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CONHECIMENTO, POLITICA E CLASSE OPERÁRIA 
{Proposta MetodOlógica Alternativa para 

Pesqlisas com a Classe Operária) 

Carlos Roberto Horto 
Professor do Oepr-' de Ciincia Polltica da U FMG 

O objetivo desta discussão é justificar a necessidade de uma proposta 
metodológica alternativa para pesquisas relacionadas com a classe operária, no 
sentido de que ela possa produzir o seu próprio ccnhecimento e de que ela 
m'esma possa legitimã-lo enquanto valor político e recurso estratégico na luta 
que permeia as relações de traba,ho. A pmposta é parte de uma pesquisa intitu
lada ''Processo de Trabalho e ldeologi.a - Lutas do Cotidiano na Indústria Auto
mobilística", e, desde o inicio do projeto, a questão tem sido encaminhada no 
sentido de uma metodol.ogia não comprometida com o saber dominante, mas 
voltada para os interesses da classe trabalhadora. 

A partir de algumas experiências com pesquisas sobre os setores popula
res e a classe operária. observamos que tais setores têm :uma. consciência ela
borada sobre a re,lação entre o saber e o poder. Isto se dá, entre outras razões, 
em decorrência do próprio funcionamento do saber das classes dominantes, 
através de seu processamento cotidiano na esfera do 'Senso comum. Na sua rela
ção dialética com o senso comum, manifestam-se alguns uaspectos formais" 
que revelam todo um esquema ritualtstico voltado para a legitimação daquele 
saber enquanto, "verdade''. Um conjunto de estruturas e dinâmicas comporta
mentais voltado para a construção e manutenção de uma imagem do conheci
mento com o conteúdo neutro, um valor a ser conquistado como condição para a 

R. Dept2 de História da UFMG, Belo Horizonte. 1(2):96-tol.jun. 1986 

96 



··ascensão social". Uma das conseqüências imediatas desse processo ê a nega
ção da validade do conhecimento popular, negação integrada na construção de 
uma hegemonia do trabalho intelectual sobre o trabalho produtivo( 11. 

No processo de produção, no dia-a-dia da fábrica~ a questão se explicita 
através da relação entre planejamento e produtores. Trata-se de uma relação de 
poder, apoiada em construções ídeológicas que lhe asseguram o acatamento. 
Essas construções ideológicas ultrapassam o sistema hierárquico definido pela 
empresa e o processo é apoiado também pela destruição/mutilação do conheci
mento do operário. Vale dizer que a organização do trabalho, o parcelamento, a 
disciplina e o controle dos movimentos, a disposição do espaço produtivo im
posta pelo planejamento~ enfim, a organização capttalista do processo de traba
lho realizam uma desestruturação do saber do trabalhador. Assim, é também 
nessa desestruturação do saber do trabalhador e na hegemonia do saber do pla
nejador fo técnico, o especialista, a gerência) que se constrói o poder sobre a 
classe operâria. Tal construção resulta mais s61ida do que seria se se tratasse 
apenas da utilização de meios mais especificamente coercitivos que também 
atuam nas relações de trabalho. O resultado prático desse processo é que a pró
pria classe operária vai consolidando e legitimando,. através da repetição cotidia
na (validada por sua resposta concreta que é a produção), esse poder que se dis· 
semi na entre os trabalhadores, impregnando as atividades produtivas, respalda
do, em última instância nas estruturas hierárquicas da fábrica. 

O que se faz necessãrio é a classe operária tomar consciência desse valor 
pol:ítico do conhecimento e da funç.ão estratégica de que ele se reveste~ desfa
~endo a dissimulação da violência sobre o conhecimento popular e explicitando 
as relações entre ciência e poder político, entre conhecimento e classes sociais. 
No âmbito da produção, é necessário que o questionamento às modalidades 
atuantes da divisão social do trabalho atinja frontalmente a divisão entre traba
lho intelectual e trabalho manual ou produtivo. Este deslocamento do eixo cdti· 
co é o primeiro momento decisivo de uma luta que se deve estender também ao 
processo de burocratização presente em grande parte do fazer polftica da classe 
operâria. 

As estruturas burocráticas, tanto do sindicato como da empresa ou do 
partido político, desempenham uma função ideológica de legitimação da separa~ 
ção entre trabalho intelectual e trabalho produti1vo. Esta função participa da 
construção permanente de uma hegemonia do saber do planejador sobre o sa
ber do trabalhador. Obviamente, o sindicato é de extrema importância para a1 
classe trabalhadora, como instrumento de uma luta que se processa em diversas 
frentes~ entre as quais o espaço da legalidade. Nesse sentido, os sindicatos são 
essenciais para os trabalhadores na conquísta de seus objetivos, na medida em 
que atuam na instância juridico-poUtica, ocupando postções e produzindo avan
ços na luta contra o capital. Por outro lado. a luta na produção oc.orre num espa· 
ço que não se presta a ser inteiramente utilizado pelo sindicato. Mas, a política 
da classf' trabalhadora só se completa através do questionamento prático da. di
mensão hegemónica presemt.e no processo de trabalho. Conferir exclusividade :à 
luta institucionalízada seria negar a totalização da luta e contribuir para a legiti
midade da dominação patronal, já que se rimitaria a luta ao espaço demarcado 
pelo poder das classes dominantes e pelas regras aceitas pelo Estado capitalista. 
Assim, se a polftica do capital se reproduz e se consolida no cotidiano da produ-

(1) O papel da Informação no processo de inva.lidaçáo social dos i:ndlvrduos por sua su
posta ignod1ncia, uproduzindo os incompetentes sociais e reforçando a divisão eli
te/massa, é discutido por Marilena Chaur em .. Conformismo e Resistência", S.P., 8ra
sil1ense, 1986, p. 34-37. 
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ção, confi~ura-se aí um espaço que não pode ser omitido pela pofltica da classe 
operária<2 • 

Um primeiro momento estratégico dessa luta é, repetimos, a recuperação 
do saber técnico, é uma busca de totalização da técnica produtiva. ê a classe 
operária produzir sua J)rópria técnica, como pa,rte da produção de sua própria 
politica. 

Neste ponto, podemos avançar com algumas questões já observadas e 
discutidas nos primeiros meses da preparação da pes,quisa. A opção metodoló
gica está associada à questão político/ideol6gica do processo de trabalho. Este, 
na medida em que envolve um certo padrão -de apropriação/desestruturação do 
saber do trabalhador, desempenha lima função primordial na construção e na 
reprodução dialética das relações de trabalho, que se traduz em um.a função pe
dagógica comprometida com o projeto da hegemonia patronal. Assim. se a do
minação é pedagogicamente repetitiva no cotidiano da produção, é necessãrio 
que a política da dasse trabalhadora realize o mesmo avanço qualitativo. Ela de
ve responder com a micropoHtica, a luta impregnada nas relações do cotidiano, 
o inesperado (que foge ao controle do burocrata L questionando em detalhe, 
decompondo e substituindo práticas na produção e suas formas de organização 
por fo~mas de autônomas de produção. e de organização política. 

E produzindo o seu próprio saber que o trabalhador. acrescenta, uma di
mensão essencial à sua luta contra a sujeição ao capital. E começando por se 
contrapor à sofisticação que reveste essa sujeição que ele poderá decifrar a 
hegemonia na produção. Trata-se de um processo de recuperação de sua integri
dade; é o trabalhador construindo sua totalização, através da integração dialética 
entre o pensar e o fazer. Através deste processo de desalíenação, o trabalhador 
reapropria-se de sua dignidade e de suas possibilidades de criar. Seria a contra
partida. da rerda do domínio da técnica produtiva, que acompanhou a revolução 
mdustnal( 3 . 

Uma polftica própria dos trabalhadores para enfrentar a dimensão poHtka 
da "organização cientificado trabalho". 

Uma proposta dessa natureza indui a necessidade de se conquistar o es~ 
paço para que o operário produza o seu próprio saber e que ele manifeste esse 
saber a,través do fazer. Esta simples bus~ca do conhecimento por parte dos tra
balhadores já se posiciona como um ato político. (4) 

(2) '•A distinção entre o público e o privado, constitutiva da ordem burgCJasa .. regulamenta 
as demar~~das polttícas com relação ao trabalho e induz o operário a deslocar sua ativi
dade polrtica para fora da Mbrica. designando inclusive os lug~res institucionais dessas 
práticas: a organização sindical e o partido polftico''. Maria Stella Bresciani, "Prefâ· 
_cio", in Maroni, Amnáris, "A Estrat~Sgia da Recusa"', S.P., Brasiliense, 1982, p. 12. Ver 
ainda, os relatos de A. Maroni sobre as práticas de sabotagem, operação tartaruga, 
operaçio zelo (que consiste em seguir ao pê da letra as normas estabelecidas pela 
organização formal do trabarho. não introdulindo a criativid~de operária para erdrentar 
o inesperado, levando â queda na produtividade), além de outtas práticas coletivas ou 
indivíduais. "A luta operária questiona. assim .• a estratégia do capital que busca atrav~ 
da organização/reorganizaçlio do processo de trabaJho, retirar o controle operário so· 
bre o processo de produçAo". Maroni, op. cit.. p. 50. 

(3) Ver Pereira, Duarte. "Perfil da Classe Operária- A Ditadura nas Fábricas". S.P. Huci· 
tec, 198\, p. 82-88.. 

(4) A experiência dos operdrios italianos, a partir da conquista das 150 horas para educa· 
ção do trabalhador, reflete uma opção consciente de luta pela superação ·do saber 
fragmentado e partCelado, a necessidade consciente de "conhecer para transformar'' e 
até mesmo de 'colocar .,novos horizontes para a luta sindical". Ver OUvelra, Miguel 
Darcy. <~Conhecer para Transformar - os Operários Italianos compóém uma sonata 
para os patrões••, in "Vivendo e Aprendendo". de Paulo Freire. Rosiska. Miguel Oa,rcy 
de Oliveira e Claudius Ceccon. S.P. Brasiliense. 1982, p. 1S.37. 
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Opções metodológicas com objetivos ligados à produção de conhecimento 
pelas classes populares têm sido trabalhadas nos últimos anos por diversos gru
pos, movimentos. projetos conjunturais, ou experiências não-institucionais. A 
pesquisa participante e a pesquisa-ação têm surgido, em algumas ãreas, com 
propostas metodológicas que levam a resuhados concretos em termos de solu
cionar ou produzir avanços no que concerne a problemas identificados pelas po
pu1ações interessadas quando do início das propostas de trabalho. Nossa pro~ 
posta contém elementos de ambas as opçõesJ com ênfase no caráter ínterdiscí
plinar que eatá presente nelas. 

Não se trata de uma proposta voltada para a identificação entre intelectu
ais e trabalhadores da indústria. Se levarmos em conta que a própria separação 
entre trabalho intelectual e trabalho manual é, em certa medida, percebida pelos 
operâríos como mais 'uma barreira entre as classesJ, como algo que marca limi
tes entre o saber legitimado e o saber invalidado,, não se,rá diffcil prever os obs
táculos ao desenvolvimento de uma pesquisa que apenas propusesse a supera· 
ção prática dessas barreiras e não reconhecesse a sua presença como parte das 
contradições que informam o processo de superação em que o projeto se envol~ 
ve. E necessário lembrar que as propostas de pesquisa participante ou pesquisa
ação não 'resolvem~ a tensão contínua entre intelectuais e trabalhadores, mas se 
põem como uma cunha que vai contribuir para uma ruptura definitiva em um 
sistem,a que se alimenta desta tensão. 

E de extrema importância que o pesquisador esteja atento às condições da 
participação. A noção de participação, aqui, deve ser ent,endida dentro de uma 
abordagem dialética, em um contexto de luta hegemônica. Como diz Fals Borda: 
.,Nas lutas populares, há sempre um lugar para os intelectuais, técnicos e cien
tistas como tais, sem gue seja preciso que se disfarcem como camponeses ou 
operários de origem"ISl. 

Da mesma forma que em qualquer luta de posições, e enquanto luta he
gemõnica, trata-se de ocupar e utilizar espaços estratégicos, colocando recursos 
da ciência a serviço das classes exploradas. Portanto, a inserção do pesquisador 
é vista como via de acesso das classes subalternas a, um instrumental técni
co/científico, como a1 utitização de mais um recurso estratégico em suas lutas do 
cotidiano. 

Por outro lado, o caráter transformador inerente às propostas participati· 
vas de pesquisa não deve eliminar as possibilidades de avanço no conhecimento 
teórico, j1á que não se trata de uma pesquisa limitada aos aspectos meramente 
práticos. O processo de retroalimentação, característico das formas participativas 
de pesquisa, é a própria garantia de sustentação do caráter transformador a que 
nos referimos. A integração entre conhecimento e ação, nesta perspectiva, é 
perfeitamente compreensível se analisada a partir da concepção gramscfana de 
hegemon;a. Hegemonia vista como uma praxis e um processo, devendo ser 
"continuamente renovada, recriada, defendida e modificada •. ,. continuamente re· 
sistida, limitada" alterada, desafiada por pressões que não são svas"<61. 

E nessa perspectiva que se colocam os elementos de pesquisa-ação e pes
quisa participativa previstos nesta abordagem: certamente, na medida em que se 
trabalha com uma visão conflitual da organização do trabalho industrial. deve 4 se 
ter em vista que um certo momento da definição dos objetivos da pesquisa se 
condicione pela captação e pelo "fortafecimento da inventivídade operária em 
todos os domínios (profissional,. técnico, cultural, politico, etc.t em particular sob 

(5} FALS BORDA, "Aspectos Teóricos da Pes4uisa Partícipante"6 in BRANDÃO. Carlos R. 
••pesquisa Participante'#. S.P. Brasiliense. 1984, p. 49. 

(6) Ver Cha.ul, Marilena, op. cit., p. 22. 
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a forma de potencial criador que é recalcado pela organização taylorista do tra· 
balhado"(7)_ -

Os limites da intervenção do pesquisador devem ser; por sua vez, condi
cionados ao espaço concreto que a correlação de forças permita estabelecer no 
plano do 1mediato. De qualquer forma, as técnicas participativas devem ser vis
tas como parte de um processo educativo compartilhado. não se ignorando que 
uma boa parte das condições de p~esquisa devem ser dadas pela realidade das 
relações de trabalho a serem pesquisadas. 

Neste sentido, a construção dos instrumentos mais decisivos para a pes~ 
quisa deverã obedecer à sinalização dos próprios trabalhadores, mediante a a
nálise de diversas entrevistas. algumas com o objetivo declarado e participado 
de se definirem questões a serem esclarecidas com os próprios trabalhadores. 
Além destas, uma série de entrevistas realizadas por ocasião da pesquisa "Pro
cesso de Trabalho e Transferência de Tecnologia na, Indústria Automobílfstica" 
O Caso da FiatiMG"(8l devem nortear a construção dos roteiros para novas en
trevistas. Estas entrevistas trazem em seu discurso muito do cotidiano da fábri
ca, subsrdios fundamentais na elaboração de propostas de aprofundamento de 
investigações sobre questões ligadas ao processo de trabalho. 

A tentativa de construção desta abordagem metodológica deve ser enca
rada como uma proposta que se recusa a produzir um conhecimento cerceado e 
codificado pelos parâmetros do mundo acadêmico, sem retorno para a classe 
operária, 

O desenvolvimento dos trabalhos,. enquanto ação poHtica, deve estar di* 
namicamente comprometido com um processo de autocrítica permanente, e 
este processo recorre a uma postura interdisciplinar na medida em que as fron
teiras entre as diferentes áreas do saber não foram erigidas pela classe trabalha 
dora. Na verdade~ essas fronteiras constituem mais um recurso voltado para a 
.construçã.o e reprodução da hegemonia .existente nas instituições e nas práticas 
ligadas à produção e à transmissão de conhecimento. Ou seja, pode-se falar 
também de processo de traba(ho e de divisão técnica do trabalho nos meios de 
produção da ciência, da educação e da cultura. Pode-se, enfim, estender aos 
'trabalhadores da ciência' e do ensino, muito do que foi dito acima a propósito 
do trabalho produtivo, incluindo, 'mutatis mutandis'. a organização cientrfica do 
trabalho, o parcelamento das tarefas e a estratificação hierárquica. Vale dizer que 
a divisão, a organi.-zação e o processo de trabalho têm essa vertente político
ideológica, esse compromisso com a hegemonia, tanto na área do trabalho pro
dutivo quanto na ãrea do trabalho intelectual, cientifico ou ideológico e técnico. 
Assim, as universidades. escolas, institutos de pesquisa e órgãos de planeja
mento praticam outros tantos artiffcios de carãter ideológico/político no seu co
tidiano, voltados para objetivos semelhantes aos que se .explicitam quando das 
análises das funções poHticas do processo de trabalho na fábrica. 

Opção interdisciptinar no processo de autocrítica deve ser tomada, aqui, 
como parte da luta poUtico/ideológica que se desenvolve nas atividades institu
cionalizadas de produção de conhecimento. Não se trata necessariamente de 
conjugação de trabalhos de profissionais de áreas diferentes, mas, antes, da re
co-rrência a anâlises que têm sido classificadas como típicas desta ou daquela 
ciência, desta ou daquela área do saber. Assim. a análise do cotidiano dos tra-

fn Thlollent. Michel. ••Notas para o debate sobru Pesquisa-Ação", in Brandão, C.R. "Ra. 
pensando a Pesquisa Participante", S.P., Brasiliense, 1984, p. 98. 

(8} Pesquisa concl'ufda em dezembro de 1984, pelos professores Michel Marie Le Ven, 
Magda Ma. Bello da Almeida Neves e Cerlos Roberto Horta, do Departamento de Ciên· 
cia Polftica da UFMG. 

100 



balhad:ores em suas atividades e em suas relações no processo produtivo. po~ 
derá, sem dúvida. utilizar abordagens caracterrsticas da dêncía polrtica, da so
ciologia ou da .antropologia .. bem como da psicanálise, já que consideramos 
comprometidas com um certo padrão de hegemonia as divisões estabelecidas 
entre as ciências humanas .. Afinal de contas, aparentemente, os trabalhadores 
não classificam nem catalogam o saber que produzem em sua relação com o 
mundo .. 

Até aqui, uma questão fica por ser escliarecida: como os operários identifi
cam como problemas as questões anteriormente levantadas. como o caráter po-· 
lítico da divisão técnica do trabalho e a sujeição ao capital via legítimação pelo 
próprio trabalhador. Como superar o nível da percepção imediata- são questões 
que apontam para discussões sobre "vanguarda". "paternalismo" e ~~direção 
política". Preconceitos academicistas tendem a reforçar essas questões, como se 
os trabalhadores não tivessem, eles própr,ios, condições de conhecer e identificar 
situações de seu meio circundante. Diversos relatos da experiência política da 
classe trabalhadora mencionam ou descrevem situações e práticas em que eles 
manifestaram uma adequada compreensão das relações entre o parcelamento 
das tarefas e a construção/consolidação das relações de poder na produçãof9l. 

A própria luta pefa democracia na produção reflete a percepção e as res-
postas dos trabalhadores a nível da organi~ação do trabalho. As tendências e
xistentes nos setores intelectuais, estendendo a invalidação do saber do traba
lhador até mesmo às suas condições de percepção e de elaboração acerca do seu 
próprio c:otidiano imediato, tornam difícil,. como di'z Maria· Stella Bresciani, "a
ceitar que homens destinados a não P.ensar pensem e, mais do que isso, ajam 
de acordo com os seus pensamentos"C10I. 

Aos intelectuais, enredados com a organização espedfica de suas situações 
de trabalho, torna-se importante lembrar que o caráter linear da lógica do dis
curso pode dissimular, mas não ~elimina o conteúdo dialético da prática. 

(9) As práticas de resistência no processo produtivo sao a evidência de que os operários 
e•aboriiilm essa percepção (ver nota n2 2). Outro exemplo interessante ê relatado por· 
Marilena Chaur: ''o 'dia da amnésia', prática de resist6ncia desenvolvida pelos operá
rios da· COSIPA. nos anos 70. que consistja em esquecerem éoletivamenta em casa o 
documento -de identificação. o que levou~ sucessiva paralizaç:io das atividades da em~· 
presa, forçando-a a negociar eom os grevistas. Ver Chauf, op. cit., 44-45. Ver, ainda, 
Maronl: "'O capital não contava que suas práticas organlzativas. (de. expropriação) pu.
dessem propic'iar um saber para o desencadeamento da luta e para· o· questionamento 
da organização mesma do processo de trabalho". E, ainda, .. Esses questionamentos 
trazem consigo a pen::epção (grifo nosso) da contradição profunda que permeia a orga
n izaçáo capitalista do processo de trabalho"·-Maronr, op. cit., p. 50. 

(10) In Maroni, op. cit., p. 14. 
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