r la, me deparei com um discurso histórico enorme. 

_ Querendo apreender a coisa sobre o presente daquele grupo, ele todo 
remetra para o passado, para o auge ?a fábrica nos anos 30 e 40, e, paradoxalmente, 
murtos daqueles ~ue detalhavam ate de uma maneira anedótica , ou mesmo mitica, 

grandeza da tabnca no passado, a grandeza de um paternalismo industnal 
fa lavam também da "grandeza'' de um movimento operário que surgiu a h. Eu é qu~ 
e.stou ~h an:rando Isso de '' pate!n~lismo··. de uma cena maneira entre aspas, como 
ja foi drs.c~ltdo ontem em relaçao a escravidão, mas, em outro perlodo, com relação 
a operanos urbanos. um paternalismo industrial "sui-generis", que tem seus 
correspondentes em outras partes do mundo, mas tem características próprias 
n sse g rupo e no Brasil. 

~s operários falavam da grandeza histórica desse paternalismo . de que 
eles t.a~ram parle, da grandeza dos patrões - e da grandeza de um movimento 
opera~ro que surgiu també m em decorrência dessa grandeza patronal 
postertonnente. ' 

~nt.ão , me deparef, primeiro, com a Importância da histórra do grupo, falada 
P lo propno grupo, ao .c~ntrário do o~~ro grupo dos operários de açúcar, em que 
frz um trabal~o ?e hrst~rra oral com dtrtgentes sindicais daquele grupo etc, mas 0 
g r u~ : I pr_opno, op rarlo, na produção, na base, digamos asstm, suas referências 
hr toncas sao muito mars rasas, ou fazem parte do ciclo de vida, quase que um 
tempo e~tru t~ra.l com~ chamou atenção Evans Pritchard, no livro "Os Nuer", essa 
con~e~çao ~rstonca vrnculada ao parentesco, ao ciclo de vida ou à sucessão de 
adm rnr traçoes patronais Esse é o tempo hrstórico dele. 

O te':'po histórico do outro grupo é multo mais cheio de eveAtos e de 
asp elos mrt1cos, por um lado, e uma série de dados mesmo, hístoriográt1cos 
relacionados aos acontecun nto , à fábrrca, ao patronato e ao próprio slndicalrsmo' 
ao conflito havido nessa fábrica. ' 

_E ntão , enveredei por es se lado mais histórico e fiz Isso como usualmente os 
antropologos. fazem, partindo do presente e indo para o passado, e não como 
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usu I mente os hrstorladores fazem, partmdo das ongens e c h gando té hoJ lgo 
usualmente porque não é bem assim atualmente. O "flashback" já ch gou aos 
hrstoriadores há muito tempo. 

Entrei por esse lado da hlstorlcidade desse grupo social forlemente . Vou 
resum rr a coisa. Fiz Isso de três maneiras. 

Por um lado, que correspondeu à minha primeira fase de trabalho emplrlco, 
mais como antropólogo, recuperei o que seria u!"'a história Incorporada desse 
grupo. Estou usando história como Incorporada. E até um conceito de Bourdleu, 
multo relacionado a esse conceito de habitu• Essa coisa da história, em que ela 
toma corpo nas pessoas e aquilo faz parte de sua própria vida e aquilo, geralmente, 
é expresso, ao contrário de uma história que você pode ver objetlvada em 
rnstitu çi>es. escritos, documentos e estátuas. E uma história que depende daquele 
que viveu. Uma história oralizada ou uma história que se manifesta por gestos, por 
características corporais multo ligadas à pessoa. Aquilo se transmite até de geração 
a geração. uma história oralizada desse grupo. 

Então, explorei esses aspectos, numa primeira parte. 
Nessa parte, não desprezei os aspectos m(tlcos, claro, como informação de 

antropólogo, estava atento para isso. Um sociólogo ou um historiador tradicional 
poderra chegar ah e estar Interessado nos fatos empíricos. com um mapeamento 
do que "realmente aconteceu" naquele grupo, qual é a "verdade histórica", o que 
objetrvamente parece ser o nexo entre uma série de relações e eventos. 

Então, você acaba desprezando maneiras de falar ou de contar histórias 
que, evidentemente, pertencem a um outro registro de linguagem que você pode 
jogar fora erroneamente. 

Por exemplo, eles tinham duas maneiras de apresentar essa história. Uma 
manerra, que aproveitei, era através das histórias de vida, atraves de entrevistas, 
que t1nha um lado objetivo, digamos; era uma experíêncla de vida que estava sendo 
colocada ali, e a experlêncra da família da pessoa. 

Mas tinha tambem um aspecto de uma concepção da sociedade, daquele 
grupo que eles tinham, da história do gru o, que eles também apresentavam, como 
se fossem eles próprios um ant ropólogo ou um sociólogo espontâneo. Eles 
apresentam uma coisa mais ger I, que , s vezes. lem até uma linguagem melo 
mitica, e que é uma concepção que ele tem da sociedade, mesmo que você veja 
que. objetivamente, aquilo não é cem por cento verdadeiro. 

Por exemplo, eles diziam que, na concepção deles da história do grupo, o 
que era fundamenta 1 é que todos ali foram recrutados do me lo rural diretamente pela 
companhia, através de agentes recrutadores especializados, que eram pagos para 
trazer famílias de traba lhadores e não lndrvlduos, sempre familias. 

Então, eles apresentam um modelo - um modelo consciente, no sentido de 
Lévi -Strauss . que corresponde, parcialmente, ao que ocorreu. Porque, de fato, 
vários foram aqueles que não foram recrutados diretamente pela companhia. 
Vários foram recrutados na localidade ou se ofereceram para trabalhar na fábrica. 
Vários vieram individualmente, embora a regra fosse vir através de famillas. 

De fato, o que eles radlcallzam, é quase um tlpo-ldeal selvagem, é uma 
radicalização, por parte dos operários, quase que de um modelo preferencial de 
relações sociais, quer diZer, as relações que eram as mais frequentes ou as mais 
srgnllicativas. Eles salientavam essa coisa de um ritual de alocação de mão-de-obra 
à fábrica , um ritual de apresentação ao patrão. Enfim , descrevem todo um processo 
simbólico especifico multo relevante para o grupo. 

-91-



Em vez de desprezar esses aspectos míticos e simbólicos, achei Isso 
Significativo de ser explorado. Quer dizer, se pode fazer um paralelo JU tamente 
com essa "demarche" dos historiadores culturais "à la Geertz", tipo Darnton, ou 
Sewell , que teorizam sobre isso, que e justamente quando o documento histórico 
apr senta aqu1lo que é mais estranho, mais exótico ou mais paradoxal, aquilo é uma 
pista Importante. Pode ser que ele dê acesso a um fato significativo da vida soclal 
ainda não explorado. Eles ressaltam o caráter estratégico desses paradoxos, em 
que o pesquisador deve persegu1r a opacidade que o etnocentrlsmo, no· caso da 
Antropologia, promove, ou, no caso da História, que o anacronismo promove, é 
justamente nesses pontos que pistas analltlcas Importantes podem surgir. 

Então, apesar de não ter lido ainda Darnton e Sewell Jr, que foram 
publicados depois, fui, no meu ~Instinto" de antropólogo, para este lado. Então, pude 
ter acesso a esse sistema de dominação · que podemos designar de paternalista 
e di:cutlr Isso · através dos ~elatos dos operários, que eram tidos, mclusive pelos 
patroas, como parte da fam1lia patronal, e pelas autoridades locais. Procurei·, de 
uma certa maneira em vão, uma documentação escrita e não tive sucesso • os 
patrões porque são fechados mesmo e a prefei1ura local por desorganização. por 
desprezo etc 

Enfim, tanto o patronato como a política local indicam os operários como os 
tnformantes privilegiados da hiStória local Quase que realmente esse modelo de 
História Incorporada é aceito pelos outros grupos Ele designava o grupo operàrio 
como depositário da história loca l. 

Então, parti realmente por esse lado e pude compor, também paradoxalmente, 
o sistema de dominação na sua totalidade, completado por uma série de outro 
documentos que obtive do lado patronal e do lado da associação patronal nacional 
- que não era bem nacional. era o CIFTA -Centro Industrial de Fiação e Tecelagem 
do Alo de Janeiro. que era mais Importante na época, porque era próximo ao 
governo federal , mais do que São Paulo Tinha toda uma correspondência das 
fábricas de todo o Bras1 l. Pude desvendar vários segredos dessa fabrica através 
dessa correspondência, no Alo de Janeiro 

Então, compus esse sistema de dominação através dos relatos dos 
operários, através da memória social desse grupo de operários, partindo um pouco 
desses relatos mlticos Por exemplo, desse ritual que todo trabalhador, com sua 
familla, se apresentava ao patrão na varanda da casa grande. O patrão chegava 
e olhava para o fundo dos olhos do trabalhador, olhava para as mãos, fazia algumas 
perguntas sobre religião, Isso e aquilo outro, e. arbrtranamente, alocava o trabalhador 
ou não, e sua familia , ou mandava embora depois de uma vista d'olhos desse tipo. 
Quer dizer, são relatos ass1m que os operàrlos repetiam Incessantemente. 

Outra coisa é a teatralização da dominação . isso é um termo que "a 
posteriorí'' dei, até me inspirando no trabalho do Thompson sobre a economia moral 
da multidão e sobre out1os textos dele na "Patrician Soc1ety and Plebeian Cultura" 
etc, em que chama atenção para essa teatralização da dominação da "gentry" 
inglesa, ou seja, de um grupo que precisa expressivamente mostrar sua dominação 
aos grupos subalternos. 

No caso desse patronato local, os operários reproduzem todas essas 
estratégias patronais, que depois comprovei que realmente existiram. mas que 
eram aumentadas e amplificadas pelos operários: essas estratégias de 
personalização Industrial da dominação. 

É uma coisa engraçada como na casa grande do engenho tradicional, existe 
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essa relação direta, personalizada, do senhor do engenho com s us morad res, 
que sabe até o nome deles, sabe o que acontece com a famllia etc, VI to qu I 
tem como contrapartida da sua dominação alguns aspectos de proteção te. 

No caso dessa fábrica, que realmente era a maior do Brasil na época, qu 
a Indústria do sul acusava de ser uma fábrica feudal, sem conhecer dlretam nt o 
que ocorria lá dentro, um dos patrões reproduzia essa teatrallzação, seja recebendo 
pessoalmente as famílias recrutadas do Interior, vindas de uma sHuação precária 
do campo, seja organizando materialmente uma feira a preços controlados, 
congelamento dos preços numa feira que a administração da fábrica controlava a 
partir de uma produção agrlcola onde ela dlstribula os lotes de terra. Era uma 
Indústria que controlava o território, um extenso território. E o patrão la pessoalmente 
fiscalizar os preços na feira. 

Então, havia toda uma série de coisas realçadas por esse grupo, aspectos 
anedóticos ou míticos que eram reproduzidos. Fui atrás disso para compreender 
um pouco esse sistema de dominação, como esse sistema de dominação é 
Interiorizado pelo próprio grupo operário, pelo próprio grupo dominado. 

Quer dizer, a Importância, a duração e a eficácia desse sistema de 
dominação. Apesar de uma brutal coerção material, física, porque era uma vila 
operária totalmente controlada pela fábrica· todos que trabalhavam na fábrica, na 
sua grande parte, moravam na vila operária - havia, portanto, essa coisa conhecida, 
esse domínio para além dos muros da fábrica e toda a vida social. 

Havia também uma grande milícia privada dessa fábrica, até os anos 60 
(depois foi desmoblllzada), constituída de cerca de 700 homens; era uma força 
militar importante, que controlava esses termórios da fábrica e também a vila 
operária (para um total de 10 a 15 mil operários) . 

Isso deu problemas durante a Revolução de 30. Vou mencionar Isso. 
Esse controle coercitivo, lmpositivo, quase de uma Instituição total, no 

sentido do Goffman, quase uma situação limite de dominação, é uma situação, no 
entanto, reforçada por toda uma estratégia de convencimento, uma estratégia de 
lnculcação, de beneficios materiais e simbólicos, que constitui esse paternalismo 
Industrial aperfeiçoado, todo esse lado de uma retribuição simbólica. Aquilo, enfim, 
explica algo não somente da suportabilidade dos operários · é suportável trabalhar 
e viver ali - como da própria adesão a esse modelo. 

Por outro lado, também descobri outros paradoxos. Apesar dessa visão 
toda, essa adesão a todo esse SIStema, havia, no entanto, conflitos no Interior da 
fábrica, mesmo nesse periodo. Havia a formação de uma cultura fabril dos próprios 
operários, Importante. Toda uma cultura de resistência aos chefes Imediatos, uma 
cultura masculina da briga com os chefes; uma cultura, enfim, de piadas ou de 
risadas, que lembra um pouco esse artigo do Darnton sobre o ~Massacre dos 
Gatos". 

Esse artigo do uMassacre dos Gatos" é uma coisa de outro tempo, de uma 
outra época, de um artesanato de 1730, na França. Mas essa cultura um pouco 
artesanal de fábrica também existia lá dentro de Paulista . Essa coisa da risada, da 
representação teatral, da gozação etc. 

Outro aspecto conflítivo se dá com relação a esses roçados, essa distribuição 
de terras que, uma vez concedidas, vão provocar resistências da parte dos 
operários, quando forem deslocados dessas terras. 

Uma primeira geração de operários, antes da ampliação da vila operária, nos 
anos 30 e40, moravam em mocambos, que eram casas de taipa, construldas por 
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eles próprios ou pela própria fábrica, uma maneira barata de construir casas. Essas 
casas eram as~ocladas a um roçado em torno, a uma criação doméstica, onde a 
mulher do operaria ou outros membros da famllia podiam criar um pequeno roçado 
e uma pequena criação de animais. 

Ou ando a fá,? rica se expandiu, a partir dos anos 30, recrutando operários do 
Interior, isso significativamente depois de uma greve, em 1931, ela também 
começou a deslocar esses mocambos, arrasar esse povoamento melo operário· 
camponês e a transformar Isso em arruados de vilas operárias contlguas. 

Isso provocou uma resistência do~ operários. Não é o fato de defender 
aquela casa_de taipa, ma~ o modo de vida associada àquela casa, que era esse 
roça~o conhguo, a possibilidade de ter uma agricultura de subsistência, IJma 
crlaçao, qu~eram a.tternallvas àdependAncla à fábrica e ao salário fabril unicamente. 

Hav1a conlhtos no desenrolar da construção dessa dominação e havia 
ta~bém uma .reformulação de estratégias da parte do patronato e da parte dos 
proprlos operarias, com relação a esses conflitos. 

Os patrões, então, passaram, diante dessa resistência dos operários a 
con~der roçad~s longe da vila operária. Mas concediam, ainda assim, a es;as 
fam11ias de opera rios que vinham do Interior, famílias camponesas, Eles davam ao 
velho chef~ de Iam fila um pedaço de terra ao lado da vila operária. . 

Entao, criaram outras formas de concessões que reallmentavam esse 
processo p~temalísta . Havia u~a continua construção desse processo de dominação, 
que envolvia confli1os e tamb_em negociação; uma negociação não explícita, como 
dll. o Hobsbawm em relaçao aos ludistas, que era uma negociação coletiva 
selvagem que eles !azíam .. Nesse caso. também. dentro do interior do paternalismo, 
era uma negoclaçao coletrva eufemizada. 

Apesar do ~nflito , havia ~ssa ínterlorll.a~ão de um sistema de dominação, 
que peguel,atraves desse matenal de uma hlstoría Incorporada por esse próprio 
grupo operaria. 

Um segundo material que peguei foi o de períodos em que a hlstoricidade 
se acele!a, determinadas conjunturas que revelam, pela concentração de eventos 
e a reaçao a esses eventos, a própria estrutura de dominação ou a estrutura social 
loc~~· Fol .para compor essas características desse sistema de dominação, o lado 
poht100 d1sso, que estudei uma conjuntura de 1931 e 1932, quando houve um 
conflito entre o governo local de fato, que a fábrica exercia sobre a localidade e as 
autoridades p_úblicas da Revolução de 30, que pertenciam à facção polittca o~osta 
a que os patroas apoiaram. Denunciada a existência da milícia privada da fábrica, 
tendo ar_mas e podendo apoiar militarmente uma das facções que lutaram na 
Revoluçao de 30. Então, houve ai um escândalo e uma revelação pública desse 
tato, que saiu nos jornais. 

~utra caracteristlca é a ln.compatíbllidade desse tipo de dominação 
paternalista com o sindicato operaria que surgiu também na mesma época 
lncentlva~o pelos g~upos políticos dominantes, nessa época, no governo estadual: 

Sao determrnados acontecimentos em que a história se acelera e que 
revelam mais eficazmente o conteúdo do caráter polltico dessa dominação desse 
grupo local. ' 

U_?'l outro tipo de .história que peguei - e é até um parado.xo também, na 
oor\struçaode uma consc•êociadeclasse, no sentido do Thompson, essa construção 
que passa .por.experfênclas culturais, práticas culturais etc, não essa consciência 
de classe hlosoflca luckakslana, mas uma consciência que é mais uma identidade 
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social de classe, que é construida. E um paradoxo qu , p r a tEu 
que fazer um trabalho hlstorlográlico e quase uma narrativa d g1eve tJrgld 
nos anos 50, já no periodo de decadência desse sistema d domina >to, qu nd 
as regras do jogo foram mudadas pelo patronato, diante da nova conjuntur d p 
guerra . 

Então. ao lado daquelés relatos de um tempo longo, de um tempo vivld 
pelos trabalhadores que mostravam a lmportãncta do movimento social surgido 
localmente, tive, no erttanto, que cotejar isso com os eventos que se sucediam, 
Quer dizer, quais foram efetivamente as greves, por que elas foram feitas, quais 
eram as reivindicações. Coisa que, na memória das pessoas, se apaga. 

Se formos contar, por exemplo, a greve dos professores - está havendo 
agora mais uma assembléia, simultaneamente a este evento paralelo, a vida local· 
paralisada, mas digamos que seja, pelo conteüdo, não tão distante da própria 
origem da greve -, esses eventos, as reivindicações das greves, se apagam. As 
reivindicações das greves de 81 , de 82. dos professores já me apagaram da 
memória 

Você tem uma vivência geral da época, a época de ouro do movimento 
docente etc. Então, você dá ao historiador do movimento docente futuro percepções 
subíettvas essencia is para gu1arem sua pesquisa, a pesquisa desse historiador. 

Mas. paralelamente, você tambem tem que cotejar Isso com a documentação 
da e poca, porqu você tem uma série de dados que compõe isso E foi o que tive 
que fazer recompor, paradoxalmente. aquilo que pertence supostamente aos 
trabalhadores na sua criação de um movimento próprio; tive que me apoiar multo 
mais nu ma documentação, mas guiado pela percepção subjetiva desses operários, 
hoje em dia , desse movimento 

Poderia term•nartentando compor essas duas partes que apresentei. Uma, 
essa relação História e Ant10pologla, esse dilema entre disciplinas e o que se pode 
Incorporar dessa Interseção, dessa tensão entre História e Antropologia. E essa 
parte empirlca que trabalhei e onde m delronte1, então, com esse cruzamento 
entre História e Antropologia . 

O próprio titulo que dei a esse trabalho "A Tecelagem dos Conflitos de 
Cl sse na Cidade das Chaminés" é uma coi a em analógica 

Por um lado, se pegarmo a pnrnelra parte de se titulo "A Tecelagem dos 
Conflitos de Classe" Tecelagem, por um lado, ê uma relerêncla à produção, que 
dava razão de ser àquela fábrica , àqu I s operários, ao processo produtivo daquele 
grupo. 

Mas, ao mesmo tempo, tec I agem é uma referência justamente ao processo 
ativo, ao agenciamento, à construção , no sentido do Thompson, do "makíng". 
Então , é um "maklny" esp c ilrco que passa pela tecelagem. É um tipo de construção 
social de umgruposoclalque passa também pelosconllitosde classe. Então, é uma 
homenagem ao Thompson 

Por outro lado, é uma cotl tatação de que a tecelagem também é um 
processo que reúne fios. É uma tela de fios, é um processo de fabricação que reúne 
flosdlspe rsos. Então, lembra urn pouco a situação também das relações sociais que 
atravessam esse grupo. 

Para você explicar as relações sociais locais, você tem que passar por 
re lações sociais que passam no nível nacional, no nível do patronato local ou do 
patronato nacional do setor têxtil ; que passa.m pelo governo, passam no conflito 
com os direitos sociais que são Implantados pelo governo etc. Então, tive que 

- 95 -



estudar isso também. 
E 1sso também condiciona a ação, e essa construção do grupo social à 

condicionada por essa teia de relações sociais que .independe deles e que os pega 
de fora. É, ao mesmo tempo, a tensão entre a construção do próprio grupo, a ação 
do grupo uma estrutura socia l mais ampla de que esse grupo faz parte e que 
também condiciona, limita essa ação, num certo sentido. E um pouco 1sso. 

A "Cidade das Chaminés" é uma designação do grupo local, essa coisa de 
você estudar localmente e do ponto de vista nativo, porque, além disso, é uma 
designação deles, que, ao mesmo tempo, evoca a grandiloqüência patronal, mas 
evoca também o conteúdo poluidor, as repercussões que têm as .relações sociais, 
por estarem ali naquela fábrica . Portanto, também o conflito, a grandeza e o conflito, 
também denota esse ponto de vista nativo, que é tão Importante nessa produção 
antropológica e que é reapropriada por essa história cultural. 

Há uma seria de coisas que passei por alto, como, por exemplo, essa 
importância do próprio movimento social dos operários, de usarem o passado de 
uma dominação interiorizada para criticar uma dominação presente, que foi 
modificada, que é uma coisa também melo thompsonlana, enfim, que pegao Sewell 
Jr. no seu estudo dos artesãos franceses, de você se reaproprlar de tradições 
passadas , sejam elas tradições não tão autônomas. como é o caso do artesanato, 
mas uma tradição paternalista, no que ela tinha de benefício ou de aspectos 
idealizados agora pelos trabalhadores, em relação à dominação presente, que 
Inclui o desemprego, a expulsão da vila operària etc 

É um pouco esse aspecto de se ver como assa história incorporada vive 
mesmo nessa história de embates. Enfim. você tem que interpretar esses paradoxos 
- Isso é um ponto de encontro também entre a História e a Antropologia -, a perpétua 
interpretação dos documentos. dos escritos, ou a Interpretação dos dados trazidos 
do campo, que são anotados em d·iárlo de campo, em entrevistas, e que não é a 
realidade ela mesma, por vo ê observada diretamente. E uma interpretação da 
interpretação que dão os atores locais, ou os indicias que você pega . E Isso 
condicionado por esse feixe de relações sociais, que fazem parte das condições 
materiais a simbólicas desses grupos sociais, no caso, grupos operários. 

Notas 

Eu paro por aqui. 

Cf. Thlerry Nadau. "L'alltagsgeschlchte", Aotes de la Recherche en 
Sciences Sooiales. n° 83, juin 1990, pp. 64~66. 

2. Cf. Evans-Pritchard, E E · "Anthropology and Hístory" In Social 
Anthropology and other essays. New York, Free Press, 1964, pg. 
172-1g1 . 

3. Ct. O Vapor do Diabo; o trabalho dos operârlos do açúoa.r Alo, Paz 
e Terra, 1g76 (2' ed. 1978); e A Tecelagem dos Conflitos de Classe 
na Cidade das Chaminés. SP, Marco Zero, 1g88. 
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