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PREFÁCIO

Um dos ricos filões da produção da Antropologia brasileira dos 
últimos trinta anos foi o dos estudos sobre a cultura das classes 
trabalhadoras, que se pode aproximar, em certas condições, do 
tema da “cultura operária” e, em outras, do tema da “cultura po-
pular urbana”. Isso advinha da confluência muito bem realizada 
entre nós dos estudos de “antropologia urbana” de inspiração 
norte-americana (Escola de Chicago) com os estudos a respeito 
da experiência social da classe operária nas sociedades ocidentais 
modernas (oriundos da influência marxista no interior da sociologia 
inglesa e francesa). Na tradição da antropologia desenvolvida no 
Museu Nacional desde fins dos anos 60, esse esforço de conheci-
mento antropológico específico se nutria de uma formação teórica 
mais abrangente que permitisse a iluminação desse segmento tão 
importante da vida de nossas sociedades pelos aportes trazidos 
das outras áreas de investimento mais tradicionais da ciência an-
tropológica, como as sociedades tribais e camponesas.

A tese de Simoni Guedes, agora publicada, é um belo monumento 
dessa “escola”: temos aí iluminada com uma particular sensibilida-
de a complexa trama da experiência social desses “trabalhadores” 
moradores de um bairro popular de São Gonçalo. A utilização 
ponderada das estratégias canônicas da pesquisa antropológica 
rendeu os claros frutos de que se nutrirá o leitor. Observação con-
tinuada da vida quotidiana, frequentação intensa de informantes 
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privilegiados, entrevistas gravadas, levantamentos de informa-
ções “objetivas” de controle de dados etnográficos, tudo isso foi 
dinamizado pelo uso menos canônico de uma equipe de pesquisa, 
calibrada pela discussão e controle das condições “pessoais” de 
obtenção de dados. Isso permitiu inclusive que a pesquisadora 
mulher pudesse aceder à compreensão de dimensões da vida dos 
trabalhadores homens (sobre que se centrou a pesquisa) que lhe 
teriam sido vedadas em outras condições de acesso.

Minha admiração por este trabalho concerne sobretudo a sua 
dimensão de etnografia de um processo complexo de construção 
da Pessoa. Esse tipo de trabalho foi desenvolvido sobretudo em 
relação às sociedades tradicionais (“primitivas” ou “clássicas”), 
onde sua diferença em relação aos padrões “individualistas” do 
Ocidente se impunha como um particular desafio. A condição de 
Pessoa nos segmentos subordinados das sociedades ocidentais 
modernas foi durante muito tempo um não-lugar, ocupado pelas 
projeções das leituras antípodas das elites individualistas: ora um 
espaço de permanente ilegitimidade pela ausência da “civiliza-
ção”, ora um espaço de ilegitimidade transitória pela expectativa 
da eclosão da “consciência revolucionária”. E, mesmo hoje, em 
épocas um tanto mais afetadas pela flexibilização dos modelos 
culturais, não me parece que as classes letradas se tenham ainda 
sequer vagamente apercebido do que nos ensina esse trabalho: que 
os processos simbólicos de produção de si nos meios populares 
são extremamente complexos, tensos, reflexivos, dolorosos e 
comoventes. O rigor das miseráveis condições de reprodução so-
cioeconômica não elimina o jogo das possibilidades e alternativas, 
pelo contrário o aguça como critério da habilidade social plena, 
nesse “jogo de corpo” que se construirá ao longo das odisséias 
plenas de significação aqui reconstruídas. Aí estão os delicados 
valores do trabalho, do estudo, do saber fazer, articulando os 
equilíbrios (e desequilíbrios) entre responsabilidade e rebeldia, 
prática e teoria, coragem e respeito, contenção e ganância. Estão 
costurando a longa trama das identidades masculinas plenas de 
pai de família trabalhador cumpridor de sua obrigação, mas estão 
costurando sobretudo os dramas concentrados dos períodos de 
“passagem” da juventude e da aposentadoria - que concentram a 
riqueza etnográfica de Jogo de corpo.

Não será das menores qualidades do livro a sua ênfase etnográfica 
na construção da identidade “masculina”. Em função do desafio 
representado pela extensão dos valores individualistas ao gênero 
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feminino no Ocidente, tornou-se mais óbvio nas últimas décadas 
debruçar-se sobre as condições de construção do “feminino”, que 
por se ter de tornar móvel também se tinha de relativizar. Ora, o 
“masculino” é tão construído quanto seu gênero de oposição. E 
o desconhecimento de suas características me parece mais entra-
nhado, como deixam entrever as raras etnografias densas sobre 
o assunto.

Uma leitura mais pragmática se emocionará menos com a sutileza 
da percepção dos processos de construção social das emoções, 
dos projetos ou do sofrimento, do que com a iluminação sob luz 
inesperada das condições em que se pode expressar a vida pública 
desse outro “cidadão” brasileiro – de cuja “racionalidade” sempre 
se está a discutir. As representações sobre o governo e as respon-
sabilidades coletivas, os valores da divisão entre o “público” e o 
“privado”, o senso de pertencimento local e a identificação situ-
acional (à la Evans-Pritchard), a forte presença do sentimento de 
hierarquia e a denúncia do conformismo social compõem o quadro 
desafiador de um sistema de valores cuja rigorosa coerência prática 
não se reduz a uma fórmula singela ou linear.

Seria difícil que um bom trabalho sobre as classes populares das 
periferias metropolitanas do Ocidente não se tivesse de referir à 
violência e, mais particularmente, aos problemas advindos da in-
filtração das redes de tráfico de drogas ilícitas em seus tradicionais 
e já tão sofridos bairros. A especificidade da contribuição de  Jogo 
de corpo é antes – a esse respeito – a de permitir compreender a 
experiência dessa questão a partir da percepção dos próprios tra-
balhadores locais, com o peso concreto que esse desafio representa 
para eles – mais imediatas vítimas do processo, mais inquietos 
partícipes de sua insuportável exacerbação.

O mesmo se pode dizer da presença do futebol, que representa-
ria o outro lado, benigno e folgazão, de nossos estereótipos do 
popular. Também ele está presente sem dúvida, mas entranhado 
na espessura do correr atrás, desse outro jogo mais longo, mais 
excitante, mais exigente e talvez também mais decepcionante a 
que os trabalhadores dedicam suas vidas aqui expostas.

Em tempos em que a pesquisa antropológica de corte univer-
salista se vê desafiada pelos últimos avatares do empirismo e 
do romantismo, que enfatizam o primado da singularidade e da 
experiência sobre o sistema e a significação, este livro dá um útil 
testemunho da rentabilidade das “etnografias integradoras”, ao 
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mesmo tempo cuidadosamente comprometidas com a explicitação 
das condições de um determinado “campo” da vida social, cons-
cientes das implicações situacionais do observador-pesquisador 
sobre seu objeto, e dispostas a remeter seus focos analíticos para a 
dimensão comparativa e sistêmica que a boa revisão da literatura 
representa e garante.

Luiz Fernando Dias Duarte

Museu Nacional/UFRJ
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 SOBRE HOMENS, 
TRABALHADORES  
E HOMENS 
INCOMPLETOS

Eu não sou um homem completo. 
(Seu Sebastião)

A frase em epígrafe, um tanto enigmática quando exposta desse 
modo, destacada dos contextos discursivos e de atuação em que 
foi produzida, remete, contudo, a uma situação bastante conhe-
cida dos antropólogos. Muitas vezes é a diferença em relação 
àquilo que tanto o pesquisador quanto os pesquisados consideram 
comum e esperado, mesmo que por razões diversas, que melhor 
explicita, pelo contraste, a importância de determinado aspecto, 
revelando uma outra diferença, de maior alcance, que distingue 
significativamente as concepções e práticas daquelas pessoas de 
outras. A atenção a estas possibilidades de acesso torna-se mais 
necessária justamente quando o antropólogo partilha a mesma 
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língua com as pessoas que investiga, o que permite, com mais 
facilidade, que significados diferentes abriguem-se sob o mesmo 
significante lingüístico.

Por este motivo, o caso do Seu Sebastião tornou-se especialmen-
te interessante para mim, não pela singularidade que, de fato, 
apresenta, mas pela agudeza com que, ao elaborá-la, ressaltava 
uma articulação mais complexa entre as concepções de homem 
e trabalhador, sugerindo o que viria a ser o tema deste trabalho. 
Também por este motivo, ele é trazido para introduzir uma nova 
pesquisa, vindo de uma investigação anterior, em Mesquita, 
município fluminense de Nova Iguaçu, quando meu objeto eram 
as representações e práticas associadas a acidentes de trabalho e 
doenças, entre operários de uma metalúrgica local (GUEDES, 
1985).1 Este senhor de 50 anos compartilhava com os outros tra-
balhadores acidentados, em especial os mais velhos, um discurso 
em que se comparavam desvantajosamente a outros porque não 
seriam mais capazes de realizar o trabalho duro, o trabalho mesmo. 
Sob esse ângulo, avaliavam que, depois do acidente ou doença 
incapacitante, tinham se modificado substancialmente, aparecendo 
com freqüência frases como eu não sou mais o mesmo homem e 
outras versões daquela destacada acima, ligando, nitidamente, as 
condições de homem e trabalhador, através do operador “corpo 
masculino”.

Mas Seu Sebastião apontava mais do que isto. Vítima, como muitos 
outros, de um acidente típico que, mais de dez anos antes, resultara 
numa lesão permanente na perna esquerda – teve atingido o tendão 
por uma lâmina – foi considerado parcialmente incapacitado para o 
trabalho. Em decorrência, foi deslocado de seu posto na produção 
para a vigilância da fábrica, sem perda salarial, ocupando uma 
posição que, por várias razões, não era muito valorizada entre 
eles.2 Tinha, além disso, a peculiaridade de ser solteiro, ou melhor, 
como ele mesmo dizia, não tinha conseguido se casar, morando 
sozinho numa casa de vila. Não registrava em nenhum momento do 
relato de sua história de vida qualquer forma de casamento, sendo 
seu celibato claramente involuntário e indesejado. No seu caso, a 
idéia do homem incompleto tinha as duas referências (o acidente 
e o celibato), podendo tanto relacionar-se a um ou a outro quanto, 
o que fazia mais constantemente, servir para associar as duas coi-
sas, o acontecido e o não-acontecido,3 exigindo uma explicação 
circunstanciada do que, afinal, resumia como a sua infelicidade. 
Por essa via, lembrava passagens entre as concepções de homem 
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e trabalhador que conjugavam determinadas visões do trabalho e 
do ser masculino, ancoradas na própria prática profissional, com 
uma outra que se realiza fora do trabalho. Se a mutilação física, 
mesmo parcial, provocada por acidente, doença ou declínio vital, 
ultrapassa o corpo e atinge os princípios constitutivos da pessoa, 
como todos os trabalhadores marcavam, a condição incomum do 
celibato também tem o mesmo poder. Mutuamente potencializa-
das, como neste caso, são igualmente lidas como incapacidade e 
descritas nos mesmos termos.

Esta pesquisa sugeriu que as concepções de homem e trabalhador, 
dupla referência que gera tais avaliações, estão intrinsecamente 
implicadas para estas pessoas, sugerindo também a hipótese de 
que sua conjugação, que expressarei como homem/trabalhador, 
constitui-se no foco simbólico central que sintetiza vários signi-
ficados, atravessando domínios sociais diversos e presidindo a 
construção de pessoas específicas. Este trabalho visa investigar, 
num determinado contexto etnográfico, no meio urbano, os modos 
pelos quais se atualiza esta concepção de homem/trabalhador. 
Trata-se aqui, portanto, de uma etnografia sobre construção social 
de trabalhadores. Neste sentido, assume o pressuposto de que 
há fronteiras simbólicas que propiciam uma linguagem comum 
àqueles que se identificam como trabalhadores, diferenciando-os 
de outros na sociedade.

Este enunciado, todavia, elide uma série de questões que devem ser 
explicitadas para que os contornos do objeto se façam mais claros. 
A primeira delas, que embute as possibilidades de generalização 
dos resultados, refere-se à pertinência teórica da concepção de uma 
cultura de classe trabalhadora, implícita na proposta esboçada aci-
ma, já que deve relacionar dois campos de questões, em princípio 
distintos, que autorizam recortes diferentes a partir de totalizações 
teóricas também diferentes, ao elegerem instâncias diversas como 
produtoras desta totalidade bem como mecanismos de articulação 
diferentes. O problema, contudo, é mais geral e bastante comple-
xo na antropologia, remetendo àquele da pertinência teórica de 
qualquer recorte empírico realizado, tornando-se especialmente 
importante quando o seu exercício se realiza numa sociedade que 
se caracteriza pela grande heterogeneidade sociológica e multi-
plicidade de referenciais simbólicos (VELHO, G., CASTRO, E. 
1980). Portanto, para sustentar minha delimitação, é necessário 
recuperar, mesmo que muito sinteticamente, o terreno das questões 
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que o movimento da antropologia em direção ao estudo das “so-
ciedades complexas” tornou importantes no interior da disciplina.

As características deste movimento, nas últimas décadas, têm 
evidenciado a dificuldade deste recorte embora não haja novidade 
na pretensão da antropologia de abarcar todas as realizações dos 
fenômenos sociais. De fato, é certo que, em nenhum momento, 
qualquer sociedade esteve fora do campo desta disciplina, como 
o atestam as macroteorias do século XIX, que inauguram a pró-
pria problemática antropológica e, concomitantemente, o que 
Lévi-Strauss chama de sua “ambição totalizante” (1967, p. 406). 
Contudo, também é certo que desde os seus primeiros movimentos 
lançou, privilegiadamente, seu olhar sobre as sociedades “outras”, 
tornadas diferentes daquela do observador (“primitivas”, “sim-
ples”, “de pequena escala”, “de folk” etc.). Esse olhar intensifica-se 
e desdobra-se numa produção quase inestimável, a partir das pri-
meiras décadas deste século, quando a antropologia social inglesa 
e a antropologia cultural norte-americana imprimem uma marca 
que, para muitos, confunde-se com a própria definição da antro-
pologia: cada sociedade ou cultura deve ser conhecida “em seus 
próprios termos”, na sua própria “totalização” e no modo como 
se articula internamente. É a invenção da etnografia, do trabalho 
de campo intenso, minucioso e, geralmente, prolongado, que traz 
em seu bojo o pressuposto de que o olhar do observador é capaz 
de apreender esta “totalização”.

Renovada por esta marca, a antropologia voltaria a encontrar-se 
com estas sociedades que hoje denominamos complexas, primeiro 
timidamente, recortando objetos empíricos aos quais se pudesse, 
correta ou incorretamente, designar como “outros”, supor como 
passíveis de apreensão totalizante e, conseqüentemente, manipular 
em seu estudo as mesmas teorias e técnicas que foram elabora-
das no estudo daquelas simplificadas pelo olhar do observador. 
É exemplar neste sentido, na antropologia brasileira, o recorte 
das “favelas” como unidades autocontidas em maior ou menor 
grau (MEDINA, 1969 ; LEEDS, LEEDS, 1978, Cap. 2), que se 
expressa, por exemplo, na idéia de que “a favela é uma unidade 
sociogeográfica facilmente observável”, “a favela tem uma eco-
logia, ou seja, uma distribuição social de atividades através do 
território da favela conforme a topografia, solos e outras condições 
geográficas” (LEEDS, A., 1978, p. 43). Deste recorte decorrem 
deslizamentos para a construção de uma especificidade cultural 
de base geográfica. De qualquer modo, há uma novidade nesta 
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incorporação e esta é a abordagem através de recortes empíricos 
restritos, produzindo etnografias que deveriam guardar continui-
dade teórico-metodológica com a grande acumulação de trabalhos 
sobre as sociedades “simples”. Ora empreendendo análises da 
perspectiva proposta sob o termo “sociedades complexas”, delimi-
tando todo e qualquer tipo de objeto que a imaginação sociológica 
possa produzir, ora sob o rótulo, eventualmente desprezado, de 
“antropologia urbana” propondo-se a estudar todos os processos 
que se passam na cidade (VELHO, G., SILVA, 1977), a partir de 
um texto programático de Park que a define como “laboratório ou 
clínica onde a natureza humana e os processos sociais podem ser 
estudados conveniente e proveitosamente” (1967, p. 72), produ-
zem-se inúmeros recortes que têm eixos teóricos muito diversos. 
Na verdade, como o demonstra o texto referido de Park nas múlti-
plas questões que levanta, mais de uma centena, qualquer recorte 
pode ser sustentado, com maior ou menor propriedade, conforme 
a perspectiva teórica que o informa, mas a totalização tende a 
ser, na maioria dos casos, empírica e não teórica, justificando as 
críticas cada vez mais comuns, na antropologia brasileira, a um 
empirismo sem sentido (por exemplo, DURHAM, CARDOSO, 
1973, p. 54 ; DURHAM, 1986, p. 19).

O ponto que me parece central, entretanto, é um pouco mais espe-
cífico. De um movimento que, inicialmente, aparenta ser apenas 
uma extensão do campo empírico, que poderia ser trabalhado 
das diferentes perspectivas que constituíam o campo de debates 
da disciplina, caminha-se em direção a uma problemática antro-
pológica renovada pela inserção de uma diferença que não pode 
mais ser isolada analiticamente com tanta facilidade, impondo, ao 
contrário, enormes espaços de interseção e superposição. Assim, 
os limites da transposição teórico-metodológica pura e simples 
começariam a ser apontados nas últimas décadas (por exemplo, 
VALENTINE, 1972 ; VELHO, G., CASTRO, op. cit. ; VELHO, 
G. 1981, e ainda as coletâneas organizadas por BANTON, 1966 
e FELDMAN-BIANCO, 1987). Esta renovação teria reflexos, in-
clusive, na própria visão homogeneizante não-problematizada das 
“sociedades simples”(VELHO, G. 1980, p. 15). Sob este prisma, 
o que desejo fixar é um aspecto sobre o qual muitos autores têm 
se detido, em especial Gilberto Velho na antropologia brasileira. 
Tomada do ponto de vista do movimento da própria antropologia, 
– seus pressupostos epistemológicos, suas teorias, suas técnicas, 
que se configuram, em  resumo, em suas “escolas de pensamento” 
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(BOURDIEU, 1982) – a incorporação recente das “sociedades 
complexas” aliada à marca impressa pelos estudos etnográficos 
(no que se distingue nitidamente do olhar do século passado) tem 
desnudado problemas e imposto mesmo algumas revisões daqueles 
pressupostos. Este olhar redimensionado traz para o primeiro plano 
da construção do objeto a problematização, justamente, de uma 
diferença que se constrói num campo sociocultural atravessado 
por múltiplos eixos de identificação e diferenciação (DA MAT-
TA, 1979), onde não há justaposições, mas relações que criam as 
identidades e as diferenças em níveis diversos. Logo, a questão 
das fronteiras, evidentemente teóricas, dos recortes empíricos 
torna-se central (VELHO, 1981, p. 33),4 devendo ser considerada 
em conjunto com outra que é, sem dúvida, uma “problemática 
obrigatória” (BORDIEU, 1982 , p. 207) no campo da antropologia, 
confundindo-se com o próprio confronto, em diversos momentos, 
das teorias e métodos na disciplina: a questão da articulação interna 
dos níveis ou instâncias, mais ou menos abstratamente concebidas, 
de acordo com as diferentes abordagens, e de sua constituição ou 
não numa totalidade englobante. Os posicionamentos em relação a 
estes problemas diferem amplamente de acordo com os conceitos 
fundamentais que são utilizados para pensar a questão. Obviamen-
te, não se trata aqui de mapear todas estas possibilidades, mas de 
situar de que fontes e perspectivas se alimentam as questões mais 
específicas que se constituem no objeto deste trabalho.

As fronteiras que quero aqui interrogar são, antes de tudo, frontei-
ras culturais. A perspectiva que assumo sobre “cultura” pode ser 
primariamente sintetizada numa afirmação de Marshall Sahlins, 
embora, sob este ponto de vista tão genérico, esteja presente em 
muitos outros autores, em formulações equivalentes: “as culturas 
são ordens de significados de pessoas e coisas” (SAHLINS, 1979, 
p. 10). Esta perspectiva é herdeira de uma longa tradição, contando 
com contribuições muito diversas, mas pode ser sinteticamente 
contida na expressão “razão simbólica ou significativa”, um dos 
dois paradigmas através dos quais Sahlins rearranja as diferentes 
posições teóricas no campo da antropologia, destacando justamente 
o que poderia ser interpretado como duas formas de consenso no 
interior de uma diversidade muito marcada. Neste prisma, assim 
define-se a “razão simbólica”:

Toma como qualidade distintiva do homem não o fato de que ele 
deve viver num mundo material, circunstância que compartilha 
com todos os organismos, mas o fato de fazê-lo de acordo com 
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um sistema significativo criado por si próprio, qualidade pela qual 
a humanidade é única. Por conseguinte, toma-se por qualidade 
decisiva da cultura – enquanto definidora para todo modo de vida 
das propriedades que o caracterizam – não o fato de essa cultura 
poder conformar-se a pressões materiais, mas o fato de fazê-lo 
de acordo com um esquema simbólico definido, que nunca é o 
único possível (SAHLINS, 1979, p. 8).

Definição elaborada no contexto de um debate que, para o autor, 
é central na reflexão contemporânea, expresso no título do livro, 
pode ser apropriada para situar a conformação mais geral da pro-
posta desta pesquisa. Mas, sem dúvida, encobre distinções tão 
importantes no interior deste “consenso” quanto aquela que separa 
a completa negação da possibilidade de uma natureza humana em 
Geertz (1978) da busca das invariantes lógicas do pensamento 
humano por Lévi-Strauss. Assim, assumir que a diferença cultural 
se situa no campo do significado exige ainda algumas explicita-
ções iniciais. Entendo que operar a partir desta concepção ampla 
de cultura implica, basicamente, enfatizar sistemas de diferenças, 
que produzem articulações de significados, tanto em termos de 
fronteiras culturais quanto em termos dos mecanismos internos 
de produção de sentido numa cultura. Tomando alguns conceitos 
que tiveram uma elaboração sistemática na Lingüística estrutural, 
disciplina com a qual muitos antropólogos têm dialogado, espe-
cialmente a partir de Lévi-Strauss (cf., por ex., LEACH, 1978),5 
uma cultura se compõe de uma relação complexa de significados e 
significantes, um “plano de conteúdos e um “plano de expressão” 
(BARTHES, l972, p. 43 ; SERRANO, l986, p. 1107; ECO, 1971, 
p. 23), cujo aspecto fundamental não é a correspondência termo a 
termo (significado-significantes ou significados-significante) mas 
sua disposição relacional – um sistema de diferenças – que, como 
unidade analiticamente construída, permite sua particularização 
diante de outros sistemas de diferenças, operando também do 
mesmo modo no seu interior. Se essa perspectiva conduz, imedia-
tamente, à concepção da cultura como um código (VELHO, G., 
CASTRO, 1980) que opera com as diferenças para estabelecer de-
notações e conotações, ou seja, o próprio processo de significação 
(ECO, 1971, p. 27), isto não representa compreender o papel do 
antropólogo como o de um decifrador de códigos, crítica dirigida 
por Geertz a Lévi-Strauss, nem mesmo como o de um decifrador 
de textos (GEERTZ, 1978, p. 316). Isto porque o pressuposto aqui 
é de que qualquer cultura se realiza na permanente atualização 
e recriação deste sistema de diferenças, o que inclui as diversas 
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possibilidades de sua própria modificação e a alteração permanente 
de suas fronteiras simbólicas, só podendo ser cristalizada e isolada 
analiticamente.

Estou, assim, compreendendo o processo de construção de traba-
lhadores como orientado e referido a um conjunto de significados 
articulados, intrinsecamente ligado a um conjunto de significantes 
que o expressa, um código, se deseja nomeá-lo assim, informando 
a conduta das pessoas, sendo simultaneamente recriado por elas 
neste processo, fornecendo e produzindo um repertório de conte-
údos significativos e formas de expressá-lo que, no limite, pode 
ser capturado para designar o que recobrimos como “identidade 
social”, quando se busca destacar um dos efeitos da atualização 
dessa diferença. 

Esta concepção, como quase todas as versões do conceito de cul-
tura, não pode prescindir, em algum nível, da postulação da sua 
coerência e sistemacidade. E esta tem sido, seguramente, a difi-
culdade mais persistente para a antropologia, diante da manifesta 
fragmentação e heterogeneidade das sociedades que classificamos 
como complexas justamente por multiplicarem as possibilidades 
de afiliação sociocultural (VELHO, G., CASTRO, 1980), trazendo 
em seu bojo o problema do modo como se relacionam unidades 
sociais recortáveis teoricamente e sistemas de diferenças simbó-
licas. Como coloca Pierre Bourdieu,

 [...] il ne suffit pas d’affirmer l’autonomie de la culture e de la 
traiter comme un systéme que a sa cohérence; il faut poser le 
problème du rapport entre ce systéme et le monde social dans 
lequel il est produit (BOURDIEU, CHARTIER, DARNTON, 
1985, p. 89).

Posto que a concepção da cultura como sistema simbólico tende a 
sugerir que a produção da unidade é, concomitantemente, cultural 
e social, ou melhor, que não há senão um único processo, embora 
não disponhamos de elaborações mais acabadas sobre este ponto 
(DUARTE, 1986a, p. 121), esta dificuldade aqui se duplica. O 
que o estudo destas sociedades parece oferecer é, ao contrário, 
um cenário estranho (para um antropólogo construído através da 
leitura de outros que experimentaram a “homogeneidade”) em que 
recorrências, diferenças, superposições atravessam tanto unidades 
sociológicas quanto culturais. Muito possivelmente é a nossa pró-
pria dificuldade em ultrapassar as categorias antropológicas com as 
quais recortamos o mundo – cultural e social são centrais aí – que 
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torna tão complicada esta questão. Estamos, no momento, conde-
nados a vazar nos mesmos termos possibilidades de apreensão que 
pressentimos como relativamente desvinculadas destas categorias, 
ou ao menos, da forma como instauram fragmentações explícitas e 
inexplícitas. A acumulação de trabalhos antropológicos em socie-
dades complexas tem acentuado o problema de fazer corresponder 
um determinado sistema simbólico a uma unidade sociológica 
que o realize exclusiva e prioritariamente, não faltando, para cada 
correlação feita, em termos empíricos, contra-exemplos incisivos 
que apontam quer as possibilidades de extensão dos significados 
analisados a outras unidades sociológicas, quer a presença, na 
unidade recortada, de significados outros, não estritamente vincu-
lados àquele sistema analiticamente distinguido. É evidente que 
a própria dinâmica das sociedades complexas adequa-se muito 
melhor a uma linguagem de ambigüidades e “totalizações” sempre 
provisórias que a qualquer tipo de sistematização. 

Um caminho para se pensar esta questão, que tomo como orien-
tação metodológica básica, é o “princípio de dessubstantivação” 
proposto por Duarte (1986a), que permite um certo deslocamento 
nesta correlação estrita entre o conjunto de dados que se apresen-
ta mais imediatamente ao investigador, constituindo-se na sua 
reconstrução empírica, e os instrumentais analíticos de que se 
serve. Este princípio implica, portanto, em primeiro lugar, muito 
simplesmente em “dessubstantivar” conceitos (a cultura, o social, o 
urbano, a identidade), reafirmando seu caráter predominantemente 
analítico e, por essa via, enfatizando um dos pressupostos mais 
centrais da teoria do conhecimento sociológico, o de que opera-
mos com objetos construídos (BOURDIEU, CHAMBOREDON, 
PASSERON, 1968). Quando aplicado a conceitos determinados, 
ou seja, operando uma construção específica do objeto, pode ser 
compreendido também como um princípio teórico que expressa 
uma determinada apreensão dos fenômenos sociais. Desse modo, 
“dessubstantivar” o conceito de cultura busca, de um lado, torná-lo 
mais ágil, retendo-o como instrumental analítico para dar conta de 
similaridades e diferenças que se entrecruzam, impossíveis de ser 
contidas num único recorte já que inúmeras variáveis devem ser 
consideradas, implicando, portanto, a delimitação e explicitação 
de níveis de abordagem. Por outro lado, permite sustentar, em 
termos teóricos, a operação de princípios culturais como sistemas 
simbólicos, admitindo que determinadas articulações de sentido, 
uma “chave simbólica” como coloca o autor, podem não se re-
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alizar com exclusividade (ou seja, impedindo superposições ou 
confrontos de significados) mas ocupam um lugar central como 
referência simbólica organizadora dos diferentes discursos e atu-
ações sociais.6 Logo, são também referências organizadoras da 
construção diferencial de pessoas. A delimitação destes níveis de 
sistematização simbólica analiticamente construídos e sua corre-
lação com aqueles de possível recorte de unidades sociológicas é 
tematizada, numa referência ligeira, por Lévi-Strauss em termos 
de “afastamentos significativos” (1967, p. 335), sugerindo também 
que tal operação metodológica, antes de apontar as dificuldades 
de apreensão apresentadas pelas inúmeras totalizações que tais 
sociedades oferecem, é uma forma de abordagem de sua própria 
dinâmica.7 É importante observar que este procedimento, do meu 
ponto de vista, em nenhum momento representa estratificar ou to-
mar isoladamente cada um dos níveis a que se podem restringir as 
investigações específicas, implicando, ao contrário, compreender 
sua operação conjunta no nível selecionado. Isto torna estrategica-
mente importante a noção de identidade social, não como o espaço 
onde a similaridade se produz por automatismo, mas como um 
produto elaborado e difícil do processamento das diferenças, num 
processo sempre incompleto e multidimensional. Este aspecto é 
expresso com muita clareza por Oliveira Filho (l988), sintomati-
camente de dentro do campo de debates que tem sido a principal 
fonte de reflexão sobre a questão da identidade em antropologia, 
ao rejeitar a postura que analisa a definição e organização interna 
de unidades culturais como um processo destacável da relação 
entre unidades que se diferenciam, como se se processassem em 
momentos distintos (Oliveira Filho, 1988, p. 58). Afirma que

[...]o contato interétnico é, ao contrário, um fato constitutivo, 
que preside à própria organização interna e ao estabelecimento 
da identidade de um grupo étnico.

[...]para um indivíduo localizado em uma situação de contato, 
onde estão envolvidas igualmente diferentes culturas, a adesão 
ao seu próprio código cultural não é um fato automático, compul-
sivo, mas passa pela percepção da diferença, da constatação da 
existência de outros padrões e crenças, que podem ser igualmente 
atualizados em contextos limitados e atendendo a interesses ou 
vantagens setoriais (Oliveira Filho, 1988, p. 58, grifos do autor). 

Do mesmo modo, no próprio terreno dos estudos sobre classe 
trabalhadora, selecionar um nível de abordagem em que se busca 
o discurso e a prática de determinado segmento de trabalhadores 
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não implica aderir à idéia, justificadamente criticada por Paoli, 
de que é necessário primeiro “descrever universos culturais 
diversos e refletir sobre sua heterogeneidade, seu movimento e 
suas identidades e, em outro trabalho descrever a dominação e 
os mecanismos de poder” (PAOLI, 1987, p. 60-61). Representa a 
tentativa de capturar o modo como estes processos se apresentam 
no nível recortado. 

A partir destas considerações, o objeto sobre o qual me aplico 
pode já ser redefinido. Trata-se da investigação das relações pos-
síveis entre uma determinada articulação de significados tendo 
como eixo central a concepção de homem/trabalhador, que, neste 
nível de abstração, chamarei uma configuração de idéias-valores 
(um núcleo de concepções e valores correlacionados em termos 
simbólicos, isto é, onde o sentido se produz pela sua articulação 
interna, “dessubstantivado”, portanto) e suas “substantivações” 
num determinado segmento de classe trabalhadora urbana. Esta 
abordagem permitirá explorar não apenas o lugar desta confi-
guração mas alguns de seus modos possíveis de atualização em 
confronto com outras configurações.

Torna-se necessário, pois, delimitar o que estou chamando de 
configuração. Acompanho, enquanto proposta analítica, a leitura 
dos sistemas simbólicos como configurações de idéias-valores, 
acentuando sua inseparabilidade, feita por Dumont, especialmente 
a partir de dois textos (1979, 1985). Beneficio-me também das 
análises de Duarte (l986a, p. 40-52, 1986b) sobre esta teoria cujo 
ponto central é a concepção de que valorizar é hierarquizar: “diffé-
renciation veut dire différenciation de valeurs” (DUMONT, 1979, 
p. 401). Ou, como destaca Duarte, envolve diferença e assimetria:

[...] a separação entre o fato da classificação (pela oposição 
simétrica ou distintiva) e o valor que lhe impõe uma ordenação 
hierárquica e portanto ‘assimétrica’  (Duarte, 1986b, p. 69, 
grifos do autor).

Um sistema simbólico específico opera com um conjunto de 
idéias-valores ou valores-idéias (alternância que, dentro da pró-
pria lógica proposta por Dumont, visa não hierarquizar valores e 
idéias), mas sua peculiaridade não está apenas nos elementos do 
conjunto. Ela repousa, antes, na posição hierárquica de cada um, 
na sua articulação interna, ou seja,

[...] a configuração é sui generis, idéias e valores são hierarqui-
zados de um modo particular (DUMONT, 1985, p. 259).
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As implicações teóricas desta proposição que mais me interessam, 
extensamente elaboradas por Duarte (1986a), são a composição 
de “totalidades” – que entendo como passíveis de apreensão em 
diversos níveis, portanto, dependentes do nível de “substantivação 
/ dessubstantivação” recortado – nas quais opera a propriedade 
de englobamento do contrário (relação englobante-englobado ou 
entre conjunto e elemento) e nas possibilidades de segmentação e 
inversão nos domínios estruturalmente subordinados, onde a “si-
tuação” é fundamental (DUARTE, 1986a, p. 43). Como explicita 
Dumont (1985, p. 260):

[...] a inversão está inscrita na estrutura; logo que a segunda fun-
ção é definida [domínios subordinados], ela implica a inversão 
para as situações que lhe pertencem.

A apresentação excessivamente esquemática que faço de uma 
teoria que tem tanto de fecunda – não é exagero dizer que grande 
parte da reflexão antropológica atual a toma, ao menos, como re-
ferência – quanto de polêmica, será justificada, creio eu, pela sua 
colocação em operação no tratamento do material deste trabalho. 
Se contribuição houver a esta reflexão teórica, será daí que se 
construirá. 

É do mesmo modo que me apóio também no suposto de que é 
necessário ampliar o sentido dado à estruturação de uma socie-
dade em classes sociais como relacional, operação que permitirá 
o recorte proposto. Sendo uma classe o produto de uma série de 
experiências históricas profundamente imbricadas (de ordem eco-
nômica, social, política e cultural), conforme é possível sustentar 
a partir do trabalho dos historiadores ingleses, particularmente de 
Thompson (1976, 1987),8 assumir o recorte “classe trabalhadora” 
implica operar num determinado nível de “substantivação/des-
substantivação” no qual é possível delimitar uma configuração de 
significados através da qual os que se denominam trabalhadores se 
identificam, testando sua realização num segmento determinado. 
Isto quer dizer que estou pressupondo que os diferentes segmentos 
da classe trabalhadora urbana não apenas refletem uma produção 
cultural de outras classes sociais (VERRET, 1972 ; BOURDIEU, 
CHARTIER, DARNTON, 1985), mas a incorporam no seu “fazer-
-se” (melhor expresso no making original de Thompson, 1987), 
como aliás todas as classes, podendo, portanto, ser apreendidos 
em sua especificidade cultural, mantendo uma homogeneidade 
relativa sob este ponto de vista, a par da grande heterogeneidade 
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interna em termos empíricos. Logo, não é o único recorte possí-
vel, mas é, indubitavelmente, uma alternativa teórica de grande 
eficácia para pensar as “sociedades complexas”. Este aspecto situa 
esta investigação no conjunto das que Lopes (1987) reúne como 
lidando com “uma problemática antropológica na literatura sobre 
classe operária”9 que define amplamente como aquela

não exclusivamente voltada para os aspectos políticos, ou para as 
condições materiais de vida dessa classe, mas enfatizando a sua 
prática cotidiana, as suas tradições, a sua diferenciação interna, 
o seu pensamento, a internalização subjetiva de suas condições 
materiais de existência (LOPES, 1987, p. l2).

Anota, ainda, que tais estudos compõem-se de uma “pluralidade 
de enfoques temáticos e de métodos de trabalho” (LOPES, 1987, 
p. ll), onde destaca a vertente dos historiadores sociais e a dos 
estudos antropológicos de comunidade. 

Desse ângulo, o processo de construção de trabalhadores que se 
constitui no objeto desta pesquisa é um momento e uma parte de 
um processo histórico muito mais amplo que é o da construção 
da classe trabalhadora no Brasil. Recentemente, um número cada 
vez maior de historiadores sociais tem se voltado para esta questão 
(por exemplo, FAUSTO, 1977 ; CHALHOUB, 1986 ; KOWA-
RICK, 1987 ; GOMES, 1988). Há, nestes textos, uma ênfase 
em diferentes aspectos da construção de uma “ética do trabalho” 
que pode ser tomada como ponto de partida para a construção da 
identidade de trabalhador, num nível mais abrangente, embora 
seja necessário anotar alguma diversidade de interpretação entre 
os autores, obviamente derivada das questões específicas sobre as 
quais se debruçam. Há algum consenso também de que a história 
desse constructo tem um ponto de inflexão importante nos fins do 
século XIX, quando a substituição do escravo pelo trabalhador 
livre requeria a construção desse trabalhador e, antes de mais 
nada, a valorização do trabalho, em especial do trabalho manual, 
tão claramente depreciado nos séculos de escravidão. Esta ética 
opera com um modelo de trabalhador que vive para e pelo trabalho, 
mas valoriza não apenas qualidades associadas mais diretamente 
a ele (força, diligência, pontualidade, assiduidade, internalização 
da disciplina na produção) como também outras que extrapolam a 
esfera da produção, normatizando a vida familiar e a utilização do 
tempo de não-trabalho (CHALHOUB, 1986 e, para uma realização 
específica, LOPES, 1989).10 Opera também com um modelo da 
“vadiagem”, geralmente associado aos trabalhadores “nacionais”, 
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em contraste com os imigrantes europeus. Este aspecto é recupe-
rado através de debates muito acesos do período, que atravessam 
algumas décadas, tematizado por vários historiadores. Recebe um 
tratamento muito interessante em Kowarick (1987), que atribui 
um lugar importante à observação de Antonio Candido (1964, 
p. 64-65) sobre a “desnecessidade de trabalhar” como elemento 
constituinte da cultura dos “caipiras paulistas”, uma das concep-
ções que é preciso tornar ilegítimas para elaborar a necessidade 
do trabalho.

A postulação do caráter simbólico desta construção, sua im-
portância na elaboração de um nível mais geral de identidade 
dos trabalhadores, bem como a consideração de que os próprios 
trabalhadores são atores neste processo, de modos diferentes em 
momentos diferentes, ao lado do Estado e do patronato, com os 
quais se confrontam nas “pequenas lutas” (PAOLI, 1987, p. 62), 
são aspectos que passam a ter peso na argumentação. O trabalho 
de Gomes (1988) é particularmente interessante para a questão 
que me proponho. O objeto desta autora é, justamente,

o processo de formação da classe trabalhadora como um fe-
nômeno histórico estreitamente ligado à vida política do país 
e às tradições culturais desenvolvidas ao longo da história das 
condições de vida e luta dos trabalhadores brasileiros (GOMES, 
1988, p. 325). 

No texto de Gomes explicita-se, muito claramente, para o caso 
brasileiro, através do estudo de dois momentos específicos,11 o 
princípio teórico de Thompson de que uma classe se constitui 
numa relação histórica, fazendo-se tanto quanto é feita. Sua análise 
autoriza-nos, também, a tomar a categoria trabalho como um valor 
organizador que, se é elaborado em discursos políticos externos à 
classe, elabora-se igualmente no seu interior, assumindo significa-
dos específicos, numa relação intrínseca com outros significados 
que se definem, afinal, pela posição de uns em relação a outros.

De qualquer modo, parece ser uma tendência na historiografia bra-
sileira recente recuperar, através de fontes diversas, a presença dos 
trabalhadores em sua própria história (PINHEIRO, l990 ; LOBO, 
1992), certamente com diferenças importantes nos pressupostos e 
conclusões, mas colocando em evidência, no mínimo, que a análise 
do processo de construção desta classe não pode prescindir das 
suas próprias avaliações e atuações.
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Colocar a questão dentro deste quadro mais amplo visa, antes 
de tudo, a seu melhor posicionamento teórico, enfatizando sua 
construção ao longo de um processo histórico, sem nenhuma pre-
tensão de resgatar este processo ou de escapar, por um artifício, do 
problema, geralmente mal colocado, dos recortes sincrônicos das 
etnografias. O trabalho dos historiadores apóia uma hipótese que 
pode também, por outras vias, ser construída através da produção 
dos antropólogos na literatura sobre classe trabalhadora. De fato, 
essa literatura será um referencial permanente ao longo do texto. 
Minha intenção aqui foi situar o processo de construção de traba-
lhadores que tomei como objeto numa investigação etnográfica, 
no modo como se cristaliza em atuações muito específicas das 
pessoas, dentro do processo maior do qual, sem dúvida, é apenas 
uma realização particular.

Para “substantivar” (e simultaneamente “dessubstantivar”) esse 
modelo de homem/trabalhador, buscando as nuances e reinter-
pretações possíveis, e considerando a focalização simbólica de 
valores centrais que ocorre com maior intensidade quando alte-
rações significativas devem ser realizadas na vida das  pessoas, 
escolhi estudar dois momentos de passagem na vida de homens 
de classe trabalhadora urbana. Dentre as inúmeras passagens que 
representam reordenações de posições, selecionei as que, a meu 
ver, envolverão investimentos mais decisivos dos trabalhadores e 
daqueles com os quais vivem. De um lado, o processo pelo qual 
um menino inicia sua transformação num homem/trabalhador, 
tomado em seu momento mais imediato de instrumentalização 
para inserção no mercado de trabalho e, de outro, os processos 
de saída denominados amplamente como de aposentadoria. Essa 
opção, que tem claramente como vetor o trabalho, mas que procura 
não se esgotar aí, justifica-se, como venho procurando demonstrar, 
pela centralidade do trabalho como valor na construção desta 
classe social, que é nomeada e se nomeia através dele, investindo 
num custoso processo para construir seus sujeitos como traba-
lhadores. Mantendo como hipótese o poder aglutinador de uma  
“ética do trabalho” específica, esse constructo torna-se, sob esse 
prisma, o referencial mais amplo que cria homens, trabalhadores 
e, pela mesma via, homens incompletos. Como o significado só 
se estabelece, na sua operação, dentro de um sistema de oposição 
diferencial de significantes (LÉVI-STRAUSS, 1968), não são ape-
nas os homens/trabalhadores incompletos que cumprem tal função 
simbólica. A construção de trabalhadores supõe, do mesmo modo, 
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os não-trabalhadores. Supõe  aqueles que não fazem o trabalho 
pesado, distinção que presidirá um amplo espectro de represen-
tações movendo-se em eixos diversos, conforme ela apareça num 
nível ou outro, em combinações peculiares de significados que, 
em quase todos os casos, irão se caracterizar pelo estabelecimento 
de uma alteridade que nunca é completa. O jogo da diferenciação 
é, ao mesmo tempo, o jogo das identidades em múltiplos planos. 
Assim, a representação onipresente do bandido constrói-se a partir 
do modelo e da medida do trabalhador (ZALUAR, 1985), mas 
partilha com ele as características fundamentais do homem. Nesse 
sentido, o bandido é um dos não-trabalhadores mais importantes 
em termos simbólicos, sendo negatividade sob esse prisma, mas é 
também positividade pois atualiza, de modo inconteste, uma das 
dimensões do modelo de homem. Por isso, estou supondo que o 
vetor trabalho não pode ser pensado, nesta configuração de valores, 
separado da concepção de homem, constituindo-se a peculiaridade 
desta construção justamente no fato de que opera com dois focos 
centrais ou valores nodais que, embora se impliquem mutuamen-
te, não percorrem os mesmos eixos de hierarquização, podendo 
mesmo se opor em determinadas  situações.

Por outro lado, a utilização privilegiada do vetor trabalho, na 
delimitação dos momentos escolhidos na trajetória dos homens/
trabalhadores, não significa ignorar que a categoria trabalhador 
recobre um campo de significados multifacetado, implicando na 
necessidade de contextualização constante dos referenciais das 
diferentes formas de discurso e atuações envolvidas. Diversos 
trabalhos têm demonstrado, por exemplo, que a categoria pobre 
retém importante potencial significante (CALDEIRA, 1984 ; 
DUARTE, 1989 ; ZALUAR, 1985), podendo, em determinados 
contextos, funcionar apenas como sinônimo de trabalhador, 
enfatizando sua privação em termos de consumo e, em outros, 
recortar um “nós” (HOGGART, 1973) mais englobante, incluindo 
categorias que, sob outra perspectiva, seriam contrastivas. É muito 
importante, por isso, observar que esta identidade, como qualquer 
outra, constrói-se em múltiplos e variados planos, no que Zaluar 
chama um “caleisdoscópio de identificação” (p. 87). Eleger, assim, 
a articulação entre o “ser homem” e o “ser trabalhador” como foco 
da investigação representa, de um lado, limitar o acesso a algumas 
possibilidades de identificação e, de outro, ter em mente que são 
processos também multifacetados que incluem adjetivações per-
manentes, através das quais as categorias centrais são nuançadas 
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e negociadas nos diversos níveis sociais significativos. Compre-
ender a relação entre estes níveis, em particular, o do trabalho, 
da família e do local, que a literatura sobre classe operária tem 
apontado como recorrentes, na forma como se estabelecem num 
grupo determinado, foi uma preocupação constante da pesquisa.

Decerto que escolher dois momentos recortados de uma trajetória 
possível e qualificá-los como de passagem, não é uma opção ino-
cente que seja sem conseqüências para as conclusões da pesquisa, 
embora seja possível sustentar a sua pertinência com base na 
literatura e em minhas próprias pesquisas anteriores. Esta alterna-
tiva remete a um campo de debates extremamente importante na 
antropologia que, de certa maneira, está presente na construção do 
objeto mas não será tomado em suas questões centrais. Se, como 
observou Van Gennep, a vida do indivíduo em qualquer sociedade, 
não consiste mais do que em “passar de uma idade a outra e de 
uma ocupação a outra” (1969, p. 3), toda a especificidade consiste 
em delimitar estas passagens. De fato, o estudo das passagens que, 
no decorrer da vida das pessoas, marcam mudanças de posição 
social tem sido uma das mais tradicionais áreas de investigação da 
antropologia social, suprindo a disciplina de alguns dos seus mais 
importantes conceitos e métodos. Tais estudos já demonstraram 
amplamente que a seleção, o recorte e o significado dos diferentes 
momentos das trajetórias de vida dependem do modo pelo qual 
a cultura em que vivem projeta estas trajetórias e redimensiona 
os fatos da vida biológica, escolhendo alguns como mais signifi-
cativos e desprezando outros, objeto privilegiado pela chamada 
“Escola de Cultura e Personalidade”, em especial por Margaret 
Mead (1963, 1969 e 1981). As análises sobre estes momentos de 
passagem, que tiveram seus aspectos mais controlados pela socie-
dade batizados como “ritos de passagem” por Van Gennep (1969), 
permitem afirmar que são ocasiões em que a sociedade reafirma 
alguns de seus valores fundamentais, mesmo que por complexos 
labirintos simbólicos, focalizando e, possivelmente, reinventando 
a realidade social (DA MATTA, 1979, p. 30). Em especial, aqueles 
chamados de “ritos de crises de vida” (TURNER, 1974, p. 203) 12 
dramatizam situações de mudança no curso vital, buscando impor 
sobre o indivíduo colocado em posição de transição determinadas 
marcas que dificultarão seu afastamento dos valores sociais em 
jogo. Entretanto, é também dentro deste espaço absolutamente 
controlado que estes valores podem ser redimensionados e, como 
nos mitos que incorporam a história negando-a (DA MATTA, 
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1979), é possível a alteração de peso e significados que, imedia-
tamente, são naturalizados e vividos como eternos e imutáveis. 
Desse modo, os ritos podem mudar evitando a mudança, já que 
focalizam prioritariamente a reprodução social.

Todavia, embora muita inspiração e algum instrumental de análise 
provenha dos ritos de passagem, não foi, absolutamente, sobre os 
aspectos mais ritualizados destas mudanças que me detive. Na 
verdade, minha opção guarda algumas diferenças fundamentais 
com a análise dos ritos de passagem. Principalmente, não é o me-
canismo dos ritos de passagem, objeto da atenção de Van Gennep 
e Turner (GLUCKMAN, 1962), que estará fornecendo o material 
para análise. Minha etnografia difere daquelas que enfocam os 
ritos porque enquanto estas têm como objeto, por definição, situ-
ações muito específicas, rigorosamente marcadas pelo grupo em 
que ocorrem com abundância de símbolos e uma padronização 
bastante fechada do comportamento, preocupei-me exatamente 
com o oposto, ou seja, o modo como estas passagens são vividas 
na vida cotidiana. Se a difícil transformação de um jovem num 
homem trabalhador e, inversamente, a transformação de um tra-
balhador “ativo” num “inativo” marcam passagens em trajetórias 
individuais em que, tal como nos ritos de passagens ortodoxos, 
há rearticulação simbólica de posições sociais, incluindo vários 
deslocamentos, há razões suficientes para supor que estarão aí 
atuando mecanismos semelhantes (mas não iguais) àqueles que, 
nos ritos, trazem à tona os valores que são operadores simbólicos 
que presidem a ação das pessoas. Assim, estou supondo que nas 
interações cotidianas é possível apreender tanto ou mais que nas 
ocasiões rituais. No viver do dia-a-dia, não há a possibilidade de 
eliminação ritual de alternativas ou de seleção apriorística de um 
foco simbólico. Tudo estará sendo avaliado, enfocado, medido e 
pesado num processo de reordenação que, por mais que se apro-
xime do modelo dos ritos de passagem, não tem etapas tão bem 
delimitadas e caminhos previamente definidos. São, justamente, 
momentos das trajetórias individuais em que se torna mais agu-
do o imbricamento dos valores socioculturais, que devem ser 
selecionados e hierarquizados pelas pessoas, dentro dos limites 
estruturalmente possíveis. Assim, esses momentos, mesmo repro-
duzindo de modo amplo as características dos ritos de passagem, 
retiram sua riqueza, no entanto, exatamente do fato de não serem 
ritualizados, embora possam conter alguns rituais específicos. 
Portanto, aqui o estudo dos “momentos de passagem” escolhidos 
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é, antes de tudo, opção metodológica, selecionada entre várias 
outras possibilidades de acesso ao processo de construção social 
de trabalhadores. Minha escolha significa apenas que considero 
os dois momentos liminares em relação ao trabalho como forma 
adequada de ter acesso aos valores que compõem o modelo de 
homem/trabalhador, permitindo explorá-los “em situação”, dentro 
da técnica denominada por Van Velsen como “análise situacional e 
estudo de caso detalhado” (1987). Ao buscar pessoas em condições 
estruturais de passagem, é possível chegar mais prontamente aos 
modos pelos quais tais valores são reafirmados, relativizados ou 
negados em face das circunstâncias que determinam os limites em 
que podem ser considerados. Ao mesmo tempo, a análise de tais 
situações permite a delimitação dos espaços sociais e dos contextos 
relacionais em que se atualizam.

As duas fases escolhidas percorrem períodos relativamente lon-
gos e – em especial no caso dos jovens, onde me restringi à fase 
mais próxima da passagem (mais ou menos dos 15 aos 22 anos) 
– é um processo certamente iniciado muito antes, provavelmente 
desde o nascimento. Não desconheço a importância do processo 
pedagógico na infância para as questões que coloco. Apenas, nesta 
pesquisa, privilegiei o estudo de uma fase mais crítica, quando há 
oportunidade de acompanhar as diferentes condições objetivas 
estruturais, numa dada situação, interatuando com os mecanismos 
simbólicos disponíveis. A pesquisa se moveu justamente nesses 
limiares.

Essa opção determinou a realização de um tipo de trabalho de 
campo que teve sua primeira definição pela escolha de um lo-
cal de residência de trabalhadores, na região do Grande Rio de 
Janeiro. Isto porque, na investigação de processos que suponho 
multidimensionais, a pesquisa no local de residência permite o 
encontro das pessoas em contextos determinantes para a construção 
e negociação das identidades em jogo e papéis correspondentes – 
na família, na vizinhança, no grupo de amigos, por exemplo – e 
não impossibilita a extensão da pesquisa para fora na direção de 
alguns outros contextos que se revelam significativos. Assim, o 
trabalho de campo realizado fez um acompanhamento minucioso 
de alguns trabalhadores selecionados, numa área de residência 
tomada como primeira delimitação empírica da pesquisa, sobre 
a qual se falará adiante. Foi privilegiado o contato informal e 
freqüente não apenas com os trabalhadores investigados, mas 
com suas famílias e algumas outras pessoas do local. O mesmo 
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indivíduo foi encontrado diversas vezes em contextos variados, 
num trabalho que durou cerca de um ano e meio. Nós os seguimos 
em suas atividades cotidianas, observando e registrando situações 
específicas, e, em algumas ocasiões consideradas importantes, que 
serão explicitadas no desenvolvimento do texto, algumas pessoas 
foram acompanhadas a locais específicos, para os quais convida-
vam algum dos pesquisadores. Foram também realizadas muitas 
horas de entrevistas gravadas 13 e muitas outras que, mesmo sem o 
gravador, eram claramente situações de entrevista, onde uma certa 
formalidade presidia a relação, muito marcada, nestes casos, como 
de pesquisa, distinguindo-se das conversas em que outras formas 
de construir as identidades e a relação eram trazidas ao primeiro 
plano, encobrindo parcialmente as de pesquisador/pesquisado. 
Evidentemente, este material de entrevista não se podia constituir 
na única fonte de dados construídos na pesquisa que, pelo próprio 
objeto proposto, não se poderia esgotar aí, necessitando capturar 
mais do que um momento recortado do continuum da vida social 
configurado na situação de entrevista. De fato, foi necessário re-
cuperar alguns dos ensinamentos de Malinowski e recriá-los para 
abordar os “imponderáveis da vida social” no contexto urbano, 
numa sociedade complexa.

As implicações do trabalho de campo antropológico no meio ur-
bano têm sido freqüente objeto de reflexão, constituindo-se numa 
temática permanente dos antropólogos brasileiros (CARDOSO, 
1986 ; DURHAM, CARDOSO, 1973 ; VELHO, G., CASTRO, 
E, 1980 ; VELHO, G., 1980). Mas todos sabemos que cada tra-
balho de campo é uma experiência específica, impossível de ser 
repetida e, mesmo, dificilmente relatada, dificuldade proverbial 
dos antropólogos que, de fato, tem servido mesmo para pensar o 
próprio modo de construção do objeto (BOHANNAN, 1973). As 
observações seguintes buscam situar primariamente a etnografia 
que serve de base a este trabalho e a exposição inicial de algumas 
das reflexões que sugeriram. É claro que, sendo este trabalho uma 
etnografia, a preocupação com este aspecto será contínua, já que o 
modo de construção do dado antropológico é tão constitutivo do 
que ele informa quanto o seu conteúdo. Portanto, trata-se apenas 
de informações preliminares.

Em princípio, seria adequado à minha proposta qualquer local que 
fosse predominantemente habitado por trabalhadores. Eu já tinha 
alguns investimentos importantes em relações sociais, derivados de 
pesquisas anteriores, em vários locais, que me permitiriam retornar 
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e obter os dados que se fizessem necessários com relativa facili-
dade. Mas havia uma série de razões que me fizeram optar por um 
novo local: o município de São Gonçalo. Como parte do Grande 
Rio, São Gonçalo assemelha-se, sob muitos pontos de vista, aos 
subúrbios do Rio de Janeiro e cidades da chamada Baixada Flumi-
nense, onde realizei minhas pesquisas anteriores, mas não tem sido 
tomado como campo empírico de investigação. Como professora 
da Universidade Federal Fluminense, tive algumas oportunida-
des anteriores de perceber tais semelhanças embora, apenas uma 
vez, lateralmente, tais “incursões” tenham se concretizado num 
trabalho escrito. Sob este aspecto, a presença de muitos alunos de 
Niterói e São Gonçalo nos cursos de antropologia da UFF tornava 
também mais fácil o recrutamento de alunos para trabalhar neste 
local, já que os recursos disponíveis para as pesquisas em nossa 
área são sempre escassos. Mas havia, ao lado disso, uma grande 
curiosidade em conhecer mais de perto algumas dessas áreas pelas 
quais passei tantas vezes, especialmente aquelas marcadas pelos 
esqueletos abandonados de fábricas enormes que são os fantas-
mas mudos de um passado sobre o qual ninguém escreveu.14 São 
Gonçalo é, para mim, o lugar mais próximo e o mais distante, o 
mais igual e o mais diferente, um pouco “nós”, um pouco “outro”. 
Os moradores dos dois municípios partilham uma série de coisas, 
entre elas a universidade da qual faço parte. Mas são espaços com 
marcas simbólicas diferentes (VELHO, G., 1973).

Guiada por estas imposições práticas, esta curiosidade e este desejo 
de conhecer um pouco mais esta cidade, comecei a andar por lá, em 
dezembro de l988, inicialmente em companhia de Pedro Rodolfo 
Bodê de Moraes e, depois, de João Marçal Bodê de Moraes, este 
já como meu ajudante na pesquisa. Andamos um pouco a esmo, 
fotografamos monumentos, fomos à Prefeitura, ao Centro Cultu-
ral Joaquim Lavoura, à agência do IBGE, a diversas agências do 
INPS, a diferentes setores da administração municipal, consulta-
mos jornais locais, conversamos com algumas autoridades, com 
alguns moradores, entrevistamos intelectuais da cidade. Visitamos 
vários locais de São Gonçalo. Finalmente, decidi-me pelo parque 
fabril fantasma no bairro de Neves. Começamos então a andar 
mais freqüentemente nesta área. Em março de l989, já contando 
com o auxílio de Manuel Eduardo Aires e Carlos Evandro Viana, 
além do João, todos alunos da Universidade Federal Fluminense, 
iniciamos os primeiros contatos. A partir daí e durante mais de 
um ano, visitamos com freqüência a área escolhida, estreitando 
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laços e fazendo novos contatos paulatinamente. Iniciamos com 
um trabalho mais intenso com os trabalhadores mais velhos, 
incorporando os jovens pouco a pouco. Visitamos suas casas e 
portões semanalmente, nos encontramos nas ruas, nos bares, em 
algumas festas. Participamos de uma passeata de aposentados. 
Conhecemos suas esposas, namoradas, amigos, mães, filhos, netos. 
Acompanhamos e participamos de atividades aparentemente sem 
importância do cotidiano: sentar ao sol e “jogar conversa fora”, 
sentar no bar, andar pelo bairro, assistir aos jogos de futebol lo-
cais, bem como estivemos presentes em algumas festividades e 
celebrações. Do mesmo modo, acompanhamos o desenrolar de 
alguns dramas pessoais que se constituíram em importante fonte 
de dados. Busquei, persistentemente, intensificar e prolongar o 
contato com as pessoas que compunham o universo de pesquisa 
e, em certas ocasiões específicas, algumas foram acompanhada 
ainda mais intensamente, propiciando um material mais rico sobre 
determinadas situações de crise de vida. 

Nós quatro trabalhamos como uma equipe. Havia, em princípio, 
uma certa divisão de trabalho em que cada um era responsável 
por alguns “casos”. Entretanto, todos conhecíamos cada uma das 
pessoas do local envolvidas na pesquisa e, na verdade, produzí-
amos dados sobre todos eles, sem distinção, na medida em que a 
orientação era sempre no sentido de que todas as ocasiões eram 
parte do trabalho de campo e deveriam ser registradas nos respec-
tivos diários. Íamos freqüentemente juntos ao local, ou em duplas, 
e isso propiciou um material bastante interessante já que tivemos 
registros das mesmas situações por pessoas diferentes. Muitas 
vezes, aquele que fazia a entrevista inicial com uma pessoa ficava 
mais ou menos “responsável” por acompanhá-lo mais de perto. 
Entretanto, alguns entrevistados escolhiam, dentre nós, aquele com 
o qual estreitaria relações, ignorando nosso acordo tácito. Assim, 
por exemplo, o Zuzinha e toda sua família escolheram o Manuel, 
o Neto escolheu o Carlos Evandro, seu Paulo adotou o João e o 
Juraci resolveu que só daria entrevista a mim.

A experiência de trabalhar com outras pessoas no mesmo campo 
foi, mais uma vez, enriquecedora para mim. Geralmente, o trabalho 
do antropólogo tem um tanto de mistério e um tanto de solidão, 
que constituem o lado romântico e aventureiro da profissão (DA 
MATTA, 1978), sendo também um pouco o modo como nós gos-
tamos de nos representar. No meio urbano, contudo, esse lado se 
recupera de forma diversa, mais aventureiro e menos romântico 
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quanto mais é “outro”, a nosso ver, o espaço social no qual entra-
mos. Trata-se, é claro, de uma questão de distância social (VELHO, 
G., 1978). Por isso, escondíamos o relógio quando tomávamos o 
ônibus no chamado terminal norte de Niterói, onde se congregam 
todos os coletivos que se dirigem para diferentes locais de São 
Gonçalo, embora esteja no centro da cidade, onde se anda com o 
relógio. No local da pesquisa, contudo, ele era recolocado. Mas, 
sem dúvida, a passagem estava já marcada. A presença de mais de 
um pesquisador pode diluir o medo, mas não o elimina.

Trabalhar com outras pessoas significa, também, ter com quem 
compartilhar as dúvidas do trabalho de campo, tão prementes 
quanto aquelas que acometem os pesquisadores solitários em 
aldeias longínquas. Mas significa igualmente multiplicar difi-
culdades. A maioria delas deriva da complexidade do sistema 
de relações pessoais acionado pela pesquisa, envolvendo quatro 
pesquisadores com características diferentes lidando com cerca 
de cinqüenta pessoas do local, cada uma com sua especifidade, 
que se relacionavam entre si. Procurei administrar, do lado da 
pesquisa, do melhor modo possível essas diferenças e potencializar 
as simpatias  mútuas, mas, algumas vezes, isso foi muito difícil.

Não foi a primeira vez que partilhei um campo com outras  pessoas. 
Isso traz, evidentemente, um problema não muito comum em an-
tropologia. Embora eu estivesse presente constantemente e tenha 
conhecido cada uma das pessoas com maior ou menor vagar, e 
ainda tenha eu mesma me encarregado de uma série de entrevistas 
e participado de todos os eventos e situações em que fui admitida, 
dedicando-me especialmente à observação das atividades cotidia-
nas e conversas informais com todos eles, é necessário reconhecer 
que parte do material da pesquisa é, para mim, “secundário”, isto 
é, escapa ao padrão do solipsismo antropológico em que cada um 
produz dolorosamente cada um dos seus dados. É uma questão 
que aparecerá freqüentemente no texto.

A minha posição na pesquisa era, evidentemente, peculiar. Pri-
meiro porque sou uma mulher pesquisando sobre homens. Essa 
situação eu já conheço de trabalhos anteriores e acho que, em certos 
momentos, representa uma vantagem já que reproduzem em parte 
comigo suas relações com as mulheres. Nesse sentido, era absolu-
tamente indispensável que eu tivesse homens me ajudando, como 
meu alter-ego masculino, para que fosse possível obter dados que, 
por experiência própria, sei que são negados às mulheres, mesmo 
que de outra classe social. Mas, neste caso, havia ainda um outro 
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complicador: eu era vista como a “professora” dos rapazes. Isso 
gerou, inicialmente, uma certa dificuldade adicional para que os 
homens, tanto os mais velhos quanto os mais novos, ficassem 
mais à vontade na minha presença. Às vezes, eles perguntavam 
aos rapazes sobre que tipo de professora eu era e que cobranças 
eu fazia. As mulheres pareciam ter menos dificuldades com isso. 
Mas o prolongado e intenso contato relativizou minha posição.

Todas as pessoas foram longamente entrevistadas, muitos deles 
mais de uma vez. Valorizar, como fiz, o material proveniente de 
observação/participação não significa ignorar que a entrevista aber-
ta com o gravador cumpre algumas funções insubstituíveis. Em 
primeiro lugar, provê um tipo de material padronizado, a partir do 
roteiro, sobre o qual se pode trabalhar com certa segurança, desde 
que estejam controladas as condições de realização da entrevista. 
Esse controle – local da entrevista, pessoas presentes, momento da 
relação com o entrevistador, interferência maior ou menor do me-
diador da relação – é parte integrante do material gravado obtido, 
permitindo atribuir seu peso e avaliar seu significado relativo. Os 
dados de identificação mais gerais, história de vida e profissional 
como relatadas pelo entrevistado com suas próprias ênfases, opi-
niões e atitudes verbalizadas diante do gravador, foram pontos de 
partida necessários e úteis que, juntamente com o material obtido 
mais informalmente através de observação e conversas, compu-
seram um quadro mais rico, dentro do qual foi possível delimitar 
os “casos” e “situações”. Em segundo lugar, a entrevista gravada 
cumpre um papel importante no trabalho de campo no meio ur-
bano: estabelece uma relação mais intensa entre entrevistador e 
entrevistado pois, na maioria das vezes, a própria história de vida 
do entrevistado, por mais que ele a controle, cria um início de 
intimidade que, sob outro aspecto, é revelado no interesse que ele 
manifesta pelo pesquisador e pela pesquisa. É uma ocasião em que 
se inicia a construção de um saber mútuo, em que o pesquisador 
também é pesquisado, um pouco pelo que ele fala sobre si, um 
pouco pelas perguntas que faz, um pouco pelo modo como as faz. 
Assim, mesmo considerando os limites do material obtido através 
das entrevistas gravadas, sua importância na pesquisa foi grande. 
Neste caso específico, foi possível observar ainda que, realizada 
a entrevista com o gravador, os contatos posteriores tornavam-se 
de certo modo mais relaxados, mais livres, como se as pessoas 
considerassem que já tinham contribuído com sua cota para a 
academia, já tinham “ajudado na pesquisa”, restringindo sua con-
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tribuição ao trabalho a esta situação específica. A um aposentado 
relutante em fazer a entrevista gravada, um outro já entrevistado 
disse: Dá logo, fala logo com ela e acaba com isso. Acabar com 
isso não significava, felizmente, não falar mais comigo ou com 
os outros pesquisadores, considerando encerrada nossa relação. 
Ao contrário, significava que depois disso poderíamos realmente 
ter uma relação. O próprio peso das palavras registradas de modo 
permanente e sua vaga associação com processos “científicos” de 
escrever livros – objetivo assumido por nós como o da pesquisa – 
supria ao mesmo tempo de credibilidade o trabalho e cristalizava 
um momento como aquele propriamente da pesquisa, liberando 
os outros momentos para uma relação menos controlada. De cer-
to modo, é como se fornecessem seus dados mais “oficiais” nas 
entrevistas gravadas e se preocupassem menos com a pesquisa 
depois de cumprida essa “obrigação”. Por isso, muitas vezes, a 
entrevista foi o pretexto para a relação e não a sua finalidade. Não 
pretendo com isso dizer que deixamos, em qualquer momento, de 
ser percebidos como pesquisadores. Mas em repetidas situações do 
cotidiano, sem gravador, este peso foi consideravelmente menor. 
Os dados comprovam isso. Não quero também dizer, com essa 
avaliação, que as entrevistas gravadas cumprem apenas um papel 
intermediário e complementar na obtenção dos “verdadeiros” da-
dos. É claro que isto seria uma completa insensatez. Apenas estou 
tentando situar suas características específicas e a preocupação que 
tive de cruzá-las com outros dados, obtidos de modo diferente.

O texto está dividido em três partes, com sete capítulos no total. 
Na primeira parte, procuro fornecer as informações básicas da 
etnografia, centradas no eixo espaço, o que permite, simultanea-
mente, explorar alguns dos valores mais importantes que podem 
ser apreendidos neste nível de abordagem. Na segunda parte, 
dedico-me a questões relativas ao modo pelo qual este segmento 
de trabalhadores reproduz-se, produzindo novos homens/trabalha-
dores. Inclui um estudo de caso numa escola profissional que, no 
decorrer da pesquisa, mostrou-se necessário para a compreensão 
de alguns aspectos constantemente apontados. A terceira parte 
centra-se no eixo tempo em relação às trajetórias dos trabalhado-
res e opera, justamente, com os dois momentos que orientaram as 
observações etnográficas.
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Notas
1 Esta pesquisa era parte do Programa de Pesquisas sobre a Saúde do 

Trabalhador, multidisciplinar, coordenado por Anamaria Testa Tambellini, tendo 
sido implantado inicialmente no Instituto de Medicina Social da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, transferindo-se posteriormente para a Escola 
Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz.

2 O vigia era considerado alguém que não faz nada, avaliação que, como 
desenvolverei em todo o texto, é cercada de significados para os trabalhadores. 
Neste caso específico, a posição era vista como uma espécie de atestado de 
incapacidade, já que era prática usual da empresa alocar neste setor aqueles 
operários acidentados que tivessem retornado ao trabalho com seqüelas. 
Além disso, como o vigia devia inspecionar as bolsas e sacolas dos outros 
trabalhadores na saída, a posição era considerada como extremamente 
incômoda, pois passavam a ocupar um lugar ambíguo, como prepostos da 
administração, exercendo um controle ostensivo (baseado na suposição de 
furto) até mesmo sobre operários com os quais tinham trabalhado diretamente.

3 A história de Seu Sebastião era contada de modo muito complexo, com 
muitos episódios e detalhes importantes, dificultando seu resumo. Todavia, 
ele analisava seu acidente de trabalho dentro do mesmo padrão lógico 
que Evans-Pritchard (1978) atribui aos Azande. Certamente causado por 
problemas comuns dentro da fábrica, tinha como “segunda lança” a atuação 
de uma mulher casada que, através de trabalhos de macumba, provocara o 
acidente. Do mesmo modo tinha impedido que se casasse até o episódio, já 
que o desejava para ela, sendo constantemente rejeitada. O acidente, por 
sua vez, tornando-o um homem incapacitado, tinha afastado definitivamente 
a possibilidade do casamento. Assim, tinha se predisposto ao acidente por 
não se ter casado e o acidente tornara mais distante o casamento.

4 Colocar o problema em termos de fronteiras não representa, absolutamente, 
buscar linhas de separação rígidas. O pano de fundo sobre o qual se busca 
fazer estes recortes está muito bem expresso no texto a que me refiro: 
“Em uma sociedade complexa moderna os mapas de orientação para a 
vida social são particularmente ambíguos, tortuosos e contraditórios. A 
construção da identidade e a elaboração de projetos individuais são feitas 
dentro de um contexto em que diferentes ‘mundos’ ou esferas da vida social 
se interpenetram, se misturam e muitas vezes entram em conflito.” (VELHO, 
1981, G., p. 33) 

5 Certamente não estou supondo qualquer acordo nos terrenos da Lingüística, 
cujos problemas terminológicos (sobre o que é símbolo, sinal, índice, ícone, 
signo etc.) são apenas a indicação de dissensões conceituais mais profundas 
( ver, por ex., BARTHES, 1972, p. 40). Faço aqui uma apropriação de algumas 
idéias mais gerais, já filtradas por alguns antropólogos, em especial Lévi-
Strauss e Leach, que é adequada aos meus propósitos.

6 Com relação especificamente ao conceito de cultura, a proposta inclui a 
possibilidade da reabilitação da noção de subcultura: “De uma maneira muito 
ampla, proponho que essa idéia de cultura como ‘sistema simbólico’ seja 
entendida de modo suficientemente flexível para que a própria referência a 
cada uma de suas eventuais fronteiras de atualização não corresponda a uma 
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pesada substantividade, mas antes a um recorte fundado em propriedades de 
situação (no sentido evans-pritchardiano do termo). Ou seja, que os diversos 
níveis em que o recorte do observador (mas também ênfases internas à própria 
cultura) se possa deter possam ser chamados igualmente de cultura e que 
também, eventualmente, quando se desejar enfatizar o englobamento de um 
recorte de um nível por outro de nível mais abrangente se possa utilizar a 
expressão subcultura, sem os pesados ônus substancialistas e redutores de 
que se vê ainda hoje cercada.” (DUARTE, 1986, p. 123-124, grifos do autor)

7 Penso que a observação de Lévi-Strauss a esse respeito não deve ser 
superestimada, exatamente porque o modo como é inserida – é feita quase 
en passant – corresponde ao lugar que os “ planos de conteúdo” ocupam 
em sua obra, voltada para a busca de invariantes: “Desse ponto de vista, 
ter-se-ia todo interesse em colocar a noção de cultura no mesmo plano 
que a noção genética e demográfica de isolado. Denominamos cultura todo 
conjunto etnográfico que, do ponto de vista da investigação, apresenta, com 
relação a outros, afastamentos significativos... O objeto último das pesquisas 
estruturais sendo as constantes ligadas a tais afastamentos, vê-se que a 
noção de cultura pode corresponder a uma realidade objetiva, apesar de 
permanecer função do tipo de pesquisa considerado. Uma mesma coleção 
de indivíduos, contanto que seja objetivamente dada no tempo e no espaço, 
depende simultaneamente de vários sistemas de cultura: universal, continental, 
nacional, provincial, local, etc.; e familial, profissional, confessional, político, 
etc.” (LÉVI-STRAUSS, 1967, p. 335, grifo do autor).

8 Os acentos na relação como instituinte das classes particulares e na 
experiência comum (que inclui a experiência da relação) específica e histórica, 
na já clássica definição de Thompson (1987, p. 9-10), não implicam o abandono 
do postulado marxista básico da determinação pelas relações de produção, 
mas em sua sofisticação. Assim, se a experiência de classe é determinada 
pelas relações de produção, não produz a mesma consciência de classe 
porque esta é, sempre, processada em termos culturais, logo diferenciais. 
Embora o lugar teórico do cultural seja aqui o de mediação, a valorização 
deste aspecto conduz a uma crítica do “reducionismo econômico”: “Les 
anthropologues et les sociologues ont amplement démontré l’imbrication 
inextricable des relations économiques et des relations non économiques 
dans la plupart des sociétés, et la maniére dont interfèrent les gratifications 
économiques et culturelles. Dans les démarches de l’analyse historique ou 
sociologique (ou politique) il est essentiel de garder présent à l’esprit le fait 
que les phénomènes sociaux et culturels ne son pas ‘à la traîne’, suivant 
les phénomènes économiques à distance: ils sont, dans leur surgissement, 
pris dans le même réseau de relations.” (1976, p. 137) Do mesmo modo, é 
rejeitada uma “teoria do reflexo” na “cultura popular”: “Mon matériel d’étude 
m’amené à privilégier l’aspect actif, volontariste, créateur de valeurs, de la 
culture populaire: le peuple fait et refait sa propre culture.” (p. 140)

9 Ou de uma problemática da classe operária na literatura antropológica, o que 
indicaria uma outra forma de totalização.

10 Deve ser ressaltada uma grande convergência de questões entre antropólogos 
e historiadores que tratam da classe trabalhadora, bastante explícita em 
vários dos livros citados. Chalhoub, por exemplo, concede lugar de destaque 
à antropologia interpretativa de Geertz na construção de seu objeto (1986, 
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p. 19). É desnecessário falar da via oposta. De certo modo, a preocupação 
com as particularidades, os detalhes, as especificidades que caracterizam as 
duas disciplinas têm, enfim, permitido esta convergência maior.

11 O primeiro momento escolhido é o que vai da Proclamação da República 
até a promulgação da Constituição de l934, privilegiando-se aí as posições 
das lideranças dos trabalhadores, através do estudo de jornais operários, 
complementados com entrevistas com “velhos trabalhadores” (p. l0); o 
segundo é mais curto e percorre os anos de 1942 a 1945, quando analisa o 
discurso produzido no interior do Ministério do Trabalho.

12 A distinção, interior aos ritos de passagem, é colocada em relação aos “ritos 
estacionais ou fixados pelo calendário” que, ao contrário dos “ritos de crise de 
vida” que seriam cumpridos por indivíduos, referem-se a grandes grupos ou 
sociedades inteiras (Turner, 1974, p. 204). A observação é importante porque 
existe uma tendência de reduzir os ritos de passagem àqueles de crise de vida, 
como na definição de Myerhoff: “Rites of passage are a category of rituals that 
mark the passages of an individual through the life cycle, from one stage to 
another over time, from one role or social position to another, integrating the 
human and cultural experiences with biological destiny: birth, reproduction, 
and death” (l984, p. 109). Os ritos estacionais seriam cíclicos, enquanto os 
de crise de vida marcam passagens irreversíveis.

13 Foram realizadas cerca de 100 horas de entrevistas gravadas, envolvendo 
cerca de 50 pessoas.

14 Segundo a historiadora Sonia Regina de Mendonça, do Departamento de 
História da Universidade Federal Fluminense, em comunicação pessoal, 
não existem trabalhos que dêem conta da industrialização dessa área e do 
processo que produziu estes esqueletos.
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1 
MAPEAMENTOS:  
OS RECORTES  
DO URBANO

Ali, no centro da rua, tinha um pé de 
tamarindo grande, né, eu era garoto, 
eu trabalhava na fábrica de vidro, na 
hora do almoço a gente sentava ali. 
Mas debaixo daquele pé de briga 
é que a gente brigava na hora do 
almoço. (Seu João)

Uma árvore que se transforma num pé de briga dá bem a medida 
do modo como alguns marcos espaciais, relacionando-se a outros 
dentro da experiência vivida, podem ser investidos de significados, 
transformando-se, inclusive, em metáforas sintetizadoras.

As experiências de pesquisa podem também ser retidas do mesmo 
modo. Uma das que vivi em Mesquita é especialmente interessante 
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para mim sob esse ponto de vista. Tinha marcado com um operá-
rio, um senhor de 55 anos, de encontrá-lo na porta da metalúrgica 
onde era operador de máquina, no próprio bairro de sua residência, 
para que fôssemos juntos à sua casa, que eu visitaria pela primeira 
vez. O caminho tornou-se muito mais longo pelas paradas que ele 
fazia em variados pontos com o objetivo explícito de mostrar a 
uma visitante, uma estranha, o seu lugar de moradia. A posição 
em que se colocava era a mesma que costumamos assumir quando 
mostramos a nossa casa a alguém que nunca nos visitou antes. Na 
casa operária, junto com o habitual não repara, o olhar do visitante 
vai sendo instruído para dirigir-se aos pontos que devem ser “repa-
rados”. Quando o espaço é o da rua – nossa rua – o procedimento 
é semelhante. Isto porque, como anota Hoggart, o visitante pode 
“reparar” apenas na pobreza, na sujeira, na privação.

Ao visitante, essas áreas de aglomeração proletária afiguram-se 
muito deprimentes; ruas e ruas de casas velhas, todas iguais, 
interceptadas por ruelas e pátios; tudo isso de aspecto pobre, 
esquálido e envolto num nevoeiro permanente; uma paisagem 
em tons de cinzento sujo, desprovida de verdura, onde o céu 
nunca é azul; tudo é muito mais escuro do que o norte ou o oeste 
da cidade, onde se situam as zonas ‘boas’. O tijolo e a madeira 
são de má qualidade; as pinturas só são feitas quando não pode 
deixar de ser [...] Mas, para os seus habitantes, cada um destes 
pequenos mundos tem um carácter homogêneo e bem definido, 
tal o de uma aldeia (HOGGART, 1973, p. 72-73).

O operário que me ciceroneava pelas ruas do seu bairro discorria 
sobre os problemas, já tão visíveis e previsíveis do local – o es-
goto a céu aberto, as ruas sem asfalto que se tornam impraticáveis 
lamaçais quando chove, a irregularidade no abastecimento de 
água – e dedicava igual atenção a discorrer sobre as pessoas que 
o cumprimentavam na passagem ou que nem estavam lá naquele 
momento, mas que, representadas por suas casas, tinham histórias 
que ele considerava interessantes para mim. Assim é que fiquei 
sabendo da conversão de uma mulher, uma irmã em Cristo como a 
chamava, que se tornou crente como ele após sérios problemas de 
saúde em sua família e mais uma meia dúzia de casos como esse. 
Falou, orgulhosamente, de como ele e algumas outras  pessoas que 
moram na parte mais alta da rua conseguiram minorar o problema 
da água colocando um grosso cano em lugar do antigo, muito 
estreito. Parou na padaria e comprou pães doces porque tinha 
visita, como me disse em tom de brincadeira. E, não sem antes 
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pedir licença para tomar um banho, quase ritual, em que despiu o 
macacão, repetiu todo esse procedimento no interior de sua casa 
mostrando cada dependência, a história da construção e a função 
de alguma peça ou móvel, seus projetos para o futuro da casa, ter-
minando por me mostrar as árvores que plantou no quintal. Enfim, 
ele me mostrava um espaço investido de sentido e significado.

Esse passeio da porta da fábrica ao quintal da casa é, para mim, 
singular nas minhas experiências de trabalho de campo. É, de certo 
modo, paradigmático em relação à trajetória das minhas pesquisas 
que, partindo de uma concepção abstrata de classe trabalhadora, 
tentam alcançar pessoas em espaços onde criam e recriam os pro-
cessos de subordinação e dominação que atravessam suas vidas, 
inventando outros significados e valores. E encerra também o 
paradigma da distância que, com o instrumental antropológico, 
se tenta vencer – o que separa o olhar do “visitante” do olhar do 
“habitante” – exposto na citação de Hoggart. Inicialmente con-
duzidos pelo habitante, que nos mostra o que deseja que vejamos 
(BERREMAN, 1975), buscamos operar uma síntese que se cons-
titua em teoria antropológica. 

O objeto desta pesquisa e os procedimentos metodológicos mais 
gerais implicaram, como já assinalei na introdução, na delimita-
ção de um local de moradia suficientemente restrito que tornasse 
possível nossa visibilidade e presença constante bem como o 
cruzamento de informações, representações e das nossas próprias 
observações daqueles que estavam incluídos no universo de análi-
se. Em outras palavras, tratava-se de delimitar um campo em que 
a atuação pública das pessoas em suas interações sociais pudesse 
ser observada, procurando conhecer pessoas que também se conhe-
cem entre si. Este tipo de aproximação do objeto, evidentemente 
preocupado em estabelecer as bases para uma etnografia, pode, 
entretanto, resultar num grave problema metodológico em que 
o recorte realizado crie uma “aldeia” cujos limites tanto podem 
ser a precariedade do olhar do “observador/visitante” quanto a 
transposição do olhar do “nativo/habitante” do espaço empírico 
para o teórico (DURHAM, 1986), realizando o “etnocentrismo às 
avessas”. Evitar essa “armadilha positivista” (DURHAM, 1986, 
p. 33) depende, certamente, de opções teóricas que articulem ade-
quadamente a experiência empírica a questões mais amplas, mas 
depende também da inclusão dessa “aldeia” em outros espaços, 
mais ou menos próximos, dentro dos quais assume alguns dos seus 
sentidos possíveis. Isto é particularmente importante quando o 
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local é um valor para as pessoas investigadas como o demonstrou 
sobejamente Hoggart e, para ficar apenas nas indicações mais 
evidentes, Foote-White (1973) e Gans (1965), aspecto também 
amplamente registrado nos trabalhos no Brasil (por exemplo, 
MAGNANI, 1984, DUARTE, 1978 , 1983, ZALUAR, 1985). A 
densidade da rede de relações no local, cortada por vários eixos 
dos quais alguns serão recuperados nos dois capítulos seguintes, 
incorpora uma série de aspectos que decorrem de níveis mais 
abrangentes onde as representações sobre o governo aparecem com 
lugar de destaque, associadas a recortes político-administrativos.

Este capítulo, precedente ao da análise pormenorizada do local 
de residência escolhido, se arma, assim, em torno de alguns pos-
síveis recortes espaciais que, de um modo ou de outro, atuarão 
na composição do recorte primeiro, feito pelos entrevistados, no 
qual inserem o seu local de moradia. Antes de entrar no material 
propriamente etnográfico, a partir da última parte deste capítulo, 
utilizo aqui fontes diversas (versões de historiadores, de “intelec-
tuais locais”,1 dados estatísticos, matérias jornalísticas) auxiliares 
na composição de um quadro, mesmo impreciso e externo, bus-
cando uma “descrição” mais geral do espaço onde se situa aquele 
recortado pela etnografia. Opero, simultaneamente com a idéia 
de que são todos possíveis recortes do urbano, dos quais procuro 
reconstruir certas topologias do interesse deste trabalho. Não é uma 
digressão em relação ao objeto da pesquisa, mas uma tentativa de 
capturar um espaço sociocultural mais amplo que, de vários modos, 
será importante nas representações dos trabalhadores. Através 
dos marcos que eles aí selecionam, será também possível iniciar 
a delimitação do segmento específico de trabalhadores de que se 
ocupou esta pesquisa.

Trato, primeiro, da ligação/oposição entre Rio de Janeiro, São 
Gonçalo e Niterói, central em alguns modelos que elaboram a 
identidade de gonçalense. Busco, em seguida, caracterizar mais 
genericamente São Gonçalo, a partir das minhas impressões  visuais 
e de alguns dados estatísticos. Num terceiro momento, enfoco a 
área Neves-Barreto, para, finalmente, iniciar a análise do material 
etnográfico.

O procedimento aqui é o de aplicar o “princípio de dessubstantiva-
ção” nesse campo, também tão pleno de divergências, recoberto 
pelo termo “urbano”. Desse ponto de vista, se o urbano de que falo 
é um pouco a cidade de Wirth porque é “um núcleo relativamente 
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grande, denso e permanente de indivíduos socialmente heterogê-
neos” (1967, p. 104), não se confunde com ela porque não tem 
sua concretude, suas fronteiras e, principalmente, não produz esse 
efeito homogeneizante chamado de “modo de vida urbano” (ver 
críticas de CASTELLS, 1972, 1973). Na verdade, é possível ler 
como aplicação deste princípio a concepção de “fenômeno urba-
no” de Lefebvre (1970, 1971), que considero de alto rendimento 
nesta perspectiva, embora seja apenas parte de uma grande teoria 
do urbano, dificilmente sustentável.2 Lefebvre lê a heterogenei-
dade como diferença e concebe o urbano como diferencial, isto 
é, não apenas o lugar onde toda a heterogeneidade se reúne, onde 
se encontram todos os mercados, mas o espaço onde diferenças 
de diversas ordens são continuamente criadas e recriadas, um 
espaço de transformações que se caracteriza, basicamente, pela 
“policentralidade” (1970, p. 126). Esta característica é decisiva 
na conceituação do fenômeno:

A centralidade constitui, para mim, o essencial do fenômeno ur-
bano, mas uma centralidade considerada junto com o movimento 
dialético que a constitui e a destrói, que a cria e a extingue. O 
fato de que qualquer ponto possa ser tomado como centro é o que 
caracteriza o espaço-tempo urbano (LEFEBVRE, 1970, p. 122).

A policentralidade é, portanto, a centralidade que se nega a todo 
momento, exatamente porque as possibilidades se multiplicam 
quando “qualquer ponto pode ser tomado como centro”. Esta 
concepção tem um efeito paradoxal sobre as noções de núcleo e 
periferia, muitas vezes criticadas, mas freqüentemente reapare-
cendo para organizar a reflexão, de modo explícito ou implícito, 
assumindo grande concretude quando referem-se aos locais de 
moradia das camadas mais baixas da população.3 Neste aspecto 
em particular, pensar o urbano como caracterizado pela policentra-
lidade, se autoriza sua utilização, nega-lhe qualquer possibilidade 
de construir uma percepção rígida de onde esteja o centro e onde 
a periferia. Buscar centralidades diversas – e suas  periferias – é a 
intenção deste capítulo.

*****

A epígrafe do livro de José Mattoso Maia Forte,4 intitulado “Notas 
para história de Niterói”, publicado em 1935 e patrocinado pela 
Prefeitura Municipal de Niterói, em comemoração ao primeiro 
centenário da elevação da Vila Real da Praia Grande à categoria 
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de cidade, são dois significativos versos extraídos do canto VI da 
“Confederação dos Tamoios”, de Gonçalves de Magalhães:

Aquela que ali vês na oposta margem  
A linda Niterói será chamada. 

Estes versos, destacados numa publicação quase oficial, represen-
tam o “nascimento” de Niterói que se constrói a partir do olhar que 
a designa do Rio de Janeiro. É um espaço que se constitui simboli-
camente, antes de tudo, como alteridade, isto é, como subseqüente 
e submetido a um outro que lhe dá origem. Não há uma simetria 
entre a margem ocidental e a margem oriental da Baía de Guana-
bara assinalando-se, como marca de batismo, que é uma margem 
oposta àquela que a precede, indício do valor (DUARTE, 1986b). 
É assim, claramente, um espaço “outro” que, como sói acontecer 
a qualquer “outro”, é percebido como internamente homogêneo. 
Uma designação ainda mais antiga deste espaço é, talvez, mais 
contundente em assinalar o lugar de onde ele é construído e sua 
homogeneização interna. A expressão bandas d’além, anotada 
em Forte (1935, p. 9), é encontrada em fontes diversas, desde o 
século XVI, sendo freqüente até 1819, quando ocorre a elevação 
do povoado da Praia Grande (MOTTA, 1989, p. 60). Designa 
todas as terras situadas no outro lado da Baía de Guanabara, todo 
espaço de limites imprecisos a partir de sua margem oriental, 
oposta ao lugar onde se instala o Rio de Janeiro, acentuando sua 
indiferenciação e sua alteridade. Assim, as expressões margem 
oposta e bandas d’além, cujos referentes são de base territorial, 
dão acesso a um modo de representar este espaço que é bastante 
difuso, perpassando uma série de outras representações que são 
mais dificilmente delimitáveis.5 Nesse olhar instituinte, não há 
lugar para diferenças entre as atuais totalizações “Niterói” e “São 
Gonçalo” que deverão ser criadas num outro processo, cujo me-
canismo é o mesmo do que cria as bandas d’além. 

Embora tais expressões não sejam mais utilizadas, elas permitem 
destacar uma dimensão da centralidade do Rio de Janeiro que se 
situa num terreno mais escorregadio, de representações coleti-
vas difusas, raramente enunciadas com tal clareza, mas que se 
apresenta embutida em outros recortes. A própria noção de “área 
metropolitana” contém esta dimensão simbólica que, de certo 
modo, reproduz em novas bases, neutralizando-a por critérios “ob-
jetivos”. A consolidação da diferença em números, por exemplo, já 
que a noção de “área metropolitana” define-se fundamentalmente 
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por critérios estatísticos (BLUMENFELD, 1970, p. 53 ; CHINITZ, 
1970, p. 116), tende a obscurecer este aspecto do fenômeno.

A condição de alteridade periférica compartilhada pelo entorno 
de um núcleo (ou, mais especificamente, no interior das bandas 
d’além) não impede, contudo, a criação de outras fronteiras 
simbólicas que buscam sinais diferenciadores, criando outras 
classificações. Algumas delas operam com as delimitações po-
lítico-administrativas em municípios e, no caso, as designações 
oficiais Niterói e São Gonçalo são tematizadas. Certamente é 
muito difícil situar este tipo de produção simbólica em sociedades 
complexas sem que se possa relacioná-las a atores específicos, 
compreendendo-as no interior de outras representações e a partir 
da posição social de seus emitentes. “São Gonçalo” ou “Niterói” 
são totalizações atualizadas em determinados momentos e circuns-
tâncias por indivíduos reconhecíveis que detêm o poder da fala 
sobre elas mas também pelos anônimos discursos impressos em 
jornais, sem dúvida reprodutores de outros nem sempre identifi-
cáveis. Assim, dentre as muitas tematizações que os moradores 
(SANTOS, 1981, para a problematização desta noção) podem 
utilizar para criar identidades contrastivas (OLIVEIRA, 1976), 
dois modelos de interpretação das diferenças entre Niterói e São 
Gonçalo foram escolhidos para abordar esta dimensão: o primeiro, 
pela sua repetividade in totum; o segundo, pela incorporação de 
aspectos que se encontram dispersos em outras formas de repre-
sentação social e, como se verá no decorrer do texto, por utilizar 
mecanismos e conteúdos muito semelhantes àqueles empregados 
pelos trabalhadores investigados.

O primeiro conjunto de dados se arma sobre uma versão repetida 
e cristalizada da história de São Gonçalo, reproduzida anualmente 
quando se comemora o aniversário da cidade em 22 de setembro, 
no jornal O São Gonçalo, o de maior tiragem do município, que, 
no período da pesquisa, circulava quatro vezes por semana. Esta 
mesma versão é encontrável em algumas edições de O Fluminense, 
jornal diário com sede em Niterói, também em comemoração à 
mesma data, e está registrada em diversas publicações do IBGE 
(IBGE, 1959 e 1970). Sua reprodução freqüente, repetida de 
forma quase invariável, sugere mais um mito de origem do que 
propriamente uma história. Sejam quais forem os episódios e 
fatos selecionados nos “antecedentes”, o ponto focal é, sempre, 
a emancipação de São Gonçalo em relação a Niterói que fornece 
a data de aniversário da cidade em seu primeiro episódio oficial.6 
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Relato não isento de episódios cujo conjunto poderia ser analisado 
como um “drama social” enquanto “public episodes of tensional 
irruption” (TURNER, 1985, p. 33),7 a repetição anual do tema da 
emancipação recria, ciclicamente, a especificidade e a diferença 
de São Gonçalo em relação a Niterói, recriando também a reação 
contra seu sufocamento pela antiga capital, isto é, sua condição 
periférica mais específica, construída, neste contexto, pela centra-
lidade de Niterói. Mais que uma emancipação de ordem territorial, 
estas histórias tratam da gênese de uma identidade, tendo o povo 
(alternativamente população ou habitantes) como herói ao conse-
guir subtrair-se do povo niteroiense. A idéia da origem de um povo 
específico, que se criou ao criar as condições de sua libertação, 
perpassa todas as versões,8 em textos como o seguinte:

Ao se encaminhar para os meados do século XIX, uma conscien-
tização política do povo gonçalense começava a se fazer notória. 
Aos 22 de setembro de 1890, São Gonçalo sobe à categoria de 
município. No decreto nº 124 do mesmo dia, o Dr. Francisco 
Portela, então governador do Estado do Rio de Janeiro, decreta 
a emancipação político-administrativa (AGUIAR, V., O São 
Gonçalo, 21 a 22 de setembro de 1988, p. 4, grifos meus).

A tematização da data cívica maior do município, em geral 
acompanhada da celebração usual no caso brasileiro (DA MAT-
TA, 1979), percorrendo toda a gradação do formal ao informal, 
com desfile de corporações militares e estudantis, inaugurações 
oficiais, exposições, shows artísticos, bailes e jogos, propõe uma 
determinada totalização (São Gonçalo) e procura recriar a identi-
dade do povo gonçalense, desenhando-a contra a de niteroiense, 
processo no qual também se restabelece, através da metáfora do 
sufocamento, aquela da luta contra a opressão.9

Na ocasião da pesquisa, a temática da identidade do gonçalense 
era objeto da reflexão e atuação pública do então assessor cultural 
do governo municipal João Luiz de Souza,10 repetindo constan-
temente, em veículos variados, um modelo de interpretação que 
permite o acesso a alguns aspectos não-acessíveis nos discursos 
encomiásticos que se constroem nas versões da gênese do povo. 
Embora sendo um discurso erudito e sintetizador, captura os ei-
xos principais de diferenciação que veremos atuar na construção 
simbólica do espaço pelos trabalhadores. Sua base é a exibição do 
estigma ou preconceito que identifica em niteroienses e cariocas 
contra os gonçalenses:
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Nós, gonçalenses, temos notado que as gozações feitas por cario-
cas e niteroienses em cima da gente quase chegam a ser mesmo 
um velado preconceito. Muita gente acha que São Gonçalo é o 
fim do mundo. O que não é verdade, uma vez que fica a poucos 
minutos do Rio de Janeiro, principalmente depois da construção 
da Ponte Rio-Niterói (O Globo – Niterói, 19/2/89, p. 30).

Neste e em outros textos, é afirmada, pela sua rejeição, a classifi-
cação dos moradores deste município como caipiras ou roceiros, 
pessoas que não detêm as regras do comportamento público nas 
cidades, fazendo escândalos e algazarras. E, num estreito diálogo 
com teorias sociológicas que domina, faz a leitura deste estigma 
como um aspecto da luta de classes (especialmente no texto pu-
blicado na revista Municípios do Brasil, 1989) no que recompõe 
a temática do sufocamento em bases mais sofisticadas. Desse 
ângulo, elabora-se uma identidade num contexto de dominação 
e discriminação, operando-se a homologia entre gonçalense 
e  trabalhadores. Num primeiro sentido muito geral, portanto, 
acede-se à representação de São Gonçalo como “um espaço de 
 trabalhadores”.

O modelo busca, ainda, dar conta de diferenças internas, elabo-
rando uma interpretação de uma São Gonçalo dual em que os 
diferentes momentos e modos de ocupação urbana criam dois 
tipos básicos de habitantes: os gonçalenses históricos, isto é, 
os gonçalenses propriamente ditos, aqueles que se identificam 
com a cidade, e os que são chamados de desenraizados, aqueles 
que a transformam numa cidade-dormitório, referidos que estão 
às centralidades do Rio de Janeiro e Niterói. A distinção está 
baseada num eixo temporal, expresso na oposição antigo/novo, 
delimitando-se concretamente no espaço do município. A área de 
ocupação antiga se estenderia desde os limites com Niterói até 
o centro administrativo e suas imediações, marcando-se por um 
tipo de sociabilidade que se caracteriza pelo conhecimento mútuo.

Nesta São Gonçalo antiga, o que existe? Existem os bairros que 
não são bairros, são bairros culturalmente, eles não são bairros 
geográficos [...] Você vai vendo que são quase quarteirões, 
entendeu? Agora, todos impregnados de uma história! Todos! 
Onde as pessoas se conhecem, onde as padarias têm seus fornos 
onde as pessoas, há 10 anos atrás, assavam seus leitões, há 20 
anos atrás, quer dizer, havia toda uma vida social. (Entrevista) 

A segunda São Gonçalo, classificada como nova ou periférica, 
cobriria o espaço que vai do centro da cidade às fronteiras com 



60

Itaboraí, justamente aquela área de ocupação urbana mais recente, 
através dos loteamentos, sendo absolutamente carente de todos 
os serviços urbanos e registrando espantosos índices de poluição 
e violência. As pessoas que moram ali não se sentiriam gonça-
lenses embora sejam classificadas, sem dúvida alguma, como 
trabalhadores: 

É uma São Gonçalo que, se você chegar aí e perguntar quem 
nasceu em São Gonçalo, só as criancinhas com menos de cinco 
anos, porque os outros têm origem fora de São Gonçalo. Essas 
pessoas vieram pra ocupar os terrenos dos loteamentos, porque 
elas já eram fruto do êxodo rural, da especulação imobiliária do 
Rio de Janeiro... Então o que aconteceu? Essas pessoas fizeram 
uma São Gonçalo absolutamente diferente, desenraizadas, elas 
não conhecem – algumas – a maioria delas não passa nem por 
aqui, os ônibus sobem pela Rodovia Amaral Peixoto, se você 
perguntar a elas onde fica o centro administrativo, onde fica a 
prefeitura, elas não sabem. Então, essa é uma outra São Gonçalo. 
(Entrevista) 

O princípio organizador dessa dimensão do modelo é também um 
dos que veremos operar na construção de diferenças internas no 
local da etnografia. O foco está no tempo de ocupação do espaço. 
Por essa leitura, quanto mais tempo mais possibilidade de gerar 
relações sociais significativas, organizadas pelo seu agrupamento 
em famílias, pelo conhecimento que uns têm dos outros e do espa-
ço no qual se situam. A falta de profundidade neste eixo implica 
numa apropriação do espaço puramente utilitária, associando-se 
a poluição (do espaço) à indiferença e possível violência (nas 
relações sociais). Aqueles que não nasceram aqui, vieram pra 
ocupar são possíveis fontes da desordem. Recriando, assim, novas 
bandas d’além, esta distinção atualiza um modo mais geral de 
operação do processo de diferenciação em que o problema está 
sempre do lado de lá.

*****

Um outro recorte se constrói através dos dados estatísticos, cuja 
principal fonte é o IBGE. Sob esse ponto de vista, São Gonçalo 
compõe a microrregião homogênea chamada de Fluminense do 
Grande Rio ao lado de onze outros municípios (Duque de Caxias, 
Itaboraí, Itaguaí, Magé, Mangaratiba, Maricá, Nilopólis, Niterói, 
Nova Iguaçu, Paracambi e São João de Meriti). Esta microrregião, 
juntamente com a do Rio de Janeiro, que compreende apenas o 
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município do mesmo nome, está englobada na mesorregião do 
Grande Rio de Janeiro (IBGE, 1982-1983: XVII e XIX). A me-
sorregião desenha a área mais direta da influência da cidade do 
Rio de Janeiro, da qual os outros municípios constituem o entorno 
geofísico. Na verdade, a predominância do critério da contigüi-
dade na composição das regiões pelo IBGE, em detrimento de 
variáveis sociológicas, torna pouco eficaz a comparação entre os 
municípios. Se verificarmos os dados colocados à disposição pelo 
IBGE, perceberemos que, até em relação a índices mais simples, 
como a população absoluta registrada em 1980,11 as variações na 
mesorregião tornam incomparáveis os resultados apresentados. 
Sem contar com o município do Rio de Janeiro, a área compre-
ende desde um município com mais de um milhão de habitantes 
na época (Nova Iguaçu) até um outro com pouco mais de dez mil 
habitantes (Mangaratiba).

A comparação entre os dados estatísticos da mesorregião, que 
realizei mais globalmente em trabalho anterior (GUEDES, 1990), 
sugere uma outra similaridade estatística. Tomando os dados dis-
poníveis, certamente difíceis de trabalhar porque já consolidados, 
em especial aqueles sobre situação de domicílio (urbano/rural),12 
população absoluta e relativa, rendimento familiar e individual, 
composição da mão-de-obra e disponibilidade de serviços urbanos, 
ressalta-se a proximidade sociológica de São Gonçalo com aqueles 
municípios da chamada “Baixada Fluminense” (Nova Iguaçu, 
Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias), embora em 
termos geoespaciais situe-se num outro lugar (na margem oposta, 
juntamente com Niterói), não tendo limites políticos com eles. Sem 
dúvida, a aproximação com os municípios da “Baixada” remete 
a muito mais do que repetição de índices estatísticos, evocando 
representações sociais ancoradas em signos espaciais, muito mais 
complexas e, decerto, mais apropriadamente relacionadas ao es-
tigma apontado no modelo visto acima. Remete às objetivações 
das diferenças sociais e a um estilo de vida diferente daquele das 
camadas dominantes, compondo-se, possivelmente numa “sur-
rendered identity”, ou seja, “uma identidade latente que é apenas 
‘renunciada’ como método e em atenção a uma práxis ditada pelas 
circunstâncias, mas que a qualquer momento pode ser atualizada, 
invocada” (ERIKSON, 1968 apud OLIVEIRA, 1976, p. 12).

Restringir a comparação a estes municípios (da qual alguns as-
pectos podem ser vistos nas Tabelas 1, 4 e 5, do Anexo 1) não 
pretende recompor uma nova “microrregião homogênea”, de 



62

acordo com a metodologia do IBGE. Aliás, o próprio conceito de 
região apresenta dificuldades consideráveis (MARKUSEN, 1981 
; SANTOS, 1980). O objetivo é situar São Gonçalo num contexto 
mais amplo, num recorte quantitativo, ressaltando algumas de suas 
características mais gerais.

Como parte do maior foco populacional do Estado do Rio de Ja-
neiro, estes cinco municípios estão, eles mesmos, dentre os mais 
populosos (ver Tabela 1), apresentando altas taxas de densidade 
demográfica. A população é quase integralmente classificada 
como urbana, excetuando-se uma parcela ínfima da população de 
Duque de Caxias e Nova Iguaçu. No caso de São Gonçalo, consi-
derando os dados dos censos anteriores (Tabela 2), anota-se uma 
transferência progressiva da inscrição de populações rurais para 
urbanas, sendo que o último censo a registrar população rural foi 
o de 1960 (21%). Mesmo considerando os cuidados necessários 
com tal classificação (ver nota 12), este quadro sugere um proces-
so linear de ocupação de áreas antes agricultáveis do município, 
que teria se completado entre 1960 e 1970. Apontando na mesma 
direção estão os dados sobre o setor de atividade de dependência 
da população (Tabela 3), registrando a concentração das pessoas 
nos setores secundário e terciário, destacando-se a inserção no 
comércio e nos serviços. Um outro conjunto de dados, crucial por-
que freqüentemente utilizado para informar uma percepção mais 
ampla da estratificação social, é aquele dos rendimentos médios 
mensais, coletados em termos individuais e familiares.13 Compus 
parte do material fornecido pelo IBGE em duas tabelas (4 e 5), 
construídas com porcentagens e não com valores absolutos, para 
facilitar a visualização e a comparação. Neste aspecto, desenha-
-se uma população de baixa renda em sua maioria, no município, 
pois o rendimento familiar médio de cerca de 72% das famílias 
está abaixo dos cinco salários mínimos (Tabela 5). É interessante 
verificar, nesta tabela, a proximidade com os municípios da Bai-
xada e a diferença destes em relação a Niterói, onde cerca de 50% 
das famílias ficam neste patamar. Do mesmo modo, a comparação 
apresenta os mesmos resultados quando consideradas a situação 
dos domicílios em relação a serviços de água, esgoto, iluminação 
elétrica, telefone e ao levantamento de eletrodomésticos, eviden-
ciando formas limitadas de acesso a serviços de infra-estrutura 
urbana e padrões de consumo coerentes com o posicionamento 
da grande maioria da população em patamares de renda baixos.
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Minhas impressões sobre São Gonçalo, desde os primeiros movi-
mentos que fiz antes de decidir sobre o local específico da pesquisa, 
também o ligavam aos municípios da Baixada Fluminense e a 
alguns subúrbios do Rio de Janeiro (Bangu, Padre Miguel, Rea-
lengo, Madureira, Quintino e outros), onde fiz pesquisas de campo 
ou visitei operários. Esta impressão, que se consolidava à medida 
que eu mais andava por lá, confirmava, de certa maneira, minhas 
(pre)suposições – o que sempre gera certo desconforto – de que 
eu percorria um espaço muito similar. Mais do que impressões 
visuais, entretanto, o fato é que eu andava por um espaço que tinha 
se constituído a partir dos mesmos processos sociológicos e histó-
ricos que, nesse sentido amplo, representam a superposição num 
eixo espaço-temporal de diferentes processos de “periferização” e, 
conseqüentemente, “centralização”, que redundam em “modos de 
urbanização” (SANTOS, 1980) peculiares aos diversos momentos 
do capitalismo brasileiro.

São, portanto, “efeitos de substantividade” (DUARTE, 1986) deste 
e de outros processos mais específicos, num sentido quase literal 
porque se concretizam em monumentos e na arquitetura em geral, 
que se apresentam ao olhar, sempre impreciso, numa descrição 
deste tipo. De qualquer modo, considero importante registrar 
algumas das minhas impressões visuais que podem ser contidas 
em dois aspectos conjugados que, se constroem minha percepção 
da cidade São Gonçalo como semelhante aos subúrbios cariocas e 
cidades da Baixada, têm, indubitavelmente, como pano de fundo, 
a comparação com os bairros de classe média.

O primeiro aspecto a destacar pode ser chamado de “horizontali-
dade”. São locais em que a maioria absoluta das construções são 
casas, no máximo assobradadas, cuja sucessão é freqüentemente 
interrompida por terrenos não-ocupados. Os edifícios são, em sua 
grande maioria, do tipo “conjunto habitacional”, cujos estilos mais 
ou menos padronizados remetem a diferentes momentos e agências 
das políticas públicas de habitação. Apenas no centro administrati-
vo da cidade, onde se localiza a Praça Zé Garoto, conhecido como 
“Rodo de São Gonçalo”14 e no centro comercial de Alcântara, há 
prédios em outro estilo, sendo também aí que se localizam as filiais 
de grandes estabelecimentos comerciais e bancários, imponentes 
prédios da administração municipal, agências estaduais e federais, 
bem como os monumentos da cidade. Somente nestes lugares e 
nas principais vias de escoamento do tráfego é que as ruas são 
asfaltadas. Nas outras áreas da cidade, prolifera um comércio 
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diferente, composto de pequenos bares, quitandas, armarinhos, 
padarias, açougues e o que designam como barracas, tendas e 
trailers. As barracas e tendas, espalhadas por toda a parte, são 
construções de madeira ou, eventualmente, de alvenaria, muitas 
vezes dentro do terreno de uma casa, onde se realiza um pequeno 
comércio não-legalizado de bebidas e artigos de mercearia. Uma 
sucessão destas barracas, no local da pesquisa, pode ser vista 
na foto nº 11 (p. 154), do Capítulo 3. Os trailers são carrocerias 
móveis, em princípio trabalhando com licença municipal, que 
atuam como lanchonetes e bares, muitas vezes usando um espaço 
externo para a colocação de mesas e cadeiras.

Esta “horizontalidade” conjuga-se a uma grande heterogeneidade 
da arquitetura, tanto das residências quanto dos imóveis não-
-residenciais, com exceção apenas das instalações bancárias e 
das grandes redes comerciais que procuram reproduzir um padrão 
próprio que as identifique. A heterogeneidade visual é, na verdade, 
o resultado da ocupação em tempos diferentes, da coexistência de 
uma grande diversidade de estilos, da diversidade das disponibi-
lidades financeiras que também se refletem nos diversos estados 
de conservação dos imóveis. Signos mais evidentes de renda 
mais alta são encontráveis nos bairros mais próximos ao centro 
administrativo (Estrela do Norte, Itaoca, Mutuá, São Miguel, Galo 
Branco). Mas, mesmo aí, convivem modelos e estilos diversos, 
tudo se misturando e se compondo, não se encontrando a relativa 
homogeneidade estética de alguns bairros de classe média do Rio 
de Janeiro e Niterói, onde o capital imobiliário interpretou um 
tipo de “gosto” e ajudou a dar-lhe forma (BOURDIEU, 1979), 
erguendo prédios muito parecidos uns com outros.15 Mesmo alguns 
bairros como Brasilândia e Mutuá, criados respectivamente pelo 
Lloyd para empregados de seus estaleiros e pela Caixa Econômica 
Federal, que teriam, na década de 50, se caracterizado pela unifor-
midade das casas (GEIGER et al., 1956), já não são tão uniformes. 
Os conjuntos habitacionais bem como as vilas  operárias que não 
mais servem a seus propósitos originais, encontráveis em Neves, 
também sofrem as mesmas alterações resultantes de um processo 
contínuo de diversificação das casas e fachadas (VALLADARES, 
1978, p. 84). Uma característica notável, sem dúvida, desta hete-
rogeneidade visual é o inacabamento de muitas casas, anotado em 
diversos trabalhos e associado ao longo processo de construção 
pelos próprios moradores (LIMA, 1980).16 Na região mais à leste 
de São Gonçalo, na “nova periferia”, onde predominam os lote-
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amentos, comuns em diversas áreas do Grande Rio (CHINELLI, 
1980), há um efeito quase de uniformização visual tal a quantidade 
de casas em tijolos aparentes, em estágios diversos de construção. 
Esta característica indica a intensificação do processo de ocupação 
urbana destas áreas nas últimas décadas, posto que, em São Gon-
çalo, os loteamentos nessa região já são registrados entre 1920 e 
1940 (GEIGER et al., 1956, p. 497), embora o parcelamento das 
grandes propriedades os mantivesse, lado a lado, com sítios e 
chácaras que produziam frutas.17

*****

A partir deste olhar, desenhavam-se inúmeras possibilidades de 
delimitação empírica do campo da pesquisa que mais se multi-
plicavam quanto mais eu andava pela cidade, buscando os dados 
mais gerais sobre ela, nos primeiros meses da investigação. De-
certo fiz itinerários aleatórios, riscados nos 228 km2 do município, 
sem critérios muito claros, sem uma noção muito precisa do que 
eu buscava. Na verdade, a opção por Neves foi se construindo 
pouco a pouco, misturando “operários de papel”, parafraseando 
Da Matta (1978, p. 24), gente de verdade e uma configuração do 
espaço industrial-urbano bastante peculiar. Em Barsted (1979), 
li sobre o Sindicato dos Operários Navais e soube que, por ali, 
encontraria muitos operários navais aposentados, alguns preco-
cemente em 1964, quando centenas deles foram colocados em 
“disponibilidade” (Barsted, 1979, p. 23). Certamente também me 
impressionei com os grandes esqueletos de fábricas desativadas 
com os quais se tropeça a toda hora (por exemplo, os das fotos 
2, 3, 4 e 5 anexadas ao capítulo). E ainda porque havia algumas 
indicações, mesmo que esparsas e não-sistemáticas, de que a região 
era uma espécie de centro industrial, como se lê num dos poucos 
trabalhos sobre essa área (GEIGER et al., 1956), afirmando que, 
na década de 50, Neves era o distrito mais industrial do município 
de São Gonçalo, com fábricas e vilas operárias. Porque, enfim, 
Neves me parecia simultaneamente muito semelhante aos outros 
locais de residência de trabalhadores que eu conhecia no Grande 
Rio e muito mais marcado por signos da vida da classe trabalha-
dora que lembravam a dramática simbologia dos “cemitérios de 
escravos” (DUARTE, 1987).

A conseqüência mais importante desta decisão, não-prevista com 
clareza, foi reforçar determinadas opções que se desenhavam na 
estratégia da pesquisa, limitando seu universo a um segmento da 
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classe trabalhadora. A intenção de trabalhar com aposentados, 
necessariamente “estabilizados” de algum modo, por definição, 
esboçava um recorte que deixava de fora segmentos que não 
puderam atingir este direito. Já se tratava, portanto, de uma ale-
atoriedade muito relativa na técnica de construir o universo da 
pesquisa perseguindo networks. Buscar aposentados em Neves 
implicava, mais ainda, multiplicar a probabilidade de que tais 
trabalhadores tivessem em sua história profissional passagens pelo 
trabalho industrial e, mais especificamente, como operários navais. 
A presença simultânea no local, tanto de agências de formação 
profissional dos trabalhadores, mantidas pelo patronato, quanto 
de sindicatos, é certamente um importante “efeito de substanti-
vação” da instalação de um processo de industrialização no local, 
há décadas, e da presença de uma realização particular da classe 
trabalhadora: aquela que se instrumentou e foi instrumentada para 
o trabalho fabril. Sem dúvida, tal experiência é coletivizada nos 
diversos espaços de interação social, constituindo-se numa espé-
cie de patrimônio não apenas deste segmento mas do conjunto de 
trabalhadores que aí interagem.

É necessário, todavia, fazer um outro recorte para que se possa 
situar Neves, nome que, entre outras possibilidades, refere-se a 
uma das divisões administrativas de São Gonçalo, um dos seus 
cinco distritos, registrando uma população de 138.101 habitantes 
em 1980, o segundo foco populacional do município. Esse local 
não é apenas contíguo ao bairro niteroiense do Barreto e da região 
portuária de Niterói, de onde se passa sem solução de continuidade 
de um município a outro. Sob vários pontos de vista, eles são o 
mesmo local, apesar de existir uma fronteira oficial a separá-los. 
A paisagem é absolutamente igual em toda a região, tornando 
impossível reconhecer qualquer limite político-administrativo, já 
que a área dos dois municípios se compôs pelo mesmo processo 
de industrialização, nos mesmos momentos. O professor Evadyr 
Molina, um dos “intelectuais locais” (ver nota 1 deste capítulo) 
entrevistados, interessado em coletar dados sobre essas regiões 
limítrofes entre os dois municípios, onde reside, registra uma série 
de casos que classifica como curiosos demonstrando a sua tese de 
que, naquela área, poucos sabem exatamente em qual município 
estão pisando. Sua preocupação denota que a similaridade aponta-
da não é exclusivamente um resultado de processos mais amplos 
cuja objetivação é passível de apreensão nas marcas selecionáveis 
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no espaço. Tal similaridade constrói-se, igualmente, pela própria 
atuação dos próprios moradores do local.

Essa região é notavelmente marcada como uma área industrial e, 
embora não se configure a tendência à concentração num ramo 
específico, há multiplicidade de estabelecimentos que se utilizam 
de sua localização litorânea como as indústrias de transformação 
de pescado e estaleiros dos mais diversos portes. A área Barreto-
-Neves constitui-se, indubitavelmente, não apenas em local de 
residência de trabalhadores, mas em local onde inúmeras plantas 
fabris se instalaram. Os sinais são muitos e multiformes misturando 
vilas operárias, fábricas diversas em funcionamento, estaleiros e 
toda a região portuária de Niterói, ruínas de plantas fabris, residên-
cias, conjuntos habitacionais, igrejas diversas, escolas profissionais 
como o Sesc, o Senai e a Escola Estadual Henrique Lage, sindi-
catos, destacando-se, na imponência dos seus três andares e da 
sua história, o Sindicato dos Operários Navais, no Barreto (foto 
10). Não é possível classificar a área como predominantemente 
industrial ou residencial. Viver e trabalhar se entrelaçam no mesmo 
espaço que não é mais o da “fábrica com vila operária” (LOPES, 
1976). A mistura de tempos e dimensões diversas da vida social, 
lado a lado, tornando tudo coetâneo e relacionado, nos leva a 
indagar, mais uma vez, como fez Duarte (1987), sobre o etnocen-
trismo de nossa temporalidade linear e das categorias com as quais 
separamos as dimensões da vida social. Num espaço que, tanto é 
produzido pelo capital, quanto pelo trabalho, há uma contigüidade 
da diversidade que sugere recortes diferentes do  viver.

Com relação mais especificamente às modalidades e momentos 
do processo de industrialização da região, foi impossível, até 
aqui, encontrar análises histórico-econômicas que o tomassem 
como tema, permitindo compreender esse estranho parque fabril 
fantasma, onde os prédios a ruir, muitos conservando ainda os 
nomes das empresas em suas fachadas, convivem com grandes e 
pequenas indústrias existentes na região. Sabe-se que a Companhia 
Fluminense de Manufatura, fundada em 1893 (GEIGER et al., 
1956 ; FORTE, 1935, p. 168), no Barreto, foi uma das primeiras 
indústrias da região, seguindo-se aos estaleiros fundados por Mauá 
na Ponta da Areia, em Niterói, em 1845. Alguns aspectos da cons-
trução naval no século XIX foram recentemente abordados por 
Beuclair (1992) mas, no conjunto, e em especial com referência 
a este século, não há trabalhos significativos.



68

Mas as ruínas arquitetônicas e o espaço cativo na memória dos mais 
velhos alimentam um conjunto de representações sociais sobre a 
decadência que será muito importante nas avaliações do local feitas 
pelos entrevistados. Duarte (1987) registra a mesma tematização 
em outros grupos de trabalhadores. A decadência desta região 
industrial é, freqüentemente, objeto de matérias de tablóides de 
grandes jornais específicos para a região (por exemplo, as matérias: 
“Barreto: em busca do tempo perdido”, O Globo – Niterói, 9/4/89, 
p. 24-5; “Memórias de um bairro aposentado”, Jornal do Brasil 
– Niterói, 5/8/89; “Marca Olho – um lugar que poucos conhe-
cem”, O Globo – Niterói, 20/8/89). Nesse caso, os jornais atuam 
simultaneamente como intérpretes de questões que são colocadas 
pelos próprios moradores e cristalizadores desta interpretação 
para um público mais amplo. O fechamento de grandes fábricas 
de implantação antiga no local, como a Companhia Fluminense 
de Manufatura (conhecida como fábrica de tecidos do Barreto), 
a Fiat Lux (Marca Olho), algumas indústrias de conservação de 
pescado, entre elas a Rubi, o funcionamento irregular de grandes 
indústrias, como a metalúrgica a que se referem como Hyme, 
hoje pertencente ao grupo Gerdau, e a Eletrovidro, enorme planta 
fabril em Vila Lage, alternando períodos de paralisação completa, 
atividade parcial e total, são os grandes marcos dessa história de 
decadência. Todo o tempo, contudo, empresas de pequeno e grande 
porte, como a Quacker, também em Vila Lage, além de inúmeros 
estabelecimentos de construção e reparos navais permaneceram 
em funcionamento. 

Nas décadas de 40 e 50, entretanto, período no qual muitos dos 
trabalhadores entrevistados se mudaram para lá, o processo de 
implantação industrial encontrava-se, provavelmente, em seu 
apogeu e Geiger et al. (1956) puderam ainda registrar:

O progresso urbano e industrial do Rio de Janeiro tomou grande 
vulto em épocas posteriores a 1930. Em conseqüência observou-
-se intensa urbanização nas áreas circunvizinhas que ficaram 
intimamente ligadas à metrópole. A orla oriental da Guanabara 
apresentou particularmente este fenômeno; a industrialização 
então se ampliou na parte norte de Niterói [Barreto], propagou-
-se pelo município de São Gonçalo, onde foi notável a evolução 
industrial, ultrapassando o município da capital do estado quanto 
ao valor da produção (p. 497).

Para o interior da baía, na direção norte, com margens lodosas, 
sem as brisas refrescantes, localizam-se em terrenos baratos, 
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por vezes, sobre aterros os bairros proletários bem como a zona 
industrial. Nesta área encontramos o bairro industrial do Barreto 
(mais setentrional do município de Niterói) do qual se passa 
sem transição para o de Neves e o de São Gonçalo. (...) Neves, 
antiga vila do passado, constitui hoje o distrito mais industrial 
do município de São Gonçalo, com fábricas e vilas operárias. 
Forma uma conurbação com o bairro do Barreto. Sua população, 
inteiramente urbana, era, segundo o censo de 1950, de 52.424 
almas (p. 507-508).

Anotando o mesmo corte temporal, um outro texto, recente, mas 
de produção não-acadêmica, fornece uma pista para a importância 
que a indústria tem numa apreensão globalizante de São Gonçalo, 
procurando enfatizar sua vocação industrial resumida no interes-
sante epíteto Manchester Fluminense:

São Gonçalo, que na década de 40 viveu seu período áureo como 
forte centro industrial, devido à proximidade com Niterói, a 
antiga capital do Estado, parte agora para uma retomada desse 
processo desenvolvimentista. A ‘Manchester Fluminense’, como 
já foi conhecida, oferece hoje maiores vantagens que no passado. 
A proximidade do Rio de Janeiro com a Ponte Rio-Niterói e a 
ligação com outros municípios e acesso a outras regiões do país 
pela BR 101, fazem de São Gonçalo, um ponto estratégico para 
o surgimento de um pólo industrial que viesse atender às neces-
sidades emergentes de falta de área para expansão das indústrias 
instaladas no Grande Rio (Municípios do Brasil, 1989, p. 33).

Há, portanto, razões para supor que, em Neves, no momento do 
apogeu da atividade industrial, situava-se o coração da Manchester 
Fluminense, propondo uma outra centralidade, esta de conotação 
positiva, contrapondo-se à idéia de cidade-dormitório. Tal fausto, 
contudo, situa-se no passado.

Do ponto de vista dos diferentes recortes externos, o local escolhi-
do para o exercício do “ofício de etnólogo” (DA MATTA, 1978a.) 
situa-se dentro de Neves, abrangendo algumas de suas subáreas e, 
mesmo considerando as diversas possibilidades destes recortes, 
situar este local depende dos modos de considerar sua inclusão 
numa série estruturada de justaposições e estratificações. Seria, 
assim, uma parte da margem oposta ao pólo Rio de Janeiro, ha-
bitada pelo povo gonçalense, em especial por aqueles que  seriam 
designados como gonçalenses históricos. Além disso, comporia 
uma área notavelmente similar, em termos estatísticos, a outras 
áreas do Grande Rio de Janeiro, semelhança também detectável 
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pelas impressões visuais de um observador determinado. Cons-
truiu-se como centro industrial e bairro proletário, aspectos dos 
quais retém marcas visíveis.

Como se colocam as pessoas que compuseram o universo da in-
vestigação em relação a estes recortes? Ou, dito de outro modo, 
como se situam no espaço urbano? Além das reivindicações mais 
específicas de lugares no espaço social que se projetam em apro-
priações de signos do espaço físico, tal como são tecidas dentro 
da área selecionada, há outras, mais gerais, que se expressam quer 
pelo modo como nomeiam os lugares, quer pelo que selecionam 
e avaliam como gerindo as diferentes inclusões e exclusões que 
os nomes operam.

Não é possível, sob este ângulo, expor limites precisos de onde 
estejam estas pessoas, mesmo analisando o modo como utilizam 
os nomes oficiais dos lugares. Na verdade, este sistema oficial de 
denominação não está perfeitamente colado a unidades político-
-administrativas que, por se situarem em níveis diferentes, seriam 
excludentes. Por exemplo, São Gonçalo é município e sede, e 
Neves é distrito e bairro. Estas e outras imprecisões facilitam 
a aplicação de modos de operar com os recortes espaciais que, 
embora sejam aparentemente simples alterações do referente 
empírico, dentro das possibilidades que o sistema classificatório 
maior oferece, trazem, de fato, em seu bojo, deslizamentos de 
sentido aos quais é necessário estar atento para que não se percam 
os movimentos dos sinais diferenciais. Quanto menos extensa é a 
área a que se aplicam denominações diferentes, mais significativas 
elas se tornam, denotando aspectos importantes das reivindicações 
internas de semelhanças ou diferenças, inclusões ou exclusões. 
O espaço, tal como as espécies naturais, é “bom para pensar” 
(LÉVI-STRAUSS, 1965, p. 131). As hierarquias espaciais usam 
valores como critérios de posicionamento, como demonstra Velho 
(1973), que não são, absolutamente, isolados dos outros valores 
que informam a visão de mundo e a atuação das pessoas.

Rastrear o modo como os entrevistados se situam através da uti-
lização que fazem dos nomes dos lugares pode ser, no mínimo, 
desesperante. Posicionados no mesmo lugar físico, o aqui e o lá (e 
as variações aqui dentro e lá fora) são utilizados para os mesmos 
termos de referência espacial, trafegando de uma abrangência a 
outra conforme o contexto do discurso.18 Na maioria das vezes, 
tais posicionamentos não têm qualquer relevância pois são bastante 
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comuns esses deslocamentos do referencial empírico dos termos, 
em todos os discursos, de qualquer grupo, quando as pessoas 
precisam indicar um local a partir do ponto em que se encontra o 
falante. Via de regra, tais expressões reproduzem hábitos do seu 
falar que não têm maior importância. No entanto, muitas dessas 
expressões usadas para designar o espaço, se tomadas em conjunto 
com outros aspectos da vida das pessoas e não apenas no contexto 
do discurso, podem ser interessantes indicadores de distâncias 
 sociais (VELHO, G., 1978) e dos valores que as informam.

Dentro desta perspectiva, o termo São Gonçalo é usado, na maioria 
das vezes, na sua acepção político-administrativa, evocando as 
avaliações do governo , os problemas de infra-estrutura urbana 
vividos cotidianamente pelas pessoas e, mais raramente, o mu-
nicípio enquanto mercado de trabalho. Situar-se nesse mapa é 
referir-se a uma esfera institucional de poder, externa a eles, mas 
relativamente próxima, tematizando de modo específico – pela 
carência de equipamentos urbanos – a experiência da desigual-
dade social.19 A tematização de seus direitos de cidadania é aqui 
freqüente e é neste contexto que o recorte São Gonçalo adquire 
sentido. Atuam, também, mesmo que de modo esporádico, na 
reivindicação destes direitos – abastecimento de água, iluminação 
pública, pavimentação de ruas, esgotamento sanitário etc. – retendo 
cada um destes episódios reivindicativos na memória e no modo 
de avaliar o governo.

Na época da pesquisa, por exemplo, um grupo de moradores 
organizou-se para reiterar ao prefeito um pedido de pavimenta-
ção das ruas do local, repetindo pedido feito ao prefeito anterior. 
Episódio memorável, é relatado por vários dos moradores que 
dele participaram, e seu resultado gera avaliações mais amplas de 
desesperança e desalento com o governo municipal.

Nós não temos esperança do calçamento de Neves, porque não 
vai fazer mesmo em Neves. Ele tá fazendo lá pra cima de São 
Gonçalo. Em Neves, ele não vai fazer nada, entendeu? Governo 
nenhum faz nada aqui. Depois que eu moro aqui em Neves, 
desde 40, já se passaram mais de não sei quantos prefeitos e 
nunca fizeram nada aqui, em São Gonçalo. Só fazem lá pra 
Alcântara. O primeiro, Lavoura, e depois veio ... Ninguém fez 
nada aqui em Neves. Então Neves tá como era antes de 40, não 
teve melhora. (Seu João) 
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As atuações neste nível podem também ser solitárias mas en-
quadram-se nos mesmos parâmetros. Não era raro, por exemplo, 
encontrar o Seu Jair na rua, em frente à sua casa, com uma enxada, 
trabalhando duramente para diminuir os problemas derivados 
da falta de calçamento. Ao mesmo tempo em que essa atitude é 
apresentada com um indisfarçavel orgulho, porque atesta tanto a 
permanência de sua capacidade de trabalho pesado quanto sua 
possibilidade de interferir no seu espaço pelo seu fazer, enseja 
discursos indignados contra os homens públicos: 

Você vê, isso tudo sou eu que faço, sozinho: conserto rua, tá lá 
a rua consertada! Porque, como eu disse, os nossos homens pú-
blicos não tão valendo nada! Se eu não calçar a rua, a Prefeitura 
não vem calçar. Você tá vendo a vala que eu fiz lá na rua, tá lá. 
Meu dinheiro, meu sacrifício! Eu pago sozinho! Tá ali feito! E 
da prefeitura, que nós pagamos impostos, não temos direito! Em 
todo setor público que você vai, não encontra. É prefeitura, é 
Detran, é polícia. Você paga os seus impostos, tá no seu direito, 
é cidadão brasileiro, mas num consegue nada, porque nossos 
homens públicos não funcionam! Ganham dinheiro e não fazem 
nada pelo trabalhador, pelo povo. 

Nestas ocasiões elaboram com mais vigor o que percebem como 
o divórcio entre o governo e o povo que reivindica seus direitos 
de cidadania. Do mesmo modo, é significativo o deslizamento e 
a sinonímia estabelecida entre povo e trabalhador, acionada pelo 
operador direitos. À categoria trabalhador ficam submetidas as 
diversas dimensões da cidadania, no caso, particularmente, a de 
morador de uma cidade, aspecto do processo maior analisado 
por Wanderley Guilherme dos Santos (1973). A concepção da 
separação entre o governo, identificado com os grandes, e a parte 
pequena pela qual deveria olhar, como diz o seu Paulo, reproduz-
-se em todos os níveis institucionais, mas é neste primeiro nível, o 
municipal, que se passa grande parte das experiências de cidadania 
a partir das quais se constroem as interpretações. A separação não 
é, contudo, insolúvel, havendo dois modos principais através dos 
quais é visualizada a possibilidade de reduzi-la.

O primeiro opera com a desvalorização dos homens públicos 
genéricos, dos governos indeterminados, dos partidos políticos 
e tudo que pode representá-los, mas preserva a crença em deter-
minados indivíduos que estariam, de fato, comprometidos com a 
parte pequena, expondo o mecanismo da personificação do poder. 
Trata-se, sem dúvida, da dimensão política do sistema de relações 
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pessoais estruturador da sociedade brasileira, tão exemplarmente 
analisado por Da Matta (1979). O desalento com os governos 
indeterminados convive, assim, com a crença em  pessoas deter-
minadas, avaliadas por suas qualidades pessoais, características 
próprias que independem de sua posição político-partidária. 
Assim, não há contradição alguma na grande desvalorização do 
prefeito, registrada amplamente, que era do Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), na ocasião, e depositar todas as suas esperan-
ças na figura maior deste partido político, Leonel Brizola, objeto 
de inflamados discursos na mesma época, pois a primeira parte 
da pesquisa coincidiu com a campanha presidencial na qual era 
candidato. Era seu carisma (WEBER, 1979, p. 712) e a herança 
carismática que incorpora, de Getúlio Vargas e do trabalhismo, 
referida muitas vezes, que alimentava a esperança em sua atuação 
pessoal a favor dos trabalhadores,20 não implicando, de modo 
algum, qualquer vinculação com o programa partidário e, ainda, 
deslocando outras possibilidades de identificação. Por exemplo, a 
maioria dos trabalhadores demonstrava uma certa simpatia, como 
diziam, pelo candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Lula, 
identificando-se com ele em vários sentidos, mas, até por isso, 
negando-lhe a possibilidade de realizar suas esperanças. Assim, 
embora retirado do caldeirão em que juntam os homens públicos, 
sua identificação como trabalhador (portanto, da parte pequena 
como eles, ao contrário do engenheiro) é exatamente o que o torna 
incapaz de fazer alguma coisa por eles.

Na verdade, este terreno político institucional é visto ali como 
externo aos trabalhadores que devem se restringir a formas muito 
específicas de participação, das quais a mais comum visualizada 
é a vereança, o outro modo de tentar diminuir a separação entre o 
governo e o povo. Dois dos entrevistados ( Seu Paulo e Seu Car-
lindo) foram candidatos derrotados na eleição anterior. Contudo, 
esta opção é muito problemática, sendo alvo de uma série de 
desavenças no local que serão expostas e analisadas no capítulo 
seguinte. Esses trabalhadores que tentam, até como forma de usar 
o tempo da aposentadoria, obter um cargo público municipal, de-
senvolvem, como era de esperar, um discurso bem mais extenso 
sobre São Gonçalo, alinhavando observações e avaliações que, 
se partem dos mesmos pressupostos, elaboram com mais vagar, 
dentro de seus projetos, uma visão do município. Note-se, todavia, 
o valor organizador do eixo trabalho:
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A gente tem que trabalhar, apesar de que aqui, em São Gonçalo, 
é isso que você vê: as ruas sem asfalto... Você faz, como eu fiz, 
um abaixo-assinado, corri, fui à prefeitura pra calçar isso aqui... 
Lá consta que já foi asfaltada! ... De forma que eu acho que o 
governo deveria tomar essas providências, olhar um pouco para 
a parte pequena. Ultimamente, ele está se empenhando só com 
os grandes empresários. Aqui, em São Gonçalo, por exemplo, 
se eu consigo ser eleito vereador... Eu queria ser eleito em 
três eleições seguidas: doze anos de trabalho, dentro de São 
Gonçalo, como vereador. Não queria como deputado, só queria 
como vereador, porque o único que trabalha, na carreira, são os 
vereadores! Os outros são de brincadeira. Depois de doze anos, 
qualquer cidadão podia chegar, dentro de São Gonçalo, e falar, 
se orgulhar de dizer assim: ‘eu sou gonçalense’. Porque você 
chega, em qualquer canto... Antigamente, nas faculdades, se o 
cara estivesse estudando e falasse que era de São Gonçalo, todo 
mundo olhava pra ele e ria, porque isso aqui eles têm como roça. 
E o trabalhador daqui, o mercado pra ele aqui, é péssimo. Ele é 
obrigado a encarar uma barca. Onde nós temos aqui, dentro de 
São Gonçalo, meios de trazer esse trabalhador pra cá, dar mais 
conforto pra ele? Mas, infelizmente, os governos que passaram 
governaram 20 anos e não fizeram nada. (Seu Paulo)

Se esse recorte político-administrativo se impõe aos trabalhadores 
entrevistados, ensejando atuações e representações, há outro re-
corte que ignora totalmente limites políticos e se constrói criando 
outras fronteiras que remetem mais às suas experiências de classe 
que à sua inserção como cidadãos. Este recorte, embora constru-
ído sobre os espaços de movimentação real dos trabalhadores 
entrevistados – sejam os jovens, sejam os aposentados, sejam os 
homens, sejam as mulheres – não deve ser confundido com ele. 
Além de ser, obviamente, impossível construir um mapa único 
contemplando todos os espaços de movimentação, mais vinculados 
à diversidade e alternância das trajetórias profissionais que podem 
até levar alguém a navegar até a costa africana, como ocorreu com 
Rui, marinheiro, e às limitadas possibilidades de recreação fora 
de casa, trata-se, aqui, de compreender os princípios de seleção 
dos marcos urbanos operantes na construção de novas fronteiras. 
A isso chamei, amplamente, de “mapa operário” da cidade que 
corresponde a um espaço simbolicamente investido de sentido 
para essas pessoas.

É bastante notável a regularidade com que as pessoas entrevistadas 
utilizam a vidreira (Eletrovidro) e o prédio do Hyme (a metalúr-
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gica Gerdau) como pontos de referência extremos no local onde 
moram. Esse dado é de muito difícil registro porque ocorre, em 
geral, no contexto da localização de alguma rua ou ponto, quando 
alguém está ensinando a um estranho a movimentar-se na área, 
aparecendo, à primeira vista, apenas como uma informação ins-
trumental a que não se dá muita importância. Atenta, entretanto, 
aos espaços recortados pela memória do local que as pessoas mais 
velhas têm prazer em percorrer, fui redimensionando esta e outras 
informações instrumentais, iniciando-me num espaço que poderia, 
com mais segurança, ser chamado de um espaço de trabalhadores.

Esse espaço, que reside na memória dos mais velhos, mas também 
instrui os caminhos dos mais novos, é marcado, igualmente, por 
signos do trabalho e por signos do conviver local. Delimita-se, 
primeiro, por determinadas fábricas, em funcionamento ou desati-
vadas, não importa, e por tudo que possa receber o nome de usina, 
pelos estaleiros, pelos atuais e antigos portos, pelos mercados de 
peixe, pelas vilas operárias, pelo Sindicato dos Operários Navais, 
pelo Senai e também pelas praças e locais onde as pessoas encon-
tram recreação. Em termos menos pontuais, é possível delimitar 
aproximadamente a área que é o território próprio da maioria dos 
entrevistados, conhecido palmo a palmo e onde se encontram 
os monumentos arquitetônicos destacados por eles na paisagem 
urbana, como aquela iniciando-se no distrito de Neves, desde a 
Vila Lage, passando pelo Barreto, incluindo o centro de Niterói 
até São Domingos, estendendo-se pelo mar até a zona portuária da 
cidade do Rio de Janeiro, naquele espaço impreciso que Machado 
de Assis, pela boca do Conselheiro Aires, designa com estranheza 
como “os lados da Ponta do Caju”. Para os trabalhadores entre-
vistados, ao contrário, este é o espaço que lhes é menos estranho 
que, ao ser recortado, delimita concomitantemente um outro do 
qual estão excluídos, muito mais amplo, sem dúvida, mas que se 
representa por escolhas específicas. Assim, é interessante que, 
tanto os mais velhos como os mais jovens, percorram regular-
mente o centro de Niterói, por motivos diversos (em busca de 
serviços médicos, bancários, compras, trabalho, estudo, cinema 
com a namorada etc.), onde, pelos seus relatos e pelos encontros 
eventuais que tive com alguns deles, estão num local sobejamen-
te conhecido, na verdade o mesmo espaço, só que ampliado, e 
raramente cheguem a Icaraí (bairro de classe média de Niterói). 
Icaraí, assim como Copacabana e Ipanema no Rio de Janeiro, 
embora possam já ter sido visitados ou até, em muitos casos, ser 



76

local de trabalho para o qual se dirigem todo dia, ocupam, nas suas 
representações, o lugar do qual estão excluídos. Seu Válter, por 
exemplo, expressa como um dos signos mais evidentes da riqueza 
o morar em Icaraí, de frente para a praia. Rui, um rapaz que faz 
o estilo “desafiador” das convenções, fica imaginando ir à praia 
de Ipanema com um chapéu espalhafatoso e ficar deitado numa 
rede ou numa esteira bem caipira mesmo, de chapéu na cabeça. 
A representação externa do caipira assume aqui o seu lugar, nesta 
expressão de agressão estética a valores outros, de uma maneira 
semelhante àquela enunciada por Seu Paulo no trecho apresentado 
numa página anterior: isso aqui eles têm como roça. Do mesmo 
modo, é dado como certo que apenas os operários residem neste 
espaço e que os patrões e engenheiros das fábricas existentes no 
local, em especial os da Eletrovidro, moram em Icaraí, de onde 
também vêm as pessoas ricas para consultar médiuns no terreiro 
de umbanda ou as rezadeiras do local, atestando sua importância 
extralocal.

É claro que a delimitação empírica deste espaço deve ser, ne-
cessariamente, relativizada. Os marcos concretos de inclusão e 
exclusão podem, certamente, variar mesmo neste universo limi-
tado. O que importa são os marcos simbólicos e a hierarquia dos 
espaços segundo os valores que lhes são atribuídos. Nos caminhos 
da memória, há, no material da pesquisa, alguns registros a esse 
respeito que atestam o grande interesse que têm por este espaço 
e o conhecimento detalhado que detêm dele. Privilegio aqui um 
destes registros, com o Seu João, para que se possa perceber 
este aspecto de modo mais conjunto embora esteja, obviamente, 
cortado por mim já que é muito extenso. Este material foi obtido 
numa situação de pesquisa bastante incomum. Resolvi levar para 
que ele visse as fotografias de Niterói e São Gonçalo que estão 
reproduzidas no artigo de Geiger et al. (1956), o que lhe provocou 
muito prazer. Ele dedicou sua atenção especialmente a algumas 
delas, algumas vezes corrigindo as legendas, mostrando marcos 
da vida da classe trabalhadora neste local que, muitas vezes, nem 
estavam nas fotos:

Não, isso aqui não é Neves, isso é Gradim. Isso é Gradim, eu 
me lembro disso, eu até trabalhei pro dono da Rubi [fábrica de 
sardinha] em mil novecentos e... parece que em mil novecentos 
e quarenta e pouco ou em cinqüenta. Ele morava na Moreira 
César, 211, o nome dele, chamava Alceu Rodrigues, eu me 
lembro ainda, tá vendo quantos anos? Seu Alceu. (...) Isso aqui 
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não tem mais, não tem porque aqui, nessa direção aqui, passa a 
estrada, essa estrada nova, ela cortou tudo isso aqui, ó... Aqui 
tem a fábrica de ... pera aí, deixa eu ver se me lembro pra você... 
ali tem aquela usina elétrica ... (...) Ah, pera aí, isso aqui é um 
depósito de gasolina, não sei se no morro, não me lembro bem, 
isso aqui não me lembro... ah, pera aí, descobri! Isso aqui é aquela 
parte onde ainda não existia a usina, entendeu? Porque aqui desse 
lado tem uma subida que morou até uma pessoa nessa subida, 
que é irmão de religião da minha mulher, que minha mulher é 
bíblia, entendeu? Então aqui morava uma pessoa, eu me lembro 
que uma vez eu fui até aqui com o caminhão levar uns tijolos 
pra ele, pedra, areia, há muitos anos... eu acho que é isso aqui.

Casas dos pescadores... aqui tem o matadouro também, tem a 
fábrica Rubi...

... era umas lanchinha pequena, era redondinha assim, pegava 
quem trabalhava no Rio, eu trabalhava em Niterói. Em vez de 
ir nas barcas pegar a lancha, pegava ali no Barreto. Não tem ali 
aquela Praça do Barreto? Aquela Praça do Barreto era menor. 
Ali tinha um quiosque, você ouviu falar em quiosque? Quando 
chegava ocasião de carnaval, que as famílias iam ali praquela 
Praça do Barreto, então ficava a banda ali em cima do quiosque 
tocando e as pessoas embaixo, as pessoas que tava com criança, 
ficava lá embaixo deitado na grama, e as pessoas ficavam dan-
çando. Aquilo ali era uma praça que não existia tanto trânsito 
como hoje, aquela praça era bonita. E lá mais pra frente, então 
tinha Frota Barreto, tinha um galpão grande onde as lanchas 
entravam ali. Depois desmancharam aquilo tudo, fizeram ali 
escola de samba ...

Mais pra frente era estacionamento de pescador, ali eles botavam 
as canoas deles pra consertar, consertava rede, aquela coisa ... 
Aquela rua foi feita em 1954, tem até o lugar que eles tiraram a 
pedra ali, lá em frente aquela fábrica de sardinha ...

... tem a rua principal e tem uma oficina. Essa parte aqui é a 
parte da salina, compreendeu? É lá no cantinho, como quem vai 
entrando no Estaleiro Mauá. O Estaleiro Mauá é aqui também, 
essa parte é do Estaleiro Mauá... 

E assim continuou, em cada foto que escolhia, explicando para 
mim cada uma delas em detalhe, enxergando muito mais coisas do 
que um olhar estrangeiro podia ver, exatamente do mesmo modo 
que fazia o operário que me levava da porta da fábrica ao quintal 
da casa dele. Recortou uma cidade que não pode ser fotografada e 
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não está nos mapas geofísicos porque se compõe, justamente, de 
experiências e vivências comuns que são evocadas pelas formas 
urbanas. Um lugar onde, por sobre toda a heterogeneidade visual 
da cidade que continua lá, é possível identificar “um espaço de 
trabalhadores”.

Notas
1 Estou chamando de “intelectuais locais” aqueles que, sendo moradores do 

município, tomam como tema de sua reflexão (e às vezes atuação política) a 
própria cidade, elaborando modelos de interpretação mais abrangentes sobre 
ela que são divulgados quer em livros quer em artigos nos jornais locais, 
podendo também estar referidos a instituições locais de consagração como 
a Academia Gonçalense de Letras. Sob outro ponto de vista, poder-se-ia 
dizer que constroem modelos conscientes, nativos (LÉVI-STRAUSS, 1967). 
Alguns dos que puderam ser identificados através de matérias comemorativas 
nos jornais foram entrevistados na pesquisa, embora este material, lateral ao 
objeto, seja aqui incorporado apenas parcialmente. De qualquer modo, suas 
interpretações são muito importantes num nível mais amplo de abordagem 
porque, como produtores culturais duplamente referidos ao município 
(produzem sobre e para o local), elaboram uma série de questões que, 
sendo mais gerais, encontram neles possibilidades de objetivação. Esta é 
uma característica de todos os produtores culturais, como assinala Bourdieu: 
“Os produtores culturais detêm um poder específico, o poder propriamente 
simbólico de fazer com que se veja e se acredite, de trazer à luz, ao estado 
explícito, objetivado, experiências mais ou menos confusas, fluidas, não 
formuladas, e até não formuláveis, do mundo natural e do mundo social, e, 
por essa via, de fazê-las existir” (1990, p. 176).

2 Trata-se de uma teoria extremamente elaborada mas que, ao operar com um 
postulado em que todos os movimentos históricos e todas as diferenças entre 
as sociedades podem ser contidas numa linha geral (cidade política, cidade 
comercial, cidade industrial e, projetivamente, sociedade urbana), central para 
suas questões, pode ser facilmente contestada, por diversos ângulos, como o 
faz Castells (1972, p. 117). Entretanto, sua reflexão sobre a sociedade urbana, 
que ele designa como objeto virtual (1970, p. 22), um vir-a-ser dentro da linha 
que desenha, pode ser muito fecunda para pensar o urbano, especialmente 
em termos de uma “razão cultural”. Penso que, possivelmente por estar tão 
vinculada à sua teoria da evolução, estando contida nela, sua teoria do urbano 
tem sido subvalorizada. 

3 A concepção de periferia, que certamente supõe a de núcleo ou centro, pode 
ser utilizada em níveis de abstração muito diversos mas tende, quando muito 
“substantivada”, a reeditar, com outras palavras, a temática da marginalização, 
configurando-a em termos de segregação espacial e, desse modo, a recriar 
guetos. Alguns antropólogos que estudam a área metropolitana de São Paulo 
parecem indicar a existência do termo nos grupos que estudam (por ex., 
CALDEIRA, 1984 e MAGNANI, 1984), o que lhe daria uma outra dimensão, 
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isto é, seria uma “categoria nativa” a ser analisada. Isto, entretanto, não é 
claro. Na área do Grande Rio, eu pessoalmente nunca encontrei o termo, 
sendo mais comum a utilização de “subúrbio”. Sua aplicação como categoria 
sociológica, como no conjunto de textos em Valladares (1980), pode tanto 
designar espaços físicos concretos e determinados como servir para pensar 
a relação entre os modos de urbanização e o capitalismo dependente, usos 
que podem ser exemplificados num único texto da coletânea, o de Santos, 
que centra sua reflexão justamente na idéia de núcleo-periferia.

4 Mais conhecido como Mattoso Maia, é uma espécie de “intelectual local” de 
Niterói e, segundo informações da historiadora Sonia Regina Mendonça, quase 
que um “historiador oficial” de Niterói. Foi consagrado de diversas formas 
na cidade, entre elas dando nome a uma sala da biblioteca pública, a Sala 
Mattoso Maia, onde estão arquivados inúmeros e importantes documentos 
referentes à história de Niterói.

5 Um dos entrevistados de Velho na pesquisa em Copacabana (1972) reproduz, 
de modo muito curioso, a concepção das bandas d’além, ao tentar demonstrar 
a sua trajetória como de ascensão através de suas mudanças de local, 
dizendo que tinha vindo de Niterói, o lugar, portanto, de “menos-valor” nas 
suas representações.

6 Assinada por jornalistas e “intelectuais locais”, ou anônima, esta versão 
parte de um território indiferenciado inicialmente, ocupado pelos “primitivos 
habitantes, os tamoios”, que são descritos em termos muito gerais. O corte 
seguinte, em geral, se dá com a fundação da Capela de São Gonçalo do 
Amarante, por Gonçalo Gonçalves, no século XVII, em torno da qual começa 
a se formar o povoado original. Outros episódios podem ser selecionados, 
dependendo da extensão do trabalho. O que não pode faltar é aquele Decreto 
Estadual nº 124, em 22 de setembro de 1890, pelo qual foi criado o município 
de São Gonçalo, desmembrando-se de Niterói e sendo instalado no dia 12 
de outubro do mesmo ano, recobrindo as freguesias de São Gonçalo, Itaipu 
e Cordeiro. Mas em 1892 ocorre o episódio que é relatado de modo mais 
dramático: no dia 8 de maio, por Decreto Estadual, São Gonçalo foi novamente 
incorporado a Niterói, como 6º, 7º e 8º distritos. Esta situação durou poucos 
meses e a emancipação foi restabelecida em dezembro do mesmo ano. É 
evidente que estes episódios são complexos e só podem ser compreendidos 
numa análise política e econômica do período. Interessa-me aqui o modo como 
são utilizados hoje, nestes veículos. É também interessante observar que, 
correspondendo à ênfase dada por estas comemorações à emancipação de 
Niterói, poder-se-ia ver outro lado, através de Forte (1935) que, ao invés, fala 
de mutilação de Niterói. Tais representações acerca do mesmo fato, contudo, 
não são coetâneas e seria preciso uma outra comparação para se estabelecer 
sua relação.

7 Tomar a “história como drama social” é, justamente, o que faz Turner num 
dos ensaios deste livro, aquele sobre Hidalgo, que tem este subtítulo.

8 Nenhum dos textos que encontrei realiza qualquer outra articulação interna 
que não seja a do povo como sujeito de todas as ações que redundaram na 
emancipação. Não há classes, grupos de interesse econômico ou político, 
instituições. É um povo que já se sente diferenciado que atua sempre, como 
neste outro exemplo, retirado de um texto anônimo denominado “Gênesis de 
um município”: “No dia 12 de outubro de 1890, toda a população da Vila de São 
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Gonçalo aguardava com empolgação a chegada das autoridades estaduais, 
que viriam para efetivar a tão sonhada emancipação político-administrativa 
do novo município...” (O São Gonçalo, edição especial, 22 de setembro de 
1984, p. 3).

9 Os episódios seguintes à reincorporação enfatizam ainda mais a opressão e 
o papel do povo gonçalense: “A proximidade da capital da Província dificultou 
a emancipação de São Gonçalo, não obstante a posição de destaque que 
ostentava já em meados do século XIX. Só em 1890 se desligou de Niterói, 
tornando-se município. Mesmo assim, vários fatores continuaram a influir em 
contrário à nova situação, do que resultou a supressão do município dois anos 
depois. Com tal decisão não concordaram os habitante, os quais, poucos 
meses após, viram coroada de êxito a campanha reinvidicadora” (IBGE, 1970, 
p. 2-3).

10 João era o “intelectual local” mais diretamente engajado no campo político. 
Ocupava, desde 1989, o cargo de Coordenador de Atividades Culturais, 
Históricas e Artísticas da Secretaria Municipal de Educação, sendo também 
diretor do Centro Cultural Joaquim Lavoura, pertencente ao município, situado 
num moderníssimo prédio construído pela administração anterior e que tem 
como objetivo congregar as atividades artísticas de São Gonçalo, sendo ainda 
sede da Biblioteca Municipal. Foi entrevistado na pesquisa quando expôs mais 
longamente o modelo de interpretação que divulga, com disposição quase 
apostólica para repeti-lo, em diversos meios de comunicação. Com formação 
acadêmica, utiliza as teorias sociológicas na composição de sua interpretação, 
bastante elaborada, embora não se deva perder de vista que é um agente da 
administração municipal do PDT.

11 Quando trabalhei com estes dados, entre 1988 e 1989, eram os únicos 
disponíveis no IBGE. O atraso do Censo de 1990, que se transformou no de 
1991, tornou impossível sua atualização, até porque o trabalho etnográfico 
estava praticamente encerrado e esta questão compunha um enquadramento 
anterior da pesquisa.

12 É, sem dúvida, muito problemática esta dicotomia mas, no caso dos institutos 
de pesquisa, inevitável, pelo menos até aqui. O problema maior é que o IBGE 
utiliza um critério definidor que é uma não-definição, isto é, são classificadas 
como urbanas as áreas que assim são delimitadas pelas “respectivas posturas 
municipais vigentes em 31 de agosto de 1980”, e tudo que não é urbano, 
dentro deste critério, é rural (IBGE, 1983, p. XXV). Ora, uma definição que 
pode variar segundo varie a lei municipal não se constitui em critério.

13 Dentro da metodologia do IBGE, há a preocupação de incluir nos rendimentos 
individuais e familiares a questão da participação no mercado informal de 
trabalho. Os dados, portanto, já conteriam esta dimensão. Como a abordagem 
quantitativa deste mercado é muito difícil, até porque o rendimento é muito 
variável, são necessárias as reservas de praxe, o que não invalida o material 
que produziram.

14 Segundo informações de João Luiz de Souza, o termo, não-dicionarizado, 
refere-se ao fato de que os bondes só iam até aquele ponto, no centro 
administrativo, ali rodando em torno da praça para o retorno.

15 Aliás, a própria idéia de um bairro composto principalmente de prédios é 
apresentada, pelos entrevistados, como a de um espaço de gente rica.
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16 Santos (1980, p. 23) critica a universalização da idéia de que todas estas 
moradias são “autoconstrução” acentuando que, ao contrário, envolvem “vários 
tipos de contratos parciais e totais de mão-de-obra de diversas qualificações”, 
anotando ainda a existência de pequenas empresas de construção. 

17 Tendo sido, no século XIX, uma área agrária policultora, dividida por 
arrendamento em áreas menores que mantinham mais ou menos intocadas 
as grandes propriedades agrícolas, São Gonçalo era, no início do século, 
um município predominantemente agrário, fruticultor, embora as indústrias 
já começassem a se instalar ali a partir do final do século XIX, assumindo 
presença marcante nos primeiros anos deste século (MOTTA, 1989 ; GEIGER 
et al., 1956). O processo de loteamento do tipo urbano avançou sobre estas 
áreas agricultáveis na medida em que se ampliava a concentração populacional 
em torno do Rio de Janeiro fazendo com que a valorização da terra para este 
fim suplantasse o rendimento agrícola (GEIGER, SCHAEFFER, 1951, apud 
O’DWYER, 1988), processo que encontra seu apogeu na década de 50, com o 
declínio da fruticultura. Nesta década, algumas das áreas que hoje compõem 
o que João Luiz de Souza chama a região nova, dos loteamentos, começam 
a ser parceladas com este fim, conforme registram Geiger et al. (1956, p.61), 
anotando especificamente o caso da Fazenda Laranjal, dividida em Jardim 
Catarina, Boa Vista do Laranjal e Nossa Senhora Auxiliadora, num total de 
20.000 lotes.

18 Nas conversas cotidianas alternam-se expressões como aqui em São Gonçalo 
e lá em São Gonçalo. Do mesmo modo, tudo isso aqui pode ser a Covanca 
e lá Neves (ou o contrário). O time de futebol pode ir jogar lá fora, expressão 
que tanto pode referir-se ao campo de Vila Lage (que, em outros momentos, 
está aqui dentro) quanto a qualquer campo de futebol em São Gonçalo, 
Niterói, Itaboraí ou Rio de Janeiro. Os mais jovens costumam ir ao cinema, 
alternativamente, aqui em Niterói ou lá em Niterói, onde também podem 
estudar ou trabalhar. Os exemplos podem ser infinitos.

19 Os problemas de infra-estrutura urbana podem igualmente ser explicados não 
a partir das diferenças internas em São Gonçalo, mas em termos do contraste 
e opressão de São Gonçalo por Niterói. No local da pesquisa, algumas 
pessoas diziam que o problema da água que não chegava às suas torneiras 
era devido ao fato de que ela era toda “desviada para Niterói”, retomando em 
sua plenitude a temática do sufocamento e opressão.

20 A questão da construção da figura de Vargas é tratada por Gomes (1988, p. 
238), principalmente através da análise do discurso do Ministro Alexandre 
Marcondes Filho, demonstrando que tal construção foi essencial ao 
trabalhismo, sendo a ele atribuídas explicitamente todas as decisões e 
atuações que dissessem respeito aos trabalhadores. Esta era uma das facetas 
do mito do “pai dos pobres”, constituído como líder dos trabalhadores, através 
de uma cuidadosa construção de sua personalidade, em termos de “força e 
temperança” (Gomes, 1988, p. 240), como um indivíduo excepcional. O foco, 
então, situa-se na qualidade extraordinária de uma personalidade, isto é, o 
carisma (WEBER, 1979, p. 193).
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Foto 1 – Rodo de São Gonçalo
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Foto 2 – Esqueleto de fábrica (Barreto - Neves)

Foto 3 – Esqueleto de fábrica (Barreto - Neves)
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Foto 4 – Esqueleto de fábrica (Barreto - Neves)

Foto 5 – Esqueleto de fábrica (Barreto - Neves)
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Foto 6 – Neves (uma das ruas principais)

Foto 7 – Vila dos Marítimos (Vila Lage)
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Foto 8 – Sindicato dos Operários Navais ( Barreto)
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2 
O  ESPAÇO 
DA  PESQUISA

Onde fica o Buraco da Coruja? 
Não é aqui não, é mais adiante.

O mais incisivo movimento para a delimitação do espaço empírico 
da pesquisa é aquele que, dentre várias possibilidades, escolhe uma 
determinada alternativa para estabelecer contatos iniciais no local 
previamente selecionado, no procedimento que os antropólogos 
usualmente denominam “entrada no campo”. Sendo o espaço da 
pesquisa, indubitavelmente, teórico, são as questões surgidas no 
projeto, anteriores portanto a este movimento, que fornecem as 
orientações básicas para instruir tal decisão. Todavia, como sa-
bemos, há muitas etnografias atrás, não há continuidade perfeita 
entre projeto e realização. Sob certo ponto de vista, o campo da 
pesquisa se impõe tanto ao pesquisador quanto é delimitado por 
ele, e é necessário estar atento, registrando e submetendo à reflexão 
detalhes por vezes extremamente enfadonhos deste processo que 
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tem a duração da própria pesquisa. Nesse sentido, a entrada no 
campo, a par das relevantes conseqüências que tem para o trabalho, 
é apenas o gatilho disparador de um longo processo que se recria a 
cada momento. A dinâmica própria do trabalho etnográfico começa 
com a introdução do pesquisador – neste caso, pesquisadores – num 
campo já estabelecido de interação social e simbólica, onde alguns 
“valores zero” (LÉVI-STRAUSS,1968) preservam o espaço que 
poderá ocupar, não como um demiurgo externo e objetivo, mas 
como um ser social que interage com os outros.

Inerente ao trabalho de campo etnográfico, que começa a se 
cristalizar no processo de entrada no campo, é a difícil questão 
metodológica da totalização e da generalização, a que venho 
aludindo. Muitas vezes, quando se coloca em questão a limitação 
do recorte empírico, é o próprio método etnográfico de produção 
de dados que está sendo questionado. Se é, reconhecidamente – 
colocando à parte a perspectivação que as diferentes orientações 
teóricas lhe imprimem –, a forma mais adequada de ter acesso 
direto aos fenômenos socioculturais, pressupondo uma relação 
face a face entre pesquisador e pesquisados, não necessariamente 
sujeito e objeto do conhecimento, embute, também uma série de 
riscos que têm sido encarados de modo muito diverso na antropo-
logia. Explicitarei, portanto, o modo como encaro o meu próprio 
trabalho etnográfico e sua relação com as teorias sociais.

De um lado, como eu já apontava na introdução, a experiência 
empírica não é, para mim, apenas a ilustração detalhista de uma 
totalização que antecede logicamente suas partes. Sob esse ponto 
de vista, os segmentos e grupos estudados seriam apenas uma 
atualização de algo muito maior que está alhures, fora deles. O 
risco aqui é a reificação da sociedade ou cultura ou estrutura de 
classes ou qualquer outra totalização de que nos servimos. Ao in-
vés de tratá-los como teorias e conceitos, modos de aproximação, 
explicação e/ou interpretação da realidade – a “razão experi-
mentada” (BACHELARD, 1968, p. 14) – eles seriam tomados 
como a realidade tout court. Este modo de operação é duplamente 
perigoso porque, além de transformar conceitos em “realidade”, 
separa esta “realidade” de suas manifestações empíricas, simples 
epifenômenos que apenas ilustram alguns de seus aspectos. Ao 
contrário, penso que cada trabalho de campo possibilita repensar 
e fazer avançar nossa compreensão dos fenômenos socioculturais, 
na medida em que é um campo de experimentação e descobertas, 
quando a “razão antropológica” tantas vezes refeita em seus 
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meandros e labirintos é posta em operação dentro de uma parte 
da sociedade, único espaço onde os fenômenos sociais podem ser 
alcançados. Se este alcance é precário, isto se deve às dificuldades 
técnico-metodológicas e não ao fato de que a realidade social esteja 
em outro lugar. Assim, ao estudar formas de realização específica 
de um processo que suponho mais amplo e, como todo fato so-
cial, historicamente construído, não pretendo estar ilustrando ou 
exemplificando o processo de construção da classe trabalhadora 
no Brasil, mas contribuindo efetivamente para sua análise, já que 
suponho que a heterogeneidade, a diferença e a particularidade 
são fatos constitutivos deste fenômeno social (OLIVEIRA FILHO, 
1988 ; PAOLI, 1987).

Por outro lado, os trabalhos de pesquisa de campo em antropologia 
são, consciente ou inconscientemente, informados pelo paradigma 
funcionalista (VELHO, O., 1984), já que são, provavelmente, seu 
mais bem-sucedido produto. Descolar o trabalho de campo, lido 
como técnica, do olhar que possibilitou sua produção não elimina 
o risco de recortar “aldeias” e considerá-las como microcosmo da 
totalidade, já bastante conhecido dos antropólogos, conforme referi 
na introdução. Enquanto, no primeiro caso, a experiência empírica 
é apenas ilustração de uma realidade que se encontra fora dela, 
aqui a “aldeia” é a expressão condensada de toda a sociedade. De 
fato, a utilização das técnicas qualitativas limita, inexoravelmente, 
a extensão do olhar, e não há como evitar uma delimitação sempre 
artificial do campo de observação. Mesmo que consideremos o 
papel das diferentes orientações teóricas nas opções feitas e o fato, 
referido anteriormente, de que este recorte é um produto da própria 
dinâmica da pesquisa, fazendo com que, sem nenhuma dúvida, 
o campo empírico seja um objeto construído, não devemos nos 
iludir: reconstruímos “aldeias” tão sólidas quanto aquelas que se 
encontram isoladas nas florestas. Nesse sentido, os procedimentos 
etnográficos usuais induzem à totalização e à criação de fronteiras 
artificiais. Cabe-nos questioná-las permanentemente, com o auxílio 
da teoria. A intrincada dinâmica das sociedades complexas que, a 
todo momento, coloca em xeque os limites provisoriamente cons-
truídos destas “aldeias” é uma ajuda inestimável neste processo.

Desse modo, os dados etnográficos que apresento aqui não são 
nem a vitrine de uma teoria nem a miniatura da sociedade na 
qual se inserem. São anotações de observações e conversas com 
 pessoas de cujas vidas participei parcialmente, por determinado 
tempo, vistas seletivamente a partir das perguntas que pude fazer. 
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Muito não me foi permitido ver ou eu não fui capaz de enxergar. 
O que vi e inscrevi (GEERTZ, 1978) é parte da vida social, no seu 
processo contínuo de recriação. Se as minhas observações podem 
ser estendidas ou generalizadas, depende, em primeiro lugar, da 
qualidade de aprofundamento que possam conseguir justamente 
na consideração do modo como aqui operam as condições espe-
cíficas. Em segundo lugar, da comparação com pesquisas que 
também constroem seus objetos dentro do recorte “trabalhadores 
urbanos”. No decorrer da exposição, procurei sugerir algumas 
destas possibilidades de ampliação, com maior ou menor seguran-
ça, dependendo do material disponível ou do meu conhecimento.

O trabalho de campo passou-se, quase todo, num local de residên-
cia de trabalhadores. Era nesse local, selecionado previamente, 
que eu deveria entrar. Insisto na especificidade da perspectiva 
proporcionada por esta investigação, particularmente importante 
para a contextualização dos dados que serão apresentados a seguir. 
Embora a construção de sua delimitação esteja claramente referida 
ao domínio do trabalho – como valor e como experiência social 
– é de modo duplamente externo ao espaço da produção, “lugar 
canônico da consciência de classe” (MAGNANI, 1984, p. 22) de 
um ponto de vista marxista, “locus principal da produção simbólica 
[na cultura ocidental]” (SAHLINS, 1979, p. 232), que seu objeto é 
construído. Primeiro, porque elege como estratégia investigar apo-
sentados e jovens iniciando suas trajetórias profissionais, recortes 
externos produzidos no projeto, mas não sem relação com recortes 
internos, com os modos através dos quais são diferenciadas etapas 
da vida das pessoas. Segundo, porque, também em decorrência 
dessa primeira opção, impôs-se a investigação num local de resi-
dência como o espaço principal da pesquisa, mesmo que alguns 
outros tenham sido objeto de investigação restrita, quer como 
desdobramentos do primeiro recorte (a associação de aposentados 
no Sindicato dos Operários Navais de Niterói e São Gonçalo e a 
escola do Senai, ambos no Barreto) quer como acompanhamento 
de alguns casos específicos (visitas a uma igreja protestante em 
Icaraí, ao terreiro de umbanda do local e alguns bailes).

Tratava-se, pois, de tomar a iniciativa de conhecer algumas  pessoas 
do local escolhido que permitissem o acesso aos aposentados e 
jovens buscados. Nas primeiras visitas, andei pelas ruas principais 
do bairro (Oliveira Botelho, Alberto Torres e, transversalmente 
às duas primeiras, Floriano Peixoto) onde se localizam igrejas 
diversas, escolas, indústrias ativas ou inativas, casas comerciais, 
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em geral modestas, e muitas residências nos diferentes estilos 
encontráveis em outras partes da cidade. Aqui e ali, antigas vilas 
operárias. No local em que todas as classificações se cruzam na 
utilização do termo Neves está a Igreja de Nossa Senhora das 
Neves, nome de antiga fazenda, tendo ao lado o local onde, aos 
domingos, se realiza a feira, que, pelo número de comerciantes 
que congrega, a variedade de mercadorias ofertadas e o preço 
considerado mais barato, transformou-se numa espécie de atração 
extralocal do bairro, sendo comentada em reportagens de jornais 
locais ou tablóides de bairro de jornais nacionais. Aí se localiza 
a praça que é considerada como a principal de Neves. Nas proxi-
midades, está sediado um batalhão da Polícia Militar e uma antiga 
estação ferroviária. Nestas ruas transitam, sem exceção, todos os 
ônibus que servem ao local. São, portanto, asfaltadas. Dispõem 
de razoável iluminação noturna, rede de esgotos e recolhimento 
de lixo.

Andar por essas ruas não solucionava, absolutamente, a delicada 
questão de que mediadores buscar. Esse personagem tão impor-
tante da maioria das pesquisas (BERREMAN, 1985), por vezes 
encoberto, é, ao menos hipoteticamente, alguém de quem se espera 
estar inserido de tal forma no grupo a ser pesquisado que possa 
transferir ao pesquisador uma certa credibilidade inicial, sem, 
entretanto, imputar-lhe afiliações muito pesadas que impeçam o 
acesso a pessoas com outras posições. Além disso, deve partilhar 
de alguma maneira os valores do pesquisador para que possa ser 
sensível aos seus argumentos iniciais. Este ser de dois mundos 
(DA MATTA, 1978, para o papel de mediação da própria antro-
pologia) que delineei é, quase sempre, uma fantasia que antecede 
a abertura de um novo campo empírico, criado pela ansiedade 
que envolve os primeiros movimentos para a concretização de 
um trabalho etnográfico. Experiências passadas de pesquisa, bem 
como a já extensa reflexão antropológica sobre o tema, são úteis, 
sem dúvida, mas cada trabalho de campo é particular e único e, 
a cada vez, a questão de “como entrar” deve ser solucionada de 
modo que atenda às necessidades do projeto. Dessa vez, partindo 
de resultados de um trabalho anterior sobre a Universidade Federal 
Fluminense (GUEDES, 1987), decidi enfatizar minha vinculação 
a esta instituição que, como pude verificar mais uma vez, está 
presente nos mapas de orientação destas pessoas, em graus muito 
diferentes de familiaridade. Descartei a utilização de mediadores 
comprovadamente complicados, que me ligassem, por exemplo, a 



94

determinadas opções religiosas, num espaço concretamente pon-
tuado pela multiplicidade de templos, ou a facções sindicais, num 
campo político do qual eu desconhecia as regras do jogo. Buscar 
uma associação de moradores para expor o meu projeto pareceu-
-me, na ocasião, o modo mais adequado de entrar em contato 
com um grupo mais diversificado de pessoas, evitando a identifi-
cação com um mediador apenas. De fato, a opção abriu algumas 
alternativas importantes no decorrer da pesquisa. O inesperado 
foi o fato de que a própria busca da associação de moradores se 
constituísse num dos primeiros dados significativos da pesquisa. 
O network da investigação encontra-se no Anexo 4, juntamente 
com os dados de identificação dos entrevistados acompanhados 
mais sistematicamente, o que permite sua leitura mais adequada.

*****

No dia em que fui a Neves com a intenção explícita de iniciar 
os contatos, repeti, por diversas vezes, a pergunta: “Onde fica o 
Buraco da Coruja?”. Tive que reproduzi-la ainda algumas vezes 
depois, até que eu aprendesse que, mais que um epíteto, Coruja 
ou Buraco da Coruja ou Morro da Coruja era uma parte de um 
sistema de classificação/diferenciação entre pessoas que, sob 
diversos pontos de vista, partilham, objetivamente, uma série de 
outras coisas. E é, justamente, este compartilhar que permite e 
gera os sistemas de classificação/diferenciação (LÉVI-STRAUSS, 
l965, l970). Pensar o urbano como campo diferencial, no sentido 
de Lefebvre, é um exercício que permite prosseguir no desven-
damento deste processo de transformação do espaço físico em 
espaço simbólico, agora dentro dos limites estreitos efetivamente 
cobertos no campo da investigação.

Eu já tinha percebido que a via que me levaria a entrar propriamen-
te no bairro de Neves era a rua Floriano Peixoto, servida apenas 
por uma linha de ônibus, ao contrário da Oliveira Botelho e da 
Alberto Torres que, com intenso tráfego, são passagens obrigató-
rias para se atingir a região central de São Gonçalo. Adentrei esta 
rua, na companhia do Pedro Rodolfo Bodê de Moraes, interessado 
também em conhecer o local, procurando por uma associação de 
moradores qualquer. De fato, como elas não interessavam naquele 
momento por si mesmas, eu não me importava com o nome que 
tivessem ou que área pretendessem cobrir. O espaço da pesquisa 
seria delimitado posteriormente. Assim, bastava caminhar por 
esta rua central e perguntar. Não foi muito fácil localizar alguém 
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que tivesse notícias sobre uma associação deste tipo. Depois de 
uma proliferação muito rápida na década de 70, em especial nos 
anos de 1976-1977 (NUNES, JACOBI, 1980, p. 40), quando se 
constituíram em importantes formas de associatividade e canais 
reivindicatórios frente às enormes carências infra-estruturais das 
áreas metropolitanas, numa conjuntura de muita repressão política, 
as associações de moradores perderam muito de sua importância 
em face do fortalecimento de outras formas de manifestação po-
lítica ocorrido na década de 80. Desse modo, muitos transeuntes 
e trabalhadores no comércio instalado na rua não sabiam nada 
sobre a existência de uma associação de moradores na área. De 
qualquer maneira, continuávamos a caminhada ao longo da rua, 
sempre no sentido da interiorização no bairro, afastando-nos cada 
vez mais das ruas de passagem e dos lugares onde se instalam as 
inequívocas marcas de Neves (a igreja, a praça, a feira, a estação). 
Chegamos a um local onde, em torno de uma igreja católica, a de 
Santo Antonio, concentra-se um pequeno comércio de bairro. Na 
igreja, fomos então informados de que o local onde nos encon-
trávamos era uma subárea de Neves denominada Covanca e que, 
se tomássemos uma rua ao lado, transversal à Floriano Peixoto, 
atingiríamos o local denominado Coruja, onde havia uma asso-
ciação de moradores. Foi a primeira vez que ouvi o nome Coruja.

Na direção indicada, caminha-se ao encontro de uma área visivel-
mente mais pobre, em termos dos serviços urbanos e do aspecto 
das casas, que aquela de onde vínhamos. Logo ao findar a rua 
transversal à Floriano Peixoto, finda também o asfalto e, como 
que numa travessia ritual, é necessário pular a vala de esgoto para 
se atingir a rua seguinte. Logo obtive a ampliação do nome para 
Buraco da Coruja e uma resposta, acompanhada de um gesto, que 
eu ouviria ainda algumas vezes neste dia: não é aqui não, é mais 
adiante, apontando em direção a uma área mais acidentada, ao 
lado, em que a modesta topografia local compõe uma paisagem 
de alguns morros e pequenos vales. Mais uma travessia ritual teve 
que ser feita, agora por um beco que é uma espécie de ponte sobre 
detritos das mais diversas origens, para que se atingisse o local que, 
posteriormente, viria a ser o da pesquisa. De fato, encontramos aí 
uma associação de moradores, embora classificada por eles como 
desativada, cuja dispersa diretoria forneceu importantes contatos 
iniciais para a pesquisa. Porém a Coruja continuava mais adiante, 
pois essa era veementemente afirmada como Associação de Mo-
radores e Amigos da Covanca. A entrada no campo foi a entrada 
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num sistema de diferenciação que, embora remeta a valores muito 
mais disseminados na classe trabalhadora urbana, usa específicos 
signos do espaço local para expressá-los, recortando um território 
com limites externos relativamente estáveis, mas cujas linhas de 
separação interna são bastante móveis.

Se, para as pessoas que cuidam da Igreja de Santo Antonio, a 
Coruja ocupa todo aquele terreno de morros que fica além do 
asfalto, terminando em Vila Lage, onde a topografia volta a ser 
plana e o asfalto reinicia, compondo um conjunto de subáreas 
de Neves (Covanca – Coruja – Vila Lage), para as pessoas que 
moram no local que recobrem sob o segundo termo, a divisão não 
é tão simples ou, dito de outro modo, o buraco é mais embaixo.

Centrados na evidente conotação negativa que, na maioria dos 
discursos, é atribuída ao local que se denomina Coruja ou Buraco 
da Coruja (usados, respectivamente, quando se deseja ampliar ou 
restringir o referente empírico), como um local violento, desorga-
nizado, ainda mais pobre e, principalmente, abrigo de bandidos, 
qualificações que podem ser resumidas na expressão de seu Car-
lindo – um lugar barra pesada –, os diferentes limites internos da 
Coruja ou a sua total eliminação do território remetem à mesma 
questão. Trata-se, de fato, do modo como são pensados os limites 
da reprodução material e simbólica da classe trabalhadora enquan-
to tal, apontando especificamente para as alternativas colaterais, 
sempre presentes, de empobrecimento incontrolável ou cooptação 
pelos bandidos (ZALUAR, 1985).

Não creio que o empobrecimento, nesta perspectiva, possa ser 
interpretado como “descenso”, na medida em que todas as tra-
jetórias de vida são pontuadas de momentos de maior ou menor 
dificuldade financeira e, muitas vezes, o momento presente, mesmo 
que avaliado como penoso, é sempre medido positivamente em 
relação a outros que são interpretados como mais difíceis. Esta 
avaliação, certamente, não exclui algum orgulho pelo modo como 
foram suportadas e superadas tais dificuldades. Se isto é uma de-
corrência da utilização da técnica de história de vida (DEBERT, 
1986), não é, contudo, um dado desprezível. Indica também que 
não será esta a medida do valor das pessoas. O problema, como 
se verá mais adequadamente com outros dados, adiante, é o modo 
como são vividas tais situações. E aqui, a opção pelo ganho fácil, 
pela passagem de trabalhador a bandido, é o que está sendo exor-
cizado. Ambas são, entretanto, como disse, alternativas colaterais.
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Estabelecer uma alteridade tão marcada, dentro de um território, 
significa recriá-la cotidianamente, estabelecendo separações em 
vários domínios. Não implica, contudo, em movimentos para 
abandonar o local, projeto muito raro entre os entrevistados, 
sendo mais detectável, ao contrário, dada a insatisfação com as 
condições do local, as reclamações difusas acerca do descaso do 
governo e algumas atuações para melhorar estas condições. Num 
caso, contudo, havia um projeto de abandono do local que se con-
figurava como parte de um projeto de ascensão social, já que se 
pautava por signos de “distinção” (BOURDIEU, 1982), utilizando 
as marcas do espaço para elaborar seu discurso. Este caso é o de 
uma mulher, dona Florinda, que considera estar a trajetória de sua 
família num momento de descenso, iniciado após o desemprego de 
seu marido. Sua avaliação deve ser vista porque proporciona um 
contraste mais claro com o modo mais comum pelo qual atuam as 
distinções internas. Embora igualmente hierarquizando o espaço 
em Coruja e Covanca, dona Florinda não se identifica nem mesmo 
com as pessoas que situa na Covanca, que classifica como pessoas 
ignorantes, sem instrução, gente muito pobre, carente, fofoqueiros, 
gente muito baixa. Tendo retornado ao mercado de trabalho como 
auxiliar de enfermagem, avalia como uma das mais importantes 
conseqüências de seu trabalho em casas de pessoas de nível social 
mais alto o fato de ter aprendido a diferença:

Lidando com pessoas mais instruídas, é que você percebe re-
almente a diferença. Você vê o ambiente, como é diferente. As 
pessoas pensando em fazer esportes. Chega no fim de semana, 
as pessoas vão para o clube e se reúnem, jogam, bebem, mas 
sempre termina bem. Eu acho que você trabalhando ou morando 
em um lugar legal, você fica instruída. Eu penso em colocar os 
meus filhos para fazer esportes. Minha filha quer fazer ginástica 
olímpica. Aqui, ninguém pensa nisso. Só em ser mecânico ou 
outra coisa que não dá futuro, não dá dinheiro, não dá posição 
social. Não tem um que diz que vai fazer medicina. E é uma área 
que só tem enfermeiro, tem mais de quinze. Até para eu trabalhar 
em enfermagem, foi através de uma pessoa da rua. Aqui tem 
enfermeiro demais, quer dizer, auxiliar de enfermagem. Mas 
não tem um que diga que vai fazer a faculdade de enfermagem, 
porque é uma coisa melhor. As pessoas não pensam em ter uma 
vida melhor, em estudar mais, em progredir na vida.

Desvalorizando a Coruja pelos mesmos motivos dos outros – é 
barra pesada –, desvaloriza também a Covanca porque usa como 
medida um estilo de vida que não encontra ali, descrito com 
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uma série de detalhes, como no trecho anterior. Na verdade, a 
possibilidade da composição destes detalhes, diretamente, é bem 
mais acessível às mulheres que, em várias ocasiões, trabalham 
ou trabalharam, como dizem, em casa de família, o que cria as 
condições para uma comparação mais interna dos diferentes pa-
drões de consumo e dos modos de operar a distinção. Todavia, este 
conhecimento elaborado no viver cotidiano em outras casas pode 
redundar numa avaliação completamente oposta àquela de dona 
Florinda. Este é o caso de dona Marlene, empregada doméstica, 
cuja leitura das diferenças, que também percebe, é feita no interior 
da relação patroa-empregada, isto é, uma relação intrinsecamente 
desigual. Quando a leitura é positiva, acentua a disponibilidade 
da patroa para ajudá-la a realizar seus próprios padrões: comprar 
uma casa no local, colocar familiares no mercado de trabalho, 
vestir uma filha para o casamento, doar bens e utensílios para a 
casa e diminuir as dificuldades financeiras nos casos de doença. 
Sob este aspecto, a diferença é lida como desigualdade econômica 
e a positividade está em ampliar as bases do contrato de trabalho, 
reproduzindo o padrão de dominação já exemplarmente descrito 
por Lopes (em especial, l988). A percepção das diferenças em 
termos de estilo de vida cristaliza-se numa categoria que é usada 
de modo quase pejorativo. Nesse caso, a patroa de dona Marlene 
é referida como a madame, isto é, a dona-de-casa omissa que não 
exerce o seu papel, empregando o seu tempo exatamente naquelas 
atividades que dona Florinda valoriza. A madame deixa tudo por 
conta da empregada, o que é visto reprovativamente até porque 
incorpora uma forma de exploração que ultrapassa o contrato de 
trabalho. Assim, enquanto no caso muito especial de Florinda 
há um projeto de ascensão bem nítido (e foi isto, possivelmente, 
o que possibilitou sua aceitação quase imediata da pesquisa), a 
convivência diuturna com a “distinção”, para Marlene, produz 
uma avaliação da relação, percebida como desigual e ambígua, e 
não um projeto de ascensão.

Portanto, as diferenças internas associam-se também à concepção 
de seu lugar e possibilidades dentro da sociedade maior. Para a 
grande maioria, sejam homens ou mulheres, a questão levantada 
por Florinda não se coloca do mesmo modo, constituindo-se num 
espaço que se marca, antes de tudo, como de exclusão, como já 
acentuei em termos mais amplos anteriormente. Não é tematizado 
com detalhes, constituindo-se, antes, numa grande barreira que 
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esconde o desconhecido (ou o desinteressante), utilizado para 
demarcar os limites externos do seu espaço.

O interesse mais próximo, tematizado com freqüência, situa-se 
nas linhas internas de demarcação. A premência inscrita na con-
vivência cotidiana remete à possibilidade de não sustentar o seu 
próprio padrão, insegurança que buscam exorcizar erigindo uma 
fronteira simbólica inscrita no território. A mobilidade destas li-
nhas internas corresponde às diferentes possibilidades dentro das 
trajetórias individuais. Assim, a Coruja pode estar aqui ou acolá, 
não se situando, portanto, em lugar nenhum. Apenas uma vez, 
numa faixa oferecida por um político, elaborada fora dali, em que 
se anunciava uma festa a que comparecemos (8/9/89), indicava-
-se, com clareza inequívoca, o lugar onde estaria o Buraco da 
Coruja, local onde se instala a sede do antigo clube de futebol dos 
moradores que se nomeia de outro modo (Unidos Futebol Clube), 
evitando o epônimo. Do mesmo modo, nenhuma das pessoas que 
conhecemos lá, mesmo aquelas que moram no local da festa, diz 
morar no Buraco da Coruja. Sempre situada mais adiante (no 
terreno) ou mais atrás (no passado), a Coruja é, antes de tudo, 
a fronteira ameaçadoramente próxima, cercada de ambigüidade.

Assim, para os que não moram no local mais perigosamente identi-
ficável com a Coruja (para mim, o local da festa), é possível tanto 
negar o nome e seu poder  de contaminação quanto estabelecer 
limites físicos que a colocam além. Nesse processo, seu João 
utiliza-se quase exclusivamente do termo Neves para cobrir todo 
o local, elidindo Covanca e Coruja, enquanto Márcio, neto do 
seu Jair, diz que é tudo Covanca. Mais comum é o procedimento 
de reconhecê-la, mas colocando-a em outro lugar. Seu Garcia, 
quando era inquilino, morou lá na Coruja, local também onde 
mora, segundo Ângela, um dos rapazes entrevistados na pesquisa, 
o Darci, filho do seu Dorival. Abrangendo uma área um pouco 
mais vasta, Neuza e Célio, da diretoria da associação de moradores 
que não é da Coruja, dizem que fica além do ponto mais alto da 
rua, a partir da descida do morro. Na outra ponta, o seu Paulo, que 
mora na mesma rua onde se passou a festa, a cerca de 300 metros, 
mas também próximo do local que tem as marcas de Vila Lage, 
prefere restringir a Coruja a um lugarzinho, lá no final da rua, 
aqui dentro, situando sua casa, indubitavelmente, em Vila Lage. 
Já seu Lino radicaliza: repetindo, por diversas vezes, em conversas 
e entrevistas sua intenção de deixar o local, que avalia como sujo, 
violento e desorganizado, situa a Coruja a cerca de 200 metros 
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da sua casa, incluindo toda área onde Neuza, Célio, Ângela, seu 
Garcia e o avô de Márcio, além de muitos outros, moram. 

Pra mim, tudo ali é horrível. Tudo na Coronel Azevedo é Coruja, 
daqui pra lá, tudo é Coruja. Aqui onde eu moro não, porque aqui 
é rua Nova de Azevedo.

Seu Lino não deixa dúvidas quanto à mobilidade dos limites da 
Coruja. Seu Carlindo, no entanto, expõe mais a ambigüidade que, 
muitas vezes, está encoberta nos outros discursos. No contexto de 
uma avaliação da violência exibida cotidianamente nos  noticiários 
de rádio e televisão, coloca no passado a violência no local:

...tem certas favelas no Rio que já têm os postos policiais. E 
aqui, no município de São Gonçalo, com o decorrer do aumen-
to da população, já tem certos lugares que têm os seus postos 
policiais. Por exemplo, aqui, no bairro de Neves, por enquanto 
aqui, próximo à Covanca, ainda não tem, mas algumas pessoas 
já fizeram a solicitação para o Buraco da Coruja. O Buraco da 
Coruja, antigamente, era um lugar muito pesado, dava muito 
marginal. Hoje não. Hoje, o bairro da Covanca, Vila Lage, o 
Buraco da Coruja, são lugares muito familiares. Lá uma vez ou 
outra é que aparece um personagem diferente, que a polícia está 
pegando e tal, corre atrás. Mas não é daqui do local. 

A tensão entre o familiar e o marginal, o passado e o presente, o 
próximo e o distante, categorias entretecidas na fala do seu Car-
lindo, expressa a dificuldade de apresentar a um estranho, numa 
formulação verbal, um espaço que é vivido, simultaneamente, em 
muitas dimensões. O problema, tão central que se apresenta ao 
investigador nos minutos iniciais de sua chegada, desdobrando-se, 
entretanto, por todo o tempo em que decide permanecer lá, é apenas 
uma das pontas dos modos de construção das identidades sociais, 
vistas aqui, especificamente, das diferentes angulações que podem 
ser tomadas no recorte da área de residência e, mais ainda, tomando 
determinadas categorias de pessoas como as que interessam para 
a questão a investigar. O aprofundamento da análise da “ameaça” 
representada pela Coruja, expressa, inclusive, pelo tão freqüente 
deslocamento de suas fronteiras, impõe a indagação do que, afinal, 
fica dentro dessas fronteiras, estejam elas onde estiverem. Dito de 
outra forma, o que une e o que separa as pessoas, em que momen-
tos e de que perspectivas, quando organizam significativamente a 
experiência de partilhar, como local de moradia e interação social, 
um mesmo espaço físico. 
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*****

Embora não seja a única, a grande linha demarcatória da diferencia-
ção interna que se constrói nos discursos sobre o espaço é aquela 
proposta pelos deslocamentos da Coruja, apenas um outro modo de 
nomear as bandas d’além. Sua mobilidade é um dos mecanismos 
básicos pelos quais pode operar o processo de criação de frontei-
ras. As possibilidades deste mecanismo são amplas, envolvendo 
desde a negação da existência da Coruja dentro do local até o 
recobrimento de todo o território por ela. Não é impossível que a 
mesma pessoa, em momentos e contextos discursivos diferentes, 
alterne suas posições dentro deste espectro.

Temos, assim, num extremo, os discursos que justapõem o nós ao 
local de residência, interpretando tudo que não é gramatical no 
local como vindo de fora. Essa posição recobre desde o bandido 
do seu Carlindo, que passa pelo local, perseguido pela polícia, 
mas não é dali, até a imagem freqüente dos mortos que vêm de 
fora, os mortos dos outros:

De vez em quando aparece aí por dentro defunto, mas a própria 
polícia mata lá fora e vem botar lá no campo. De vez em quando 
aparece um morto aí, mas eles é que matam lá fora e vêm botar 
aí nesse lugar. (Seu Guido) 

No outro extremo, a Coruja dissemina-se dentro do local de resi-
dência, e o outro já não está em outro lugar, mas na vizinhança, 
como neste trecho de entrevista do Manuel com seu Lino: 

M: Quer dizer que o senhor morou aqui desde...?

L: Eu moro aqui desde os dois anos de idade, que eu vim praqui, 
num saí mais. Moro há sessenta anos aqui.

M: O que o senhor acha daqui?

L: Daqui do lugar?

M: É. Esse tempo todo.

L: Atualmente eu num gosto. Esse lugar aqui num me satisfaz 
mais. Eu sou muito amigo dos antigos, conforme você viu, né. 
Mas alguns moderno, aqui, já têm o pensamento contrário, isso 
num agrada não. Porque eu tenho meus filhos aí, eles num estuda 
[os “outros”], eu num gosto que eles misture com eles não. Gos-
tam de ganhar fácil, eu num gosto disso. Sempre contestei isso.

M: Ganhar fácil é exatamente o quê?
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L: É todas as maneiras fáceis, né, nunca com honestidade, dentro 
do trabalho. Se vai trabalhar, quando mal espera, tá usando a 
desonestidade. Apanha o dinheiro, num volta, entendeu? Então 
um vai pagando pelos outros. Porque diversos aqui pratica isso. 

O problema, portanto, é acentuar a diferença. A insistência em 
demarcar seu território próprio, por esta primeira fronteira, pode 
ser interpretada como uma das mais vívidas dimensões do modo 
de construção de identidades através da sua oposição a uma outra, 
compondo identidades contrastivas, sendo também um dos níveis 
de abordagem delimitados por Duarte (l986a, p. 128) através da 
análise das teorias da identidade social em antropologia. Neste 
nível de construção simbólica, a Coruja representa o outro contra 
o qual é possível produzir uma certa homogeneidade interna. Mas 
esta é, sem dúvida, uma construção em negativo porque é o outro 
que é qualificado. Definindo a Coruja, definem o que não são ou 
o que não desejam ser – bandidos, marginais, vagabundos  – ou, 
como dizem sempre, pessoas que gostam de ganhar fácil. Com a 
Coruja traçam uma linha demarcatória móvel, como se viu, que 
divide trabalhadores e bandidos (ZALUAR, 1985, p. 126), mas 
não se produz, necessariamente, identificação completa no  interior 
do “nós”. A relativa homogeneidade interna, produzida pela valo-
rização desta alteridade, quando examinada mais de perto, revela 
um espaço simbólico cortado por vários outros eixos, posicionando 
diferentemente pessoas e coisas.

Estes eixos de identificação e diferenciação, neste nível de abor-
dagem, são bastante próximos às manifestações empíricas que 
se apresentam com mais presteza ao investigador, delimitando 
um campo específico de interação no local. A própria relação 
de pesquisa entra neste campo já dado que poderíamos chamar, 
seguindo Goffman (1972, p. 13), de “vida pública”. As relações 
entre as pessoas investigadas no local, tal como uma boa parte de 
sua relação com os investigadores – que buscam, por sua vez, rom-
per esses limites, penetrando nos seus bastidores (BERREMAN, 
1975) –, encontram-se, antes de tudo, informadas por signos que, 
de algum modo, se tenta controlar (GOFFMAN, 1970, 1975). 
Enfatizar este tipo de material não significa imaginar o indivíduo 
voluntarioso e manipulativo das abordagens que Bourdieu reúne 
sob o nome de “subjetivismo” (1980, Cap. 2), ser imaginário num 
mundo imaginário, mas, ao contrário, tentar compreender como 
determinadas condições objetivas comuns, reinterpretadas a partir 
de determinados valores, acedem à consciência das pessoas que 
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enfatizam certos aspectos e desenfatizam outros, em momentos 
determinados. A articulação destes signos com os valores centrais 
que se busca compreender não é, de modo algum, imediata e di-
reta. Os signos utilizados neste campo da vida pública indicam as 
diferentes formas que tais valores podem assumir, encontrando-se, 
muitas vezes, nas franjas e aberturas de um determinado sistema 
simbólico, dialogando com signos provenientes de outras fontes. 
Em outras palavras, é um nível de “substantivação” de valores 
abstratos, o que não se dá num processo de correspondência uní-
voca. Nesse sentido, são importantes caminhos para análise das 
interseções simbólicas que caracterizam as sociedades complexas 
e, possivelmente, indicam as vias das transformações que um 
determinado sistema simbólico pode ter. Isto porque tal campo 
comporta a possibilidade de diferentes versões acerca do que ali 
se apresenta como signo, sugerindo sua análise através da idéia 
de “negociação da realidade” (VELHO, 1981), nos espaços que 
os antropólogos costumam recobrir na expressão “relações de 
vizinhança”, parte fundamental deste campo da vida pública no 
local. Neste campo há também espaço para outros, de fora, que 
eventualmente podem nele intervir. É aí que se situa o investigador, 
ao menos inicialmente.

A análise deste campo da vida pública é tanto mais necessária 
quando se trata de uma cultura que distingue tão radicalmente 
o público e o privado quanto esta. Embora a distinção seja bas-
tante mais difusa, permitindo a Roberto Da Matta (1985, 1991) 
sustentá-la como uma via de interpretação da sociedade brasileira, 
aqui ela assume proporções incisivas, ensejando o que, à primeira 
vista, aparece como uma declaração paradoxal, já registrada em 
diversas etnografias sobre trabalhadores. Reproduzindo o padrão 
já conhecido, a avaliação positiva do local está sempre referida a 
dois termos distintos: aqui todos são amigos e ninguém costuma 
estar na casa dos outros. Esta afirmação, extremamente recorrente, 
remete a uma distinção de espaços que corresponde àquela entre 
amigos e família, indicando os locais corretos em que tais relações 
devem se passar. Preservar a privacidade do que se passa no interior 
da casa é preocupação primordial das pessoas.

Isto tem duas implicações de ordem diferente. A primeira é que 
é uma tarefa muito difícil romper esta barreira e investigar a vida 
familiar “de dentro”. A não ser na situação peculiar de Hoggart, 
é sempre como visitas que somos recebidos, embora, como es-
tranhos com estranhos objetivos, consigamos, algumas vezes, 
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atingir áreas que de modo algum estão abertas aos vizinhos. É 
interessante que há uma correlação direta entre os espaços físicos 
nos quais se passa a conversa com o pesquisador e o acesso que se 
permite a questões consideradas mais íntimas, aquelas que devem 
ser encobertas nos espaços públicos, aquelas que, de algum modo, 
estão recobertas de vergonha. No meu caso, quando entrevistava 
mulheres e, após certo tempo de conversa, elas me levavam para 
a cozinha ou para um quarto, isto certamente representava que 
estavam me permitindo também o acesso a algumas questões. 
Com os homens, esta possibilidade se abria para mim nos espaços 
externos à casa, mesmo próximos, como o quintal ou a calçada ou 
ainda nos encontros nos bares, mas apenas quando estivéssemos a 
sós. É claro também que isto só ocorria quando a relação já existia 
há algum tempo.

A segunda implicação é que tal separação enseja, justamente, a 
ênfase em alguns signos que são expostos nos espaços públicos 
e o acobertamento de outros que possibilitariam interpretações 
não-desejadas. O grande cuidado com o que se expressa percorre 
um amplo espectro que vai desde comportamentos adequados ao 
espaço público até o modo de apresentação pessoal, passando pela 
exposição ou acobertamento da posse de determinados objetos. Há 
roupas para passear, para trabalhar, para estar na rua no próprio 
local e roupas para estar em casa. Roupas remendadas ou rasgadas 
só são admitidas no interior da casa, mesmo para crianças. Antigos 
uniformes, usados em determinadas empresas, em especial os do 
Estaleiro Mauá e os de algumas empresas de transporte, como 
signos da identidade de trabalhador, são vistos freqüentemente na 
rua, desde que estejam em bom estado de conservação. Também 
as fachadas das casas, os muros externos e varandas são objeto de 
cuidado e preocupação, observando-se, mesmo nas mais pobres 
ou inacabadas, o embelezamento com jardins e vasos de plantas. 
Sob esse aspecto, as salas de visitas, espaço intermediário entre 
o público e o privado, merecem referência à parte. São objeto da 
atenção mais cuidadosa, seguindo um padrão comum de mobi-
liário (jogo de poltronas, mesa de centro, estante). A função das 
peças e a área concretamente disponível determinam um modo de 
disposição dos móveis que é também comum. Contudo, a possibi-
lidade da criatividade é igualmente muito grande, expressando-se 
nos diferentes objetos que enfeitam as poltronas – em geral, al-
mofadas de diversos tipos – e, em especial, nas estantes, espécie 
de súmula de uma estética própria ao grupo, objetivada por cada 
família na reunião neste móvel de tudo que é considerado bonito 
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e de valor, tanto material quanto simbólico, acumulado pelas 
pessoas no decorrer de sua vida. As estantes comportam, além da 
televisão e do aparelho de som, quando existe, bibelôs e enfeites 
de cerâmica, louças de diversos tipos, vasos com flores artificiais 
e, na grande maioria das casas, livros em coloridas encadernações. 
Estes livros são dicionários ou enciclopédias diversas, nunca 
em brochuras triviais. Algumas estantes são ocupadas em cada 
milímetro, enquanto outras dispõem estes objetos especiais em 
espaços maiores. A varanda e a sala de visitas são a face para o 
exterior dentro das casas.

A expressão física da segregação familiar são os muros, portões 
e portas geralmente fechados e, não raro, trancados com chaves e 
cadeados e guardados por cães. É claro que esta arquitetura que 
reproduz, em sua intenção, a arquitetura das instituições totais 
responde também, funcionalmente, à convivência com as difusas 
formas de violência no meio urbano. Não fora a insistência na 
importância positiva de não ser visitado em casa, nem visitar, 
chegando algumas pessoas ao extremo, como Seu Souza, de 
evitar comparecer a festas para as quais foi convidado, o modelo 
da casa segregada poderia ser tomado apenas como uma defesa 
contra os marginais:

Eu não ando junto, eu num ando em curriola, eu já num andava 
em porta de botequim quando eu bebia a minha cachaça, agora 
então que eu não ando mesmo, eu num vou em casa de ninguém, 
pode haver a maior festa, que eu num vou, não, senhora, em casa 
de ninguém. (Seu Guido)

Nós não procuramos ir em casa de ninguém, só no caso de doen-
ça. Caso de doença a gente vai. Eu moro aqui esse tempo todo, 
eu estou aqui uns 38 anos e nunca fui um aniversário em casa 
de ninguém. Eu já fui alguns casamentos, mas muito poucos, 
mas não na casa, na Igreja, entendeu? Pessoas da minha íntima 
consideração. É aquele negócio: eu não sou mesmo chegado, 
minha esposa também não é, minhas filhas também não são. O 
mais coisa que tem é meu filho. Meu filho é com ele mesmo. 
(Seu Souza)

A exceção para os casos de doença é absolutamente universal nos 
discursos e na prática observada. Configura-se, muito claramente, 
como uma obrigação, da qual as mulheres estão especialmente 
encarregadas. Durante a doença prolongada de Dona Zilda, mãe 
de Juraci, ela era visitada diariamente pelos vizinhos. Uma oca-
sião, dois dias após um de seus retornos do hospital, Seu Gérson 
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admoestou a esposa, Dona Anita, porque ela ainda não tinha 
visitado Dona Zilda desta vez: todos já foram, só você que não 
foi. A solidariedade entre os vizinhos deve, portanto, limitar-se a 
estas situações de doença:

Porque esse aí é o meu lema: cada um por si e todos por um, 
e vamos levando a vida. Agora, só tem o seguinte: é bom-dia, 
boa-tarde, boa-noite ... Se um vizinho precisar de mim, passando 
mal, qualquer coisa, infelizmente passar mal, eu vou lá, presto 
minha solidariedade a ele. Acabou dali, viro as costas, venho pra 
minha casa e continuo a minha vida. (Seu Jefferson)

O modelo é exemplarmente expresso por Dona Anita:

– E a senhora gosta daqui, dessa área?

– Gosto. É feio, não tem nada, não tem divertimento, mas eu gosto 
daqui porque foi aqui que eu acabei de criar os meus filhos. Não 
tem ninguém que me incomoda. Tudo amigo. Então, eu acho que 
indo para outro lugar, não vou me acostumar. Ih, minha filha, aqui 
essa vizinhança toda, se eu gritar: aí, me acode, quando for ver a 
casa está cheia. Corre todo mundo. Ninguém é de estar enfiado 
na casa do outro. Só a única que, às vezes, desce pra bater um 
papinho comigo é a Lena, que é a vizinha mais nova. A vizinha 
mais antiga é quase uma filha minha.

A expressão estar enfiado na casa dos outros, até pelo modo como 
é dita, impossível de reproduzir, indica o grande desprezo que é di-
rigido a  este tipo de comportamento. De fato, de todas as vezes em 
que estivemos lá e entramos em suas casas, foi raríssimo registrar 
visita entre vizinhos, embora fosse extremamente comum a visita 
de familiares. Mesmo Dona Mariana, rezadeira muito procurada na 
vizinhança, tem um espaço determinado, logo numa das entradas 
de sua casa, um vestíbulo inteiramente separado do resto, onde fica 
um altar no qual realiza suas rezas. Já na casa de Dona Giza, que, 
embora não se defina como rezadeira, diz, modestamente, fazer 
umas rezas, não há esse espaço, e pude, algumas vezes, encontrar 
pessoas em busca de seu auxílio.

Não sendo a casa um local legítimo para que pessoas não-aparen-
tadas estejam juntas, é nos espaços externos que, em diferentes 
horas do dia, os vizinhos se encontram. É comum ver as mulheres 
conversando no portão da casa de alguma delas, nas calçadas ou 
mesmo nas ruas, em especial à tarde, quando estão mais liberadas 
dos serviços domésticos. Não é muito comum estarem em grupos 
que incluam também homens. Estes, de qualquer idade mas par-
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ticularmente os aposentados, sentam-se em determinados lugares 
na rua por longo tempo, e alguns são facilmente encontráveis nos 
bares e botequins do local.

É nesse espaço público que os signos escolhidos para as transações 
locais de identidade são negociados e onde se tenta, através dos 
mexericos e acusações, realizar leituras do que está encoberto 
pelos muros das casas.

Assim, se numa primeira aproximação, as categorias trabalha-
dor, pobre e povo (ZALUAR, 1985 ; CALDEIRA, 1984) são 
operadores dos discursos que produzem o “nós” de Hoggart, com 
referentes de amplitude diversa que, como se verá adiante, podem 
ser acionados para intervenções sobre o espaço, elas são também 
(especialmente trabalhador) um espaço de disputa de significados 
e comportam, a todo momento, qualificações, nuances e revisões 
nas suas aplicações concretas.

A homogeneização pela pobreza representa, na maioria das vezes, 
o modo como percebem suas condições de vida (LOPES, l984, 
para os deslizamentos dessa noção) e as comparam com as de seu 
oposto lógico, os ricos:

A vizinhança aqui é boa, todos bons, pessoas muito camaradas... 
São muito pobres, né? O pessoal pobre é muito unido. Pessoas 
ricas são preconceituosas, porque um fala do outro, um repara 
a vida do outro, são obrigados, todo ano, até a mudar de carro 
para não dar o que falar, por causa dos conhecidos e vizinhos. 
Mas a gente não repara ninguém, até pelo contrário. Embora a 
pobreza da gente, a gente vive sempre tranqüilo, dentro da medida 
do possível. Graças a Deus, nessa parte de vizinho, eu sou feliz. 
Sou querido no lugar, gosto de todos, todos gostam de mim. A 
gente vai vivendo. (Seu João)

Estabelecer que todos são pobres e, por isso, unidos estabelece 
também um patamar em que os sinais externos desta condição 
não são percebidos como problemáticos e onde, aparentemente, 
as pessoas estão liberadas da obrigação dos ricos de aparentar a 
riqueza, deslocando os processos de diferenciação para outras 
distinções. Ao contrário, trata-se aqui de manter controlada uma 
imagem externa que impeça tanto a leitura de um empobrecimento 
vergonhoso, inteiramente possível em determinados momentos da 
trajetória mas cujos sinais são ciosamente guardados nos espaços 
domésticos, quanto a de um enriquecimento talvez ainda mais 
vergonhoso, capaz, inclusive, de colocar em risco o atributo de 
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trabalhador. De certo modo, é como se não bastasse ser pobre, é 
necessário parecer pobre. Por exemplo, as fofocas suscitadas no 
local por uma casa que está sendo construída, considerada muito 
suntuosa diante das outras, sugerem um enriquecimento ilícito. 
Na expressão de um dos moradores, pessoalmente muito preocu-
pado com a presença de traficantes de tóxicos no local, a casa é 
a prova mais concreta das atividades ilegais de seu proprietário. 
E pergunta, significativamente: Como pode construir uma casa 
daquelas de outro jeito?

No mesmo sentido, deve ser interpretada a grande resistência 
inicial de Seu Orlando à entrevista que, posteriormente, justificou 
como medo de que eu fosse do INPS e não compreendesse o modo 
como ajudou o filho a construir a casa que, de fato, já tinha cha-
mado a minha atenção por ser uma das maiores do local. Signos 
externos de enriquecimento, como signos da diferenciação mais 
dramática, que, compreendidos a partir da fatalidade da condição 
de pobreza, podem ser extremamente perigosos, se não devida-
mente explicados, jogando seu portador para o outro lado da cerca. 
Como observa Hoggart sobre os antigos operários  ingleses:

 O grupo não gosta de ser escandalizado ou atacado por um 
dos seus próprios membros. Pode não se verificar o desejo de 
superar os vizinhos, mas existe uma forte pressão de nivelamento 
pelo mais baixo. É por isso que os membros do grupo apelam 
freqüentemente, e muito antes de a publicidade se ter lembrado 
de utilizar esse processo, para o poder convincente do compor-
tamento normal e mediano... (HOGGART, 1973, p. 103).

De fato, as pessoas investigadas no local (dezenove aposentados, 
quatorze rapazes, duas moças, além de familiares destas pessoas 
e outros que ocupam posições importantes no local, bem como 
um número indefinido de conhecidos, vizinhos, amigos, com os 
quais entramos em contato mais ou menos intermitente) situam-
-se, basicamente, nas faixas de renda mais baixa. Tomando-se os 
aposentados, sobre os quais disponho dos dados mais sistemáticos, 
já que os jovens encontram-se em momentos mais incertos sob 
esse ponto de vista, os rendimentos individuais situam-se, quase 
todos, na faixa de um a três salários-mínimos, com exceção do Seu 
João e do Seu Ademar que se situam em faixas um pouco mais 
altas. Mas, como já mostrei em outro lugar (GUEDES, 1984), esse 
dado isolado não permite a compreensão dos mecanismos do ren-
dimento, que é familiar antes de tudo, e uma função do momento 
da trajetória familiar. Assim, de um modo geral, essas pessoas 
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partilham um espaço físico carente de recursos infra-estruturais, 
e suas famílias dispõem de possibilidades de consumo bastante 
assemelhadas.

Encontram-se, também, nas mesmas faixas do mercado de tra-
balho. Suas trajetórias oscilam entre inserções como operários 
– “manuais” num certo momento, alguns se qualificando depois – 
que circulam concretamente pelas mesmas fábricas (dos dezenove 
aposentados, dez estiveram em algum momento de suas   trajetórias 
empregados em estaleiros e cinco em fábricas de vidros) ou como 
empregados do setor de transportes ou do comércio, no qual três 
deles aventuraram-se, em momentos determinados, em atividades 
por conta própria.

Há, portanto, uma série de experiências comuns que, sob ângulos 
diversos mas correlatos, podem ser contidas nas categorias traba-
lhador e pobre. Mas, como se viu em relação a pobre, o atributo 
de trabalhador também deve ser negociado e, como se verá no 
Capítulo 7, nem mesmo os aposentados, mais imunes à questão 
tão problemática, deixarão de ser avaliados nestes termos.

A transformação dessa “objetividade” – dados de realidade dispo-
níveis à consciência do pesquisador ou à consciência nativa – em 
“experiências comuns” é, na verdade, a própria questão a ser 
desvendada. O que estou propondo aqui é que muitas das pistas 
deste processo tão complexo são acessíveis neste campo da vida 
pública, onde, nas interações do cotidiano, apresentam-se num 
determinado nível de consciência que implica, necessariamente, 
um certo afastamento do sujeito – “objetivação” – em relação aos 
significantes escolhidos e aos significados que veicula, operando 
tanto com as semelhanças objetivas genéricas quanto com as di-
ferenças objetivas genéricas. O resultado do processo da seleção 
e entrecruzamento de semelhanças e diferenças, que ocorre nas 
interações do cotidiano, produz um terreno entrecortado por di-
versas alteridades onde, inicialmente, só era possível capturar o 
lado de cá de um dualismo, tão bem delimitado pelas fronteiras de 
uma alteridade única englobante. O processo de diferenciação per-
manentemente em foco e nunca completado, característica central 
do que chamamos sociedades complexas, só pode ser cristalizado 
com objetivos analíticos, inclusive porque, ele próprio, se impõe 
à consciência como objeto permanente.

Nesse sentido, tudo pode ser tomado como eixo de diferenciação. 
Uma das características mais comumente selecionadas no local é 
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o tempo de moradia, que só pode ser compreendida no contexto 
da valorização do que chamam o conhecimento uns dos outros 
e, por isso, será examinada adiante junto com outras dimensões 
deste processo. Uma outra refere-se à distinção entre inquilinos e 
proprietários, que implicitamente incorpora a do tempo de moradia 
e dá origem a clivagens importantes que interferem nas relações 
do cotidiano. O modelo é o mesmo utilizado por João Luiz de 
Souza (Capítulo 1), para explicar o modo de ocupação das áreas 
que qualifica como novas em São Gonçalo: o desenraizamento.

Aí o que aconteceu então aqui, tinha muitos terrenos grandes que 
foram transformados em muitas casas, construíram muitas casas, 
e essas casa começaram a ser alugadas e coisa e tal. Então, o 
que deu isso? Veio muita gente aí, inclusive de favelas, de outros 
lugares, veio morar aqui. Então a pessoa que mora alugado, que 
vem morar num lugar assim com a casa ruim, entendeu, é uma 
pessoa de baixo nível, conseqüentemente, de pouca instrução, 
entendeu, então não tem aquele princípio moral, aquela coisa. 
Então o que acontece é isso, né, a gente que tá acostumado com 
aquele relacionamento pacato com as pessoas, de repente recebe 
de cara esse  pessoal, recebe assim, começa a ter que conviver 
com essa coisa, então a gente acaba discordando do modo de 
agir deles... Esse pessoal num tem vínculo nenhum com o lugar, 
eles tão aí um dia, de repente aumenta o aluguel, eles saem na 
primeira oportunidade, então num tem aquele vínculo, eles são 
inconseqüentes, né, num mede o que faz. (Adriano)

Apesar de jovem, Adriano expressa com muita clareza uma questão 
que é apontada aqui e acolá pela maioria das pessoas. E seu irmão, 
Rogério, concorda plenamente: 

Já que quem chegou num presta, mantém as origens, pô!

Dividindo o espaço local entre aqueles que, por suposto, o teriam 
transformado num espaço social (os ocupantes históricos, os que 
lhe deram origem) e aqueles que vieram depois (os invasores, os 
desenraizados), esta dualidade transforma-se em proprietários e 
inquilinos, constituindo-se numa das mais recorrentes explicações 
para qualquer problema que seja apontado no local.

*****

Muitas vezes, a transformação das condições de vida comuns 
em experiências comuns passa por modos de organização formal 
que buscam a modificação destas condições através da criação de 
um grupo “reivindicador-expressivo”, em moldes já consagrados 
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dentro das possibilidades abertas pela organização jurídico-política 
do Estado. Sob esse ângulo, este processo requer a transformação 
das condições de vida em objeto de reflexão e ação, mediado por 
modos definidos de organização. Esta específica “objetivação 
nativa” será, por outro lado, muito reveladora dos valores que 
atravessam o grupo, em especial nas situações de crise que se 
apresentam repetidamente, algumas das quais serão aqui tomadas 
para análise.

Estes modos de organização formal, como recriados localmente, 
destacam-se, à primeira vista, pelo que eu chamaria a sua “juridici-
dade”, isto é, a ênfase que é colocada na sua realização como “fato 
jurídico”, expressa na preocupação de “legalizar” sua existência 
de todos os modos possíveis. Por esta via, indicam também a re-
presentação de uma totalidade jurídico-política, na qual buscam se 
inserir, utilizando os espaços possíveis na estrutura organizacional 
do Estado brasileiro, tomada amplamente, através da constituição 
de grupos bem delimitados no local para se colocarem como inter-
locutores em processos cujo alcance é visto como externo a eles. 
A Associação de Moradores e Amigos da Covanca, a Fundação 
Santa Francisca Cabrini e o Unidos Futebol Clube, organizações 
formais registradas no local durante a pesquisa, que são criadas 
pelas pessoas que ali residem, mesmo que sua dimensão externa 
seja fundamental, visam, de um modo ou de outro, atuar sobre o 
espaço do viver cotidiano em todas as suas dimensões – física, 
social, simbólica – e têm, todas, existência jurídica muito definida. 
Isso implica assumir regras e instituições não-produzidas local-
mente como seu enquadramento maior, uma das mais importantes 
vias pelas quais se compreende a possibilidade de arregimentar 
recursos internos e externos para atuar sobre o espaço e, simulta-
neamente, realizar expressivamente algumas das possibilidades 
de criação de identidades sociais pela articulação de determina-
dos signos disponíveis no local. Assumem, portanto, a forma de 
associações no sentido weberiano (WEBER, 1979, p. 39), com 
dirigentes e quadros administrativos, podendo, proveitosamente, 
ser compreendidas como realizações concretas dos tipos polares 
puros, já que são, ao mesmo tempo mas em graus diferentes em 
momentos diferentes, autônomas e heterônomas, autocéfalas e 
heterocéfalas (WEBER, 1979, p. 40). Isso porque à ênfase em 
sua existência jurídica, que as liga a uma rede burocrática orga-
nizacional externa e propositalmente abrangente, denunciadora de 
sua intencionalidade mais óbvia – a própria inserção nesta rede 
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–, devem necessariamente ser acrescidas as perspectivas forne-
cidas pela atualização de valores centrais no grupo, nem sempre 
contemplados no arcabouço externo. Totalizações, diferenciações 
e hierarquizações vinculadas a estes valores insinuam-se nestas 
associações locais, tingindo-as de um colorido próprio e, em alguns 
casos, agravando conflitos que podem se tornar insuperáveis. Por 
outro lado, o aspecto mais formal destas associações deixa em 
aberto a possibilidade de vazar estes conflitos numa linguagem 
jurídica. Neste caso, esta outra linguagem pode ser usada como 
metáfora, deslocando divergências importantes para um domínio 
que é representado como neutro, possibilitando, por este caminho, 
uma certa “desdramatização” e controle de conflitos entre pessoas 
que convivem no seu dia-a-dia. Nestas situações, o recurso à “Lei” 
na sua autoridade e externalidade, configurada, em cada caso, em 
diferentes instituições abrangentes, pode prover o terreno no qual 
se torne possível a rearticulação do grupo. Mas, de modo algum, 
a invocação de regras externas formais impede a explicitação 
de regras criadas internamente e o atravessamento de todas elas 
pelos mesmos princípios que delimitam tanto as possibilidades de 
união das pessoas quanto as divergências que as separam. São, na 
maioria das vezes, utilizadas e reinterpretadas dentro dos grupos 
que se formam localmente. Desse modo, as associações nascem, 
fortalecem-se em determinados momentos, enfraquecendo-se em 
outros, a partir dos quais revivem ou morrem definitivamente, 
conforme os grupos delimitados por cada uma consigam ou não 
solucionar as diferenças que os atravessam, obedecendo muito 
mais aos mecanismos de significação e relacionamento da vida 
cotidiana que àqueles derivados de sua existência legal.

Assim, a Associação de Moradores e Amigos da Covanca, fundada 
em l986 e contando, alguns meses depois, com cerca de uma cen-
tena de sócios, encontrava-se já desativada, conforme expressão 
de alguns dirigentes, em janeiro de l989. A expressão recorrente 
sinalizava que, mantendo sua existência formal sem realizar suas 
atividades precípuas, completamente abandonadas há alguns me-
ses, a associação poderia sustentar-se como espaço possível por 
um tempo indefinido. Ao final do ano de l990, quando legalmente 
nova diretoria deveria ser eleita, alguns preparativos puderam ser 
registrados visando à sua reativação com uma nova articulação das 
pessoas no local. Este processo, que só foi acompanhado nas suas 
etapas preliminares, porque coincidiu com a fase de encerramento 
do trabalho de campo, parecia indicar a substituição completa da 
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primeira diretoria como forma de superar, sem conflitos aparentes, 
os impasses que se tinham apresentado anteriormente. De qualquer 
modo, exibida sempre como inserida dentro dos parâmetros legais 
(os papéis estão todos aqui, tudo certinho, até papel timbrado 
tem, com o CGC e tudo), os dirigentes desta associação de mora-
dores situavam, como em todas as outras, seu objetivo primeiro 
na melhoria das condições infra-estruturais urbanas do local. 
Neste movimento, explicitavam tais problemas, situando-os como 
problemas comuns, no que deslocavam diferenças nesse aspecto 
(quem tinha ou não fontes alternativas de água, ruas de acesso 
fácil, proximidade maior ou menor das áreas de acumulação de 
lixo ou de encostas). No mesmo movimento, são desenfocadas 
outras diferenças. Uma leitura, relativamente fácil, da carência do 
local cria o terreno homogeneizado que possibilitará a reunião em 
torno de objetivos comuns, a serem perseguidos dentro e fora dali, 
no difícil processo de se fazerem ouvidos em diferentes órgãos 
municipais e estaduais. Contudo, nem mesmo alguns importantes 
sucessos obtidos pela primeira diretoria impediram o esvaziamento 
da associação, observado durante o período da pesquisa. A tenta-
tiva de operacionalizar a existência da comunidade da Covanca, 
categoria que passa ao primeiro plano do discurso, projeto e ins-
trumento de ação, enfatizando o partilhar um território comum 
visando, certamente, fortalecer as reivindicações frente a órgãos 
que administram recursos escassos, esbarra num processo de 
acusações mútuas que, em diferentes momentos, atualiza os eixos 
básicos de diferenciação presentes nas relações entre as pessoas.

Para operar a constituição da Covanca simbólica, é necessário, 
antes de tudo, separá-la da Coruja, isto é, criar um recorte na se-
leção dos sócios que congregue os trabalhadores pobres da área, 
excluindo os bandidos e marginais que partilham o mesmo espaço 
físico, com os quais se convive cotidianamente. Há um episódio 
exemplar a esse respeito, registrado numa série de conversas e 
entrevistas. Em l987, a diretoria da associação de moradores com-
pareceu a uma reunião com representantes da Telerj e da Cedae, 
quando foi solicitada a transferência do único telefone público da 
área, que estava instalado no interior de um bar, para o local então 
alugado como sede da associação, um pequeno prédio comercial 
pertencente ao Seu Devair, alguns metros adiante. A reunião foi 
registrada pelo jornal O Fluminense, guardado junto com outros 
recortes que se referem à atuação da associação que publicou o 
motivo pelo qual solicitavam a transferência:
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o local onde fica o aparelho dificulta o seu uso pelas senhoras 
do bairro, que ficam constrangidas com o tipo de freqüência 
daquele comércio.

A notícia provocou grande problema no local para os membros 
da diretoria da associação de moradores. Segundo rememoram, 
o proprietário e freqüentadores do bar ficaram profundamente 
indignados com a notícia. Entre eles, alguns, que os mexericos 
locais apontam como puxadores de automóveis, enviaram recados 
assustadores. Imediatamente, amigos e familiares das pessoas 
envolvidas construíram, no bar, uma outra versão/ interpretação 
para o pedido feito à Telerj, desculpando-se pelo mal-entendido. 
Posteriormente, a companhia telefônica instalou um outro apare-
lho, no local solicitado, sem desativar o primeiro.

O episódio exemplica a dificuldade, inerente a processos como 
este, quando se tenta, de algum modo, formalizar e formatar um 
grupo, recortando-o no mesmo território onde se passam outros 
domínios da vida social das pessoas envolvidas. Neste mesmo 
sentido, pode ser vista a participação feminina na diretoria da 
associação. Como uma associação de moradores não traz, em si 
mesma, marcas femininas ou masculinas, possibilita a participa-
ção de homens e mulheres que são igualmente estimulados a se 
juntar ao grupo inicial. Alguns homens, como Seu Zuzinha, numa 
explicação posterior, alegam ter preferido não participar porque já 
sabiam no que ia dar, deixando às suas mulheres a ocupação deste 
espaço. De fato, pelo que pude conhecer no momento da pesquisa 
e recompor do período de maior atividade da associação, havia 
duas mulheres na diretoria (presidente e secretária), ambas muito 
atuantes, e várias associadas que, juntamente com os homens, 
participavam das reuniões e tomavam as decisões. Contudo, essa 
participação feminina, quando muito ativa, é obstaculizada pela 
rígida separação dos papéis masculinos e femininos, anotados tanto 
em estudos que delimitam seu objeto na classe trabalhadora, tal 
como o “sexismo” apontado por Willis (l99l, p. 62 ; ver também 
HOGGART, 1973 ; FOOTE-WHITE, 1973 ; e, no Brasil, DUARTE, 
1986a), quanto por outros que tomam recortes diferentes como 
aquele dos “moradores da periferia” (CALDEIRA, 1984, p. 172). 
Assim, acrescentando-se aos ricos relatos da então presidente da 
associação sobre os problemas que tinha com os ciúmes de seu 
marido em relação aos outros homens da diretoria e os de suas mu-
lheres em relação a ela, há uma série de observações, de homens e 
mulheres, questionando se uma mulher pode tomar a frente de uma 
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associação. Na verdade, é a esposa de um aposentado, Dona Giza, 
quem melhor explicita a contradição percebida entre os papéis de 
dona-de-casa e o de presidente de uma associação de moradores:

G: ... Agora, na associação, se esses aposentados, meu marido 
mesmo, se unissem, dessem as mãos, que dizer, a união faz a 
força e eles faziam a corrente pra frente. Mas não! Se acomoda-
ram, deixaram uma mulher dar aquele incentivo. Tinha também 
certas reuniões em que ela, sem querer, eu acredito que era sem 
querer ou hábito que ela tinha de falar com o marido dentro de 
casa, ela ofendia os homens

S: Ofendida como?

G: Com palavras: “Isso não é pra mulher, isso é pra homem, mas 
se existisse homem no local!” Quer dizer, eu quero crer que ela 
ali misturava um pouquinho o lar dela com a associação. Aí, os 
homens foram deixando, deixando...

S: É uma pena, porque se conseguiu o negócio da água, podia 
conseguir outras coisas...

G: Ao menos essa rua, se asfaltassem... E outra coisa, esgoto... 
É uma coisa que devia ir adiante, mas parou. Nem tudo a mulher 
pode resolver, né? Por muito valente que seja! Ela mesma, quan-
tas vezes já disse: Saí junto 10 hora, cheguei 4 e tantas, quase 
junto com o seu marido.” “Não pode! Ela é uma dona-de-casa! 
Agora, porque esses, que são aposentados, não se uniram a ela 
pra dizer: “Bom, eu apanho então a frente. Você pode ser uma 
das pessoas mais fortes, mas eu ajudo você.” Não, se acomo-
daram, não são unidos. Infelizmente para o progresso do local, 
não tem união. 

Eis aí, bem entretecidas, as dificuldades derivadas do fato de 
uma mulher assumir um papel ativo em público. No limite, é 
claramente um papel reservado aos homens que, ao “deixar” que 
seja apropriado por uma mulher, expõem-se ao questionamento 
de sua masculinidade. Por outro lado, esta específica mulher tam-
bém é questionada em sua feminilidade, pois precisa ser valente 
e expõe-se a interpretações de sua vida conjugal porque mistura 
um pouquinho o lar dela com a associação. A incompatibilidade 
do principal papel feminino, o de dona-de-casa, que inclui o de 
mãe de família, com posições de comando externas à casa, e a 
incompatibilidade do papel masculino predominante – o de pro-
vedor da casa/trabalhador em tempo integral – com o investimento 
necessário para resolver as questões locais parecem ter apenas uma 
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saída lógica: o engajamento dos homens aposentados. Subvertendo 
princípios simbólicos fundamentais que garantem formas básicas 
de organização, nas quais um determinado tipo de família é central, 
as posições de Neuza e, secundariamente, de Olga, a secretária 
cuja atuação também deixou muitos registros, é extremamente 
ameaçadora para o orgulho masculino, gerando efeitos contrários 
àqueles projetados através da categoria comunidade.

Contudo, embora não haja dúvida sobre os efeitos embaraçosos 
da separação entre trabalhadores e bandidos e dos efeitos dis-
ruptivos de uma associação comandada por uma mulher valente, 
contradição em termos desta lógica, a dificuldade maior em ope-
racionalizar a união, através da homogeneização das condições 
de vida, provém de uma específica interpretação das relações 
entre as pessoas do local e o quadro político-partidário da so-
ciedade na qual se inserem. Isto porque se as pessoas, tal como 
os moradores da Cidade de Deus, cuja relação com os políticos 
foi tão bem analisada por Zaluar (1985), supõem necessária uma 
barganha política em que trocam seus votos por benfeitorias no 
local, esse processo traz em seu bojo também uma contradição 
que, no caso, mostrou-se insuperável, levando à desativação da 
associação, após o término das eleições municipais. Para que se 
possa lidar com pessoas tão pouco confiáveis quanto os políticos, 
acusados de demagogos, enganadores, interesseiros, mentirosos, 
desonestos, é necessário que os intermediários locais nesse pro-
cesso tenham, por sua vez, construído relações mais fortes com 
as pessoas, de modo que, controlando pessoalmente as relações 
com os políticos, que tendem inclusive a uma certa intimidade, não 
passem, eles mesmos, a ser contaminados, em seu papel político, 
pela avaliação feita daqueles. Por isso, a explicação mais comum 
para a desativação da associação, post factum, frise-se, situa-se, 
justamente, neste terreno, quando se enxerga, por trás dos seus 
objetivos explícitos, escusos interesses políticos. É tudo interesse 
político é a expressão mais comum, sendo auto-explicativa para 
eles porque a continuidade do discurso sobre o tema, em geral, 
depende da provocação do pesquisador. Tendo como pano de fundo 
um modelo idealizado do que deveria ser a associação, em que a 
solidariedade moral entre iguais seria a tônica, devendo funcionar 
não apenas na busca da melhoria das condições coletivas, mas 
também como um canal de apoio aos indivíduos que, por uma 
razão ou outra, estivessem necessitando de ajuda, tendem a inter-
pretar o prestígio político que pode ser acumulado nas posições 
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de direção como uma ameaça de apropriação individual de bens 
materiais e de poder que, sendo produzidos pelo grupo, só por ele 
poderiam ser apropriados. Trata-se de uma delegação de poderes 
sempre condicional que é implacável com qualquer sinal de que 
algum tipo de benefício pessoal esteja sendo usufruído por aqueles 
colocados em posição de liderança. Concretamente, esse processo 
realiza-se através de acusações mais ou menos veladas que justifi-
cam a desativação da associação. Assim, aos rumores ainda muito 
fortes de desonestidade da diretoria, ligada ao uso do dinheiro 
recolhido dos associados, acusação que é mencionada quer para 
defender as pessoas envolvidas, quer para atacá-las, somam-se as 
declarações bem menos ambíguas a respeito das intenções políticas 
pessoais de algumas pessoas atuantes na associação. Expõem-se 
as ligações entre as pessoas do local e políticos profissionais, 
especulando-se também sobre os projetos políticos pessoais de 
cada um. O envolvimento com os políticos ou com a política é, 
na grande maioria das avaliações, escuso por definição, contendo 
a possibilidade de transformá-los em simples instrumentos das 
manipulações interesseiras dos políticos profissionais. Algumas 
vezes, a candidatura à vereança, por duas vezes derrotada, de um 
trabalhador aposentado do local é lembrada nestas avaliações. 
Enquanto para alguns ele é um político interesseiro como outro 
qualquer, preocupado apenas em obter um modo de ganhar fácil, 
para outros é diferente, porque é um amigo nosso, um rapaz daqui 
que só quer mesmo ajudar a gente. No mesmo sentido deve ser 
interpretada a acusação feita por um rapaz e sugerida com menos 
clareza por alguns outros, de que uma das benfeitorias consegui-
das para o local pela associação de moradores – o manilhamento 
parcial de um “valão” de esgotos – atendeu exclusivamente aos 
interesses particulares de um dos membros da diretoria, já que o 
referido “valão” ameaçava derrubar a parte de trás de sua casa. 
O fato da obra ter se limitado àquele trecho é considerado prova 
mais que suficiente para esta interpretação.

A atenção, assim, está sempre dirigida para os possíveis  benefícios 
pessoais que os membros da diretoria possam auferir no processo 
de representar externamente o local, gerando uma desconfiança 
permanente e acusações variadas. É como se, bem ao molde das 
chefias tribais, cujo cerne foi sumarizado por Pierre Clastres (l978, 
p. 21 e 132) na tese da “sociedade contra o Estado”, estivéssemos 
frente a grupos sociais “contra” a existência de uma esfera interna 
de poder que operaria uma forma de diferenciação não-controlável 
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e colocada num campo em que não consideram possível a reci-
procidade. Do mesmo modo que tentam controlar, através dos 
mexericos, os signos diferenciais de riqueza, interpretando-os 
imediatamente como ilícitos, é também considerada como exter-
na a essa ética a acumulação de prestígio político que, correta ou 
incorretamente, propicia leituras em termos do usufruto de bene-
fícios individuais. Este é, sem dúvida, um limite que não pode ser 
ultrapassado, e a delegação de representatividade cessa quando se 
instala a suspeita de que a associação está servindo a interesses 
individuais. Não é necessário um conflito aberto para expressar 
isso, basta torná-la desativada, isto  é, negar-lhe sustentação no 
local. Neste caso, a pressão pelo nivelamento de que fala Hoggart 
(1973, p. 103), usando os mecanismos difusos que a caracterizam, 
é suficiente para expressar a recusa de uma diferença diante dos 
valores dominantes.

*****

É um processo muito semelhante que vai tornar inviável a Fun-
dação Santa Francisca Cabrini, criada poucos meses depois da 
associação de moradores. A fundação, como era referida, estava 
estreitamente ligada ao Unidos Futebol Clube. Tinha, na sua pri-
meira e única diretoria, alguns dos mais representativos membros 
do clube, cuja sede também usavam, provisoriamente, como a da 
fundação. Contudo, a separação legal entre as duas associações 
era enfaticamente referida. Apesar disso, era perceptível, por 
diversos dados, o colamento entre elas. Desse modo, assim como 
o clube de futebol, a fundação não poderia deixar de ter uma di-
retoria exclusivamente masculina, com maioria de aposentados, 
no que evitavam alguns problemas ocorridos com a associação 
de moradores. O grupo que se juntou para criá-la tentava colocar 
em prática um modelo mais assistencialista que participativo, 
mesmo incluindo como seus os mesmos objetivos da associação 
de moradores, em termos de melhorias infra-estruturais urbanas. 
Sua proposta, todavia, era bem mais ampla, aproximando-se mais 
de um modelo idealizado de “solidariedade moral”, na medida em 
que o foco central do discurso sobre seu propósito é o da ajuda. 
A preocupação primordial era com uma atuação sobre a carência, 
em especial no modo como se apresenta no consumo doméstico, e 
na formação das crianças, para as quais se projetaram – chegando 
algumas a se realizar – muitas atividades esportivas, percebidas 
simultaneamente como de lazer e educativas, bem como educação 
profissional. É um modelo que visa, por conseguinte, tanto à manu-
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tenção de padrões materiais mínimos que permitam a manutenção 
dos padrões morais, quanto, mais diretamente, à reprodução destes 
padrões nas crianças.

É importante fazer aqui uma pequena digressão acerca desse 
modelo porque ele é fundamental, tanto para a compreensão mais 
imediata do relato etnográfico que se fará a seguir, quanto para 
uma visão mais clara do modo pelo qual estas pessoas imaginam a 
sociedade. De fato, é um modelo muito difundido que era, muitas 
vezes, contraposto ao formato da associação de moradores, como 
já indiquei rapidamente antes. Ele tem dois eixos complementares. 
Sob um aspecto, constrói-se em torno da categoria ajuda. São fre-
qüentes as referências a uma expectativa de que uma associação de 
moradores tem como função precípua ajudar materialmente aos 
seus associados em caso de necessidade. Reproduzido em vários 
discursos, este aspecto está perfeitamente contido no de Fábio:

Associação é, poxa ... Eu subo em lugar, que eu vejo, morro que 
eu vou, Santa Rosa, uma porção de lugar, Morro do Cavalão ... 
Associação que eu sei é uma associação que se empenhe em 
ajudar quem não tem condição. Se você quer fazer uma casa, 
você mora no morro, essa associação dá uma reunião, a asso-
ciação dá pagode, como já cansamos de fazer pagode em uma 
porção de associação, essa associação tem uma conta no banco 
e se empenha pra arrumar um dinheiro pra ter sempre na asso-
ciação. No caso, pode ser você ou outro que precisar dele, você 
pode até apanhar dessa associação. Aqui não tem nada disso, 
eles não fazem nada. O que eles fazem aqui é festinha, quando 
eles querem fazer aí, mas tudo pensando em arrumar dinheiro 
pra eles mesmos.

Desse ponto de vista, trata-se de uma ajuda entre iguais, diferen-
ciados momentaneamente por situações determinadas. Voltarei a 
este ponto adiante. Mas o modelo tem uma outra dimensão em que 
o agente principal é o governo, que teria como obrigação ajudar, 
mas, necessariamente, disciplinando. Este aspecto encontra-se 
elaborado no discurso dos aposentados e, não raramente, envolve 
extensos programas de recuperação e controle de todas as catego-
rias sociais vistas como problemáticas. A sofisticação e os detalhes 
destes discursos indicam que são objeto de reflexão e conversa 
constantes, mas dificultam sua reprodução integral. Embora pos-
sam assumir formas específicas algo diversas, o princípio de que se 
nutrem é o mesmo: o projeto de uma sociedade organizada segundo 
os padrões morais do trabalho. Dois destes programas destacam-
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-se no material. O primeiro, longamente enunciado pelo Seu Jair, 
indica os modos pelos quais o governo poderia, se tivesse moral, 
acabar com os mendigos, camelôs e favelados e, nesse processo, 
acabaria simultaneamente com os menores marginais e os margi-
nais, maconheiros e chefes de quadrilhas. A idéia fundamental é 
de uma atuação do governo específica para cada caso que, através 
de ações policiais, acabasse com cada um destes problemas mas 
providenciasse os modos para que sobrevivessem sem retornar às 
antigas atividades. Com relação aos mendigos, camelôs e favela-
dos, por exemplo, o projeto é, resumidamente, o seguinte:

Então, se a polícia agisse, tirava ele da rua. Naturalmente, o 
governo tem que ter moral, moral, que eu quero dizer, é apoio a 
essa gente. Porque tem o asilo lá pra botar. Então, faz triagem, 
vê o que tem, se é maluco ou não é. Se é vagabundo, bota ele 
pra trabalhar numa fazenda-modelo dessa aí. Isso é o mendigo. 
Camelô é um meio de corrupção de crianças menores que vai 
pro meio deles ... porque a maioria deles num trabalha ali por-
que quer não, é porque é vagabundo. E eles ali ganha mais do 
que o salário mínimo tá sabendo? Por isso é que eles querem 
aquela moleza, num quer trabalhar, né. Quer dizer, são gente 
inútil... Nossa nação não pode dar apoio a eles, quer dizer, não 
dar mordomia, porque apoio tem que dar, tem que tratar deles 
porque infelizmente eles são seres humanos, né. ... Aí entra o 
governo com aquele negócio que eu tava falando, botar um setor 
de apoio pra arrumar emprego pras pessoas. Num é dar auxílio 
desemprego, não, que isso é a maior tapeação... E o favelado: 
se o governo cercasse uma favela dessas, faz o cadastramento 
... cercar, botar a polícia lá tomando conta pra não deixar fazer 
barracos lá. Se fizer, perde, expulsa dali ... E não dá incentivo a 
favelado... Então se o governo, alguma área dessa é do governo, 
faz uma casa, um terreninho de 10 por 20... então, com água, 
luz, tudo direitinho, quem não quer uma casa dessas? E num dá 
de graça, não, eles iam pagar tantos por cento do salário deles...

O segundo programa refere-se mais especificamente aos menores 
abandonados e alimenta-se da memória de uma instituição que 
existiu em Neves nas décadas de 40 e 50, referida apenas como o 
patronato, mantido pelo governo: 

Conforme eles falam aí, garotos, menores na rua, mas cadê o 
patronato antigo, que ensinava, num deixava ninguém ficar 
abandonado? Existia o patronato, né, aqui em São Gonçalo, né. 
Tudo isso acabou. Existia um carro que passava pra ver quem 
estava perambulando pela rua pra levar. Pra num deixar ficar aí. 
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Agora tudo isso acabou. O prédio tá vazio. O patronato pertencia 
ao governo. Então, todos os dias passava um carro do Juiz de 
Menores. Menores perambulando pela rua, então apanhava e 
levava. Se tivesse pai e mãe responsável, tinha que ir lá buscar e 
pagava multa, né. E que num tivesse, ficava lá, o Estado tomava 
conta. Dava estudo, profissão ... Tinha até uma banda! Era um 
internato. E ensinava tudo aí: era música, profissão, carpinteiro, 
marceneiro, serralheiro... E vendia, qualquer um podia chegar 
lá e fazer sua encomenda. O governo dava amparo. (Seu Lino)

Como se vê por estes exemplos, a proposta da Fundação Santa 
Francisca Cabrini não estava criando um modelo novo de associa-
ção local. Estava apenas concretizando e atualizando um modelo já 
existente, concorrendo, sem dúvida, com a associação de morado-
res quanto à “eficácia” das alternativas de atuação sobre o espaço 
local. Pelos exemplos, também é possível compreender que a 
íntima ligação da fundação com a Legião Brasileira de Assistência 
(LBA) também não poderia aparecer como problemática, já que, 
como órgão do governo federal, viria ocupar um papel já esperado 
e, mesmo, requerido. De fato, a LBA era a principal agência de 
captação de recursos materiais e humanos utilizada pela fundação. 
Como ela funcionasse na base estreita de uma diretoria com quatro 
membros e algumas poucas pessoas a mais sem funções explícitas, 
não se registra a preocupação de ampliar a incorporação de pessoas 
do local ao projeto. Não havia, também, previsão sobre as formas 
específicas que poderia tomar esta participação. As pessoas que 
se juntaram a eles o fizeram de modo episódico e informal, mas 
certamente com o apoio dos membros mais ativos do Unidos Fu-
tebol Clube. Nisso também a fundação diferia da associação de 
moradores que, através da categoria comunidade, buscava incluir 
o maior número possível de pessoas, dentro, evidentemente, das 
categorias recrutáveis. No caso da fundação, mais importantes 
eram as relações com a agência externa de assistência, funcionan-
do a diretoria como redistribuidora de bens e serviços da LBA, o 
que lhes possibilitava acumulação de prestígio social e político 
no local. Na verdade, é impossível deduzir o grau de autonomia 
da Fundação Santa Francisca Cabrini em relação à LBA no mo-
mento de sua criação, anterior ao início da pesquisa. Mas é muito 
claro que a proposta da LBA é reinterpretada pelo grupo local, do 
mesmo modo que são as suas próprias questões que inviabilizarão 
a fundação, profundamente cindida após um longo processo de 
divergências entre o presidente e os outros membros da diretoria. 
O conflito revela os próprios limites do modelo assistencialista, 
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já que, supondo a existência dos mais pobres, mais carentes, que 
devem ser assistidos e apoiados, opera com uma visão mais nuan-
çada da pobreza, condição da qual não se excluem os membros da 
fundação. Por isso, acredito que não seja casual que a fundação, ao 
usar a sede do Unidos Futebol Clube e projetar seu próprio prédio 
para um local muito próximo, situe-se espacialmente na área mais 
identificada com a Coruja, embora um de seus membros principais 
(Seu Ademar) resida no lado oposto da área, bem próximo à sede 
da associação de moradores. Escalonar a pobreza significa também 
operar com a difícil separação entre trabalhadores carentes, muito 
mais uma situação que uma condição, à qual qualquer um deles é 
suscetível num momento de crise não-controlável, e vagabundos, 
aproveitadores, possivelmente ladrões, que optaram pela recusa 
ao trabalho como modo de vida. A interpretação do Seu Jair acer-
ca dos mendigos, camelôs e favelados pode indicar algumas das 
dificuldades desta distinção.

Assim, mesmo operando com a distinção primeira feita pelos tra-
balhadores do local e pela associação de moradores para delimitar 
a Covanca simbólica, o processo aqui torna-se mais complexo 
porque, ao contrário do movimento da associação em que o re-
corte cria uma base homogeneizante a partir da identificação de 
condições de vida comuns, sobre as quais a comunidade assim 
criada deve atuar em conjunto, o modelo assistencialista trabalha 
com as diferenças, propondo um escalonamento da pobreza e a 
permanente discussão sobre seus limites. Portanto, a questão de 
quem deve e quem não deve ser assistido torna-se crucial.

A situação gerada pelo presidente da fundação, que precisou, ele 
mesmo, de socorro, após um temporal que derrubou sua casa, 
passando a morar na sede do clube/fundação com sua família, atu-
aliza dramaticamente a discussão sobre esses limites. Embora não 
fosse incomum a utilização deste local como moradia provisória 
para aqueles ligados ao clube que dele necessitassem, neste caso, 
as coisas foram se tornando paulatinamente muito complicadas. 
Tendo se instalado por mais de um ano no pequeno prédio do clube 
e demorando em providenciar o conserto de sua casa, para o qual a 
própria fundação tinha obtido material na LBA, o comportamento 
do presidente gerou as primeiras suspeitas de que algo estava er-
rado. Suspeitas mais graves de utilização do local para comércio 
particular e de apropriação do material doado para distribuição 
gratuita configuram-se, pouco a pouco, relatadas longamente por 
cada um dos outros membros da diretoria. Finalmente demonstra-
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ram, para eles, que o presidente da fundação tinha ultrapassado o 
perigoso limite moral, fundamental para existência da associação. 
A própria justificativa apresentada para explicar as freqüentes 
festividades vistas no local, de que eram festas de aniversário 
de pessoas da família, eram constantemente repetidas, inclusive 
pela diretoria do clube – que tentava recuperar a sede para seus 
próprios fins – como a prova de que seus princípios éticos não 
eram mais os mesmos:

Disse que tinha o aniversário de uma filha dele, de 15 anos. Pô, o 
cara está com dificuldade pra fazer a casa e vai fazer aniversário 
de l5 anos? (Valdir, diretoria do Unidos Futebol Clube)

Contrariando frontalmente os princípios éticos que hierarquizam 
a aquisição de bens e o emprego de esforços e dinheiro a partir 
de uma hierarquização de valores materiais e simbólicos, torna-se 
francamente incompreensível, dentro dos mesmos padrões, aquele 
que, tendo se tornado objeto de assistência, tendo exposto difi-
culdades no limite extremo das possibilidades não-vergonhosas, 
instalar-se nessa situação, sem fazer sacrifícios e movimentos 
visíveis para o retorno à “normalidade” e privacidade da casa, 
fundamental para a imputação das identidades. Explicar, nesta 
situação, uma festa como comemoração de aniversário familiar 
é absolutamente agramatical dentro desta ética, servindo mais 
para confirmar as suspeitas de que ele se aproveitava da situação, 
do local e dos alimentos doados, negociando o inegociável. A 
justificativa, no caso, transformava-se em prova da transgressão. 
Após uma série de episódios conflituosos, com ameaças de parte 
a parte, inclusive de agressão física, que não se concretizaram, 
o presidente foi ficando cada vez mais isolado, já que não tinha 
suficiente prestígio no local para competir com os outros membros 
da diretoria, ligados entre si, e personagens muito importantes na 
área, sob vários aspectos:

Ele disse que o impasse de uma qualquer realização ou de conti-
nuidade numa sociedade aqui dentro era eu  e esse meu irmão que 
está aí  e meu compadre. Sou residente aqui mais de quarenta, pô, 
quarenta, cinqüenta e tantos anos. Ele morou aqui antes, sumiu, 
voltou agora! Aí foi falar isso pra rapaziada, aí se deu mal: es-
cuta aqui, afinal de contas, o senhor tá o quê? Qual o problema? 
O senhor tá falando mal do compadre Ademar, do Dorival, do 
Neto? Tá falando mal desse pessoal? O senhor não leve a mal, 
não, hein, eles são residentes aqui há muito tempo, todo mundo 
gosta deles aqui. O senhor veio praqui ontem. (Ademar) 
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Atualizando o eixo fundamental de diferenciação e hierarquização 
baseado no tempo de moradia, ligado ao conhecimento mútuo, 
função do tempo em primeiro lugar, Seu Ademar considera como 
erro de avaliação grave que tiveram o de confiar em alguém que 
morou lá algum tempo, saiu e voltou apenas recentemente. Ele 
não era suficientemente conhecido. A avaliação é repetida por 
todos os outros. Nesse sentido, o episódio torna-se exemplar para 
eles mesmos, reafirmando a importância de um dos princípios 
fundamentais através dos quais organizam suas vidas e, mais es-
pecificamente, orientam-se no nível local: a valorização de uma 
dimensão pública da identidade que se expressa no ter ambiente 
e ser conhecido.

Há várias formas de expressar este princípio, que aparece em to-
das as avaliações do local. Colocado num eixo temporal, uma de 
suas dimensões mais acionadas é uma hierarquização das pessoas 
pelo tempo em que residem na área, sendo a declaração do Seu 
Ademar – moro aqui há cinqüenta e tantos anos – o anúncio do 
seu lugar nessa hierarquia. Todos os moradores que estão lá há 
mais de vinte anos repetem, com visível orgulho, esta formulação. 
Mas ela remete, fundamentalmente, ao conhecimento mútuo, isto 
é, implica não apenas em ser conhecido mas também em conhecer, 
ser capaz de mapear o território, distinguindo as pessoas umas 
das outras, separando trabalhadores de bandidos, desempregados 
de vagabundos, inquilinos de proprietários, donas-de-casa de 
mulheres da vida e, estas, das mulheres valentes, incluindo possi-
bilidades quase inesgotáveis. O problema, portanto, nos focos que 
colocam nos relatos, foi o da incapacidade de situar o presidente 
da fundação neste mapa.

Infelizmente, não foi possível obter a versão do presidente da fun-
dação, embora eu tenha feito uma tentativa no início da pesquisa. 
Com o desenrolar do trabalho e o estreitamento de nossas relações 
com um grupo de aposentados, nos quais se destacavam os três 
membros da diretoria com os quais brigou, tornou-se inteiramen-
te impossível entrevistá-lo. Além disso, seu isolamento no local 
era realmente notável. Mas ele reteve um trunfo importante, que 
inviabilizou a recomposição da fundação a partir do grupo mais 
forte. É que, nos espaços possíveis de auto-regulamentação legal, 
foi instituída pelo grupo a presidência vitalícia, num processo que 
nunca ficou bastante claro para mim. Além de revelar uma relação 
de confiança mútua irrestrita no momento do surgimento, a insti-
tuição desta figura jurídica tão incomum nas formas associativas 
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atuais tem, possivelmente, alguma ligação com a doação do terreno 
para a sede por uma ex-moradora do local, da qual o presidente 
declarava ser filho de leite, condição que, segundo os outros, era 
negada por ela. O fato é que, escolhido como presidente vitalício, 
manteve o domínio legal sobre a fundação, conservando, inclusive, 
em seu poder, todos os documentos. Retirado o apoio da LBA, 
cujos intermediários posicionaram-se francamente com os outros 
membros da diretoria, restou-lhe o controle legal. É presidente vi-
talício de uma fundação que não mais existe. Os outros, entretanto, 
mantêm o projeto assistencialista e, algumas vezes, nas conversas, 
referem-se à possibilidade de reiniciá-lo por outras vias.

Movendo-se numa outra faixa no local, o Unidos Futebol Clube, 
fundado em 1947, resiste, com períodos de maior e menor ativi-
dade, congregando gerações diferentes de homens que praticam o 
futebol – ou apenas gostam de assistir aos jogos –, o único esporte 
do local, ainda gerador de sonhos e paixões. O clube está presente 
na vida de oito dos quatorze jovens incluídos na pesquisa e de 
sete dos dezenove aposentados. Embora, eventualmente, tenha 
projetos que ultrapassem o esporte, como o decisivo apoio dado 
à Fundação Santa Francisca Cabrini, em geral limita-se, sob esse 
ângulo, a promover festas sob qualquer pretexto – juninas, fim de 
ano etc. De uma maneira geral, mesmo estando presente significa-
tivamente na vida local, seus objetivos mais específicos o tornam 
mais imune às crises que inviabilizam as outras associações. Isso 
não significa, contudo, que sua história seja muito diferente sob 
este aspecto. Pelo que foi possível recompor, há longos períodos 
de desativação, alguns deles imediatamente ligados a problemas 
com as diretorias eleitas. No momento da pesquisa, o Unidos 
havia retomado há poucos meses a sede e encontrava-se numa 
fase de bastante atividade, com dois times jogando, alguns proje-
tos de recuperação do campo e de participação em campeonatos 
maiores. É interessante que tenham encontrado um modo de 
atuação da diretoria em que o grupo como um todo, eleito para 
determinado período com funções específicas, se rearranja a cada 
momento, independentemente da atribuição de cada um, absor-
vendo afastamentos e retornos individuais que se dão ao sabor 
das disponibilidades de tempo e do envolvimento particular. No 
decorrer da pesquisa, o presidente do clube estava afastado – por 
muito trabalho –, mas outros três membros dividiam entre si as 
atribuições dele, mantendo o clube em funcionamento. Contudo, 
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o clube de futebol local poderá ser melhor compreendido num 
outro contexto, tema do capítulo seguinte.

Notas
1 Informação constante da entrevista com o professor Evadyr Molina, calculando 

que deve datar do início do século XVII, quando foi criada a Fazenda de Nossa 
Senhora das Neves.

2 A primeira possibilidade efetiva de estabelecer contatos mais intensos 
apresentou-se na igreja de Santo Antônio, católica, através das reuniões de 
oração.

3 Um dos primeiros estranhamentos que tive, neste local, ocorreu logo após a 
travessia deste beco. Espantou-me a quantidade de cabras e galinhas soltas 
nas ruas, convivendo com cachorros e gatos, existentes em todo lugar. A 
quase total ausência de tráfego de automóveis nestas ruas, onde também 
não passam ônibus, facilita isto. Estes animais, como soube depois, têm 
seus proprietários reconhecidos, e quase todos criaram galinhas ou cabras 
por ali. Conheci apenas duas casas que tinham galinheiro. Eventualmente, 
desaparece um animal de alguém, o que gera algum falatório e, algumas 
vezes, desavenças mais graves. Algumas pessoas desistiram desta prática 
depois que muitos de seus animais sumiram. A situação oposta, a invasão 
do terreno das casas pelos animais dos outros, especialmente as cabras, 
também gera conflitos. Apesar disso, os animais permanecem circulando 
na rua e, visualmente ao menos, não parecem diminuir. Também os cães e 
gatos que perambulam por lá são, na sua maioria, reconhecidos, o que se 
expressa pelas fitas e cordas que levam ao pescoço, atestando a presença 
da mão humana e o fato de pertencerem a alguém.

4 Na verdade, esta é uma das duas carreiras universitárias efetivamente 
iniciadas por pessoas do local. A outra é a engenharia. Mas, como Dona 
Florinda aponta, há mesmo uma grande quantidade de pessoas, mulheres 
na quase totalidade, que são informalmente iniciadas por outras no trabalho 
que denominam como de auxiliar de enfermagem. Trata-se de um trabalho 
realizado em casas de pessoas de classes mais altas, para cuidar de idosos ou 
doentes, em plantões de 12 ou 24 horas. Algumas vezes propicia passagens 
para o trabalho em clínicas ou hospitais.

5 O termo madame, como utilizado por eles, é pleno de significados, que se 
situam todos na marcação de uma diferença social. Assim, algumas vezes 
eu mesma era chamada de madame, exclusivamente pelos homens, não 
sem uma ponta de humor na referência, mas, sem dúvida, recolocando-me 
no meu lugar, isto é, lembrando que eu só podia estar ali por ser de outra 
classe e uma dona-de-casa omissa. A utilização do termo, em especial pelas 
mulheres referindo-se às patroas, lembra também que, além das diferenças 
de classe, as mulheres são pensadas como tendo em comum o universo 
doméstico (tema, por exemplo, do interessante artigo de ALMEIDA, 1982), a 
partir do qual é desvalorizada a madame. Um outro emprego do termo que 
detectei, muito especial, ocorreu numa situação de intenso conflito conjugal 
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entre Seu Ademar e a esposa, quando ele referia-se a ela como madame nas 
suas verbalizações sobre o assunto, expressando sua raiva.

6 Agrupando grande parte da literatura sobre identidade social em antropologia, 
Duarte (1986a) aponta três diferentes níveis em que tem sido abordada e 
analisada, enfatizando o terceiro nível, englobante dos anteriores, que sintetiza 
o processo de identificação. O primeiro nível de abordagem seria aquele 
da “identidade emblemática”, referente às “substantivações” sociológicas 
diferenciadoras de grupos justapostos na sociedade, produzindo um quadro 
social estático. O segundo seria o da “identidade contrastiva”, onde seriam 
destacados os mecanismos de identificação que supõem um outro ou 
outros, logo construindo identidades opostas que formam, muitas vezes, 
pares relacionais. O terceiro e último nível seria aquele da “identidade valor”, 
totalizador dos anteriores e dependente da construção de modelos de nível de 
abstração mais alto que buscariam dar conta dos valores fundamentais que 
dão significado e especificidade à vida dos grupos, isto é, remetem à própria 
cultura em sentido amplo.

7 O uso dos uniformes antigos de empresas de transporte tem um objetivo 
muito mais instrumental que expressivo, já que permite andar gratuitamente 
em alguns ônibus urbanos.

8 Há um interessante registro a esse respeito no trabalho de Bosi (1977, 
p. 147) sobre leituras de operárias. Ela verifica que, dos poucos livros que 
são comprados, entre outras razões porque são caros, a maioria é adquirida 
pelo sistema de prestações mensais em kombis que estacionam na porta da 
fábrica, editados em “volumes atraentes, com encadernação vistosa, letras 
douradas e preços altíssimos” (Bosi, 1977, p. 148), sendo os mais procurados 
os de “conhecimentos gerais”.

9 Estas categorias, contudo, não têm o mesmo estatuto. Das três, aliás, a 
de trabalhador é a única que mantém relações estreitas com a de homem. 
Evidentemente, isto será visto com mais vagar nos próximos capítulos.

10 Este aspecto é parte de uma característica que considero mais ampla, que se 
expressa em vários outros domínios. Creio ter sido Machado da Silva (1978, 
p. 86-87) quem primeiro percebeu, no estudo dos botequins, a importância da 
apresentação de documentos nas conversas informais entre os fregueses: Mas 
o documento de trabalho não é o único valorizado: qualquer documento, por 
mais duvidoso que seja – declarações ou requerimentos em papel timbrado, 
por exemplo –, é altamente considerado. Toda ‘conversa séria’ começa ou 
termina pela apresentação de um sem-número de documentos, muitos deles 
sem nada a ver com o assunto abordado. Uma possível explicação para isso é 
que esses documentos são uma espécie de prova da ‘intimidade’ do portador 
com pessoas, órgãos, instituições, agremiações, enfim, da sua ‘importância’.” 
(Silva, 1978, p. 87). Como os botequins que estuda são policlassistas, não 
é possível, através deste texto, pensar esta preocupação com a “prova 
documental” como característica da classe trabalhadora. Análises específicas 
dos mecanismos e significado da cultura jurídica e das práticas policiais 
brasileiras encontram-se em Kant de Lima (1989). Aqui, o que estou chamando 
de “juridicidade” é apenas o modo específico pelo qual esta cultura jurídica 
se apresenta e é invocada na classe trabalhadora urbana. Nesse sentido, 
a relação feita freqüentemente entre desorganização, crime e pobreza, em 
termos amplos na sociedade, tende a afetá-los mais diretamente e, como diz 
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Ramalho (1979), colocar “a classe trabalhadora como um todo sob suspeição. 
O lugar onde a pessoa mora, o tipo de trabalho que tem, sua religião é que 
vão definir esta pessoa como propensa a atos delinqüentes” (Ramalho, 
1979, p. 164). Observação inteiramente acorde com uma das conclusões 
de Kant de Lima (1989, p. 83, grifos do autor): “Ora, a sociedade brasileira 
tem, claramente, representações hierarquizadas de suas práticas sociais. 
Por isto, o sistema jurídico escolheu um sistema misto para resolver conflitos 
por adjudicação: à polícia, o processo preliminar, inquisitorial, que apura a 
veracidade das acusações  e a situação social daqueles de quem se suspeita; 
então, à justiça, os verdadeiros culpados, aqueles que não confessaram, 
ou aqueles que, por sua situação social, ‘merecem’ o processo acusatório. 
A preocupação com a legitimação através de documentos poderia, assim, 
ser compreendida também como uma resposta a esta suspeição implícita e 
generalizada para com os mais pobres. 

11 Não se trata de ingenuidade diante da parcialidade do conjunto do sistema 
jurídico brasileiro, onde a situação social é determinante (ver nota anterior). A 
questão aqui é outra, referindo-se ao modo como a “Lei” abstrata é invocada 
internamente ao grupo que se constitui a partir do suposto de que são iguais, 
como demonstrarei adiante.

12 Um dos problemas fundamentais do local era a falta d’água. Há mais de 
vinte anos, grupos de moradores se reuniam para tentar obter solução para 
o problema, sem sucesso. As alternativas para obtenção de água no local 
eram fontes ou poços que existiam em algumas casas, gerando um sistema 
complexo de relações entre vizinhos (quem doava ou apanhava água na casa 
de quem), relembrado em muitas entrevistas. Também relatam a extrema 
dificuldade de carregar água apanhada em fábricas próximas, citando 
explicitamente o Hyme e a vidreira, tarefa que incumbia principalmente ao 
homem, com a ajuda dos filhos, segundo as entrevistas. O problema só foi 
resolvido através da associação de moradores, atribuindo-se à secretária a 
atuação mais decisiva neste sentido. Além disso, podem ser registradas como 
conquistas da associação a instalação de um segundo telefone público no 
local, além do manilhamento parcial do esgoto. Todavia, como se verá logo 
adiante, há outras versões sobre este “sucesso”.

13 Comunidade é um termo utilizado amplamente no vocabulário político das 
associações de moradores, em diversos níveis. Neste sentido, não é uma 
categoria sociológica, embora mantenha alguns dos referentes que tornam 
sua utilização tão problemática nas ciências sociais. É central, entretanto, no 
movimento associativo urbano, tendo aplicações muito difundidas como, por 
exemplo, o “telefone comunitário” de um programa de variedades na Rádio 
Globo, para o qual os ouvintes ligam quando desejam fazer reclamações sobre 
problemas de serviços urbanos no local onde moram. O jornal O Fluminense 
mantém uma coluna denominada “Agente Comunitário”, exclusivamente 
dedicada a matérias acerca das associações de moradores de Niterói e São 
Gonçalo.

14 A categoria ajuda é fundamental para a compreensão do modo como se 
articulam as relações no interior da família e entre famílias, como se verá 
no Capítulo 4. Neste contexto local, ela aparece quase como uma extensão 
deste significado, explicitamente empregada por várias pessoas, homens 
e mulheres, para designar o que entendem como papel fundamental da 
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associação de moradores.
15 Este rapaz tem uma trajetória singular. Contudo, com relação ao local, expressa 

pontos de vista nada singulares, talvez apenas explicitando mais aspectos 
que são tratados de modo um pouco mais vago por outros. Neste episódio, 
por exemplo, só ele diz claramente a quem “interessava” a obra, embora os 
outros dissessem que ela atendia a interesses de “alguns”. 

16 A escolha do nome da santa não se liga a uma devoção mais extensa existente 
no local. Ao contrário, não pude obter lá qualquer informação sobre ela, 
sendo mesmo seu nome de difícil lembrança para dois dos antigos diretores. 
Obviamente, como tudo o que fazem, o nome era o legal, constando em 
documentos e, pela recomposição possível, foi escolhido por uma senhora, 
doadora do terreno para a futura sede da fundação, que, quando iniciei a 
pesquisa, já havia se mudado de lá. Uma placa de madeira improvisada com 
o nome escrito a tinta marca o local, em frente à sede do clube de futebol.

17 Numa situação de pesquisa anterior, em Mesquita, compareci a uma reunião de 
senhoras numa Igreja Metodista local, onde pude acompanhar um interessante 
debate sobre esse tema, quando discutiam acerca da destinação do dinheiro 
recolhido delas mesmas, no mês anterior, que deveria ter sido dado a uma 
senhora pobre do local que recusou a ajuda. Depois de um debate muito 
interessante em torno da questão de quem merece ser ajudado, no qual, 
inclusive, cogitavam sobre a possibilidade de que poderia ser uma delas, 
argumentando-se então não ser isto vergonhoso, principalmente em situações 
difíceis (por doença ou desemprego em casa). Embora todas tivessem 
concordado com a argumentação, decidiram, finalmente, comprar uma toalha 
nova para a igreja, pois, sintomaticamente, nenhuma das senhoras presentes 
reivindicou estar em situação de precisar de ajuda.

18 O comentário, evidentemente, ampara-se no texto bastante invocado da Geertz 
(1978), embora o episódio, ao contrário da briga de galos bainesa, tenha os 
próprios interpretadores como personagens.
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3 
O ESPAÇO DO JOGO

Já fiz de tudo nesta vida, menos ser 
bicha e ladrão.

(Seu Ademar)

Mesmo compartilhando com a associação de moradores e a funda-
ção características formais, podendo ser analisado sob esse ângulo, 
a importância do Unidos Futebol Clube será melhor abordada sob 
outra perspectiva. Na verdade, este clube de futebol local deve 
ser compreendido como a demarcação mais formal do espaço 
público como espaço de exibição e negociação da masculinidade. 
Organizado por homens e para homens, insere-se, juntamente com 
bares e botequins, no território mais legitimamente reservado às 
interações masculinas que, comumente, só pode ser observado 
de longe pelas mulheres. Embora, por razões diversas, nem todos 
os homens do local utilizem igualmente estes espaços, eles estão 
disponíveis para eles quando se propõem a colocar em jogo bens, 
identidades e fatos.
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São, assim, espaços de relacionamento entre homens e, como 
tal, têm importância pelo simples fato de serem demarcados pois 
indicam uma forma determinada de pensar a relação entre homens 
e mulheres, objetivando não apenas sua construção relacional, o 
dado elementar de qualquer elaboração sobre os sexos, mas se-
parando o terreno, tanto simbólico quanto físico, dentro do qual 
os homens se co-produzem e se reproduzem, produzindo novos 
homens. Este território é apenas parte do espaço exclusivamente 
masculino que atravessa a sociedade brasileira, não sendo, nesse 
sentido, uma realização local ou uma especificidade da classe 
trabalhadora urbana. Mas assume significados específicos porque, 
estando incrustado numa área de residência, mantém, por um lado, 
relações estreitas com os outros espaços que aí são demarcados – o 
principal deles é a casa – e, por outro, sua própria presença denun-
cia que são produzidos pelos valores que presidem a organização 
do espaço local. Embora em seu delineamento mais amplo esta 
organização responda a processos muito mais gerais de modos 
de urbanização decorrentes das características do capitalismo 
brasileiro, em especial da industrialização (SANTOS, 1980), são, 
antes de tudo, o espaço mais imediatamente apropriável para dar 
forma a modos de sociabilidade particulares de uma determinada 
cultura, contando-se, hoje, para o caso brasileiro, com uma série 
de trabalhos que acentuam tal apropriação no meio urbano, como, 
por exemplo, os já citados Magnani e Zaluar, para ficar apenas 
com aqueles que se dedicam mais particularmente ao que aqui 
estou chamando campo da vida púbica.

Criar estes espaços representa destacar que há uma dimensão da 
identidade social masculina que não prescinde da relação exclusiva 
entre homens para sua construção, entendida aqui em termos de um 
processo permanente. Sendo uma derivação de um fato simbólico 
mais englobante, aquele que faz homens e mulheres elaborando 
suas diferenças, não é, entretanto, inconseqüente que este modo 
de pensar tais relações enfatize a troca entre os homens como de 
especial relevância para a reprodução da diferença que os separa 
das mulheres. Na verdade, esta é uma questão decisiva numa cul-
tura de classe trabalhadora, onde o pólo masculino é representado, 
em diversos níveis, como dominante (DUARTE, 1987, p. 196). A 
acentuação da relação entre homens que se concretiza em espaços 
segregados representa a criação de uma espécie de laboratório se-
creto masculino onde as transações simbólicas obedecem a regras 
específicas, cujo primeiro mandamento é, justamente, excluir as 
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mulheres. Sem dúvida, elas são fundamentais neste espaço que 
deriva, como disse, da concepção da relação homem/mulher. Mas 
aí aparecem, basicamente, como representação, mediando a rela-
ção entre homens, que é o que está realmente em jogo ali. Neste 
laboratório secreto, muito da posição de cada homem depende do 
modo como é interpretada sua relação com as mulheres, aspecto 
crucial que impede que a relação entre homens se transforme numa 
diferença irredutível à recomposição da relação homem/mulher, 
para a qual existe.

*****

Cabe, assim, inicialmente, mapear este território do cotidiano do 
homem tomando como índice, justamente, a exclusão das mulhe-
res. A observação permitirá também fazer algumas anotações sobre 
as diferentes possibilidades de inclusão/exclusão de meninos ou 
meninas e rapazes e moças.

O que aparece primeiro são as áreas reservadas aos jogos de fu-
tebol, que exigem um esforço coletivo dos homens na criação e 
separação de terrenos próprios para o exercício da atividade. No 
local, este processo criou dois campos de futebol. O primeiro, mais 
interno, o do próprio Unidos, contíguo à sede. O segundo, uma área 
não-edificada próxima ao terreno da Eletrovidro, em Vila Lage, 
transformada em campo de futebol (fotos 12 e 13). Este segundo 
campo, às vezes referido como estando lá fora por alguns jovens, 
em oposição ao do Unidos, tem uma ocupação mais permanente 
devido às melhores condições do terreno. Não pertence a clube 
algum mas sua ocupação é rigorosamente coordenada pelos times 
de futebol existentes na área, sendo palco freqüente de torneios 
que envolvem, inclusive, equipes provenientes de outros bairros 
da cidade ou de outras cidades. Esta ocupação é intensa, nos fins 
de semana, ocorrendo os jogos quase continuamente, de acordo 
com as regras internacionais do esporte, sobejamente conhecidas 
por eles. Durante a semana, o campo é ocupado por peladas, jogos 
improvisados sem obediência estrita às regras, em especial à que 
determina o número de jogadores, envolvendo desde meninos bem 
pequenos a homens adultos, e treinos dos times de futebol locais. 
Em qualquer caso, é atividade exclusivamente masculina, o que 
conduz Lever (1983) a pensá-la, seguindo uma expressão de Paul 
Hoch, como uma forma de “apartheid sexual”. Esta situação se 
reproduz, de modo menos radical, em relação à assistência aos 
jogos de futebol que é muito variável em termos absolutos, au-
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mentando ou diminuindo, conforme o horário mas, principalmente, 
conforme a avaliação dos times que estão jogando e a importância 
do torneio. Há uma assistência mais diretamente interessada no 
jogo que se coloca em pé ou sentada nas laterais do campo, sem 
nenhum obstáculo físico de separação, acompanhando cada lance 
e, principalmente, participando verbalmente do jogo, estimulando 
ou criticando jogadores, conversando com alguns quando se en-
contram mais próximos e, muitas vezes, criticando o juiz e seus 
auxiliares. Mais afastados um pouco, geralmente nos bares que 
fazem o entorno do campo ou em pequenos grupos que conversam, 
há um outro tipo de assistência, mais dispersa e menos interessada 
no que ocorre dentro do campo. Em todos os casos, a assistência 
é esmagadoramente de homens de todas as idades, registrando-
-se a presença de muitas crianças, entre as quais predominam os 
meninos (foto 14). Na verdade, os meninos estão sempre bastante 
disponíveis para pegar a bola quando esta sai do campo e ficam 
ansiosos para se utilizar do espaço em todos os momentos em 
que fica vazio, no intervalo de um jogo ou entre jogos, contando 
mesmo com a participação de alguns homens adultos em suas 
brincadeiras, num evidente processo de socialização. A presença 
feminina, ao contrário, é raramente registrável e, quando ocorre, 
geralmente situa-se no segundo anel de assistentes, sendo mulheres 
jovens e exclusivamente em jogos de torneios muito disputados.

É bastante significativo que os campos de futebol sejam cercados 
de bares, que também se espalham por toda a área. O território 
dos bares é ainda mais marcadamente masculino como espaço do 
cotidiano e opera, além disso, com distinções etárias. Os rapazes 
mais novos ficam em suas cercanias, em pontos determinados, 
do lado de fora. É possível registrar a presença de alguns grupos 
mistos, nos fins de semana, à noite, em alguns bares, geralmente 
os trailers cujo espaço fechado é apenas um espaço de serviço, 
estendendo sua área difusamente pela colocação de mesinhas na 
frente. É extremamente raro observar mulheres, durante o dia, 
nestes locais, especialmente naqueles mais próximos da categoria 
botequim. São notáveis e memoráveis, por isso, algumas ocasiões 
em que ocorrem. Seu Zuzinha, que já foi proprietário de um bote-
quim no bairro, há mais de dez anos, lembra especialmente de um 
freguês, muito bom, que vinha com sua mulher beber:

Teve um aqui que eu num quis receber dele [quando acabou o 
botequim], tão bom o freguês que eu não quis receber dele. Ele 
veio aqui me pagar, entendeu? Todo sábado, era religioso, podia 
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chover, fazer o maior temporal, que ele tava lá de manhã. E só 
gastava dinheiro em bebida. E gastava era dinheiro. Aquele, o 
que ele ganhava, eu acho que era pra beber. E tanto bebia ele, 
quanto bebia a mulher dele. Ele chegava, encostava com a mulher 
dele no bar ali, era uma desgraça. E tome cerveja, ele e ela, ele 
e ela, e faz isso, tira-gosto – eu tinha fogão lá, frigideira, tinha 
tudo lá pra fazer tira-gosto, lingüicinha frita com tomate, aquele 
troço todo ... ... [Ele] bebe que é uma desgraça. Mas trabalha, 
sai de manhã, chega de noite, mas quando ... Aí arranjou uma 
mulher que também bebe que nem uma desgraça também! Aí, 
pô, eu num sei [rindo] mas sei que bebe que nem uma desgraça 
também. Aí juntou ela com ele, eles vivem bebendo... Às vezes, 
ele num vinha, ele tava trabalhando, ela pintava no botequim 
sozinha. Me dá uma cerveja aí, ela pedia uma cerveja, tomava 
duas, três cervejas, cachaça, geralmente tomava cachaça junto.

É claro que este fragmento de discurso remete a muitas outras 
questões, algumas das quais serão abordadas adiante. Mas é claro 
também que, mesmo esquivando-se de uma avaliação muito nítida 
do modo como interpreta uma mulher que bebe num botequim, a 
própria ênfase nesta lembrança espontânea denuncia o inusitado 
da situação. Do mesmo modo, na única ocasião em que registrei 
a presença de duas mulheres jogando sinuca e bebendo cerveja 
num dos bares do local, com um dos aposentados entrevistados, 
à tarde de uma terça-feira, seu comportamento muito alegre e ex-
trovertido, conversando alto e, eventualmente, dizendo palavrões, 
gerou comentários desaprovadores de outros aposentados presen-
tes. Isto, contudo, precisa ser relativizado, porque os comentários 
eram dirigidos a mim e esta é, certamente, uma situação em que 
a presença do pesquisador, especialmente de uma mulher, parece 
exigir explicações não muito usuais. É importante, contudo, notar 
que jogavam apenas com um deles, separado, nenhum dos outros 
aceitando os desafios para entrar no jogo. Isto lembra que o que 
ocorre no interior destes bares que estão dentro do próprio local 
de residência das pessoas, mesmo sendo espaços exclusivamente 
masculinos, está sujeito a um tipo de controle que, possivelmente, 
não ocorrerá em bares situados fora dali.

Na verdade, os bares e botequins demarcam também espaços na 
rua. A rua, em si, local de trânsito, não tem marcas de gênero, 
especialmente durante o dia. Mas, mesmo nos horários diurnos, 
há uma diferença marcante entre homens e mulheres quando se 
trata de estar na rua, o que se opõe a usá-la como passagem neces-
sária. De fato, a rua é o local do encontro no cotidiano para estas 
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pessoas que mantêm tão cuidadosamente a privacidade da casa. 
A qualquer hora do dia, as crianças brincam na rua mas, de novo, 
mais comumente os meninos. As mulheres também a usam para 
conversar, geralmente à tarde. Contudo, situam-se num espaço 
simbolicamente liminar para fazer isso, em dois sentidos. Em pri-
meiro lugar, estão sempre apoiadas nos portões ou muros da casa 
de uma delas, sinalizando um espaço intermediário entre a casa 
e a rua. Em segundo lugar, a postura corporal que adotam, para 
conversar, é, quase sempre, diferente da masculina. Uma mulher 
conversando na rua mantém-se sempre em pé, mesmo que possa 
relaxar e descansar o corpo no portão. É como se estivessem ali 
por acaso ou de passagem, numa situação que pode, efetivamente, 
ser mantida por muito mais de uma hora. Sentar-se na rua é privi-
légio masculino, especialmente usufruído pelos aposentados, que 
levam longas horas nas soleiras e escadarias do local. Conversei 
com homens e mulheres, nestas diferentes situações, em muitas 
ocasiões. Os grupos são, geralmente, unissexuais. Quando as mu-
lheres conversam, em grupos que raramente ultrapassam quatro 
delas, a chegada de um homem, principalmente se é o homem 
daquela casa que está servindo de referência, tem um efeito desa-
gregador: o grupo tende a se desfazer após um intervalo de cerca 
de 10 minutos. Seu espaço, portanto, para estar na rua é o mais 
próximo possível das casas e o mais distante possível da área dos 
bares, que lhes é nitidamente interditada. Por isso, as crianças são 
freqüentemente usadas para fazer pequenas compras de última hora 
nos bares, já que a maioria deles tem alguns artigos de mercearia, 
e, principalmente, para chamar os “seus” homens (maridos ou 
filhos). As próprias calçadas dos bares são de uso exclusivo dos 
homens, sendo um dos seus locais prediletos, não implicando na 
freqüência ao bar ou botequim.

Dessa perspectiva muito geral, delineia-se, assim, o espaço uti-
lizado para o futebol, dentre os quais se inclui o Unidos Futebol 
Clube e sua sede, os diversos tipos de bares e botequins, além 
de uma determinada forma de usar a rua, como território local 
onde as relações se dão principalmente entre homens. Este mapa 
torna objetiva uma maneira de pensar a construção diferencial de 
homens e mulheres, vista até aqui de um modo bastante genérico. 
Um olhar mais atento para estes espaços possibilitará penetrar 
neles de um outro modo.

Inquirir estes espaços a partir do olhar das pessoas que foram en-
trevistadas elimina sua linearidade, fazendo surgir mapas outros 
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nos quais a distinção primeira entre homens e mulheres ou mais 
velhos e mais jovens desloca-se para engendrar novos lugares. 
O primeiro destes deslocamentos é apreensível pela divisão do 
tempo do cotidiano em dia e noite, sempre pensado quando se 
qualifica a área de residência. É quase inevitável, quando se pede 
uma avaliação do local ou da vizinhança, que as pessoas incluam 
em suas considerações a referência aos horários noturnos, mar-
cando diferenças em relação ao modo como se passa a vida local 
durante o dia. O tema, implícito ou explícito, quando se trata da 
noite, é o perigo e inclui também, em quase todos os casos, uma 
intenção comparativa com outros lugares, o que provavelmente 
responde a uma pergunta não-formulada do pesquisador. Uma 
das formas de acentuar a diferença entre dia e noite é falar sobre 
o sossego noturno:

Aqui tudo é calmo, é bom. Aqui, de noite, parece até uma roça, 
de tão sossego que é. É sim, aqui num tem negócio de coisa não, 
cada um vive nas suas casas, eu vivo na minha, ele vive na dele. 
Aqui é sossegado, é tranqüilo... Todo mundo fica vendo televisão, 
a pessoa não sai muito na rua não. Principalmente lugar que num 
tem botequim aberto, num tem botequim mesmo não. Ali fora, 
na Covanca, quando chega 8 horas aquele botequim que tem ali 
na esquina fecha, a padaria fecha 10 horas, fora isso num tem 
mais nada, acabou. É um silêncio total. (Seu Orlando)

A observação do local à noite, pelo menos nas primeiras horas, 
combina com a avaliação do seu Orlando, reproduzida por muitos 
outros. Logo que escurece, a rua muda inteiramente de aspecto, 
contrastando com sua intensa utilização durante o dia. Os bares 
e botequins fecham cedo, como ele disse, com exceção de uma 
ou duas pequenas tendas que só abrem à noite. Não há pessoas 
paradas conversando, o que configura a rua, bastante claramente, 
como passagem, como local de trânsito para a casa que, se é sua 
destinação inerente, opõe-se à sua utilização diurna. Esta dife-
rença não teria grande importância se as pessoas entrevistadas 
não atentassem tanto para ela. Como a rua é, durante o dia, apro-
priada intensamente pelas brincadeiras infantis, pelas conversas 
das mulheres nos portões, pelo movimento dos homens nos bares 
e botequins e, especialmente, pelos grupos de aposentados que 
nela permanecem por horas, sua marca diurna é, justamente, o 
barulho e o movimento das pessoas, já que o trânsito de veículos 
é raríssimo, que se opõe ao silêncio e ao sossego noturnos, para os 
quais chamam a atenção. O modo de formular a distinção encerra 
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ainda um outro aspecto absolutamente comum a todos. Para estas 
pessoas, este é um horário para estar em casa.

Depois que eu entrar no meu portão aqui, pode sair o maior 
cacete lá na rua, que eu daqui eu num vou lá ver. Num quero 
nem saber, entendeu? Posso ir lá. Se minhas filhas estiver lá na 
rua, aí eu posso ir lá olhar, mas se tiver todo mundo aqui dentro 
de casa, deixa o pau comer lá que daqui eu não saio. Num quero 
nem saber, entendeu? (Seu Zuzinha) 

Esta formulação opera com a separação completa entre casa e rua, 
família e mundo externo, que tem sido seguidamente trabalhada 
por Roberto Da Matta (1982, 1985, 1991) como um dos eixos 
fundamentais para a compreensão da sociedade brasileira como 
um todo, pensada em termos de uma oposição complementar:

[...] concebemos o movimento como sendo um modo típico 
da rua. Algo como um rio que passa e pode (ou deve) ser visto 
com cuidado das janelas, sob a proteção das paredes e pessoas 
da casa. Mas estes espaços, embora tenham entre si uma relação 
complexa, não estão separados (DA MATTA, 1985, p. 51).

Por tudo isso, o universo da rua – tal como ocorre com o mundo da 
casa – é mais que um espaço físico demarcado e universalmente 
reconhecido. Pois para nós, brasileiros, a rua forma uma espécie 
de perspectiva pela qual o mundo pode ser lido e interpretado. 
Uma perspectiva, repito, oposta – mas complementar – à da 
casa, e onde predominam a desconfiança e a insegurança (DA 
MATTA, 1991, p. 30).

Neste caso específico, o que se acentua quando é marcada uma 
separação rígida entre casa e rua à noite, deslocando-se o sinal 
diurno (movimento) para o noturno (sossego) da rua, é uma rede-
finição de sua apropriação. Enquanto a vida diurna cotidiana faz 
da rua um outro espaço da casa – sempre segregada, é verdade, 
mas compondo com a rua uma série de outros espaços que não 
são nem rua nem casa, portões, soleiras, calçadas, botequins, 
passagens que se transformam em campos de peladas para os 
meninos – a transformação do sinal instaura uma rígida separação. 
O discurso sobre o sossego é, de fato, o discurso sobre um espaço 
que não pode mais ser usado por estas pessoas, de cujo ponto de 
vista se constituiu a etnografia. O fato de que freqüentemente se 
refiram ao local dizendo que aqui não tem perigo, comparando-o 
genericamente a outros locais em que haveria perigo, acompanha 
essa redefinição da casa e da rua à noite. Estão, nesta operação, re-
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compondo a distinção entre Covanca e Coruja, aliás uma metáfora 
adequada, pois se trata de um animal percebido como de hábitos 
noturnos. À noite, a Covanca se tranca no interior das casas e a 
Coruja ocupa as ruas. Para os homens trabalhadores, a rua noturna 
é somente passagem para a casa e, mesmo assim, deve ser evitada.

As avaliações positivas do sossego noturno não escondem, pois, 
uma outra divisão do espaço. A vida noturna fora das casas passa-
-se num território que não é mais deles. É o território dos grupinhos 
de assaltantes e rapazes que se metem em negócio de tóxicos. 
A verbalização sobre sua existência e suas atividades noturnas 
elabora-se consensualmente. A ausência do perigo, para quem 
assim o avalia, está no fato de que todo mundo aqui é conhecido, 
eles não mexem com a gente não. Outros são os donos da rua à 
noite. Algumas pessoas, como dona Laura, expressam essa ava-
liação como uma perda em relação a um tempo pretérito, quando 
as pessoas se sentavam, na frente de casa, de noite. Hoje, segundo 
ela, todos têm medo de sair, sai depressa, vai fazer aquilo, mas 
volta, se soca dentro de casa. Mas, como todos, universaliza as 
situações de risco, particularizando simultaneamente o local atra-
vés do mesmo processo: a neutralização do perigo se dá por meio 
do reconhecimento mútuo. Mais uma vez, caracteriza-se o espaço 
local como de interconhecimento, como mapeamento primeiro que 
orienta a movimentação das pessoas e no qual devem também se 
colocar para ser reconhecidas:

Assalto dá por aí, todo dia, em todo lugar. Aqui, não, porque 
aqui a gente conhece. Tranqüilo. A gente separa as pessoas que 
a gente sabe que é e a que não é. Não tem medo não, mas não 
vai dizer que a gente sai tranqüilamente: vou chegar tantas horas. 
Não, não tem esse espaço não. Antes, todo mundo saía, chegava 
de madrugada. Quem quisesse sair, não tinha problema. A gente 
olhava pra rua, a rua estava sempre com gente transitando, mas 
agora não. Logo depois de 8 horas, você pode contar as pessoas 
que passam. É uma coisa muito diferente. Não é como antiga-
mente, não é mesmo. (Dona Laura)

Assim, o sossego e o silêncio noturnos da rua são como que um 
acordo de cessão do espaço. À noite, portanto, a rua não é nem 
de certos homens, ao menos destes homens incluídos na pesquisa, 
com raras exceções. Esta formulação demonstra que a construção 
destes homens opera dentro de determinados limites sobre os quais 
se pode começar a indagar.
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*****

Estas demarcações espaço-temporais realizam não apenas a 
distinção entre o ser masculino e o ser feminino, mas também 
distinções entre homens. De fato, o recorte desta pesquisa inves-
tiga um determinado tipo de homem que concretiza, na circulação 
por territórios e horários permitidos ou proibidos, a conjugação 
que expressei como homem/trabalhador. Sua atuação no campo 
da vida pública, no local, onde é fundamental, como temos visto, 
conhecer e ser conhecido, tem, portanto, determinados limites, os 
quais são levados ao máximo na frase de seu Ademar que utilizei 
como epígrafe (aliás, ouvida também de outros homens). Um 
limite dentro de sua atuação sexual – bicha – e outro dentro do 
seu modo de ganhar a vida – ladrão. Ou seja, há muitas formas 
de ser homem/trabalhador mas há também algumas, claramente 
explicitadas, de não ser uma coisa ou outra. Conjugar os dois 
aspectos valorizados não é uma tarefa fácil. As investigações 
realizadas com trabalhadores urbanos, assim como o constructo 
mais geral de uma ética do trabalho a que me referi anterior-
mente como importante em termos da construção de uma classe 
trabalhadora no Brasil, permitem situar a idéia de força como um 
operador central que liga as concepções de homem e trabalhador. 
A valorização do trabalho “manual” (em oposição a trabalhos que 
não envolvam atividade física visível), o orgulho da capacidade de 
trabalho pesado, trabalho duro, expressam um lado desse modo 
de positivar a maneira como se inserem globalmente na sociedade. 
Este operador permite ligar esta concepção de trabalhador com a 
de homem, definido a partir da relação homem/mulher, como seu 
pólo dominante, numa relação que é concebida, simbolicamente, 
como entre força e fraqueza. São inúmeras as referências etno-
gráficas à mulher como a parte fraca, a parte meiga, nesta e em 
outras pesquisas, que explicitam claramente quem é a parte forte. A 
conjugação entre homem e trabalhador através da força é anotada 
por Willis (1991), no seu estudo sobre jovens “não-conformistas” 
de classe trabalhadora, como aquela entre a difícil categoria so-
ciológica do “patriarcado” – melhor identificável, na verdade, no 
“sexismo” que reconhece entre estes jovens (WILLIS, 1991, p. 
62) – e a valorização do trabalho “manual”, dentro de um quadro 
analítico mais amplo em que buscava explicar como, dentro do 
sistema capitalista, “uma importante parte da classe subordinada 
não aceita a visão da constante diminuição de suas próprias capa-
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cidades que lhes é apresentada” (WILLIS, 1991, p. 183), lendo-a, 
portanto, como um dos aspectos da dominação:

Ela é produzida na articulação concreta, no campo das classes 
sociais, de duas estruturas que, no capitalismo, apenas podem 
ser separadas por uma abstração e cujas formas agora se torna-
ram parte dele. Essas estruturas são o patriarcado e a distinção 
entre trabalho mental e trabalho manual. A forma da articulação 
consiste na valorização e associação cruzadas de dois termos-
-chave nos dois conjuntos de estruturas. A polarização das duas 
estruturas torna-se cruzada. O trabalho manual é associado com 
superioridade social da masculinidade, e o trabalho mental com 
inferioridade social da feminilidade. Em particular, o trabalho 
manual está imbuído de um tom e de uma natureza masculinas 
que o tornam positivamente expressivo, de uma forma que vai 
além de seu foco intrínseco no trabalho (WILLIS, 1991, p. 184). 

Mas é preciso acentuar que o mesmo operador simbólico que 
permite a conjunção pode permitir a disjunção (LÉVI-STRAUSS, 
1970, p. 54). Este é o ponto que considero mais importante. 
Enquanto a força do trabalhador está associada à capacidade do 
trabalho pesado, é uma força controlada em dois sentidos ao 
menos. De um lado, porque é realizada dentro do processo de tra-
balho e, sob este aspecto, incorpora o próprio fato da dominação. 
De outro, porque no interior deste processo, é parte importante 
do aprender a ser trabalhador, resguardar-se, isto é, controlar 
adequadamente o uso desta força. Já o que caracteriza a força 
masculina, enquanto atributo mais geral do homem, não intrinse-
camente ligado a nenhuma classe social ou segmento da sociedade 
é, justamente, a possibilidade sempre presente de sua utilização 
agressiva, não devendo ser contida. A distinção homem/mulher, 
na sua forma mais geral como é concebida entre trabalhadores, é 
universalizante, logo, mantém uma certa independência em relação 
à percepção de outras diferenças.

Sob este ponto de vista, a realização do homem/trabalhador nos 
espaços masculinos locais, onde deve ser visto como homem e 
como trabalhador, exige a atualização de uma combinação com-
plexa em que, a cada momento, os princípios orientadores devem 
ser hierarquizados e selecionados, correndo-se sempre o risco de 
ver negadas uma ou outra destas dimensões de identificação. Os 
comportamentos concretos das pessoas, tal como se apresentam à 
observação e possibilitam o registro, sinalizam que se trata, antes 
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de tudo, de um processo contínuo, revivido cotidianamente, em 
que é necessária uma avaliação de como colocar-se neste jogo.

Demarcar um território na área de residência, assim, representa 
também criar espaços pelo menos parcialmente controlados pelos 
homens/trabalhadores, onde há possibilidades de exibir e colocar 
em jogo a masculinidade, entre homens que são, em princípio, 
iguais – postulado de todo jogo – e que se diferenciarão no seu 
decorrer. A primeira regra é afastar mulheres, crianças e homos-
sexuais. São espaços de jogo em dois níveis: o primeiro, bastante 
“substantivo”, é aquele diretamente registrável nos diários de 
campo. Além, obviamente, do interesse pelo jogo de futebol, há 
outros, especialmente a sinuca e alguns jogos de cartas, que estão 
ocorrendo continuamente no interior dos bares e botequins. Mas 
são espaços de jogo também num sentido mais abstrato: joga-se 
ali o que chamarei o jogo da virilidade.

O princípio fundamental de todo jogo é o estabelecimento da 
igualdade de condições dos adversários ou concorrentes como 
ponto de partida, através de regras mais ou menos rígidas, de 
modo que a diferenciação que é buscada por meio de seu exercício 
possa ser contida num tempo e espaço próprios que, por suas ca-
racterísticas específicas, encontrem obstáculos para “contaminar” 
outros aspectos da vida social. Ao contrário, é o próprio jogo que, 
na exigência da igualdade de condições inicial, é “contaminado” 
por outras dimensões socioculturais da vida dos competidores. A 
situação, sem dúvida, evoca a análise de Peristiany acerca da honra 
nas sociedades mediterrâneas, enfatizando seu aspecto de jogo:

Há, assim, situações em que um homem pode destruir a proprie-
dade, a vida e até a honra de outro homem, sem perder a sua. 
O oposto também é verdadeiro. O homem que nunca põe em 
perigo a propriedade, a integridade física ou a honra de outros 
homens pode ser considerado como não tendo honra própria e 
não a ganhará pela aquiescência passiva aos regulamentos sociais 
(PERISTIANY et al., 1971, p. 3).

E mais adiante:

Quer como protagonista do seu grupo, quer por sua conta e risco, 
está constamente ‘exposto’ e tem constantemente que cortejar 
a opinião dos seus ‘rivais’ de forma que estes lhe reconheçam 
valor (PERISTIANY et al., 1971, p. 5).
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Este processo se passa, com relação especificamente aos bares que 
são, em princípio, locais de comércio, logo abertos a quem quer que 
se apresente como freguês (e esta é, sem dúvida, uma característica 
importante dos bares), através de uma espécie de controle exerci-
do conjuntamente pelos fregueses habituais e seus proprietários, 
bem como por uma classificação completa do conjunto de bares 
do local. Em cada um deles, os fregueses permanentes criam e 
impõem suas regras, construindo cuidadosamente o campo de jogo. 
Conforme a perspectiva, um determinado bar é visto como ponto 
de velhos e aposentados enquanto o outro é ponto de traficantes 
e puxadores de automóveis. Um terceiro é um bom lugar, com 
uma comida ótima. Esta classificação não impede a ninguém de 
utilizar qualquer dos bares, passar por lá eventualmente ou entrar 
a convite de alguém para beber alguma coisa. Mas cada um dos 
que freqüenta diariamente os bares do local tem o seu bar, no 
qual pode ficar muitas horas. No caso do bar do Ataliba, a rela-
ção com o proprietário é fundamental para os aposentados que o 
freqüentam, já que mantêm com ele uma relação que classificam 
como de amizade. Não era raro encontrar um ou outro ajudando 
no balcão. Seu Ademar e Juraci, aos domingos, vão à feira junto 
com seu Ataliba, fazendo compras para suas casas. De um modo 
mais geral, a possibilidade de estabelecer-se por conta própria 
com um bar é relevante para muitos deles e consta das trajetórias 
de Seu Zuzinha, Seu Devair e, no momento da pesquisa, de Seu 
Jefferson. Portanto, não há uma diferenciação social muito grande 
entre proprietários e fregueses.

Uma das formas mais específicas encontradas para delimitar o 
grupo interacional masculino foi observada, justamente, no bar 
do Ataliba. Foi constituído um grupo de dez homens, todos apo-
sentados, cujos nomes constam de uma lista presa na parede do 
bar, para o encontro aos domingos. Em cada domingo, preservado 
assim pelos aposentados como um dia especial, dois deles levam 
um grande frango assado cada um, e os restantes pagam as cer-
vejas. O grupo, fechado pelo rodízio instaurado, numa celebração 
regular e periódica, pode, contudo, absorver mais algumas poucas 
pessoas, muito selecionadas, que se disponham a botar a cerveja. 
Embora este seja um processo que se vivencia cotidianamente, de 
formas muito diferentes e nem sempre tão controladas, o que se 
atualiza aqui, mais uma vez, compondo um mapa muito estrito, é 
o princípio do conhecimento mútuo.
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Entretanto, mesmo neste espaço tão bem recortado por eles do 
bar do Ataliba, os desafios se apresentarão. Uma das situações 
mais reveladoras, nesse sentido, foi muito bem registrada pelo 
Manuel Eduardo Aires, num desses encontros dominicais e, para 
que retenha todas as nuances que ele pôde captar, está reproduzida 
no Anexo 5, tal como ele as anotou. A situação, que se configurou 
de grande dramaticidade, envolvia diretamente um dos aposen-
tados acompanhados, separado de sua mulher. O foco central do 
episódio que, sem dúvida, tem muitos ângulos, é o fato de que ele 
é desafiado, aos gritos, inicialmente por uma mulher (que alega 
que a “mulher dele” está falando mal dela) e, logo em seguida, 
pela mulher da qual está separado, ambas com fortes agressões 
verbais. O ponto é: ele não reage. Ao contrário, procura sempre 
acalmar a situação, quer fingindo que não está acontecendo nada, 
quer tentando conversar com uma das mulheres. O modo como 
enfrenta o desafio é o problema que se coloca para os homens 
presentes. Todos se posicionam de algum modo diante disto, e o 
dono do bar, o mais exaltado, diz que teria que proibir a entrada 
dele no bar porque ali é um lugar só pra homens. A seqüência do 
relato consiste numa espécie de julgamento, sublinhado por uma 
série de músicas que eram cantadas por dois dos presentes. Duas 
possibilidades, ao menos, de interpretação do comportamento do 
desafiado se constroem no interior do bar. Na primeira, ele é um 
esperto, um sonso, que realmente comeu aquela mulher (a pri-
meira). Na segunda, ele é um fraco, um babaca, um imprestável, 
avaliações centradas no modo como se portou diante das agressões 
femininas. Desse modo, mesmo com toda a reprovação de que é 
alvo, por todos os homens presentes, é possível recompor de algum 
modo sua situação no interior do grupo, embora sua posição como 
homem esteja sempre ameaçada, até porque é um dos aposentados 
por invalidez, condição difícil que será vista posteriormente. 

É necessária a presença de uma mulher (no caso, duas) para que 
se rompa o princípio fundamental que regula a relação entre estes 
homens e para que eles passem, tão abertamente, a julgar um de 
seus iguais. Para destacar este princípio, recorrerei a dois exemplos 
etnográficos diferentes.

O primeiro provém de uma situação aparentemente muito espe-
cífica: trata-se dos “duelos verbais” registrados e analisados por 
Duarte (1981) entre pescadores de Jurujuba na etnografia das 
“saídas de pesca”, situação de interação masculina necessária, 
constante e, ainda, ocorrendo num espaço físico bastante reduzido. 
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Esta situação é como que um caso-limite desta forma de intera-
ção, partilhando características das instituições totais (DUARTE, 
1981, p. 17), remetendo a outras como aquelas observáveis em 
espaços de produção exclusivamente masculinos, tão comuns na 
classe trabalhadora, e em espaços institucionais pedagógicos, por 
exemplo, os quartéis e escolas militares. A forma predominante de 
relacionamento neste espaço masculino segregado que aparece ao 
pesquisador, inicialmente, como agressivo e violento, revela-se, 
na verdade, como um jogo: 

Aos poucos, porém, à idéia de “violência”, foi-se substituindo 
a de “jogo”, de “representação”, pois, como se verificava, ela 
nunca ultrapassava o limite da “ameaça”, da agressão verbal, e 
obedecia ademais a padrões e a códigos claramente definíveis 
(DUARTE, op. cit.: 17).

Este jogo, a que Duarte chama “duelos verbais”, tematiza prefe-
rencialmente dois domínios: o futebol e o sexo. Um tipo de jogo 
muito semelhante, mas não-codificado do mesmo modo, inclusive 
porque a composição social das pessoas envolvidas na situação de 
interação é muito diversificada, é anotado por Machado da Silva 
(l978), na observação de botequins, onde também registra os temas 
mais freqüentes (sexo e crimes):

No botequim, embora sua definição cultural seja muito seme-
lhante à do resto da sociedade, os fregueses se percebem muito 
distantes do “macho ideal”. Seu comportamento concreto, salvo 
em ocasiões excepcionais, poucas vezes é referido àqueles va-
lores que compõem a idealização da figura do “macho”. (Todas 
as verbalizações, porém, dariam a entender o justo oposto: pelas 
conversas no botequim, dir-se-ia que o “machismo” é importante 
marco de referência na conduta concreta dos fregueses. Tal apa-
rência decorre do fato de que existe um acordo tácito entre eles, 
no sentido de não duvidar das afirmações dos demais, embora 
haja uma consciência difusa de que, muitas vezes, tratam-se de 
mentiras, ou pelo menos, de grande exagero) (SILVA, 1978, p. 
102, grifos meus).

Seja como “duelo verbal” ou como “acordo tácito”, temos aqui 
em ação o que estou chamando o jogo da virilidade, que poderia 
ainda ser garimpado em várias etnografias. Como qualquer jogo, 
tem algumas regras relativamente claras e acordadas entre os 
participantes. Contudo, a atuação não requer apenas estas regras, 
usando um conjunto maior sem que necessariamente estejam todas 
disponíveis à consciência. As duas situações jogam com a dúvida 
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sobre o comportamento de seus iguais em relação a um padrão de 
referência mútua, mas de modo simetricamente inverso, demons-
trando as possibilidades do jogo. No primeiro caso, explicita-se a 
negação do padrão nos “duelos verbais”, num código elaborado 
mas que tem nas categorias veado (o não-homem) e corno (o 
homem traído) seus motivos mais freqüentes (DUARTE, 1981, 
p. 27). Aqui, a explicitação jocosa da não-realização do padrão, 
além de ser recíproca, contém a idéia de que isto só é possível, 
afinal, porque se passa no próprio terreno do jogo. No segundo 
caso, passa-se justo o oposto. É permitido a cada um enunciar-se o 
mais perto do padrão de referência que desejar sem ser contestado. 
O “acordo tácito” mantém a dúvida implícita e, possivelmente, 
jamais formulada. Ambos se passam no mesmo campo de jogo 
onde o importante é deixar em aberto as possibilidades de que 
versões diferentes circulem.

Na etnografia dos bares e dos jogos de futebol que fizemos na 
Covanca, os dois modos de jogar com a dúvida são registrados. 
A relação verbal entre os jogadores de futebol e os jogadores 
e a assistência masculina é, via de regra, extremamente provo-
cativa, recheada de xingamentos e palavrões, que tematizam a 
sexualidade, gritados de forma muito agressiva e, muitas vezes, 
respondidos. Nos bares, é mais comum a outra linguagem de 
excessos: aquela que exacerba as proezas sexuais. Os palavrões, 
neste caso, restringem-se às rodadas intermináveis de anedotas 
pesadas, podendo, eventualmente, surgir nos jogos de sinuca. Nas 
conversas ao pé do balcão, ao redor das mesas e nas calçadas, a 
exibição da sexualidade pode ser bem mais sutil. Assim, um dos 
aposentados entrevistados, que, sem problemas aparentes com a es-
posa, vangloriava-se em várias ocasiões particularmente a Manuel 
de um possível caso com uma garota vizinha que lhe dava bola, 
não perde a oportunidade de sugerir a existência do caso, a uma 
platéia masculina mais ampla, em encontros eventuais nos bares. 
Do mesmo modo, um outro, mais de uma vez usará este fórum 
para expor sua versão dos ciúmes de sua esposa, que o ameaçava 
de separação – situação muito problemática no local – chegando 
a conseguir, segundo se gabava, um abaixo-assinado dos amigos 
em seu apoio, a ser apresentado numa possível disputa judicial. 
Contudo, sempre que me contava os novos e complicados desdo-
bramentos da situação, em bares, com uma platéia maior ou menor, 
deixava uma certa dúvida no ar quanto à sua fidelidade à esposa, 
admitindo, de certo modo, que ela não estaria totalmente  enganada.
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Sob certo ponto de vista, os bares nos apareceram como espaços 
mais multidimensionais, onde diferentes aspectos da vida social 
podem ser negociados e onde as interações masculinas são de tipo 
mais diversificado. Se são cotidianamente registráveis as exibições 
da sexualidade, mesmo entre os mais velhos, aproveitando-se 
todas as oportunidades que aparecem para estabelecer a dúvida a 
seu favor, estas situações, embora centrais, diluem-se num fluxo 
contínuo de conversas e trocas, em que tudo, rigorosamente, 
pode ser negociado: posições políticas, interpretações religiosas, 
bens, versões de fatos locais e extralocais, auxílios diversos, 
principalmente alocação no mercado de trabalho informal. Este 
último aspecto, extremamente importante na vida destas pessoas, 
está mais diretamente vinculado à negociação da identidade de 
trabalhador. Por isso, detêm-se, muitas vezes, nas conversas, 
avaliando e qualificando terceiros, descrevendo minuciosamente 
tarefas realizadas e exibindo suas qualidades de trabalhador. As 
avaliações são feitas em conjunto, em algumas conversas “sérias” e 
em muitas “brincadeiras sérias”, construindo-se um conhecimento 
comum das qualidades e defeitos profissionais de cada um que se 
torna moeda corrente nas indicações para os biscates e empregos 
formais. O tom jocoso, que muitas vezes reveste estas conversas, 
não esconde o processo de negociação que está em jogo. Em tom 
de brincadeira, é possível sugerir, por exemplo, que uma deter-
minada pessoa não gosta muito de trabalhar.

Além das verbalizações, há uma outra linguagem que habita es-
tes espaços. É uma linguagem inscrita diretamente nas posturas 
corporais masculinas, da qual o campo, por excelência, é o de 
futebol. Jogo de homens para homens é marcado pela luta corporal 
agressiva pela posse de um objeto, propiciando os contatos físicos 
entre os jogadores que, como homens, devem ser fortes, duros, 
valentes, comportamento sempre exigido pelos companheiros e 
pela assistência. É esta agressividade corporal exibida no jogo que 
autoriza a exibição dos corpos desnudos, antes e após os jogos, 
num dos bares próximos ao campo, escolhido como vestiário. É 
esta agressividade que legitima os corpos semidesnudos, exibidos 
cotidianamente nos bares e botequins, onde os homens têm postu-
ras bastante relaxadas. Mas é também esta agressividade requerida, 
como na situação descrita acima, que gera as eventuais brigas e 
confusões, acentuadas por tantos. É o jogo ultrapassando seus 
próprios limites, trazendo, efetivamente, perigo a estes espaços.
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A tentativa de evitar o perigo não pode, portanto, ser levada às 
últimas conseqüências, sob pena de ver negada a dimensão mas-
culina da identificação. Alguma coisa deve ser colocada em jogo, 
mas dentro dos limites que permitam, de um lado, a interação 
entre homens iguais (e não apenas entre homens) e, de outro, o 
não-rompimento destas relações. A agressão física pode irromper 
a qualquer momento, sendo bastante freqüente no decorrer dos 
jogos de futebol, a partir de uma jogada considerada desleal ou 
de insultos considerados insuportáveis pelo ofendido, dentro do 
padrão bastante conhecido dos jogos de futebol no Brasil. Tam-
bém ali, o futebol é considerado, em si mesmo, um jogo violento 
e são usadas todas as classificações mais globais para definir as 
jogadas e a atuação dos jogadores. Quando os times locais estavam 
disputando campeonatos, não era raro o registro de discussões e 
algumas brigas.

Tal como no jogo de futebol, a questão é, pois, para esses homens/
trabalhadores, em cujas vidas diversas formas de violência são 
cotejadas cotidianamente, como se colocar num jogo do qual são 
obrigados a participar, elidindo as situações que possam represen-
tar perigo mais evidente, conseguindo resguardar-se.

*****

Obviamente, nem todos os homens investigados no local utilizam 
igualmente estes espaços. Alguns abdicam da participação nos 
jogos de futebol ou em sua organização e mesmo de assistir a 
eles. Outros abdicam de ficar longas horas nos bares e botequins, 
considerando que são lugares de muita confusão. Marcam, por 
exemplo, uma diferença entre passar no botequim e ficar com a 
barriga encostada no botequim, enunciado que é dito de modo 
depreciativo, implicando numa avaliação mais global da pessoa 
como trabalhador. Alguns, como Seu Gerson e Seu Quirino, não 
mais vão a bares, embora, no caso do primeiro, isto não implique 
necessariamente deixar de beber. Um deles, que se classifica como 
alcoólatra, após alguns anos de participação num grupo dos A.A., 
evita totalmente a freqüência a bares e botequins. Tomar uma bran-
quinha (cachaça) ou uma cerveja num bar é parte, sem dúvida, da 
rotina masculina. Mas, como Seu Orlando enfatiza, isto é muito 
diferente de viver encostado em botequim, comportamento que 
deprecia. Uma boa parte dos aposentados e uma pequena parte 
dos jovens entrevistados, por razões diferentes, fazem de algum 
dos bares do local uma segunda casa, quase uma versão urbana de 
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uma “casa dos homens”, passando ali várias horas do dia. Sendo 
espaços multidimensionais, não se deve esquecer, todavia, que 
são, primeiramente, lugares de consumo de bebidas alcoólicas, 
motivo e pretexto do encontro diário, mais ou menos prolonga-
do. O limite entre o consumo de bebidas alcoólicas, que é parte 
do comportamento masculino esperado, e o alcoolismo é objeto 
de atenção e verbalização constante das pessoas adultas. Muitas 
vezes alguns homens foram classificados, reprovativamente, por 
outros homens, como alcoólatras. É comum desclassificar o com-
portamento ou as palavras de alguns deles sinalizando, através do 
polegar colocado repetidamente na boca aberta, que o homem em 
questão está bêbado e que, portanto, o que diz ou faz não deve ser 
levado em conta. Esta indicação através de uma mímica bastante 
conhecida, bem como a explicitação verbal pura e simples indi-
cam, mais do que um estado passageiro, um estado crônico. Ao 
contrário desta mímica, usada apenas na presença da pessoa que 
se julga estar alcoolizada, parte de uma complexa etiqueta para 
evitar discussões e problemas com bêbados, o discurso sobre o 
alcoolismo próprio ou de alguém da própria família é prolixo e 
aberto durante as situações de entrevista, ocorrendo muitas vezes 
na frente do homem que é dito ser alcoólatra. De modo algum esta 
facilidade de falar sobre o assunto deve ser creditada a qualquer 
estado especial de relação com os pesquisadores. Ela é, antes, 
uma posição coletiva diante da questão que, se confrontada com 
os sussurros e segredos que cercam as histórias familiares de 
alcoolismo feminino, pode ser compreendida nos seus próprios 
termos. Isto sugere que o alcoolismo masculino, mesmo sendo 
um comportamento retoricamente reprovado e considerado como 
desqualificante momentaneamente, não é vergonhoso em si mes-
mo, como o demonstra a falta de pejo em tocar nestas questões, 
de uma forma tão distante dos valores das camadas médias. Na 
verdade, o alcoolismo masculino é apenas uma exacerbação 
de uma característica positiva dos homens, um comportamento 
esperado que, nesse caso, encontra-se potencializado. Situações 
eventuais podem, portanto, ser perfeitamente suportadas e, mesmo, 
encaradas com um certo orgulho ou divertimento. São as implica-
ções do alcoolismo crônico que são consideradas problemáticas. 
O limite, na verdade, do consumo do álcool situa-se num outro 
lugar. Enquanto o desempenho dos papéis de homem/trabalhador 
não é afetado, não há vergonha ou demérito público nesta situa-
ção. O bêbado, o alcoólatra é aquele que está, por isso, impedido 
de trabalhar e, conseqüentemente, impedido de fazer-se respeitar 
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dentro de sua família. Assim é que uma mulher fala, na frente de 
seu marido, acerca dos problemas causados pelo alcoolismo dele, e 
liga diretamente o fato de ter voltado a trabalhar, como empregada 
doméstica, à sua irresponsabilidade:

Naquele tempo, não fazia diferença ele trabalhar ou não trabalhar, 
que a falta era a mesma. A falta dele era a mesma porque ele 
trabalhava mas num aparecia em casa com o dinheiro. Aí foi o 
motivo que me levou a ir até a casa dessa senhora e ficar por lá 
por um capricho pra ele pensar melhor... ... Aí ele saía do prédio 
[onde trabalhava como porteiro] e ficava no botequim o dia todo 
e dali do botequim ele voltava pro prédio, as condições eu não 
sei. Aí, ficou doente, né. Uma doença séria, apanhou uma mancha 
no pulmão, foi parar lá em Correias... ... Não é todo mundo que 
tem cabeça pra trabalhar não (Dona Marlene).

Ele ouve a longa história, da qual reproduzi aqui apenas alguns 
trechos, rindo às vezes, possivelmente constrangido em alguns 
momentos, contribuindo com detalhes outras vezes, mas nunca se 
ofendendo claramente ou negando a versão da mulher. De fato, 
praticamente todas as entrevistas de homens e mulheres adultos 
abordam, de algum modo, a questão do alcoolismo, de modos que 
variam de simples constatações até relatos dramáticos de vidas 
profundamente alteradas. Em todos os casos, é a impossibilidade 
de manutenção do trabalho e do sustento da família que faz a dife-
rença entre o comportamento masculino esperado e o reprovado. Se 
um homem bebe muito, mas consegue manter seu emprego e sua 
família, não é um alcoólatra. Como diz o seu Zuzinha, no trecho 
de entrevista citado no início do capítulo, seu freguês bebia que 
era uma desgraça, mas trabalhava, saía de manhã e chegava de 
noite. Esse é, realmente, o limite que não pode ser ultrapassado.

Notas
Esta característica tornou imprescindível a ajuda dos alunos. Certamente, como uma mulher proveniente de um outro mundo, classificada 

inicialmente como professora da UFF, não me era proibido estar nesses locais e nem, por isso, era confundida com uma mulher da 

vida. Assim, pude produzir um material próprio sobre esses espaços. Muitas vezes, eu era a única mulher presente nestes locais e 

isso, sem dúvida, impôs a relativização de tais situações, o que pôde ser feito na comparação com o material produzido por Manuel 

Eduardo Aires, João Bodê de Morais e Carlos Evandro Viana. Eles são os verdadeiros autores das observações mais internas dos 

bares já que, assim como mulheres de diferentes classes e situações encontram, de algum modo, um referencial “doméstico” comum, 

os homens têm todas as possibilidades de se encontrar nos botequins.

2 Num sentido muito geral, pode ser assinalada a correlação entre a existência 
de locais exclusivamente masculinos nesta área de residência e a segregação 
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entre os sexos apontada nas etnografias sobre classe trabalhadora urbana, 
realizadas também em locais de residência. Uma parte desses estudos, 
analisados por Bott (1976), em suas “reconsiderações” de 1970 acerca do 
trabalho que publicou inicialmente em 1957, centrado na análise de redes 
sociais, particularmente referida aos papéis conjugais, conclui que “esses 
estudos de família da classe operária, geográfica e socialmente imóveis, 
mostram que existe marcante segregação sexual tanto dentro como fora da 
família elementar” (BOTT, 1976, p. 248). Etnografias de referência obrigatória 
para os antropólogos que estudam trabalhadores no meio urbano, como as 
de Hoggart, Foote-White, Gans e, mais recentemente, Willis, operam, de um 
ou de outro modo, demonstrando tal segregação dos sexos que, do ponto 
de vista da relação conjugal, é especialmente tecida em Gans (1962, p. 47). 
Foote-White e Willis trabalham de dentro desta segregação, construindo 
seus objetos num recorte semelhante, da perspectiva das turmas de jovens 
exclusivamente masculinas, mas, ao inseri-las no espaço social que as produz, 
acabam por delimitar como objeto, de fato, realizações específicas da cultura 
de classe trabalhadora.

O exército, como designação genérica do engajamento militar, tem uma apropriação muito significativa entre eles nesse sentido, como 

se verá no capítulo seguinte.

4 De uma maneira geral, embora se admita que mães sozinhas podem criar 
adequadamente filhos homens, isto é considerado bem mais difícil. Dona 
Marlene, por exemplo, que tinha várias filhas e apenas um filho, quando estava 
sozinha (entre a viuvez e o segundo casamento), praticamente forçou o filho a 
ir para o quartel porque considerava extremamente importante o contato com 
outros homens que lhe faltara na família. Sua preocupação se exacerbava, 
segundo ela conta, porque, vivendo entre mulheres, seu filho também não 
gostava de estar na rua.

5 Recentemente, tomei conhecimento de um texto de Jardim (1992), tratando 
desta questão, a partir de uma investigação em bares (butecos) de Porto 
Alegre. Ela propõe o termo “auto-segregação” para designar estes espaços 
masculinos, enfatizando seu caráter de escolha.

6 Sem dúvida, a explícita rejeição de qualquer tipo de homossexualismo, 
especialmente o masculino, é uma característica marcante destes 
trabalhadores, como se expõe na epígrafe. Também por isso se torna tão 
importante, nestes espaços, a mediação feminina.

7 Já em Bangu (GUEDES, 1977), eu observara este tipo de apropriação e 
organização de terrenos públicos para o futebol, sem que houvesse qualquer 
tipo de associação formal para isso. Não é, portanto, nenhuma particularidade 
do local, mas uma notável capacidade de estruturar-se de acordo com seus 
interesses.

8 Num pequeno trabalho anterior, com adolescentes de classe média em Niterói, 
pude perceber a importância dos jogos com adultos, para os jovens, como 
forma de sustentar, naquele caso, suas iniciativas de independência da família.

9 O passatempo mais comum dos meninos na área, além do jogo de futebol, é 
empinar papagaio, o que fazem subindo nos telhados das casas e nos morros 
da área. É raríssimo ver uma menina fazendo isso. Embora eu não tivesse 
atentado especialmente para essa faixa de idade, o padrão parece ser aquele 
já apontado por Caldeira (1984, p. 125) e Ropa et al. (1984, p. 176) em que 
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aos meninos é dada maior liberdade de brincar na rua, o que é coerente com 
a concepção da relação entre os sexos.

Na verdade, é um modelo tripartido – a casa, a rua e o “outro mundo” – e não apenas uma oposição complementar (DA MATTA, 1985, p. 52).

11 Embora eu tenha encontrado esta expressão também aqui, num emprego 
semelhante, ela é usada mais especificamente no contexto do processo de 
trabalho, pelos metalúrgicos que investiguei em Mesquita, designando um 
longo processo de aprendizagem através do qual se aprende a economizar 
força e a evitar situações de risco no interior da fábrica (GUEDES, 1984).

12 Um travesti que mora numa rua próxima, sempre que atravessava as 
ruas locais, era ruidosamente saudado pelos homens nos bares, num 
comportamento quase ritual, em que cada um gritava gracejos provocando 
ondas de risos dos outros. Contudo, pelo menos num caso, um homossexual 
era recebido como amigo na casa de um dos trabalhadores.

13 Num destes bares, o botequim da Covanca, tive uma das minhas mais 
memoráveis iniciações no local, partilhando um único prato de dobradinha 
(aliás, ótima) com dois aposentados. Nesta ocasião, vivenciei , pela primeira 
vez, uma atualização bem literal da idéia de comunhão que efetivam no 
convívio nos bares, servindo-se da comida no mesmo recipiente, apenas 
com talheres distintos, em geral colheres. O convite para partilhar seu prato 
representava, também, de certo modo, minha aceitação pelo grupo.

14 Segundo os relatos dos rapazes que atuaram na pesquisa, eles próprios 
não tinham dificuldade de entrar nestas rodadas. O repertório é o mesmo. 
Seu Ademar gostava de contá-las pra mim, embora cercando-se de alguns 
cuidados.

15 O trabalho de Chalhoub (1986) é muito interessante neste sentido. Sua fonte 
principal são processos criminais de homicídio ou tentativa de homicídio 
arquivados na Justiça do Rio de Janeiro, ocorridos na primeira década 
do século XX que, pela sua própria natureza, expõem os desfechos mais 
violentos das disputas. A reconstituição dos casos demonstra a importância 
que a linguagem machista pode assumir nos momentos decisivos do desafio, 
mesmo que muitas possam ser as causas da tensão que conduzem à violência 
física. É como se houvesse uma dinâmica própria dos insultos que, a par dos 
motivos anteriores, pode conduzir aos atos de agressão.
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Foto 10 – Interior de bar (Vila Lage)

Foto 9  –  Interior de bar (Vila Lage)
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Foto 11 – Barracas em Vila Lage (próximas ao campo de futebol)

Foto 12  – Campo de futebol em Vila Lage (a vidreira ao fundo)
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Foto 13 – Campo de futebol em Vila Lage

Foto 14a –  O jogo de futebol visto da barraca



A CONSTRUÇÃO DE TRABALHADORES
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4 
PEDAGOGIA

“Eu tenho orgulho de não ter um filho 
vagabundo, uma filha vagabunda.”

(Seu João)

Quando um rapaz criado dentro da classe trabalhadora urbana 
inicia sua vida profissional, no momento em que começa a atuar 
num emprego, termo que usualmente tem uma aplicação bastante 
restrita, envolvendo sua inserção no mercado de trabalho formal 
e os primeiros movimentos de uma etapa decisiva em sua vida, 
ele já incorporou uma série de princípios culturais que tendem a 
transformá-lo num trabalhador, evitando outras possibilidades, 
em especial aquelas circunscritas pelas concepções de bandido e 
vagabundo, no nível de uma identidade contrastiva, e dificultando 
projetos que extrapolem os horizontes que parecem abertos aos 
trabalhadores.

Uma das leituras mais imediatas deste segundo aspecto – a 
dificuldade de efetivar projetos que redundem, por exemplo, 
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numa carreira de profissional liberal – é aquela que o interpreta, 
exclusivamente, como resultado dos conhecidos constrangimen-
tos materiais da classe trabalhadora, que encurtam o período de 
investimento na formação destes jovens, impelindo-os ao mercado 
de trabalho muito antes do que o fazem, por exemplo, os jovens 
de camadas médias (para o estudo de jovens de classe média no 
Rio de Janeiro, HEILBORN, 1984 ; FIUZA, 1989).

Dispõe-se, contudo, de uma interpretação bastante mais sofisticada 
que se apóia nas desigualdades do capital cultural disponível para 
os diferentes segmentos e classes sociais, tema muito caro à socio-
logia da educação de Bourdieu, que o elabora em vários textos (por 
exemplo, 1975 e 1982). Esta abordagem desvenda, sem dúvida, 
o processo fundamental que, visto em termos mais amplos num 
prisma comparativo, torna extremamente improvável que de um 
ovo de pelicano não saia um outro “espantosamente parecido com 
ele”. O objeto desta sociologia, destacado no interior de uma teoria 
mais ampla da dinâmica da estrutura das relações de classe, foca-
liza, principalmente, os sistemas de ensino como elemento básico 
de “reprodução da estrutura das relações de força e das relações 
simbólicas entre as classes” (BOURDIEU, 1982, p. 295). Por con-
seguinte, toma a questão da relação entre estrutura social e cultural, 
do ângulo dos mecanismos pelo quais uma e outra se reproduzem 
no mesmo processo, mas mantendo o sentido da determinação do 
social para o cultural, no que também sustenta a distinção entre 
condições sociais determinadas e produção simbólica. Entre seus 
desdobramentos vários, há alguns pontos de interesse especial 
para o modo como o objeto desta etnografia é construído, cuja 
análise é particularmente sugestiva para a delimitação do que estou 
chamando amplamente de pedagogia. Minha questão aqui, uma 
derivação daquela maior que expus na introdução, indaga sobre os 
modos pelos quais esta determinada configuração de idéias-valores 
se atualiza através de procedimentos que visam à sua reprodução 
nos jovens. Trabalho, portanto, num nível de “substantivação” que 
supõe também a reconstrução do modelo do sistema simbólico 
“dessubstantivado” que é sua referência.

Para meus propósitos, uma distinção importante é feita em Bour-
dieu e Passeron (1975, p. 20), em termos dos diferentes agentes 
da ação pedagógica, engendrando uma classificação tríplice do 
processo educativo em educação difusa, familiar e institucio-
nalizada. Da perspectiva da minha etnografia, foi  privilegiada a 
educação familiar, já que é principalmente do seu ponto de vista 
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que aparecem aqui as diferentes instituições pedagógicas impostas/
oferecidas aos filhos dos trabalhadores. Mas, além disso, como 
toda bibliografia etnográfica sobre classe trabalhadora demonstra 
(DUARTE, 1986, p. 132), estas famílias devem ser vistas dentro de 
um referencial um pouco mais amplo, já que se colocam, concreta 
e simbolicamente, numa intensa rede de relações de vizinhança que 
é uma forma de realização da valorização do local. A perspectiva 
tomada aqui tem, assim, intrínseca relação com os aspectos levan-
tados na primeira parte deste trabalho, possibilitando compreender 
o nível local como um dos mais significativos para os trabalhado-
res investigados, sem dúvida a mais direta e penetrante forma de 
educação difusa. Inseridos em networks mais ou menos densos 
na área de residência, estão globalmente ligados pelo princípio 
do conhecimento mútuo, como vimos, uma espécie de rede muito 
ampla que permite diferentes composições internas mas onde os 
comportamentos são sempre reciprocamente referidos (WEBER, 
1979, p. 21). A educação familiar de trabalhadores não pode deixar 
de ser vista dentro deste quadro local, sua referência primeira.

No texto de Bourdieu e Passeron, há uma série de proposições 
gerais que se aplicam indistintamente a toda ação pedagógica, 
isto é, para as quais não importa o agente específico. O argumento 
básico é o do efeito de duplicação da legitimidade das relações 
entre as classes, como relações de força e relações simbólicas 
simultaneamente. Enfocando o caráter primariamente arbitrário 
de toda construção simbólica como necessidade nos termos da 
reprodução social, toda ação pedagógica define-se como imposi-
ção do arbritário cultural (a violência simbólica) que dissimula as 
relações de força que estão na sua base:

Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega 
a impor significações e a impô-las como legítimas, dissimulando 
as relações de força que estão na base de sua força, acrescenta 
sua própria força, isto é, propriamente simbólica, a essas relações 
de força (BOURDIEU, PASSERON, 1975, p. l9).

Toda ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica 
enquanto imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário 
cultural (BOURDIEU, PASSERON, 1975, p. 20).

A seleção de significações que define objetivamente a cultu-
ra de um grupo ou de uma classe como sistema simbólico é 
sociologicamente necessária na medida em que essa cultura 
deve sua existência às condições da qual ela é o produto e sua 
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inteligibilidade à coerência e às funções da estrutura de relações 
significantes que a constituem (p. 23, grifo dos autores).

A argumentação prossegue pela especificação de algumas destas 
proposições as quais, com exceção de algumas poucas referidas 
explicitamente à educação institucional (os sistemas de ensino 
que, afinal, se constituirão no objeto privilegiado desta sociologia), 
têm todas intenção generalizante, ignorando a classificação feita 
inicialmente. Penso que é necessário levar a distinção da ação 
pedagógica, em termos de seus agentes, mais longe. Este proce-
dimento é particularmente importante quando se pretende recortar 
um objeto a partir da concepção de cultura de classe trabalhadora 
pois, para considerá-la como tal, é imprescindível conceder-lhe 
algum nível de autonomia. Não se trata de “amnésia da gênese” 
(BOURDIEU, PASSERON, 1975, p. 23), mas de indagar sobre 
o estatuto e o lugar das condições sociais e do arbitrário cultural 
de modo a compreendê-los, ambos, como constituintes da mesma 
realidade. Considerar o fato da dominação como componente desta 
cultura não é o mesmo que limitar sua existência à reprodução do 
arbritário cultural que se produz em outro lugar. A validade de 
proposições tão abrangentes sobre os mecanismos da reprodução 
torna-se, assim, problemática, porque dificulta a visão do proces-
samento intraclasse do próprio arbitrário cultural que expressa as 
relações entre classes, subentendendo uma totalização tão maciça 
que impede não apenas sua transformação realmente criativa 
mas a produção de significados que sejam, de fato, próprios. Só 
neste sentido uma classe realmente se produz vivendo experiên-
cias históricas determinadas (THOMPSON, 1987). Localizo a 
grande contribuição teórica do conceito de habitus, justamente, 
na abordagem dos mecanismos pelos quais as experiências, pro-
duzidas primariamente pelas condições materiais de existência, 
transformam-se em “estruturas estruturantes”, “esquemas de 
percepção, apreciação e ação adquiridos pela prática e colocados 
em obra no estado prático” (BOURDIEU, 1972, 1980). Operando 
no nível de uma estrutura inconsciente, o habitus põe em ação 
um sujeito totalizado por sua prática, isto é, orientado pelo sens 
pratique (“visée quasi corporelle du monde qui ne suppose aucune 
représentation ni du corps ni du monde, et moins encore de leur 
relation” – 1982, p. 94). O que se coloca em foco é, portanto, o 
mecanismo de internalização e naturalização dos significados, 
mas também aqui o processo é entendido exclusivamente como 
conseqüência das condições sociais de existência, isto é, das rela-
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ções entre as classes no nível do sistema social. Assim, o habitus 
é definido como “necessidade feita virtude” (BOURDIEU, 1972, 
p. 177), situando todas as produções desta dialética exterioridade/
interioridade na necessidade que a lógica da reprodução social em 
termos mais amplos impõe.

O mecanismo de naturalização dos significados pode ser visto 
como inerente a toda e qualquer cultura. Postular um processo em 
que os significados são naturalizados, por métodos diversos, é, em 
princípio, simplesmente uma decorrência do reconhecimento de 
que os homens se reproduzem no interior de uma cultura – locus 
das primeira experiências constitutivas do ser (BOURDIEU, 
1980, p. 101-102) – embora expostos, submetidos ou relaciona-
dos a outras. Dado que estes significados, arbitrários numa visão 
comparativa, não podem ser vividos como tal – com a provável 
exceção da “comunidade dos antropólogos” – sendo necessaria-
mente naturalizados, lidos como atualizando uma relação direta 
com “o mundo tal como é”, “as coisas tal como são”, a primeira 
e mais fundamental ação pedagógica de toda e qualquer cultura, 
invariavelmente não-planejada, é a construção dos significados 
primordiais aprendidos no processo de socialização primária, no 
qual a aprendizagem de uma língua (e só uma) desempenha um 
dos mais cruciais papéis:

Poderíamos resumir, pelo que foi visto até o momento, que não 
há tal coisa que seja a imaculada percepção. “A representação 
‘objetiva’, como diz Cassirer, ‘não é ponto de partida para o 
processo de formação da linguagem, mas sim o ponto de che-
gada ... A linguagem não entra em um mundo de percepções 
completamente objetivas apenas para adicionar aos objetos – já 
dados e claramente distinguíveis uns dos outros – ‘nomes’ que 
seriam somente signos externos e arbitrários; ela própria é uma 
mediadora na formação dos objetos”.

Esta constituição da objetividade dos objetos é conseqüência 
direta da posição saussuriana de assinalar o caráter ‘arbitrário’ 
do sistema simbólico: uma certa découpage das continuidades 
possíveis de sentido, implicando uma segmentação do mundo 
em referência enquanto função das relações entre signos de 
caráter interno à língua (valor lingüístico). As categorias pelas 
quais a experiência é constituída não surgem diretamente do 
mundo, mas de suas relações diferenciais no interior de um 
esquema simbólico. [...] cada esquema cultural particular cria as 
possibilidades de referência material para pessoas de uma dada 
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sociedade, enquanto esse esquema é constituído sobre distinções 
de princípios entre signos que, em relação aos objetos, nunca são 
as únicas distinções possíveis (SAHLINS, 1990, p. 183-184).

O texto, evidentemente, pode ser lido em dois registros: num, 
mais abstrato, refere-se ao próprio surgimento das linguagens; 
noutro, à aprendizagem de uma linguagem específica, como 
um dos aspectos fundamentais do processo de tornar o mundo 
significante, ou seja, dar-lhe existência. Colocada nestes termos, 
é uma perspectiva que permeia uma série de posições teóricas 
dentro da antropologia. Quando o mundo é “desnaturalizado” 
por um sujeito individual ou coletivo, é aquela mesma cultura 
que está sendo posta em questão. Nesse sentido é o processo, 
simultaneamente, mais universal e mais específico, produzindo 
as humanizações diferenciais (GEERTZ, 1978, p. 61). Num outro 
sentido, porém, implica a admissão de que a cultura é mais que 
um reflexo transmutado ou mistificado de uma base sociológica, 
qualquer que seja o seu recorte ou o sentido de sua determinação. 
Implica compreendê-la como instância também constituinte da 
realidade. É este o modo pelo qual estou aqui supondo que, na 
cultura de classe trabalhadora, este processo opera para produzir 
homens/trabalhadores (produzindo também, pela mesma via, 
bandidos e vagabundos). Como é uma cultura que, por definição, 
encontra-se relacionada a outras e atravessada por um processo 
de dominação, ela também reproduz esta mesma dominação. En-
tendo, contudo, que é possível compreender este processo de um 
modo em que, à linguagem da privação – tão justamente apontada 
por Pierre Clastres como uma visão etnocêntrica em relação às 
sociedades para as quais só encontramos designações conjuntas 
acentuando que falta alguma coisa (1978, p. 132) – some-se uma 
visão substantiva para buscar a construção dos significados que 
articulam, simultaneamente, os impedimentos, impossibilidades 
e privações derivados de sua posição dominada na sociedade e a 
valorização de princípios culturais que, efetivamente, constroem 
pessoas determinadas, que vêem o mundo de maneiras determina-
das e nele se colocam diferenciando-se de outras com as quais não 
se identificam. Propor este ponto de vista, não significa ignorar o 
processo de dominação que também constrói estas pessoas mas 
compreendê-las como atuantes nele – e não apenas no sentido da 
resistência à dominação. O sentido que proponho aqui, presente 
já na delimitação mais ampla do objeto desta investigação, é que 
o conjunto destes processos representa uma verdadeira construção 
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da diferença que transforma indivíduos biológicos em seres sociais 
plenos que não se vêem apenas como expropriados, privados sob 
vários pontos de vista mas como atores num mundo que constroem, 
material e simbolicamente. Estes jovens que conheci partilham 
um mundo onde há uma estética própria, objetivada na música, 
no jogo, nos rituais religiosos, nas casas. Partilham um local onde 
as semelhanças e diferenças são feitas e refeitas dentro dos bares 
e das associações que eles mesmos inventam para se juntar e se 
separar. Aprendem que, embora não se realize, é a solidariedade 
moral que deve juntar as pessoas. Vivem num mundo extrema-
mente matizado, que a etnografia busca inutilmente descrever.

Não me parece outro o sentido da proposta de Verret, na sua 
análise do livro de Hoggart, quando questiona se não se deveria 
incluir a cultura do trabalho na cultura operária, o que poderia “re-
mettre en cause la définition ethnologique étroite de cette culture 
commme culture sans oeuvres” (VERRET, 1972, p. 25, grifos do 
autor), sugerindo que os objetos técnicos produzidos pelos traba-
lhadores, dentro das indústrias, seriam os primeiros signos desta 
reapropriação cultural. É possível compreender esta proposta, mais 
amplamente, em termos da reapropriação da própria capacidade 
de fazer. Dentre as possibilidades mais fecundas nesta reflexão, 
está aquela de enfocar esta cultura como produtora de significa-
dos específicos, de valores, mesmo no interior de um processo de 
dominação. Ela produz, como qualquer outra, homens específicos 
e, se não os produz sozinha, se o faz nos interstícios da dominação 
político-ideológica, não os reveste de menor positividade por isso. 
Afinal, é preciso levar a sério o orgulho que o trabalhador tem da 
sua capacidade de fazer homens e coisas.

Criar meus filhos foi com dificuldade, né. Foi com sangue, suor, 
com lágrimas, criar meus filhos. Mas, graças a Deus, tão tudo 
criado, tão todos bem. Eu tenho orgulho de não ter um filho 
vagabundo, uma filha vagabunda. Minhas filhas são todas pes-
soas decentes. Pobres sim, mas pobres de vergonha, decentes. 
E isso, pra mim, é uma riqueza. Uma das maiores riquezas que 
Deus me deu foi isso, foi ter meus filhos todos corretos, todos 
cumpridores do dever, não teve nenhum que tivesse fugido as 
diretrizes, que dizer, “esse deu pra isso”, “aquele deu praquilo”, 
“esse deu praquilo”, “aquele deu pra lá”. São todos pessoas de 
responsabilidade. (Seu João) 

Eu não poderia ser mais clara do que o seu João quanto a esta obra 
do trabalhador, possivelmente a mais importante de sua vida: a 
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produção de determinadas pessoas. Jogando com as oposições 
polares trabalhador e vagabundo, em que o valor está no primeiro 
termo, desmembrando-se em decência, vergonha, dever e res-
ponsabilidade, qualificações que o separam do segundo, opera-se 
também, por essa via, uma inversão de categorias cuja primeira 
aproximação é material, estabelecendo o produto deste trabalho 
feito com sangue, suor e lágrimas como uma riqueza colocada 
sobre a inexplícita pobreza.

É tomando o ângulo da construção destas pessoas que se arma 
este capítulo, dentro dos limites previamente estabelecidos pelas 
estratégias de abordagem. Tem a intenção de descrever e analisar 
um modo concreto de educar pessoas que se tornam, posterior-
mente, homens/trabalhadores, visto restritamente na maneira como 
aparece em uma etapa de suas vidas mais próxima do momento 
projetado para sua inserção no mercado de trabalho.

Construir pessoas, neste nível empírico, significa realizar certos 
atos pedagógicos, atuando consciente e inconscientemente, e, 
do ponto de vista daquele que é o responsável pelo educando, 
permitir ou não outras atuações. Já que uma pedagogia envolve, 
necessariamente, princípios e métodos – nem sempre unívocos ou 
coerentes – que têm, indubitavelmente, uma finalidade (mesmo 
que os níveis de consciência quanto a isso sejam variáveis), torna-
-se claro que, numa sociedade do tipo complexo estruturada em 
classes, são variados os atos pedagógicos a que se submetem os 
indivíduos em diferentes etapas da sua vida.

Sem pretender, nesse momento, estabelecer dominâncias de 
contextos ou ações pedagógicas, é preciso, contudo, fazer uma 
primeira distinção. Se são os princípios – valores – que devem 
ser construídos para construir pessoas determinadas, os métodos 
não são menos importantes, já que guardam a mais íntima rela-
ção com aquilo que deve ser ensinado. Instituições cujo objetivo 
é primordial e explicitamente pedagógico utilizam ou elaboram 
as mais diversas teorias-racionalizações sobre o processo uni-
versal de moldagem dos seres biológicos. As diferentes formas 
de família, contudo, sendo multifuncionais e multidimensionais, 
separam-se também pela importância que atribuem às várias 
formas de educação institucionalizada, operando com níveis de 
reflexão diversos acerca dos métodos. Sendo mais difícil o acesso 
aos princípios, são, ao menos aparentemente, os métodos que se 
apresentam como fatos mais expostos ao olhar do investigador. 
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Olhando da perspectiva da família e do modo como se coloca no 
local, será possível indagar que avaliação é feita dos princípios e 
métodos utilizados pelas instituições pedagógicas mais ou menos 
disponíveis ou impostas aos filhos dos trabalhadores, das quais se 
utilizam tanto quanto são utilizados por elas.

*****

Como a antropologia tem seguidamente demonstrado em inúmeras 
etnografias (por exemplo, MEAD, 1963, 1981), o modo como cada 
sociedade ou cultura recorta etapas da vida e atribui-lhes posição 
e significado específico é sempre extremamente peculiar e liga-se 
à maneira pela qual é compreendido o desenvolvimento do ser. 
Ariès (1978) o demonstrou para a “grande tradição ocidental”, 
questionando a centralidade e naturalização da infância nas so-
ciedades que possam ser aí amplamente inscritas.

Na vida dos homens/trabalhadores, há uma ruptura clara (indepen-
dente de outras que possam ser marcadas) em torno dos 18 anos. 
Nesta pesquisa trabalhei com rapazes com idade variando dos 16 
aos 23 anos (12 rapazes), sendo incluídos também dois casos fora 
desta faixa etária , por razões diversas.

Uma das características mais salientes destes jovens, na faixa 
etária em foco, é, justamente, uma certa premência provocada 
pela liminaridade. Nesse momento, estão realizando balanços de 
sua vida passada, anotando diferenças, marcando novos espaços 
e, fundamentalmente, realizando movimentos decisivos para o 
seu futuro. A proximidade da ida para o quartel, com tudo o que 
significa de corte em relação a uma situação anterior, tempo de 
internamento do qual sabem que deve sair, necessariamente, um 
novo ser, é agudamente sentida e cotidianamente marcada pelas 
referências constantes dos familiares, que ouvimos muitas vezes 
quase como uma condição que passa a ser constitutiva daquele ser 
naquele momento de sua vida. O fato de que um rapaz deve ir pro 
quartel no ano que vem é, quase sempre, a primeira referência que 
se ouve sobre ele, caracterizando sua entrada na fase em que será 
um ser em transição. Tomando a condição de liminaridade como 
Turner a define – “the midpoint of transition in a status sequence 
between two positions” (1985, p. 237 ; 1974, p. 116) – são neces-
sárias algumas considerações prévias. Obviamente, trata-se aqui 
de um longo processo em que os meninos são transformados em 
homens, no caso, homens/trabalhadores.
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É possível falar deste processo como um todo e, assim colocado, 
ele é iniciado em torno dos 16 anos, terminando com o casamento, 
em idade não-fixável, mas mais ou menos prevista, como se verá. 
No interior deste longo processo, há outros, mais curtos e mais 
definidos, que podem ser registrados, inclusive, de modo bastante 
ritualizado (algumas formaturas, a entrada e a saída do serviço mi-
litar, o casamento), ou ser vividos no cotidiano das pessoas como 
pequenas mudanças, cujo conjunto se comporá com os rituais para 
evidenciar, enfim, a diferença de posição. Por isso, a passagem 
maior não tem marcas tão definidas (mas tem um núcleo, o serviço 
militar), sendo experimentada, de fato, como uma multiplicidade 
de passagens menores. Ao contrário das sociedades que se ins-
crevem de uma só vez nos seus membros, nos rituais de iniciação 
muito precisos, encompassadores do conjunto de mudanças, a 
construção aqui se decompõe em vários processos. Decerto, isto 
está inscrito na própria dinâmica das sociedades complexas. Neste 
caso, registra-se uma posição liminar em relação às trajetórias dos 
trabalhadores, tomadas em termos globais, e uma série de outras 
posições liminares em relação a cada um dos processos menores 
em que esta se apresenta. Sendo liminaridades dentro de uma 
liminaridade mais ampla, têm seu efeito duplicado.

A etapa de que trato mais especificamente neste capítulo e no se-
guinte é aquela que vai até o serviço militar, tratando do período 
posterior no Capítulo 6. Operei, assim, uma decomposição no 
interior da passagem mais abrangente, tomando como seu ponto 
focal o quartel. Presente na representação dos meninos mais no-
vos, passa a ser a referência de todo e qualquer projeto cerca de 
dois anos antes do alistamento obrigatório. Este é, possivelmente, 
o primeiro sinal de que se adentrou para a “grande passagem”, 
quando o jovem inicia sua demorada transição. De algum modo, 
embora ocupe seu lugar na família, prepara-se e está sendo pre-
parado para um outro lugar e, certamente, para uma outra família. 
Como os iniciandos, ele é encompassado pelo próprio processo de 
iniciação, sendo, de certa maneira, zerado como ser (TURNER, 
1974, p. 117), pois só se acentuam seu passado e seu futuro. 
Impressionou-me a utilização freqüente de frases do tipo quando 
eu era menor, já que habitualmente referiam-se a idéias ou fatos 
que haviam ocorrido num tempo cronológico muito próximo. Mas 
a enorme distância que imprimiam à narração era, sem dúvida, 
imposta pelos recortes das categorias de idade internos a essa 
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cultura. Um rapaz nessa posição já não é mais uma criança, mas 
também ainda não é um homem.

Visto de uma perspectiva ampla, não ser criança nem homem não 
é, absolutamente, uma possibilidade característica apenas desta 
cultura. Mas, neste caso, o processo de se tornar homem é abso-
lutamente entrelaçado com o de se tornar trabalhador, e só pode 
ser apreendido no interior desta correlação. Trata-se de colocar 
em atuação, em momentos e circunstâncias variadas, os eixos 
básicos de uma configuração de idéias-valores, cada uma referida 
à outra, de modo estrito e permanente, atravessando todos os do-
mínios sociais valorizados, maneira pela qual se entrecortam e se 
confirmam reciprocamente. Contudo, tal referência, que pode ser 
deduzida das inúmeras atuações e discursos diversos das pessoas, 
é uma construção do antropólogo. No nível da experiência vivida, 
evidentemente, não se apresenta do mesmo modo, diluindo-se na 
própria multiplicidade da existência e confrontando-se, a todo 
momento, com possibilidades diversas.

O principal modo de aprender estas idéias-valores é, portanto, 
simplesmente partilhar os espaços sociais em que se realizam. 
Não há, sob esse ponto de vista, uma pedagogia, mas vivências da 
prática que se encadeiam dentro das posições sociais admitidas, 
onde cada lugar está referido aos outros lugares e aprender o seu 
lugar, em cada momento, é aprender também aqueles que lhe são 
recíprocos. A designação global deste modo de atualizar  princípios 
socioculturais como o sens pratique, detalhadamente analisado 
por Bourdieu, permite compreendê-lo, fundamentalmente, como 
a valorização de uma maneira de pensar tais princípios – o pensa-
mento “tácito e prático” (BOURDIEU, 1980, p. 62) – incorporados 
no viver e no atuar.

Por conseguinte, a descrição do processo de construção de novos 
seres, por um lado, não se destaca da etnografia do segmento social 
no qual se realiza porque, justamente, há todo um conjunto de 
atuações – aliás, em maior ou menor medida em qualquer processo 
de socialização – que ficam implícitas, não tendo primariamente 
qualquer intenção especificamente pedagógica. Esse procedimento 
pode ser o único em determinadas culturas, como o demonstra Da 
Matta para os Apinayé (1979), consistindo mesmo numa caracte-
rística de sociedades que se representam de modo mais totalizado. 
Entretanto, neste caso específico, embora tais processos sejam 
extremamente importantes, há um outro aspecto: a atualização e 
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interpretação das idéias-valores de referência se faz em perma-
nente confrontação com outras idéias-valores, sendo sustentadas 
por uma classe dominada numa sociedade estruturada em classes 
sociais. O confronto com a “pedagogia” dos “outros” obriga a 
tornar explícitos, em algumas situações, seus próprios princípios. 
Estas situações tornam-se, para o investigador, importantes vias de 
acesso a suas próprias valorizações. Voltarei a este ponto adiante.

Torna-se necessário, para situar esta categoria de idade dentro do 
grupo, retomar algumas das questões que a literatura sobre classe 
trabalhadora vem seguidamente confirmando. Minha própria et-
nografia não apresenta diferenças substantivas em relação a estes 
pontos, bastante repetitivos nas apreensões empíricas, quando 
vistas de um modo mais global. Uma visão geral que permita 
situar estes jovens pode ser construída através de um termo que 
se erige em verdadeira categoria de pensamento, circulando pe-
los domínios sociais valorizados, organizando experiências de 
vida, e, ainda, sinalizando trajetórias: responsabilidade. Sob este 
termo, sintetizador, é possível compreender importantes aspectos 
do processo de construção de homens/trabalhadores. Além desta 
via de acesso, pode ser considerada uma outra, construída a partir 
do núcleo da “identidade emblemática” – família, trabalho, local 
– transformado num núcleo de idéias-valores encompassadoras, 
como propõe Duarte, em “valor-família”, “valor-trabalho” e 
“valor-local”. Todas as vias indicam a pertinência da hipótese de 
que o “valor-família” é totalizador e hierarquicamente superior aos 
outros, englobando-os. Dito de outro modo, o valor do trabalho só 
adquire seu sentido pleno se contido no valor da família, sendo o 
local, como tentei demonstrar nos primeiros capítulos, o palco de 
negociação/exibição destes e de outros valores fundamentais. Em 
apoio desta proposição, seria possível invocar vários exemplos. 
Usarei apenas um que me parece decisivo exatamente porque 
olha o outro lado deste processo. Trata-se do trabalho de Neves 
(1983) sobre mendigos, muito significativamente chamado de “o 
trabalhador que não deu certo”. E se ele não deu certo, segundo a 
autora, por mais bem-intencionadas que sejam as instituições de 
assistência social que procuram recuperar algumas das condições 
básicas de que ele se viu privado, é porque é impossível recuperar-
-lhe a família, básica também em sua sustentação cultural mais 
ampla e, mais particularmente, na manutenção da crença de que o 
trabalho dignifica o homem (NEVES, 1983, p. 34), indício de seu 
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valor, entrelaçado com sua inequívoca importância na sustentação 
social, resumidas neste trecho:

Neste processo, a família tem papel fundamental: na criação de 
pontos de referência, na consolidação de um conjunto de bens que 
suporte os desempregos esporádicos e o próprio ato de venda da 
força de trabalho, e na filiação a uma rede de relações constituídas 
por outros trabalhadores que o credenciem e o referenciem no 
mercado de trabalho. Quando algo falha nessa cadeia, o trabalha-
dor pode ser deslocado para a ampla faixa da ‘marginalidade’, da 
qual a mendicância constitui um dos exemplos mais freqüentes 
(NEVES, 1983, p. 36).

Colocada a questão desta forma, o eixo central no qual é neces-
sário situar estes rapazes é aquele da família. E, sob este ponto de 
vista, eles estão justamente vivendo o início do longo (e doloroso) 
processo de separação da família na qual foram criados para, atra-
vés da iniciação profissional e do namoro, construir as condições 
para constituir uma nova família que, de fato, será o fulcro de 
sua transformação num homem/trabalhador. É fundamental para 
a compreensão da especificidade deste processo, para que ele 
não se dilua na trajetória comum de qualquer indivíduo na nossa 
socie dade, a observação de que este ser é preparado por e para 
uma família, isto é, ele existe dentro da família e não como um 
ser independente. É crucial também compreender as referências 
diferentes encobertas pelo termo único “família” neste contexto 
etnográfico. Sabemos que seu padrão básico e ideal de constituição 
é o da família conjugal nuclear, centrada na complementaridade 
de papéis do “pai provedor” e da “mãe dona-de-casa”, como 
inúmeras etnografias têm demonstrado (ALVIM, 1979 ; BILAC, 
1978 ; FAUSTO NETO, 1982 ; MACEDO, 1979, para restringir a 
apenas algumas indicações no caso brasileiro). Não tenho intenção 
de reproduzir aqui estas análises, mas algumas observações são 
importantes em relação ao objeto que recorto.

Em primeiro lugar, no nível do modelo, este modo de constituição 
da família encerra sua própria contradição, pois a valorização do 
modelo nuclear conjugal implica sua negação em certo  momento 
da trajetória dos indivíduos. Assim é que se pode compreender a 
frase lapidar do seu Quirino: Eu comecei a trabalhar pra ajudar 
a minha família, mas depois eu tive a minha própria família.

Este enunciado só pode ocorrer devido à utilização do mesmo ter-
mo para designar duas unidades sociais empiricamente separadas, 
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que são, contudo, o mesmo tipo de unidade de um ponto de vista 
mais abstrato. A junção/separação, tão incisivamente apontada, 
é antes vivida que explicitada, aparecendo nos discursos sobre a 
família em constantes deslizamentos de referentes empíricos, con-
forme o contexto do discurso. Por isso, são raras as verbalizações, 
como a do seu Quirino, que desnudem a distinção, explicitando os 
dois referentes do termo que correspondem a níveis de valoriza-
ção diferentes. Um outro discurso, o do seu Zuzinha, apresentado 
parcialmente abaixo, de modo oposto à concisão do seu Quirino, 
passeia pelos dois níveis, tentando expor ao pesquisador uma 
diferença para a qual não dispõe de termos distintos e que, no 
entanto, sente tão agudamente. Chamo a atenção para dois de 
seus aspectos. O primeiro é, justamente, do ponto de vista dele 
a nítida distinção (lógica, como ele diz) entre a família na qual 
foi criado e a família que criou, fonte de orgulho e realização do 
trabalhador. O segundo aspecto, e é ele que torna possível que a 
primeira distinção aceda tão intensamente à consciência do seu 
Zuzinha, é a enorme valorização, neste modelo de família, dos 
laços conjugais e entre pais e filhos em detrimento dos laços en-
tre irmãos. São esses laços pais-filhos que, no circuito da “ajuda 
mútua”, amplamente observável no trabalho de campo, manterão 
ligadas estas unidades sociais mas, necessariamente, submetidos 
à primazia daquela distinção primeira.

Porque a família nossa ela abrange toda família mas hoje eu 
tenho a minha família. Quem é minha família hoje? Eu, minha 
mulher e minhas duas filhas /l6/. Eu tenho meus irmãos mas hoje 
eu constituí uma família, eles são a minha família, mas minha 
família hoje é baseada em minha mulher e minhas duas filhas, 
entendeu? Então ali te dá uma direção de como você deve se 
preocupar nisso [referência ao encontro de casais numa igreja 
católica]. E ali num ... mas também diz como você deve lidar com 
todo mundo, principalmente porque todos nós somos irmãos, né. 
Mas como lidar assim com um irmão assim de sangue, né, lidar 
com a sua família. Mas só que tem que você num pode querer 
achar hoje que a sua família é todo mundo da sua família. Hoje 
você tem a sua família, né, hoje você tem que se preocupar com 
a sua família. Seu irmão é sua família, é um membro da minha 
família, você tem que se preocupar com ele, mas antes de se 
preocupar com ele, você tem que se preocupar com a sua família. 
E isso é lógico. (Seu Zuzinha)

O prosseguimento do discurso expõe uma ampliação deste valor 
família nuclear, propondo um modelo de organização social como 
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uma justaposição delas. O ponto, da perspectiva em que me coloco, 
é a própria existência da distinção que é também, neste caso, não 
apenas uma diferença mas uma hierarquização. A família conju-
gal nuclear é a referência básica do valor família, superpondo-se, 
nesse aspecto, ao sentido mais amplo de família que inclui outros 
laços. Portanto, é o peso e o valor desta família nuclear que marca 
o sentido inexorável das trajetórias, marcando também para o ra-
paz, que, de certo modo, começa a ser “expulso”, diferenças que 
podem ser compreendidas através de uma outra distinção, também 
muito utilizada no discurso de todos: trabalho e ajuda. Quando se 
trabalha numa família em que se está na posição de filho, por mais 
necessário que seja o produto desta atividade para o grupo como 
um todo, este trabalho é ajuda, assim como o trabalho da mulher 
fora de casa só pode ser aceito como ajuda, em casos de extrema 
necessidade, dentro do padrão já sobejamente conhecido. Desse 
modo, não é trabalho propriamente porque não está revestido da 
responsabilidade pela manutenção da família. A responsabilidade, 
por sua vez, que implica a disposição de assumir todo ônus mate-
rial da manutenção de uma família, só pode se realizar ali caso se 
produza no trabalho e seja reafirmada no local. Um trabalhador 
de responsa, como diz o seu Souza, tem certas qualidades que 
o diferenciam dos demais (capricho, prontidão para o trabalho, 
pontualidade, assiduidade) mas é, fundamentalmente, alguém que 
se diferencia dos garotos novos que estão começando porque já 
acumulou longa experiência prática:

O operário antigo é o operário que, qualquer coisa você é cha-
mado pra fazer. Esse trabalho de responsa eles não garra essa 
meninada do Senai, de Henrique Lage, joga não. Não. Eles vão 
até com você, mas só pra aprender porque teoria eles têm, mas 
prática eles não têm, então eles vão apanhar prática com a gente. 
Porque quem faz um curso, aqui fora, pra ir trabalhar, ele vai 
com muita teoria, mas a prática ele não tem, então a prática é a 
gente que vai ensinar. Então o que acontece? Qualquer trabalho 
ele chama você, ele vê logo que você é antigo. (Seu Souza)

Enquanto a responsabilidade pela família instaura-se com o ri-
tual do casamento, a responsabilidade como trabalhador é uma 
construção que se prolonga no tempo. É possível considerar que, 
relacionando os dois contextos, o casamento, instauração de uma 
família enquanto unidade social separada – sua própria família, 
como diz o seu Quirino – marque o ponto final desta etapa de 
transição. Como só casa quem tem um emprego considerado bom, 
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representação que será vista no Capítulo 6, ou, ao menos, próximo 
disso, demonstrando à família da noiva que é um elemento de res-
ponsabilidade, envolvendo muito mais do que ter esse emprego, 
aparecem, de novo, entrelaçados os domínios. Além disso, o que 
a responsabilidade sintetiza espalha-se pelo envolvimento mas-
culino nas atividades locais, impondo uma participação diferente 
nas farras e no futebol – como eu mesma já pude expor em outro 
lugar (GUEDES, l977) – e, de um modo geral, redefine o lugar 
masculino neste domínio.

Um dos desdobramentos mais significativos da responsabilidade 
é a idéia-valor do sacrifício. O termo, tão prenhe de significados 
em si mesmo, é constantemente empregado nas histórias de 
vida, na conversa informal e nas reflexões mais elaboradas sobre 
a vida do trabalhador. No seu sentido primeiro, indica pura e 
simplesmente as dificuldades de reprodução material da classe 
trabalhadora, expressas também na luta e na batalha que travam 
cotidianamente para obter condições mínimas de sobrevivência. 
A vida do trabalhador é resumida como uma vida sacrificada: A 
minha vida foi uma vida sacrificada, sabe. Eu, desde a idade de 
10 anos que venho batalhando. (Seu Souza)

Simultaneamente descritivo e valorativo, o termo reúne, como 
poucos outros o fazem, as dimensões físico-morais (DUARTE, 
l986a) do trabalhador, sendo as verbalizações que o tematizam 
envolvidas em intensa emoção. Como valor, dá um sentido trans-
cendente ao seu próprio trabalho, pois recobre sempre as idéias 
de “renúncia” e ‘abnegação”, presentes no seu próprio campo 
semântico, fios que ajudam a tecer os mais fortes laços familiares. 
O sacrifício revelado como “renúncia” pode ser explicitado em 
termos muito concretos:

Quer dizer então que eu tinha que ficar com a calcinha rasgada 
pra fazer esse sacrifício todo. Mas eles já sabem o que querem, 
né. (Seu Lino)

Sempre fiz questão dela não trabalhar, sempre me sacrifiquei 
mais, fazia muito extraordinário, muito serão. Comprei aquele 
caminhãozinho velho pra mim trabalhar, pra minha mulher não 
ser preciso trabalhar, sair de casa. (Seu João)

Como se pode ver, o trabalhador se sacrifica por sua família, 
aumentando seu esforço ou renunciando a utilizar ele mesmo o 
produto do seu trabalho. Desse modo, a dupla referência respon-
sabilidade-sacrifício dá direção, significado e sentido determinado 
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ao trabalho. Para passar de uma fase a outra é necessário, antes de 
tudo, a disponibilidade para o trabalho que implica em responsa-
bilidade e sacrifício. Logo, é preciso ter em mente uma família.

O momento que estes jovens estão vivendo é, justamente, aquele 
em que ainda podem ser beneficiários do sacrifício, ao invés de 
“sacrificantes”, mas estão muito próximos de ter que assumir o 
lugar de trabalhador. A expectativa é bastante clara:

Tenho quatro filhos, né, eu agüentei até agora, daqui pra frente, 
eu só espero é melhorar, né, porque eles começar a trabalhar aí 
e ajudar. Já têm dois trabalhando... Aí, quer dizer, se eu agüentei 
até agora, se Deus quiser, daqui pra frente a tendência é melhorar, 
né? Acho que a pior fase já passou... (Seu Dorival) 

O homem/trabalhador, que começou a ser projetado há muito mais 
tempo, é confrontado, nesse momento, com sua própria possibili-
dade de realização. O modo de pensar cada movimento ou escolha, 
a partir daí, torna-se concomitantemente menos abstrato e mais 
perpassado pelos valores que informam estas pessoas.

*****

Desse modo, esta fase prévia à ida para o quartel ou, melhor 
dizendo, ao alistamento militar (porque algumas variantes ocor-
rerão sem que se altere seu significado substantivo) é mais uma 
etapa recortada no curso de um processo que é iniciado, de fato, 
ao nascer, no conviver no interior de um determinado grupo, mas 
que se coloca de modo especial porque implica rever e repensar 
sua vida, selecionando experiências significativas que, simultane-
amente, marquem diferenças em relação ao seu próprio passado 
e delineiem o seu futuro.

Uma das experiências vividas por Humberto, filho do Seu Válter 
e da Dona Nazaré, com mais três irmãos de idades aproximadas e 
uma irmã, pode fornecer um prisma diferente para se caracterizar 
esta fase, incluindo o olhar dos próprios iniciandos. O episódio que 
seleciona e narra, com certa riqueza de detalhes, não é incomum. 
Além disso, há elaborações extensas do seu pai sobre o mesmo 
“acontecido” (ver Anexo 2). Tomarei suas observações, por isso, 
não como um “caso exemplar”, mas como uma “referência exem-
plar”. O fato de que se refira, mais particularmente, a uma forma 
de castigo físico não deve ser interpretado erroneamente. A família 
de trabalhadores não usa da violência física contra seus filhos in-
discriminada e cotidianamente como, espero, o próprio exemplo 
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irá demonstrar. Mas a usa quando os métodos mais implícitos ou, 
como diria Bourdieu, quando a violência doce (1980, p. 219) não 
se mostra suficiente para inscrever nos corpos os preceitos éticos 
necessários. É exatamente isso, por estar a meio caminho entre 
o processo quase indetectável pelo etnógrafo sem uma descrição 
completa da cultura e a explicitação que, aparentemente, contradiz 
a naturalização da violência doce, que torna tais casos referência 
exemplar, tanto para quem os vive, quanto para o investigador.

Quando Humberto rememora, na entrevista com João, o tempo 
em que era muito infantil ainda, pensava que a vida era só co-
mer, beber, dormir e brincar, incluindo nesse período as coças 
freqüentes tomadas do pai ou da mãe, que ocorriam sempre que 
fazia alguma coisa errada, o tom da conversa não é absoluta-
mente de queixa ou revolta, mas muito aberto e jocoso. Os dois 
riem todo o tempo, evidenciando uma certa cumplicidade que se 
deve, em parte, ao fato de João parecer pouco mais velho que ele, 
mas principalmente ao fato de que conseguiu, com Humberto e 
outros jovens, uma relação bastante boa, onde havia pontos de 
identificação que, mesmo obviamente restrita pelos limites de 
uma pesquisa, ancorava-se na existência de algumas experiências 
masculinas comuns e no domínio de um modo de utilizar a língua 
que facilitava a comunicação. Também, do ponto de vista de Hum-
berto, na ocasião com 17 anos, o que contava estava muito longe 
no tempo, embora episódios semelhantes se repetissem, segundo 
ele, há apenas dois anos. Mas eles já os olhava com mais distância, 
evidenciada quer pela disposição alegre com que os contava, quer 
pela sua consideração de que estavam, seguramente, localizados 
no passado. Dizia que eram corriqueiros numa fase já superada de 
sua vida quando era menor e não tinha consciência da vida. Eram 
também comuns as brigas com os irmãos, parecendo-lhe natural, 
hoje, que brigassem, como também que apanhassem do pai ou da 
mãe, porque estavam todos em fase de crescimento. Um trecho 
dessa entrevista permitirá compreender melhor esta distância:

J – Ela [sua mãe] marca mais em cima também, né?

H – Ah, marca, você não pode fazer nada que ela fica em cima.

J – Tem que falar com ela primeiro?

H – Meu pai também é assim. Uma vez eu levei uma coça, em 
pequeno, rapaz, porque eu falei: ‘mãe, vou pro colégio’. Aí não 
fui pro colégio não, fui pra casa de um colega meu tomar banho de 
piscina, esqueci da hora [ri], fiquei lá, né. Tinha até as primas dele 



177

lá, né, brincando, aí fiquei lá, né. Eu largava 11 horas do colégio. 
Aí, fiquei lá, ficamos brincando, a gente e as meninas, quando 
eu olho as horas, era uma e meia. Fui rapidinho, nem penteei os 
cabelos. Nesse dia, meu pai estava em casa. Aí, ele disse assim: 
‘você foi aonde?’, ‘fui no colégio’. Aí, no dia seguinte, ele foi 
no colégio... Me deu uma coça que eu nem fui a aula!

[Os dois riem muito]

J – Diz que mentira tem perna curta, né?

H – Ah, é, levei uma coça legal mesmo!

J – E tua mãe deu a maior força?

H – Na hora ela dá força mas depois que meu pai começa a me 
bater, ela vem me salvar. [Os dois riem outra vez]. Com o meu 
pai não dá pra correr não, sabe, porque antes de bater ele tranca 
a porta: ‘vamos lá no quarto conversar’. Vai e tranca a porta. Mas 
meu pai sabe bater, sabe, ele bate só nas pernas.

J – Ah, é?

H – Ele sabe bater! Ele falava pra minha mãe, quando batia 
na gente. Porque agora a gente não apanha mais não! Minha 
mãe batia no pulmão, dava vassourada, mas não escolhia lugar, 
não. Mirou, dava! Meu pai não, me agarrava pelas mãos e dava 
só nas pernas, por isso é que era bom apanhar do meu pai, da 
minha mãe não. 

Há uma série de aspectos acessíveis através deste trecho de en-
trevista situados além do truísmo de que educar é violentar, já 
que implica em selecionar comportamentos dentro das enormes 
potencialidades humanas. O tema primeiro desta conversa é claro: 
a autoridade dos pais sobre os filhos menores é inquestionável. Não 
é só o Humberto que a coloca desse modo. Os outros também o fa-
zem, evidenciando isto muito mais pelo modo como se comportam 
do que em avaliações tão detalhadas quanto esta. A violência aqui, 
explícita ou implícita, é toda ela doce. A naturalização encontra seu 
espaço privilegiado. Daí, a classificação de certos comportamentos 
como rebeldes ter um sentido muito estrito, com referente quer 
na família, quer na escola. Não pretendo que o conjunto destes 
rapazes que investigamos seja representativo, sob esse ponto de 
vista, de uma categoria de idade genericamente designada como 
“juventude”, aliás muito problemática porque encobre diversida-
des importantes (THÈVENOT, 1979 ; MURDOCK, McCRON, 
1976). Não pretendo, nem mesmo, que seja representativo da 
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classe trabalhadora urbana num local determinado. Reflete, apenas, 
o recorte da pesquisa e reafirma que circunscreve um segmento 
específico da classe trabalhadora urbana, no Grande Rio, num 
momento histórico determinado. Ou seja, relembra os limites da 
investigação. Mas a compreensão da naturalização desta autoridade 
e desta rebeldia específicas como alicerçadas numa configuração 
de idéias-valores partilhada por estas pessoas permite, ao menos, 
deixar formulada uma alternativa a uma muito genérica associação 
entre “juventude” e formas mais ou menos “espontâneas”, mais ou 
menos estruturadas, de contestação. Sem descartar a importância 
de movimentos que atravessam uma série de diferenças, inclusive 
de classe, podendo ancorar-se no recorte “juventude”, destaco 
aqui uma possibilidade diversa, em que este recorte está imerso 
num outro processo, onde as formas de contestação, muito diver-
sificadas, podem ser objeto de uma aprendizagem decorrente do 
próprio constituir-se como homem/trabalhador, mais distribuída 
no tempo e envolvendo variáveis outras além da distinção etária.

De qualquer modo, a submissão aos pais, especialmente ao pai – o 
chefão como se referem a ele às vezes – era facilmente observada. 
Em alguns momentos da pesquisa, em particular com aqueles 
rapazes com menos de 18 anos, isso pareceu, inclusive, um impe-
dimento ao acesso a eles. Como havia interesse em incluir alguns 
rapazes que não fossem da família dos aposentados, pelos quais 
iniciamos os contatos, fomos investigados longamente primeiro, 
e a aproximação ficou submetida à permissão dos pais. A inter-
nalização desta autoridade impedia, inclusive, que rompêssemos 
a barreira inicial procurando-os longe de seu pai ou sua mãe, no 
campo de futebol, por exemplo. O controle do comportamento 
dos filhos é enorme, especialmente até o momento de ruptura que 
ocorre com a ida para o quartel ou o simples alistamento, com 
dispensa. A liberação oficial do serviço militar, de qualquer forma, 
apenas antecipa a passagem que está previamente marcada: de 
filho a homem/trabalhador há uma série de mudanças gradativas, 
com acumulação vagarosa de conquistas. O período passado no 
exército é muito especial em vários sentidos. Por ora, acentuarei 
apenas que a separação da família na qual foi criado não é o menor 
deles. Este óbvio ritual de iniciação (VAN GENNEP, 1969, p. 93) 
na vida adulta masculina é uma das poucas rupturas bruscas e a 
única com data marcada, sendo imposta pelo Estado-nação como 
totalidade e utilizada de modo muito significativo como núcleo 
da passagem maior. As outras fases, como diz o Humberto, são 
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percorridas sem muita clareza quanto a seus limites, já que se 
marcam, muito mais, pela incorporação de valores determinados 
que demonstram ao próprio indivíduo e aos outros que ele já não 
é mais uma criança. Os métodos mudam com o crescimento dos 
filhos e a proximidade da ruptura, como bem observa Humberto, 
e também o seu pai, seu Válter:

Agora você vê, o Afonso já era homem, tinha hora que eu tinha 
vontade de dar uns pau nele, rapaz.

Agora, antes dele terminar o primeiro grau, é 17, ia pro quartel, 
entendeu ... Então o que eu faço, o que os pais fazem com os filhos 
pequenos, obriga a estudar, dá uma varada, eles já com 17, 18 
anos, já é ... eu já me resguardava mais, entendeu... Eu cheguei 
ao ponto de dar uns pau nele aí também [refere-se ao filho de 
dezenove anos, Afonso] pra poder ele terminar o primeiro grau.

A transição, caracterizada justamente pela indefinição da posição 
do filho – quase um homem –, traz dificuldades ao pai o qual, 
mesmo tentado a tratá-los como filhos pequenos, procura se res-
guardar, expressão que, na sua pletora de sentido, recupera tudo 
de ambíguo que há nos rapazes nesta fase. Se não adquiriram ainda 
o direito à dignidade e respeito devidos a um homem/trabalhador, 
têm já um corpo masculino embora não-forjado pelo trabalho, mas 
com a potencialidade da força ainda não-consumida. O pai deve, 
então, evitar utilizar sua própria força para não ser surpreendido 
pela força do filho, o que possibilitaria uma ruptura antecipada 
pois o respeito pelo homem é um valor hierarquicamente superior, 
nesta cultura, ao respeito pelo pai.

Durante o período que poderíamos traduzir como “infância”, 
quando são pequenos, menores, não há nenhuma dúvida sobre a 
autoridade dos pais, englobando a preeminência dos adultos sobre 
as crianças. Se os filhos não aprendem pela convivência, muito 
íntima nos espaços geralmente exíguos da casa operária, pelo 
exemplo, pela prática, não há problema em explicitar pelo casti-
go, na maior parte das vezes, físico, os comportamentos que são 
adequados. Este é, sem dúvida, um dos mecanismos de inscrição 
do sens pratique. Entretanto, é deixado muito claro que só aos 
pais, e muito eventualmente, aos avós, é permitida tal atitude. A 
valorização do laço pais-filhos, permanente, implica numa intensa 
relação afetiva entre avós-netos, dentro do circuito de ajuda mú-
tua, obedecendo a padrões que podem ser entendidos como mais 
gerais na sociedade brasileira (BARROS, 1987). Na maioria dos 
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casos observados, os avós dos dois sexos costumam ser bastante 
condescendentes com os netos, resguardando-se de atitudes mais 
duras porque, na verdade, consideram que a responsabilidade é 
sempre dos pais. Apenas num caso observado, em que o neto tra-
balhava no bar do avô, havia grande controle deste sobre o rapaz, 
Anselmo, facilmente observável em seu relacionamento público. 
Entretanto, a relação entre os dois tinha aspectos  especiais, em 
primeiro lugar, porque o rapaz vivia com a mãe e uma irmã na 
casa do avô. Deslocava-se, conseqüentemente, a relação avô-neto, 
assumindo este o lugar do pai, do provedor. Além disso, não se 
distinguiam a relação de parentesco e a relação de subordinação 
no trabalho. Anselmo, como é comum nesta fase, era um “jeune 
à tout faire” (BALAZS, FAGUER, 1979) e todos os seus erros 
eram incisivamente apontados pelo avô/patrão. A situação, muito 
penosa para o rapaz, culminou com sua saída para um emprego 
em outro bar, noutro local da cidade, após um acidente com uma 
garrafa de cerveja que atingiu, sem lesões profundas, sua vista, 
mas que foi avaliado por seu avô como desleixo. De qualquer 
modo, usar de violência física contra os filhos de outros é abso-
lutamente impensável e não há nenhum caso que tenhamos visto 
ou que nos tenha sido relatado. Por isso mesmo, as situações em 
que, nas escolas primárias, as crianças são maltratadas fisicamente, 
constituem-se em conflitos muito dramáticos, em geral culminando 
com a troca da escola.

Todavia, mesmo dentro da família, é preciso não esquecer, como 
diz o Humberto rememorando, que era bom apanhar do pai mas 
não da mãe. A observação recupera, de modo específico, o eixo 
crucial desta configuração de idéias-valores e seu modo de natura-
lização primeiro através das concepções relacionais de pai e mãe. 
A mãe, encarregada de cuidar dos filhos no cotidiano, protege, 
impondo limites à relação pai-filhos. As duas forças relacionadas 
em atuação na família são qualificadas e expostas em oposição 
complementar. À enorme força masculina, precisa, previsível, 
direcionada, portanto, racional nos próprios termos, opõe-se a im-
previsibilidade da força feminina. A diferença introduzida é, antes 
de tudo, a diferença entre homens e mulheres, como se compõe no 
interior da família dos trabalhadores, a referência fundamental que 
aparece tanto nos discursos como na observação do cotidiano das 
pessoas. O gênero assim, tornado crucial na constituição básica das 
diferenças, tem como um de seus referentes mais naturalizados a 
força masculina como valor, englobando a fraqueza e a meiguice 
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femininas. Naturalmente, como diz o seu Garcia, o homem foi 
feito forte para o trabalho e, por isso, deve sustentar a mulher, 
cujo espaço é a casa: Mulher é com obrigação dentro de casa e 
pra cama (Seu Garcia).

Por essa via, evidencia-se como mais englobante valor, em termos 
da construção de trabalhadores, o “valor-família”, naturalização 
primeira que articula uma série de outras e uma série de domínios 
sociais. É no interior desta naturalização instituinte que as outras 
serão paulatinamente construídas. É o próprio valor da família 
que transfere valor a determinados comportamentos e atitudes, 
construindo corpos e mentes ao mesmo tempo. Desobediência, 
desonestidade, preguiça, incapacidade, assim como muitas 
outras temáticas culturais entretecidas neste caso em relação ao 
comportamento do filho na escola, têm seus significados primei-
ros definidos, recortados e impressos no corpo pela vida familiar 
cotidiana. Mais importante obrigação das crianças, neste segmento 
estável de trabalhadores, o valor da escola, contudo, é infletido 
e apropriado dentro de um conjunto mais amplo de valores. De 
fato, a escola pública comum freqüentada por todos esses jovens 
é avaliada de modo notavelmente ambivalente. A escola é vista 
como fracassada, quase totalmente incapaz de ensinar alguma 
coisa que realmente valha a pena. Contudo, é absolutamente fun-
damental que se freqüente a escola até, mais ou menos, os 15 anos 
ou, preferencialmente, até terminar o primeiro grau, quando os 
pais consideram cumprida sua obrigação neste sentido. Cursar ou 
não o segundo grau depende do cálculo de cada um, em termos da 
avaliação que possa fazer de suas possibilidades naquele momento 
Aqui, estarão sendo confrontados e pesados alguns dos aspectos 
centrais em jogo. De um lado, está colocado o valor do estudo e 
do diploma na sociedade que os consumirá como trabalhadores, 
independente do verdadeiro saber, que é o “saber prático”. A es-
cola pública é apenas, nesse sentido, o lugar onde se busca o papel 
que é, estranhamente, segundo expressão de Paulinho reproduzida 
abaixo, valorizado na sociedade mais ampla. O valor do estudo-
-diploma é medido em termos da remuneração melhor que possa 
proporcionar, aspecto extremamente importante porque é o que 
possibilitará o melhor desempenho da responsabilidade diante da 
família. Por outro lado, é o “saber prático” que possibilitará sua 
transformação num trabalhador de responsa, isto é, num verdadeiro 
homem/trabalhador, hierarquicamente superior aos outros. No 
limite, o saber prático também pode ser pensado como propor-
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cionando remuneração suficiente, mas a introjeção da experiência 
familiar e local aponta no sentido contrário. A dúvida se instaura. 

Olha, eu vou falar pra você, não pretendo fazer o segundo grau 
não. Não pretendo fazer pelo seguinte: pô, tem muita gente aí 
que tem o segundo grau, cara, e está desempregado e não tem 
aquele emprego que ele pretende. Eu acho que fazer o segundo 
grau é bobeira! Acho melhor não fazer e procurar um curso [pro-
fissionalizante] porque você vai entrar num lugar sabendo aquilo. 
Agora, você faz o segundo grau, aí tu vai chegar num emprego, 
pô, tu não sabe fazer aquilo, só sabe o segundo grau! ...Eu não 
pretendo fazer o segundo grau não é por falta de ânimo, preguiça, 
não. É que eu não pretendo mesmo! Ainda é estranho que muita 
gente perde emprego por causa disso, porque não tem o segundo 
grau e tal, não tem aquele grau de estudo mesmo. (Paulinho)

Por conseguinte, é valorizado o estudo até o ponto em que as 
experiências demonstram que tem algum peso numa inserção 
diferencial no mercado de trabalho, já que carreiras diretamente 
dependentes da posse de diplomas raramente se colocam em seus 
horizontes. Mas, de uma maneira geral, não há grande expectativa 
com relação ao que os filhos aprenderão e, conseqüentemente, al-
gumas reprovações anuais são perfeitamente suportadas e mesmo, 
esperadas. O saber que lhes cabe, de fato, não vem desta escola, 
da qual se espera apenas que forneça a capacidade de decifração 
mínima do código da língua e os ensinamentos básicos de mate-
mática. Por que, então, torna-se tão importante continuar indo à 
escola? Claro que, em primeiro lugar, porque a posse do diploma 
de primeiro grau, que pode ou não ocorrer, representará uma 
relativa diferença no mercado de trabalho, como já disse. Mas, 
fundamentalmente, porque é o modo de ensinar às crianças a não 
serem preguiçosas, a terem obrigação. Trata-se, antes de tudo, 
de não deixá-las à toa, brincando todo o tempo, comportando-
-se como vagabundos. O filho do trabalhador estuda e trabalha e 
distingue-se, claramente, dos menores largados por aí que não são 
controlados e dispõem do seu próprio tempo. A escola primária 
comum cumpre, assim, uma função outra, diferente daquela a que 
primordialmente se destina. Com exceção dos que têm um grau 
intelectual fraco, um desenvolvimento muito prolongado, muito 
demorado (Seu Válter) ou que têm uma memória mínima (Juraci), 
todos os outros têm como obrigação ir à escola até uma certa idade, 
não importando muito o que aprendem lá, mas sim o estar lá nos 
horários combinados. Por isso, a falta é punida com mais rigor que 
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a reprovação, recebida com relativa condescendência e, em geral, 
atribuída mais ou menos explicitamente à fraqueza da escola.

A função de disciplinarização esperada da escola situa-se, por-
tanto, mais no modo como ela é usada pela família para ensinar 
os seus valores, vistos como diferentes daqueles da instituição. 
É um modo quase ritual de empregar o tempo das crianças que, 
sem dúvida alguma, cabe à mãe controlar no cotidiano. São, em 
sua grande maioria, as mães que fazem as matrículas, regulam 
as tarefas diárias, raramente, contudo, relacionando-se com os 
professores e a administração. Somente em casos muito graves, 
como foi considerado o de Humberto, pela constante reincidência, 
o pai vai à escola. Mas, como neste caso, vai apenas para investi-
gar sobre a presença do filho. Ele e a escola falam línguas muito 
diferentes, como ele mesmo relata, no seu memorável encontro 
com as “outras” práticas pedagógicas que lhe são recomendadas, 
às quais replica:

Falei, ô, moça... ah, porque tem que conversar com o psicólogo... 
Psicólogo? Psicólogo lá em casa sou eu, moça. Você quer ver 
como é que ele vai ficar bonzinho?

Porque ficar escutando lero-lero de psicólogo, psicóloga, sei lá, 
porque tinha que agir, eu tinha que repreender, eu tinha. Ele tava 
fugindo do colégio pra faltar aula, tava com um mau comporta-
mento no colégio, aquele mau comportamento, entendeu, vinha 
uma queixa da professora...

Do mesmo modo que os métodos, os princípios a serem impostos 
também são os seus. Sua interpretação do mau comportamento do 
filho é que conta, neste caso.

Na verdade, a eleição de um método diferente daquele sugerido 
pela escola sinaliza que a leitura que faz da rebeldia do filho está 
referida a outro campo de valores. Admitir explicações do tipo 
psicológico implica em admitir um outro tipo de ser, só possí-
vel nos casos especiais de desenvolvimento prolongado. O que 
incomoda o pai é, de um lado, o absenteísmo do filho em si, no 
que representa vagabundagem. De outro, é o fato de que o filho 
provoca as queixas da escola, trazendo para casa problemas que 
não deveriam chegar lá. A escola, como se apresenta até aqui, 
é uma instituição estranha à família, externa aos trabalhadores. 
Algumas mães, mais aproximadas das escolas quando têm seus 
filhos pequenos, porque devem levá-los, relatam relações de certa 
intimidade com professores ou diretores. É significativo não ser 
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raro que se transformem numa relação de prestação de serviços, em 
geral lavagem de roupas ou venda de salgadinhos, reproduzindo, 
justamente, sua inferioridade quando se colocam diante dos signos 
deste outro saber que se impõe a eles. Esta estranheza, pressu-
pondo uma inferiorização em relação a este saber, é invertida na 
extrema valorização do “saber prático” e, conseqüentemente, na 
desvalorização substantiva da escola comum. Esta questão reapa-
recerá sob diversas formas, em especial, quando os contextos de 
referência são aqueles de produção, pois aí é possível realmente 
confrontar o valor do estudo e do fazer. Em decorrência disso, 
aparece com grande vigor a distinção entre a escola comum e a 
escola profissionalizante que “adere” mais eficazmente aos valores 
que compõem o homem/trabalhador. Um estudo de caso sobre o 
ensino profissionalizante será exposto no capítulo seguinte.

*****

Entre a escola comum e a escola profissionalizante está uma 
outra instituição, a que já tenho me referido algumas vezes neste 
capítulo, devido a seu grande significado: o exército. De fato, é ab-
solutamente impossível falar sobre os jovens da classe trabalhadora 
sem fazer referência ao serviço militar, tal a importância de que 
se reveste para eles. Como já assinalei, a obrigatoriedade do alis-
tamento militar dos homens, na sociedade brasileira, aos 18 anos, 
é tomada por eles como uma inflexão inelutável das trajetórias. 
Decerto que a obrigatoriedade da lei é relativa. Há alguns anos,  
num pequeno trabalho de campo com jovens jogadores de futebol, 
num bairro de classe média de Niterói, pude verificar seu total de-
sinteresse em prestar serviço militar, idéia ausente de seus projetos, 
assegurando-se quase todos de não fazê-lo através do aciona-
mento de conhecimentos, dentro dos quartéis, que facilitariam o 
processo de dispensa. Mas também para estes rapazes de classe 
trabalhadora, o serviço militar se apresenta, muitas vezes, como 
opção (registre-se, contudo, que também aqui o aconselhamento 
dos pais tem um peso decisivo). É uma opção porque também 
eles podem acionar algumas destas relações, sempre disponíveis 
entre os conhecidos do local ou entre parentes. Podem também 
alegar ser “arrimo de família”, motivo considerado justo para a 
dispensa pelos regulamentos militares, nos casos em que não têm 
pai ou o têm inválido. Do mesmo modo, qualquer limitação física 
pode ser utilizada para evitar o engajamento. Mais importante do 
que isso é o fato de que, à obrigatoriedade formal, adicionam um 
elemento de escolha. Os rapazes ainda não convocados discorrem 
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sobre o assunto freqüentemente e o fazem na postura de quem 
está tomando uma decisão, delineando, inclusive, as alternativas 
objetivas de que dispõem para a dispensa. Na verdade, muitos 
deles prestam o serviço militar, sendo impossível uma avaliação 
percentual já que, sob esse ponto de vista, a amostra da pesquisa 
é insignificante.

Entretanto, a especificidade do modo como se apropriam da obri-
gatoriedade, extensiva a todos os cidadãos brasileiros do sexo 
masculino, não está situada aí. Na realidade, no campo de signi-
ficados coberto pela ida para o quartel, o marco fundamental é o 
alistamento. É este ato, seguido ou não da efetivação do serviço 
militar – embora sua realização seja grandemente valorizada – que 
servirá para sinalizar uma série de mudanças nos domínios da 
família, do trabalho e do local, enfeixando as pequenas passagens 
do cotidiano e fornecendo-lhes uma referência fixa e formalizada. 

O valor da prestação do serviço militar pode ser medido quer pelo 
modo como aqueles que o fizeram o concebem, quer pela maneira 
como aparece no discurso dos que foram dispensados, por mo-
tivos independentes de sua vontade ou não. Os aposentados, em 
particular, quando perguntados, expressam de um modo muito 
semelhante sua exclusão:

M – O senhor chegou a servir o Exército?

Z – Não servi, não servi. Na época, eu trabalhava na vidreira, 
quando chegou a época de eu me apresentar, eu me apresentei 
no quartel, né, mas eu sempre tive um problema de vista, prati-
camente eu sou cego de uma vista, num enxergo nada com essa 
vista aqui, mas na época de servir, então fui pro quartel e tal, 
fiquei servindo e tal, fiquei uma semana lá. Depois na época que 
teve um boletim lá, quem tivesse algum defeito físico que saísse 
fora da fila. Eu saí. Já tinha feito o exame antes, eu tava dizendo 
que num tava enxergando, o camarada disse que eu tava mesmo, 
que tava bom de vista. Mas eu num enxergo mesmo. Me deram 
certificado de excesso de contingente. (Seu Zuzinha) 

Sobrar por excesso de contingente é melhor do que ser declarado 
incapaz. Esta categoria, usada nos serviços militares de alistamento 
para selecionar aqueles que serão incorporados, não é bem aceita, 
como se pode imaginar, pelos trabalhadores mais velhos. Seu 
certificado de incapaz, como diz o Seu Garcia, precisa sempre 
ser longamente justificado, delimitando com clareza o motivo de 



186

sua incapacidade, o que, certamente, é uma referência à força 
constitutiva do homem, em sua acepção físico-moral.

Logo, é preciso demonstrar disposição para o serviço militar. Esta 
disposição é abrangente envolvendo aspectos, tanto da construção 
do homem, quanto do trabalhador. Além disso, muitos dos aposen-
tados e muitos dos jovens, como se verá no Capítulo 6, consideram 
como uma alternativa séria a possibilidade de seguir carreira, isto 
é, ingressar na vida militar. Isto se coloca, de modo mais efetivo, 
para os que têm uma escolarização mínima que permita fazer o 
curso de cabo, caso de todos os jovens entrevistados e de alguns 
dos aposentados. Os que não a tiveram, entendem também que o 
exército pôde capacitá-los, minimamente, em termos de instrução, 
suprindo parcialmente sua exclusão do “saber teórico”.

O aspecto mais importante, todavia, aparece de um outro modo. 
Sempre me chamava a atenção, nas histórias de vida que levan-
tava com trabalhadores, em pesquisas anteriores, que, à presença 
indefectível do corte do serviço militar, conjugava-se uma total 
ausência de informações espontâneas sobre o período em si. Se 
não perguntados, quase nada falam sobre esse tempo, com exce-
ção, obviamente, daqueles que tentaram alguma carreira, quando 
então o exército compõe sua história profissional. A referência 
constante e absoluta às mudanças advindas após a saída do quartel 
contrastava, nitidamente, com a ausência de verbalização espontâ-
nea sobre esse tempo. Quando comecei a indagar, obtive algumas 
lembranças interessantes sobre determinadas situações: a camara-
dagem, o companheirismo e, certamente, observações gerais sobre 
a importância da disciplina e da hierarquia. Nunca, porém, estas 
avaliações genéricas apareciam livremente no discurso. Era preciso 
procurar por elas. Seu lugar primeiro é, portanto, o de marca. A 
ausência de informações, quando num olhar retrospectivo amplo de 
uma história de vida, formula imediatamente sua percepção interna 
como tempo de liminaridade (TURNER, 1985), como mediação, 
como disjunção entre duas condições ou estados. A questão é, 
pois, indagar sobre o que está sendo separado tão nitidamente.

Neste caso, o tempo resumido em frases tão concisas como então 
fui para o quartel e depois que saí do quartel contém um período de 
internamento que propicia as mudanças mais decisivas da vida do 
homem/trabalhador, podendo ser legitimamente pensado como um 
longo ritual de passagem, decomposto em múltiplas pequenas rea-
lizações mais ou menos ritualizadas. Tomando a distinção clássica 



187

de Van Gennep (1969) entre as três fases dos rituais deste tipo, este 
tempo de internamento representa a fase propriamente de margem, 
supondo a separação do estado anterior e propondo a agregação a 
um novo estado. Ora, englobado por sua família de criação desde 
o seu nascimento, o que está sendo formalizado no ato do alista-
mento é sua separação desta família, da qual vinha sendo, desde 
alguns anos antes, paulatinamente “expulso”, inclusive através da 
referência constante à aproximação deste momento. A saída do 
quartel, por sua vez, cria as condições simbólicas mínimas para 
a constituição de uma nova família que, necessariamente, implica 
numa nova posição diante do trabalho. Conjugam-se aí, então, os 
dois aspectos, na realização da inversão fundamental de sua vida: 
de englobado numa unidade familiar pode tornar-se englobante. 
Está habilitado para tornar-se homem/trabalhador.

De certo modo, este período “cego” das histórias de vida – tempo 
suspenso – é a única fase em que está livre do poder da família. 
A situação em que se encontra, implica, no nível do modelo, na 
libertação da autoridade familiar sem que tenha ainda responsabi-
lidade por outra família. Está sendo sustentado agora pela nação, 
à qual em troca entrega-se como se não tivesse existido antes:

O neófito na liminaridade deve ser uma tabula rasa, uma  lousa 
em branco, na qual se inscreve o conhecimento e a sabe do ria 
do grupo, nos aspectos pertinentes ao novo “status” (TURNER, 
1974, p. 127).

Numa configuração de valores onde o ser só existe dentro da famí-
lia, tornar-se tabula rasa é separar-se do seu ser anterior, sem ter 
ainda reconstituído um outro. Torna-se, assim, cidadão, livre por 
um curto período ou, sob outra perspectiva, torna-se “indivíduo” 
para liberar-se do grupo que lhe dava existência, podendo reali-
zar a contradição de negar sua família para construir sua própria 
família, como diz Seu Quirino. É claro que não há, na grande 
maioria dos casos, um colamento imediato entre a saída do exército 
e a constituição da nova família. Ele volta fisicamente para sua 
família de origem mas está, irremediavelmente, perdido para ela. 
Geralmente, nas recordações dos homens que prolongaram essa 
fase, como Seu Zuzinha e seu Garcia, por motivos diferentes, esse 
tempo, designado como meu tempo de solteiro, tem como carac-
terística principal a liberdade, especialmente expressa no uso do 
seu próprio salário em roupas e diversões e se opõe claramente 
tanto ao tempo de casado quanto à infância. Como não pertence 
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a lugar nenhum, nesse momento, pode viver apenas em função 
do seu próprio prazer.

Poupança era o botequim, era ... [rindo] ...vamos falar o por-
tuguês claro, as mulheres, entendeu? Eu era daqueles, curtia 
mesmo naquela época. Tinha o Zé Keti lá na praça, lá no Largo 
da Carioca, meu negócio era mesmo ir pra lá de noite. Eu dava 
uma de marajá sem ser. Paulo Gracindo jantando, aquele pessoal 
todo, a gente tava lá também, eu e outro colega meu, a gente tava 
lá também, entendeu? A gente gostava era de bagunça. Ia pra lá, 
gastava dinheiro, ficava lá a noite inteira que num tinha pra onde 
ir, embora pra casa a gente num vinha mesmo, apanhava uma 
mulher daquelas lá e sumia, entendeu? Quer dizer, o dinheiro 
era pra isso. Não é o meu tipo de vida, entendeu, num tenho 
arrependimento também. (Seu Zuzinha)

Do ponto de vista da percepção do serviço militar em si, uma 
aproximação primeira se faz com o nível do trabalho, comparando 
as disposições semelhantes que exigem ambos:

O exército ... eu num digo por mim, porque eu sempre fui um cara 
maneirado, nunca fui de confusão, nunca fui de briga, entendeu? 
Sempre fui um cara do trabalho, nunca me omiti de trabalhar, 
nunca escolhi serviço. Mas é como diz aquele ditado, o exército 
ensina muito as pessoas a viver, ensina a pessoa a aprender na 
vida a ter responsabilidade. (Seu Jefferson)

De fato, é a autodefinição da própria instituição, presente no 
dístico de um quartel em Niterói – Obedecer é tão nobre quanto 
comandar – que fornece o seu sentido primeiro (foto 14b, p. 196). 
A disciplina e a hierarquia são as características mais citadas da 
vida no exército, sendo sua própria definição mais abrangente. 
O interessante, neste caso, é o deslizamento do discurso para o 
contexto do trabalho, o lugar onde, de fato, vivem mais intensa e 
prolongadamente os mesmos aspectos:

Aí, o pessoal aqui fora, naquele tempo, dizia: ah, mas lá dentro é 
ruim porque tem que obedecer ordem. E aqui fora também num 
tem? Todos os setores, rapaz, você sempre tem que obedecer 
alguém, é ou não é? Até o presidente da república, que manda 
mais, sempre tem o guia dele: senhor, fazer isso, assim, assim. 
Sempre tem alguém pra orientar, pra falar, obedecer. Sobre 
esse negócio de obedecer, eu, graças a Deus, obedeço bem, sou 
obediente. (Seu Dorival)
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Esse é um dos muitos sentidos cobertos pela expressão aprender 
a ser homem, absoluto lugar-comum quando se fala do exército. É 
um lado da construção do homem/trabalhador. O outro expressa-se 
melhor através da construção físico-moral do corpo, que se percebe 
como o objeto primeiro colocado à disposição dos mecanismos, 
no nível do Estado, mais explícitos da disciplinarização (FOU-
CAULT, 1977). A apreensão deste sentido se dá pela valorização 
dos exercícios físicos continuados e disciplinados:

Importante que eu acho é um exercício, o preparo, musculatura, 
né, exercício... um exercício qualquer que pertença o corpo, a 
carne ou o golpe dos nervos, do gesto de uma pessoa, em mus-
culatura, em músculo.(Seu Guido)

Ao destacar, dentro de tudo que supõe ser aprendido no exército, 
o corpo, a carne e o golpe dos nervos, Seu Guido expressa a 
dimensão simbólica mais importante, para esses trabalhadores, 
do serviço militar. Nesse sentido, o exército faz homens porque 
fabrica corpos masculinos, isto é, produz massa física através de 
exercícios repetidos, produz domínio das capacidades de resistên-
cia física e emprego da própria força, produz conhecimento sobre 
os limites do corpo:

Então, no último dia de quartel, nós nos formamos lá e o coronel 
começou a fazer o discurso de despedida pra tropa. Então ele 
falou pra gente: vocês entraram aqui, vocês não eram homens, 
vocês eram meninos, né, ele falou isso pra gente, hoje, vocês 
saem com mentalidade de homem, vocês aprenderam aqui que 
um homem ele pode ser muito mais capaz do que ele pensa, 
entendeu, ele pode resistir muito mais do que aquilo que ele 
imagina resistir. Realmente, isso eu tenho que dar o braço a torcer, 
que isso eu aprendi lá mesmo, entendeu. Quando a gente pensa 
que a gente num tá agüentando mais nada, a gente tá esgotado, 
entendeu, a gente ainda rende mais quarenta por cento, como eles 
falam lá. E a gente rende mesmo, isso aí é só praticando mesmo 
que agente vai ver. (Adriano) 

A imagem do corpo em transformação – de menino a homem – é 
a que mais perfeitamente corresponde às mudanças de posição 
social. Totalizados e internados no período liminar do ritual de 
iniciação, a transformação – melhor referida como “transubstan-
ciação” – redunda, segundo as referências discursivas, na aquisição 
de qualidades morais ligadas à transformação do corpo. Assim é 
que dona Marlene, que insistiu com o filho único para que servisse, 
já que precisava do contato com outros homens, tendo só irmãs, 
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observou que o filho ficou mais maduro, mais decisivo nas coisas 
que ia fazer, mais corajoso, mais forte. Mas é justamente esse 
intenso trabalho sobre o corpo que pode assustar a alguns jovens:

Meu pai queria que meu irmão servisse, queria que todo mundo 
servisse aqui de casa. Ele fala que no quartel aprende a ser ho-
mem. Meu irmão Afonso não serviu, não queria servir mesmo. 
Até chorava! Porque o Valtinho, meu outro irmão, falava que 
iam acampar e, num frio danado, tinham que tomar banho frio, 
entravam numa lagoa fria, não comiam três dias, num bebiam. 
Aí meu irmão falou que via bicho no mato. Minha mãe ficava 
nervosinha, empombava até com meu pai: tá vendo? Você quis 
que ele servisse! Mas eu não, porque o meu pai conhece um cara 
lá dentro e ele falou que, na hora que quiser, pode falar com ele 
que ele tira. E eu vou ver se rapo fora! (Henrique)

As representações sobre dormir no mato, passar fome, sede, frio 
são extremamente valorizadas pelos já iniciados e, certamente, são 
tema dos temores das mães e dos meninos ainda não iniciados. 
Correspondendo, em muitos casos, a realizações realmente extre-
mas da imposição da disciplina sobre os corpos, colecionam-se 
casos e histórias, inclusive de recrutas submetidos às mais diversas 
formas de tortura, que tornam a separação da família um processo 
cada vez mais doloroso.
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Notas

1 Sendo o conceito de capital cultural componente de um teoria muito mais ampla 
da reprodução social e cultural, é nesse âmbito que deve ser compreendido. 
Seu lugar como eixo de uma metodologia comparativa pode ser avaliado no 
trecho seguinte: “De fato, a estatística de freqüência ao teatro, ao concerto 
e sobretudo ao museu (uma vez que neste último caso, talvez seja quase 
nulo o efeito de obstáculos econômicos) basta para lembrar que o legado de 
bens culturais acumulados e transmitidos pelas gerações anteriores, pertence 
realmente (embora seja formalmente oferecido a todos) aos que detêm os 
meios para dele se apropriarem, quer dizer, que os bens culturais enquanto 
bens simbólicos só podem ser apreendidos e possuídos como tais (ao lado das 
satisfações simbólicas que acompanham tal posse) por aqueles que detêm o 
código que permite decifrá-los. Em outros termos, a apropriação destes bens 
supõe a posse prévia dos instrumentos de apropriação. Em suma, o livre 
jogo das leis de transmissão cultural faz com que o capital cultural retorne às 
mãos do capital cultural e, com isso, encontra-se reproduzida a estrutura do 
capital cultural entre classes sociais, isto é, a estrutura de distribuição dos 
instrumentos de apropriação dos bens simbólicos que uma formação social 
seleciona como dignos de serem desejados e possuídos.” (BOURDIEU, 1982, 
p. 297). Como se vê, o conceito tem como referencial os bens simbólicos que 
seriam valorizados, em termos globais, numa determinada formação social e 
preside uma metodologia que mede as diferentes apropriações deste valor, 
diretamente associadas às desiguais condições sociais de produção dos 
modos de apropriação destes bens simbólicos. A abordagem constrói-se, 
portanto, a partir de um repertório de valores que é, por suposto, delimitável 
previamente e independente das construções específicas de cada segmento 
ou classe social.

2 Um dos versos de um poema de Robert Desnos usado como epígrafe em 
Bourdieu e Passeron (1975).

3 Embora seja uma construção teórica herdeira de muitas tradições, ressalte-se 
que esta questão central da sociologia da educação proposta por Bourdieu 
é inspirada, em sua própria constituição, pelo modelo marxista, podendo, 
assim, ser considerada uma de suas vertentes. Outras interpretações também 
fundamentadas na determinação pelas relações de produção – como a de 
Bertaux (1979), que propõe a análise do mesmo objeto sob a forma de 
“relações de produção antroponômica”, onde o aspecto cultural é primordial 
– não têm tido tanta repercussão na antropologia.

4 A possibilidade da distinção, em si mesma, destaca a fragmentação empírica 
das sociedades complexas. Se comparada com qualquer sociedade tribal, por 
exemplo, como faz Da Matta (1979b) resumindo o que seria uma pedagogia 
Apinayé, os procedimentos sociológicos para sua apreensão são opostos: 
“Fazer uma sociologia da socialização Apinayé é procurar individualizar 
um sistema no meio de uma totalidade que perfaz os valores e ideologias 
do grupo enquanto sociedade ordenada. A tarefa é, assim, partir do todo 
para chegar a uma de suas partes, não sem ter plena consciência que os 
Apinayé, eles próprios, não falam jamais num sistema educacional como algo 
independente. No caso de nossa sociedade, o movimento é oposto. Trata-se 
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de, pela análise sociológica, descobrir quais as conexões entre os nossos 
sistemas educacionais e as diferenças e padrões existentes no sistema social 
inclusivo” (Da Matta, 1979b, p. 25-26).

5 Apenas numa extensão do campo da pesquisa para abranger o Centro de 
Formação Profissional do Senai, no Barreto, apresentada no capítulo seguinte, 
uma forma de educação institucional foi vista um pouco além da perspectiva 
dos trabalhadores investigados. A preocupação central, como se verá, é a 
mesma.

6 Considero importante anotar, neste aspecto, que não deve ser subestimado 
o papel dos chamados meios de comunicação de massa, que têm uma 
apropriação muito particular pelos trabalhadores. Determinados jornais, 
programas de rádio e televisão são sistematicamente acompanhados e 
fornecem alguns dos tópicos mais rentáveis nas conversas de bar e de portão, 
ao lado das novidades locais. Aliás, como esquecemos às vezes, este é o 
objeto de Hoggart (1973).

7 O relativismo importa em alguns problemas em termos de sua divulgação, 
como lembra Dumont no ensaio do qual retirei a expressão (1985, p. 220-221).

8 Este processo poderá ocorrer, mais freqüentemente, onde o confronto 
de diversos sistemas simbólicos é permanente. É claro que todas as 
naturalizações constroem-se contra outras, presentes ou imaginadas. 
Entretanto, a convivência cotidiana com muitas diferenças pode produzir, 
quer a atitude blasé descrita por Simmel (1967), quer a “dessacralização” de 
sua própria visão de mundo. 

9 A concepção de resistência à dominação, embora fundamental na 
compreensão mais complexa de qualquer forma histórica de construção 
da classe trabalhadora, focaliza um objeto que implica alguns aspectos 
específicos que não se realizam da mesma maneira no recorte proposto 
nesta pesquisa. Segundo a exposição de Friedman (1977), depreende-se 
que seu terreno de eleição é, prioritamente, aquele do próprio processo de 
produção onde, por atos individuais ou coletivos, os trabalhadores elaboram 
formas mais ou menos conscientes de contrapor-se aos mecanismos diretos 
de dominação ou aquele terreno que daí deriva, conduzindo a análises das 
formas de organização política dos trabalhadores, em geral via sindicatos. Em 
termos mais amplos, a idéia de resistência à dominação implica na avaliação 
de certas atuações dos trabalhadores como resposta mais ou menos direta, 
em níveis de abstração distintos, a este mesmo processo.

10 No caso brasileiro, inclusive, como Peter Fry (1982) e outros nos recordam, 
é a produção cultural dos grupos dominados que é apropriada para ocupar 
o lugar de símbolos nacionais. Isto é especialmente detectável no caso do 
samba e das religiões que foram produzidas pelos negros.

11 Já anotei antes (GUEDES, 1991) que ao menos uma parte das dificuldades 
conceituais neste campo, que estou optando por chamar de cultura de 
classe trabalhadora, gira em torno de usos específicos em línguas diferentes, 
provocando deslizamentos de sentido às vezes muito problemáticos. 
Acrescento àquelas observações uma dificuldade adicionada pela tradução do 
livro de Willis (1991) onde “shopfloor culture” corresponde a “cultura do chão 
de fábrica”, evidentemente uma tradução excessivamente literal. Num artigo 
publicado na Actes de la Recherche (Willis, 1978), a expressão é traduzida 
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como “culture d’atelier”, mais próxima ao sentido que eu mesma prefiro de 
cultura de oficina.

12 A proposta contida na resenha de Verret inscreve-se numa preocupação, hoje 
assumida por muitos cientistas sociais que trabalham com esta questão, de 
não definir a cultura operária apenas por uma relação passiva de inculcação 
ou de exclusão mas como “l’affirmation active dynamique et conquérante 
d’une nouvelle culture, culture de la masse exploitée contre la monopolisation 
des moyens de production, des moyens de pouvoir et des moyens de savoir 
qui la livre à l’exploitation économique, la domination politique et l’opression 
idéologique” (VERRET, 1972, p. 28). As possibilidades revolucionárias desta 
cultura são ressaltadas (VERRET, 1972, p. 29), aspecto que a localiza 
dentro de uma concepção mais ampla de resistência à dominação que se 
expressa, inclusive, pela restrição desta produção cultural que é operada, na 
exemplificação, com objetos técnicos industriais.

13 Embora seja um termo genérico, usado em instituições escolares para designar 
as pessoas adultas (pais ou outros) que respondem por determinada criança, 
ajusta-se perfeitamente ao modo pelo qual os trabalhadores investigados 
compreendem sua relação com seus filhos menores, expressa na própria 
categoria, tão central, responsabilidade.

14 Uma das objetivações mais significativas desta relação – e das dificuldades das 
condições materiais de existências destas pessoas – são os quintais. O termo 
é muito usado entre eles e designa uma das formas básicas de relacionamento 
familiar pois um quintal é, em quase todos os casos, composto da casa original 
plantada numa área proporcionalmente muito maior do que a ocupada pela 
construção, onde o desenvolvimento do ciclo de vida daquela família vai-se 
objetivando em novas casas feitas pelos filhos e filhas que constituem novas 
famílias. Todos os terrenos antes disponíveis, ligados a uma casa, têm este 
tipo de ocupação, ou seja, as novas casas colocam-se no antigo quintal dos 
pais. Sob esse ângulo, há um certo gerenciamento, pelos pais, da relação entre 
os filhos. É raríssimo morar num quintal sem ter uma relação de parentesco 
tão próxima, o que também se explica pelo fato de que, formalmente, só o 
proprietário da casa primeira pode dispor do terreno. Não verifiquei qualquer 
caso de aluguel destas casas a pessoas não-aparentadas.

15 São intensas as relações entre as unidades familiares dos pais e dos filhos. 
Também ali as mães realizam, preferencialmente, esta ligação. As mulheres 
que estão com seus filhos criados, compondo novas famílias nucleares, 
despendem boa parte do seu tempo cotidiano na ajuda às filhas casadas, 
dedicando mais tempo àquelas que classificam como precisando mais, isto 
é, as que trabalham fora. A ligação com os filhos, também muito forte, não 
se objetiva na realização de tarefas domésticas em suas casas, como fazem 
com as filhas (lavam roupa, arrumam a casa, fazem comida, cuidam das 
crianças) mas visitam-se freqüentemente, consistindo a ajuda em presentes 
e dinheiro que circula em mão dupla, conforme a situação e a disponibilidade. 
Um caso interessante é o do Seu Orlando, viúvo desde que seus filhos 
(dois homens e duas mulheres) eram pequenos. No seu quintal, de fato no 
terreno da frente, um de seus filhos construiu uma grande casa, ficando a 
sua atrás. No momento da pesquisa, uma das filhas casadas cujo marido 
estava desempregado e o outro filho, também desempregado, tinham voltado 
a morar com ele temporariamente, como afirmavam, mantendo as cozinhas 
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separadas. Apenas uma filha não estava lá, residindo com o marido e os filhos 
num subúrbio do Rio de Janeiro. Mas era justamente para essa filha que Seu 
Orlando levava, religiosamente, toda sexta-feira, sua roupa para ser lavada. 
Presenciei alguns protestos, bem-humorados, da filha que estava lá e de 
suas noras. Ele respondia que era apenas um hábito. O fato demonstra que 
a ajuda mútua é também um modo de criar circuitos que mantêm, na esfera 
do cotidiano, a intensidade da relação.

16 Note-se a inclusão do eu dentro da família, apontando para a concepção 
de que, se o homem engloba a família, é englobado por ela. Este modo de 
descrever a composição familiar é muito comum.

17 Decerto está claro que não estou falando das evidências etnográficas de 
formas de realização deste valor. A tão freqüente incorporação de outros 
membros da família nuclear – então chamada por Fausto Neto (1982, p. 51) 
de família agregada, embora, tanto na sua amostragem, quanto no campo da 
minha pesquisa, seja a família nuclear a forma de realização mais encontrada 
– não impede que seja aquela a referência mais fundamental na construção 
das pessoas. Num artigo que expressa muito bem uma série de inquietações 
que atravessam este campo de debates, Machado (1986), a partir da mesma 
questão, propõe um ponto de vista um pouco diferente, pensando o valor da 
família em termos de honra. Acentua, além dos aspectos ligados ao gênero, 
que a honra também é comunicável nas relações de descendência que unem 
famílias, colocada então como honra dos ancestrais (ou desonra). Considero 
que a profundidade no eixo genealógico, sendo muito curta, transforma 
novamente a possibilidade da comunicação da honra/desonra em uma leitura 
do laço pais e fillhos, no máximo, avós e netos, colocando-se mais fragilmente 
em termos de lateralidade. Assim, aparece no meu material o orgulho do nome 
de família (Seu Gérson), a importância da família na urbanização do local (Seu 
Ademar), uma descendência nobre contrabalançada por uma mãe alcoólatra 
(Seu Novais), mas nenhuma destas referências é central à definição da honra 
do homem ou de sua família nuclear.

18 Sem pretender estabelecer qualquer analogia com o sacrifício ritual, tal como 
analisado em Durkheim (1968) e Hubert e Mauss (1981), não há dúvida de 
que, nesses textos, há muita inspiração para pensar o modo como estes 
trabalhadores usam o termo.

19 A associação aparece quase imediatamente quando se fala em “juventude”. É 
como se a palavra contivesse, em si mesma, uma outra que, de fato, a define. 
Isto se reflete num certo privilégio ao estudo de grupos de jovens percebidos, 
de algum modo, como “rebeldes”, presença importante, por exemplo, em cinco 
excelentes coletâneas sobre esta faixa etária, quatro publicadas no Brasil, 
em 1968 (BRITTO, 1968), sob o título geral de Sociologia da juventude, e a 
organizada por Mungham e Pearson (1976), esta especificamente dedicada 
aos trabalhadores.

20 A dignidade masculina tem, obviamente, uma de suas dimensões na força. O 
jogo da virilidade é, em parte, como se pôde ver no capítulo anterior, composto 
dos confrontos de forças entre iguais, de modo direto ou metafórico. Quando é 
proposto um confronto assimétrico (pais e filhos, marido e mulher) ele se torna, 
imediatamente, agramatical pois subverte princípios básicos de estruturação. 
A indignação de Seu Ademar na ocasião em que sua esposa, segundo ele, 
tentou agredi-lo fisicamente com o cabo da vassoura, era expressa nestes 
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termos: Então, eu disse pra ela: madame, você não se atreva, eu sou um 
homem! Se bater em mim, eu lhe dou uma porrada que você vai bater longe, 
eu te arrebento! 

21 É por essa via que expõem o valor dos CIEPs brizolistas (Centros Integrados 
de Educação Pública), apreendidos justamente na sua proposta disciplinadora 
na qual os alunos devem ficar na escola durante todo o dia, onde se alimentam, 
brincam, tomam banho etc. Dizem que, com os CIEPs, não haveria mais 
criança solta na rua.

Foto 14b – Fachada do 2º Batalhão de Infantaria (Niterói) 
        “Obedecer é tão nobre quanto comandar”
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5 
APRENDER O FAZER 
UM ESTUDO DE CASO

O pai agarrou ele com 15 anos, 
botou logo no Senai, pra aprender 
profissão.

(Dona Anita)

Eu sou eletricista. (Darci)

Para compreender o lugar do ensino profissionalizante – no caso, 
técnico-industrial – para estes trabalhadores, é necessário, primei-
ro, explorar algumas dimensões da valorização do “saber prático”, 
recuperando, inclusive, parte dos dados já vistos anteriormente, 
agora sob novo enfoque, somando-os a outros que se apresentam 
em contextos diferentes. No seu conjunto, eles permitirão melhor 
situar a tão freqüente procura dos cursos profissionalizantes do 
Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).
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Presididas pela grande oposição teoria x prática, que atravessa 
vários domínios mas se realiza, em especial, no trabalho, algumas 
categorias de pensamento e representações sociais poderão ser 
colocadas em outra perspectiva, sendo mais bem compreendidas 
algumas das atuações destes trabalhadores. É um tema caro a 
eles, presente em jovens e aposentados, mas compreensivelmente 
mais explorado por estes. Uma das formas mais comuns em que 
aparece no discurso, pode ser ilustrada por um trecho da fala de 
seu Garcia sobre o assunto que, de modo muito interessante, usa o 
exemplo do motorista – ele é jardineiro – no que escolhe acentuar 
que o movimento, a direção, só é conseguida através da prática.

Têm uns camarada aí, que eles têm estudo, mas prática nenhuma. 
É a mesma coisa que um motorista, ele é motorista, mas ele num 
sabe a cidade, ele tem o diploma dele, tem a carteira dele, mas 
ele não conhece a cidade. E então? 

O diploma é o resultado de um saber que não se construiu, ne-
cessariamente, no fazer e não capacita para atuações concretas. A 
carteira de motorista diz que alguém sabe dirigir um automóvel 
mas não que possa mover-se corretamente dentro de uma cidade.

A oposição distintiva “saber prático” x “saber teórico”, para utilizar 
as próprias categorias “nativas” teoria e prática, encobre uma série 
de possibilidades de hierarquizações que se realizam em níveis 
diversos. A centralidade desta oposição revela-se, justamente, pe-
los desdobramentos que apresenta nos contextos discursivos como 
eixo de organização das experiências de vida e, basicamente, na 
orientação efetiva dos movimentos para a construção do homem/
trabalhador.

Como um dos atributos mais distintivos dos trabalhadores, apre-
endido em seu valor, logo, positividade, implica uma leitura do 
trabalhador como um “operário” num sentido muito amplo, isto 
é, aquele que faz a “obra”, ligação denunciada pela própria eti-
mologia (FARIA, 1991), aquele que constrói. Nesta perspectiva, 
os trabalhadores/operários distinguem-se de todos aqueles que 
não produzem “obras” visíveis e concretas, enfeixando uma série 
de pares contrastivos. No nível local, aparece com nitidez, como 
procurei demonstrar antes, a oposição entre trabalhadores e ban-
didos, distinguindo aqueles que têm “ganho difícil” dos que têm 
ganho fácil, com absoluta valorização/englobamento do valor do 
trabalho ou, nos termos em que se redefine na sua relação com 
o valor maior família, do “trabalho-sacrifício” que se opõe mais 
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claramente ainda ao ganho fácil. A outra oposição correlata, que 
se move num sutil deslocamento de significado em relação a esta 
primeira – trabalhadores e bandidos – e, geralmente, aparecendo 
junto com ela tanto nas verbalizações quanto nas situações con-
cretas de vida em que se atualiza, é aquela entre trabalhadores e 
vagabundos que simplesmente valoriza esta concepção do fazer 
contra o não fazer. O vagabundo não apenas recusa o trabalho 
(como o bandido) mas não faz nada que possa ter qualquer in-
terpretação positiva. É, sob esse ponto de vista, a mais cabal e 
definitiva oposição a trabalhador.

O camarada que não é um trabalhador é um inválido. Um homem 
que vive xepando a coisa do outro, em tempo dele pegar um 
trabalho, num quer, ele quer a vida de vagabundo. (Seu Garcia)

A mais terrível ofensa, portanto, é chamar alguém de vagabundo, 
porque significa negar-lhe qualquer tipo de valor:

Eu sou incapaz de chamar uma pessoa de vagabundo, mas 
tem certas horas que a gente é obrigada a chamar. Não é um 
trabalhador, é um vagabundo. Por quê? Porque você fala: vai 
ali comprar um pão pra mim. Ah, num vou não, eu hein, tô 
aqui tão sossegado aqui. Você às vezes num pode largar o que 
tá fazendo, num pode sair, você pede: fulano, vai ali pra mim? 
Ah, num vou não. E você num pode largar ali, quer dizer, é o 
verdadeiro malandro. Vagabundo, entendeu. Num quer. Num é 
trabalhador. (Seu Dorival)

Logo, o vagabundo define-se em oposição total e completa a tra-
balhador. Esta oposição move-se num eixo com diversos níveis 
possíveis de abstração mas mantendo sempre a irredutibilidade das 
categorias opostas. Não há passagem possível entre elas. Quando 
o discurso, como o do seu Dorival, aproxima-se de um nível de 
abstração menor, o vagabundo, tão distante porque tão outro, cerca 
o intenso fazer do trabalhador com sua inércia, evidenciando a 
ausência de qualquer tipo de solidariedade com ele. O bandido, 
ao contrário, como o demonstra Zaluar (1985), respeita muito 
explicitamente o trabalhador, a partir de “regras de convivência 
com os moradores do local, que exigem o respeito e a proteção 
mútuos”(p. 148) e a infração dessas normas, por qualquer das 
partes, é justamente o foco dos conflitos mais dramáticos entre 
trabalhadores e bandidos no nível local. Pude ilustrar isto na pri-
meira parte desta etnografia, principalmente, sob um aspecto mais 
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geral, através das normas, de “acordo tácito”, que estão embutidas 
no tão valorizado conhecimento mútuo.

Mas além dessas regras de convivência, há mais em comum entre 
trabalhadores e bandidos, num sentido mais substantivo, do que 
se pode supor à primeira vista, dada a intensidade com que a dis-
tinção é marcada. As regras de convivência envolvem, de fato, o 
respeito como um valor, como uma representação de certo modo 
positiva do bandido. E é também seu Dorival que nos dá acesso 
a essa representação:

Eu acho que o ladrão é mais trabalhador que nós. Porque ele tem 
coragem de chegar, de morrer e de matar ... Não é isso? Não 
tem medo da polícia, não tem medo de nada. Então ele é mais 
trabalhador do que nós.

Como a coragem é uma das qualidades mais valorizadas do 
homem/trabalhador, como vimos, um dos eixos de sua “tran-
substanciação” no período de iniciação no exército e é também 
um componente importante na representação do bandido, como 
alguém que exacerba tal característica do homem, há, certamente, 
um terreno no qual é possível construir-se o respeito do trabalha-
dor ao bandido. É a coragem que os transforma igualmente em 
homens e preside sua atuação. A coragem do trabalhador é que 
permite a ele ser o homem englobante de uma unidade familiar, 
enfrentando com sua força, no seu sentido global, todos os desa-
fios que se apresentam nos níveis local, de trabalho e família. A 
coragem do bandido, ampliação em intensidade e contexto daquela 
do trabalhador, elimina o que de medo restava naquele. Uma série 
de casos são colecionados e repetidos no local, que enfatizam esta 
coragem do bandido, especialmente nos desafios à polícia que, 
em alguns episódios relatados, acabam em morte do desafiante. 

Estabelece-se, assim, no interior da valorização do trabalhador, 
uma outra distinção entre bandidos e vagabundos, em que os 
primeiros têm um certo valor como homens porque atuam, fazem 
alguma coisa. Não fazem a coisa direita, não andam certinhos 
(o que os distingue decisivamente dos trabalhadores), não sendo, 
portanto, homens decentes mas fazem, ao contrário dos vagabun-
dos que se caracterizam pela total inatividade (se você der um pão 
pra ele comer, ele come, se não der ele também não faz nada pra 
conseguir). Sob o ponto de vista, portanto, do fazer – aspecto fun-
damental do “saber prático”, pode-se estabelecer uma hierarquia 
entre trabalhadores, bandidos e vagabundos, nessa ordem. Estes 
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níveis de hierarquização, desse ângulo, podem ser percebidos 
também através da idéia de opção pelo ganho fácil, como definição 
mais geral do bandido, que supõe uma atuação (mesmo que fácil) 
pelo seu sustento, no que está mais próximo do trabalhador que 
o vagabundo que é um inválido, vive xepando a coisa do outro.

Mas enquanto essas categorias – bandidos e vagabundos – são 
amplamente desvalorizadas na sociedade, há uma outra oposição, 
mais complexa, contida na distinção “saber prático” x “saber teó-
rico”, porque significa contrapor-se a valores que são dominantes 
na sociedade, invertendo mesmo, nesse nível do discurso, a própria 
direção da dominação. Revela, simultaneamente, sua posição 
de dominados na sociedade como um todo, expressa, no caso, 
pelo “saber/poder” (FOUCAULT, 1977, p. 29-30) que valoriza 
o estudo, impondo-lhes os resquícios de tal poder, sob a forma 
institucionalizada da “escola primária universal” e sua tentativa 
de realizar uma outra leitura que os transforme, de objeto desse 
poder, em sujeitos de um outro poder, o de fazer. Nesse sentido, 
o trabalhador/operário, construído pela sua própria experiência 
prática, nega qualquer “saber prático” que possa ser acompanhado 
de “saber teórico”, como totalmente incompatíveis porque são 
característicos de pessoas construídas diferentemente. Sob essa 
forma, o estudo (modo de acesso ao “saber teórico”) desvaloriza-
-se diante do fazer (único modo de acesso ao “saber prático”). A 
própria posição do investigador – como alguém do estudo, que, 
portanto, não faz nada – foi, mais de uma vez, delicadamente 
colocada em questão: 

Parei de estudar porque eu mesmo não era de estudo. Até hoje, 
eu não sou de estudo. Quando fala em estudo pra mim num dá. 
Eu aprendo assim: se o senhor disser pra mim que aquilo é um 
A, gravei. Mas, chega, pega o livro pra estudar, num dá, porque 
eu vou dizer uma coisa: eu não sei se eu estou certo ou se estou 
errado, mas eu acho que o mundo começou assim, sem ninguém 
saber ler, sem ninguém saber escrever, compreendeu? As primei-
ras pessoas a escrever, que aprenderam a ler, elas aprenderam 
sem instrução, sem nada, por ato de Deus, ato divino... Mas as 
primeiras pessoas do mundo não sabiam ler, nem escrever e hoje 
têm pessoas que lê muito bem, escreve muito bem. E muitas vezes 
é um perigo a pessoa que sabe muito mesmo, demais, são essas 
pessoas que vive aí castigando a gente, fazendo todas essas anar-
quias. Isso é pessoa que sabe demais. Isso não nasce da pessoa 
rude não, porque pessoa rude não tem idéia. A pessoa, quando é 
rude mesmo, ele não dá pra ladrão, não dá pra assassino, num dá 
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pra nada disso. A pessoa rude dá mais pra trabalho, dá mais pra 
ser uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa correta. Agora, 
quando a pessoa é instruída demais, você desculpe eu ter que 
dizer isso, eu não estou menosprezando quem quer que seja, não 
estou também dizendo todos, mas essa maioria que tá aí, é isso 
que o senhor tá vendo aí. É estudo demais, capacidade demais. 
Não tem o que fazer, vai então... Já viu como é que é (Seu João).

Num mundo anarquizado pelo excesso de um saber que não se 
realiza num fazer, onde a instrução é desvalorizada a ponto de 
confundir-se, perigosamente, com a vagabundagem (como se verá, 
interpretação possível para os jovens que, a partir de uma certa 
idade, só estudam), a percepção deste trabalhador, elaborada no 
trecho acima, explicita uma concepção de que é o “saber teórico”, 
coisa de quem não tem o que fazer, que permite a dominação, ela-
borando uma utopia, naturalizada pela antecedência cronológica 
de um mundo construído pela prática.

Também os rapazes entrevistados incorporam essa desvalorização 
do estudo, especialmente pela dificuldade de ler: 

Eu num gosto de ler não. Num tenho paciência. Às vezes, no 
colégio tinha que fazer prova, sabe, ler o livro todinho. Eu quan-
do chegava na metade do livro, eu já saía pulando as páginas, 
ia pulando até o final. Num gosto de ler, não, mas eu gosto da 
matéria de português, sabe. Agora, no momento, eu gosto. Mas 
esse tal de ler num é meu forte não. Na escola eu gostava muito 
de geografia. Matemática eu sempre fui fraco. Olha, eu já deixei 
de fazer muitos concursos, meus colegas lá do Arsenal fizeram, 
todos eles lá... Mas eu num matava aula não, eu ia sempre à 
escola, sabe, fazia tudo legal... (Darci)

A preferência pelas matérias na escola também se orienta pela 
mesma oposição: 

Eu nunca me interessei muito por história não. É uma coisa muito 
cultural, acrescenta cultura, mas a minha mentalidade é mais 
prática, né. Embora às vezes certas partes dentro do estudo eu 
gostasse, mas num me atraía tanto não. É pouco prática, é mais 
cultural. Mas acrescenta, eu acho que tem o seu valor também, 
né. (Adriano)

Esta visão é particularmente interessante quando assumida por 
Adriano, cujo caso será visto no capítulo seguinte, que, na oca-
sião, trabalhava e estudava engenharia. A frase final é uma nítida 
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concessão ao entrevistador, também pouco prático. Ou, como 
coloca seu Dorival:

Você tá entrevistando, num tá fazendo nada, mas tá fazendo muita 
coisa. Tá abrindo as idéias das pessoas, não é isso?

Só no conjunto desse amplo esquema classificatório, quando 
organizado pelo eixo teoria x prática, é possível compreender o 
lugar simbólico assumido pelo ensino profissionalizante, numa 
primeira aproximação. O exame mais detido destas experiências 
revelará outros. Partilhando com as escolas públicas comuns a ca-
racterística de ser estudo e, de qualquer modo, assumindo a forma 
institucionalizada da escola, portanto operando com valores que 
são de algum modo estranhos a estas pessoas, configurados em 
especial na figura do professor, foco do enfrentamento cotidiano 
neste contexto, a escola profissionalizante opõe-se, todavia, niti-
damente à escola regular pelas diferentes formas de iniciação que 
uma e outra propiciam. Essencialmente, o que a escola comum, 
desvalorizada amplamente por eles como mostrei, propõe é uma 
fraca iniciação ao “saber teórico” que lhes é, de fato, por essa via, 
negado. Este saber, do modo como lhes é apresentado, não dá di-
reção a ninguém. É preciso encontrar o caminho para aqueles que 
se constroem pelo saber fazer. A escola profissionalizante é um 
destes caminhos. Na forma como o eixo da oposição hierarquiza 
os trabalhadores no nível local, inserir-se nesse processo significa, 
na trajetória dos jovens, comprometer-se mais efetivamente com 
um fazer que os distinguirá de bandidos e vagabundos.

Mas, para uma melhor aproximação, é preciso colocar a oposição 
distintiva de que trato no nível do trabalho, que é onde, efetiva-
mente, ela deverá operar na construção do homem/trabalhador. 
Deixando de lado, por ora, o que representa o “saber teórico” neste 
nível, que pode ser melhor apropriado nos capítulos seguintes, o 
próprio valor “saber prático” impõe diferenciações e hierarquiza-
ções internas. Certamente porque, em todo processo de trabalho, 
há muito mais a saber do que o seu projeto e sua instalação, en-
quanto produto da teoria, envolvem, isto é, há  necessidade de um 
“conhecimento prático de seu funciona mento” (LINHART, 1980, 
p. 15) que é da competência do trabalhador. Aqui é a acumulação 
da experiência prática que determinará as avaliações e as posições 
de cada um porque, por definição, a prática só se aprende no seu 
próprio exercício. Uma escola da prática é uma possibilidade tão 
paradoxal quanto a de uma escola de samba. Vista desse ângulo, 
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a escola profissional é apenas um primeiro passo numa escala 
hierárquica em que, recompondo a oposição dentro do próprio 
“saber prático”, os garotos que se iniciam só têm a teoria, a prá-
tica quem tem é a gente, como diz o Seu Souza, falando dessa 
meninada nova do Senai.

O saber fazer subsume, ainda, o interesse pelo mexer. Mexer é um 
modo de iniciação ao fazer, indicando que ainda não se conhece 
suficientemente um fazer, mas que vendo outros fazerem, tentando, 
começa-se a conhecer uma determinada coisa: 

Eu conserto relógio aí, o pessoal manda eu consertar... Eu nunca 
estudei, sabe, eu aprendi a consertar relógio por curiosidade, 
mexia, né, já cheguei até a montar relógio, pegava peça daqui, 
peça dali, montava relógio, sabe, mas só digital. (Darci)

Ao contrário do mexer que denota iniciação, limites e uma certa 
incompetência, o entender é a verdadeira dimensão abstrata do 
“saber prático” e só pode ser adquirido pela experiência dentro 
do próprio processo de trabalho.

Eu num sei se você já viu um desenho naval. Na frente de um 
camarada que não entende aquilo ali, olha ali num tá vendo 
nada ali. Mas o cara que entende, você dá na mão dele a planta, 
dá na mão dele, o camarada vai fazer um navio, rapaz! Tudo ali 
certinho, é ou não é? (Seu Dorival)

Assim, uma configuração muito específica de valores irá presidir 
esta hierarquia. No momento, é suficiente marcar os sinais ambí-
guos de que se reveste esta forma de iniciação, uma das possíveis 
numa trajetória de homem/trabalhador.

*****

A procura do “Centro de Formação Profissional Edmundo de 
Macedo Soares e Silva” (doravante CFP), da rede Senai, não 
estava prevista no projeto de pesquisa. Em face da forma como 
foi delimitado o objeto, suscitando o aparecimento de aspectos 
relativos à formação dos jovens, uma série de instituições repetiam-
-se nas considerações das pessoas. Havia referência freqüente e 
significativa, na grande maioria das conversas, às escolas profis-
sionalizantes, entre elas o Colégio Estadual Henrique Lage e, com 
uma especial ênfase, àquela a que se referiam simplesmente como 
Senai, ambas no Barreto, acrescendo-se à efetiva passagem ou 
presença no momento da pesquisa de oito dos jovens acompanha-
dos (Adriano, Afonso, Darci, Fábio, Humberto, Carlos, Rogério e 
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Valtinho), estando ainda nas perspectivas mais imediatas de dois 
deles (André e Paulinho). Isto sugeria que fosse realizada uma 
extensão do campo da pesquisa, para incluir um estudo de caso 
numa destas escolas profissionais. Ademais, um dado notável nas 
conversas e entrevistas com as pessoas mais velhas, homens ou 
mulheres, quando descreviam sua prole já adulta, era referir-se 
sempre, na identificação de cada um, à sua formação, com maior 
ênfase naqueles casos, até porque mais raros, dos que obtiveram 
algum grau universitário, destacando-se também os que tivessem 
passado por escolas profissionais. O seguinte trecho da entrevista 
do seu Carlindo é um exemplo típico desta descrição dos filhos, 
sob esse ângulo:

Esse meu filho, o Francisco, de 30 anos, estudou num colégio 
estadual aqui em Neves. Nós fizemos tudo pra ele continuar com 
os estudos. Mas ele era inteligente, sabia? Ele aprende as coisas 
com facilidade. Chegou até o 3º ano ginasial mas não se inte-
ressou. Aí, conseguiu entrar numa oficina mecânica e trabalhar. 
Depois, ele foi obrigado a casar mesmo, porque ele estava com 
uma menina aí e tal, e casou. Os outros, não. O mais novo, o 
Maurício, continuou os estudos até o segundo grau. O Maurício 
tem o diploma de contabilidade, tem o segundo grau e trabalha 
num escritório. O João Carlos também tem o segundo grau, tem 
curso de eletricista pelo Senai e trabalha numa companhia lá 
em Copacabana. Ele fez o segundo grau completo, é um garoto 
muito inteligente, que aprende as coisas com facilidade, não 
ficou reprovado nem uma vez! Se inscreveu no Senai no bairro 
do Barreto, no curso de  eletricista.

Concretamente, neste caso, duas unidades escolares, como já 
disse, eram as referências constantes das pessoas. O fato de es-
tarem situadas no Barreto, em Niterói, reafirma o que procurei 
demonstrar antes, delimitando um recorte espacial que chamei 
de “um espaço de trabalhadores”, sendo também marcos deste 
território que reconhecem e em que se movimentam, descartando 
fronteiras político-administrativas, e criando suas próprias fron-
teiras. As duas unidades referidas, contudo, tinham vinculações 
a sistemas de ensino diferentes. O Colégio Estadual Henrique 
Lage, obviamente parte do sistema estadual de ensino de primeiro 
e segundo graus, mantém, todavia, na marca do seu nome e de 
sua concepção original como escola profissional, uma enorme 
especificidade dentro deste sistema. Concebido originalmente 
como “Escola de Trabalho”, já referida como tal por Forte (1935, 
p. 161), absolutamente ligada a um grande projeto “fordista” dos 
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irmãos Lage, empresários fundamentais na indústria naval em 
Niterói-São Gonçalo, o colégio compunha, como parte importan-
te, uma realização determinada de “uma forma de dominação do 
padrão ‘fábrica com vila operária’” (LOPES, 1988), cujas marcas 
espalham-se por todo o espaço local, objetivação da história nas 
instituições (BOURDIEU, 1980, p. 94). A “Escola de Trabalho” 
vai perder, na década de 30, esta destinação tão explícita. Sua 
inserção atual na ampla rede estadual de ensino que, a partir da 
Lei federal nº 5.692 de 1971, reinterpreta a destinação do segundo 
grau como “profissiona lizan te” (CUNHA, 1977), conduz a uma 
diluição de seu objetivo primeiro. Embora sustentando um certo 
prestígio, uma distinção dentro da rede estadual (desvalorizada 
como toda escola pública comum), sua inserção administrativa a 
iguala, sob muitos pontos de vista, às outras escolas públicas de 
segundo grau. É interessante que a referência ao Henrique Lage, 
há muito encampado pelo Estado, incorpore quase sempre o tema 
de sua decadência o que, sem dúvida, relaciona-se ao modo como 
este tema aparece referido ao local em geral, como expus no Ca-
pítulo 1. As referências à unidade local do Senai, contudo, além 
de mais valorizadas no eixo da oposição “saber teórico x saber 
prático”, juntam passado e presente numa linha de continuidade. 
O movimento mais efetivo em direção a esta escola, coerente 
com sua maior valorização, também me levou até lá, nos meses 
de julho/agosto de 1990.

O CFP do Barreto é parte de uma rede nacional de ensino técnico-
-industrial, vasta e diversificada, que foi instituída em janeiro de 
1942, sob o nome de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(CUNHA, L.A., 1977, p. 61 ; NASCIMENTO, 1986 ; ARAÚJO et 
al., 1987). Representa, indubitavelmente, uma intervenção direta 
do capital na formação de mão-de-obra com diferentes graus de 
especialização para a indústria, sendo idealizado pelo patronato 
e mantido por eles. Sua diretoria compõe-se de empresários e re-
presentantes do governo, atualmente, através dos Ministérios da 
Educação e do Ministério do Trabalho (Relatório Anual do Senai, 
Diretoria Regional do Rio de Janeiro, 1988, com um conselho 
regional cujo presidente era o conhecido empresário Arthur João 
Donato), o que indica as intrincadas relações desta instituição 
patronal com as ações governamentais disciplinadoras da força de 
trabalho. Não se trata, é claro, de recuperar aqui os movimentos 
nesse sentido, mas apenas de marcar que esta iniciativa patronal é 
regulada e incorporada de várias formas, em seus cinqüenta anos 
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de existência, num “sistema nacional de ensino profissionalizan-
te” por diversos atos governamentais. Assim, a Lei Orgânica do 
Ensino Industrial (Decreto-Lei n 4.073, de 30 de janeiro de 1942) 
que busca dar um caráter sistemático ao ensino técnico-industrial 
já existente, não é, segundo Cunha (1977), casualmente coetânea 
da criação do Senai, também em 1942: 

Um fator que certamente concorreu para a organização do 
ensino técnico industrial foi a criação do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – Senai. Embora a lei que o criou fosse 
contemporânea da que criou o ensino industrial, o Senai foi o 
término de uma série de providências legislativas do governo 
federal, no sentido de levar as indústrias a instalarem e a mante-
rem cursos de aprendizagem para os seus trabalhadores menores 
e aperfeiçoamento para os adultos (CUNHA, 1977, p. 61-62).

Normatizada por diversos atos governamentais, a rede Senai é 
mantida por descontos proporcionais às folhas de pagamento das 
empresas que também, por lei, devem enviar uma determinada 
proporção de menores empregados em cada setor para treinamento. 
Contudo, a rede é muito diversificada, estendendo-se além das 
fronteiras nacionais em diversos acordos (ARAÚJO et al., 1977, 
p. 26-27) e com processos de interação específica com algumas 
indústrias nacionais, inclusive estatais, chegando suas linhas de 
atuação até o terceiro grau, através dos Centros de Tecnologia. 
Na seção regional do Estado do Rio de Janeiro, a rede conta com 
quatro Centros de Tecnologia, visando à pesquisa e ao treinamen-
to de técnicos e engenheiros nas áreas metal-mecânica, solda, 
transportes e produtos alimentares, onze Centros de Formação 
Profissional, entre eles o de Niterói, alguns especializados (artes 
gráficas e construção civil), além de um Serviço de Unidades 
Móveis que, por definição, atende a demandas determinadas em 
ocasiões específicas. Assim, o “Centro de Formação Profissional 
Edmundo de Macedo Soares e Silva” é uma das pontas num siste-
ma cuja abrangência procurei esboçar aqui, contando, na década de 
80, com cerca de quinhentos mil alunos matriculados (ver gráfico 
reproduzido na página seguinte). Os CFPs visam, em essência, 
à aprendizagem de determinados ofícios, ao treinamento e, em 
alguns casos, à qualificação técnico-industrial. Destinam-se, prio-
ritariamente, como se verá neste caso específico, ao treinamento 
de trabalhadores enviados pelas empresas, mas atendem também 
à procura daqueles que estão vinculados a qualquer indústria.

*****
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O prédio do CFP do Barreto tinha sido reformado há menos de um 
ano quando o visitei pela primeira vez, em julho de 1990. Suas 
instalações físicas só se destacam na rua residencial da qual é parte 
devido à extensa área construída e, fundamentalmente, pela altura 
das grades de ferro, com portões permanentemente trancados e 
guardados por seguranças uniformizados. Seus jardins, que se 
iniciam logo atrás das grades, continuam pelos espaços abertos 
visíveis ainda do lado de fora. A fachada do prédio é totalmente 
envidraçada, em grandes janelas, e todo o conjunto sugere uma 
preocupação estética de uma certa leveza de linhas e abertura de 
espaços. Nada há, sob esse ponto de vista, que lembre quer uma 
escola, quer uma fábrica.

Entretanto, as grades e portões de ferro estão lá e, embora não seja 
muito difícil ultrapassá-los, “fecham” a instituição, dentro da qual 
todas as pessoas são identificadas por crachás. A esta exigência, 
acrescenta-se, assim que se entra, uma primeira impressão de que 
não há ninguém, porque nos amplos espaços abertos que dividem 
os setores, completamente ajardinados, não se vê nenhuma pessoa 
circulando, mesmo às dez horas da manhã de uma terça-feira, 
horário absolutamente normal de atividade. De fato, havia quase 
trezentas pessoas no prédio naquele horário, mas cada um estava 
plenamente ocupado nas suas tarefas, nos seus postos, nos seus 
locais determinados. O que se apresenta, primeiro, ao olhar são 
os grandes espaços vazios de ligação entre os setores que, mais 
que promover a invisibilidade das pessoas – aliás, como se verá 
proporcionam o oposto a isso – lembram a sua imobilização num 
espaço rigidamente recortado internamente. A função destes 
espaços vazios é, ao contrário, permitir um olhar mais extenso 
sobre a imobilização, como pude confirmar, posteriormente, com 
a seqüência das visitas. O controle do espaço de movimentação 
dos alunos propõe-se a ser total e absoluto. Assim, logo se expõem 
os signos de sua intenção disciplinadora, que se reforçam, algum 
tempo depois, quando uma sirene, que é ouvida por toda parte, 
faz surgir as pessoas de todos os cantos, na sua maioria homens 
jovens, que, apressadamente, se dirigem aos portões então abertos, 
alguns trocando papeletas por bolsas e embrulhos no almoxarifado 
da porta, em fila.

Esta unidade do Senai, segundo informações do seu então diretor, 
foi instalada em 1946, ocupando inicialmente alguns setores da 
Escola Henrique Lage, enquanto seu próprio prédio era construído. 
Note-se que esta ligação demonstra, sob outro ponto de vista, a 
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especificidade de que se revestia esta escola, que, na época, já se 
encontrava sob administração estadual.

Na ocasião em que lá estive, estavam matriculados quase seiscen-
tos alunos, distribuídos por seus cursos de acordo com o quadro 
apresentado na página seguinte.

Senai – Centro de Formação Profissional de Niterói

Matrículas em Julho de 1990

CAO CAI CAD TOTAL
Torneiro Mecânico 41 08 17 66
Fresador Mecânico 09 04 07 20
Ajustador Mecânico 43 27 14 84
Marceneiro 17 25 14 56
Serralheiro 17 22 10 49
Eletricista (Instalação Predial) 27 40 16 83
Eletricista (Manutenção) 08 04 10 22
Chapeador Naval 18 20 05 43
Encanador Naval 10 22 17 49
Costura Industrial – – 23 23
Panificação – 05 19 24
Chapeador de Autos – 11 12 23
Pintor de Veículos – 05 14 19
Sondagem 05 08 02 15
Totais 195 201 180 576
Licenciados 27
Fonte:Secretaria de Alunos

O item chamado de sondagem será explicado adiante. Os alunos 
são classificados sob três siglas: CAO (Curso Aprendiz de Ofício), 
CAI (Curso Aprendiz de Indústria) e CAD (Curso de Adultos). 
Esta classificação, na verdade, encobre duas distinções. Os que são 
classificados como CAO e CAI são, em primeiro lugar, aprendizes, 
categoria que está muito simplesmente ancorada numa rígida dis-
tinção etária embora, assim como ofício, expresse muito mais, tanto 
para o cientista social, quanto para os trabalhadores. Para quem 
busca o Senai, tornar-se aprendiz significa não apenas preparar-
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-se como mão-de-obra adequada para uma demanda industrial, 
mas, fundamentalmente, adquirir o que chamam de habilidade, 
qualidade do trabalhador muito referida nos discursos, difícil de 
delimitar porque, se expressa primeiro uma capacidade de exe-
cução de alguma coisa, expressa também tudo que o fazer opera 
na construção do homem/trabalhador. Investir na aprendizagem 
desta habilidade, aprender profissão, se os torna disponíveis 
para o assalariamento, também os dota do poder advindo do 
“saber prático” que permitirá, ao menos em seus projetos, uma 
certa independência em relação ao capital. Tornar-se aprendiz no 
Senai é iniciar-se distintivamente numa determinada hierarquia 
de trabalhadores que, no processo de trabalho específico de uma 
usina de açúcar, por exemplo, tem no artista ou oficial o seu ápice 
(LOPES, 1976, p. 21). Neste caso mais geral, trata-se de come-
çar a distinguir-se por ter profissão reconhecida no mercado de 
trabalho (“la qualification est la reconnaissance marchande d’un 
savoir faire” (LINHART, 1980, p. 8).

Por ser uma iniciação tão importante, é geralmente decisão do 
pai inscrever o filho no Senai, embora sejam as mães que, na sua 
multifuncionalidade, efetivam os movimentos concretos necessá-
rios à inscrição. A imposição paterna é tanto mais marcada quanto 
o garoto pareça escapar dos padrões de obrigação impostos às 
crianças, lidos, na maior parte das vezes, como já mostrei, pelo 
modo como se colocam em relação à escola primária comum. Este 
aspecto fica bem claro na referência de Dona Anita sobre seu filho 
Everaldo, parte de uma longa descrição de sua extensa  família:

O Everaldo era meio assim, com negócio de estudo, mas aí, o pai 
agarrou ele com quinze anos, botou logo no Senai, pra aprender 
profissão. No Senai, ele acabou de estudar e aprendeu profissão. 
Ele é chapeador naval e fez outro também. Não, o outro ele já 
fez mesmo dentro da companhia. Sei que no Senai mesmo, ele 
estudou pra chapeador. Até a gente queria que ele fizesse car-
pintaria. A gente falava: ‘faz carpintaria, pra ficar igual ao vovô, 
o vovô morreu sendo um carpinteiro bom, procurado por todo 
mundo’. Ele disse: ‘eu não, não existe mais quase carpintaria, 
não’. Aí, fez pra chapeador naval. O pai encaminhou ele melhor.

A expressão o pai agarrou ele com 15 anos dá bem a medida de 
quem guia, de fato, o rapaz nesse processo. Os filhos, nesse caso, 
têm algumas poucas alternativas, uma delas insistentemente uti-
lizada pelo rebelde Humberto, que usava os critérios da própria 
instituição para evitar sua entrada, forçada pelo pai:



197

Quando eu entrei pro Senai fiquei revoltado! Eu fiz três provas! 
Na primeira que eu fiz, eu marquei tudo errado. Aí meu pai falou: 
“vai ser pior, vou te tirar de tudo!”. Aí, na segunda fiz a mesma 
coisa. Aí, ele foi, inclusive num deixou mais eu jogar bola. Aí, 
na outra, eu passei. Aí foi, assim que eu passei na prova, né, 
meu irmão disputava o campeonato lá dentro no Senai. Tinha o 
time dos eletricistas, o dos chapeadores navais, um time de cada 
área. Mas o time dos eletricistas era muito ruim! Eu sentia raiva 
de jogar naquele time! Aí, o cara soube que eu jogava bola, né, 
os outros tudo espera assim uns sete meses pra entrar lá dentro, 
depois da prova, espera vaga, né. E eu fiz a prova numa semana, 
na mesma semana eu entrei, por causa do futebol. No primeiro 
dia que eu entrei, já joguei bola lá!

Para a instituição, são aprendizes aqueles que têm de 14 (idade 
mínima) a 18 anos. Ao completar dezoito anos são, automatica-
mente, reclassificados como adultos, passando então a compor a 
categoria CAD. No conjunto de aprendizes, distinguem-se aqueles 
que são encaminhados diretamente pelas empresas (CAO) e os 
que se matricularam independentemente (CAI). Há diferenças 
importantes entre eles, a que retornarei. Mas tal distinção (se vêm 
de alguma companhia ou não) não é levada em conta entre os 
adultos no esquema classificatório e são necessárias informações 
complementares para diferenciá-los. Nas matrículas constantes 
deste quadro, por exemplo, 15 dos adultos eram, originalmente, 
aprendizes enviados por indústrias que tinham completado 18 
anos durante o curso. Quanto aos restantes, apenas uma consulta, 
não muito fácil, a cada ficha individual, na secretaria de alunos, 
permitiria saber quantos vieram diretamente de indústrias. Contu-
do, uma leitura mais atenta do quadro, se correlacionado com as 
marcas apropriadas pelos trabalhadores e a direção das trajetórias, 
permitirá algumas observações.

A classificação automática como adultos a partir dos 18 anos, 
feita pela instituição, se não corresponde à complexidade do pro-
cesso que transforma o menino num homem/trabalhador, toma o 
mesmo marco etário para seus próprios processos distintivos. O 
processo de construção de homens/trabalhadores, como vimos no 
capítulo anterior, apropria-se do alistamento militar obrigatório 
aos 18 anos, com o possível interregno do próprio serviço militar, 
para sinalizar a mudança do tempo de preparação para o início 
do tempo de realização. A instituição, por outro lado, mesmo tão 
intrinsecamente atrelada aos interesses diretos do capital, geren-
ciadora que é de recursos que lhe são fornecidos para servi-lo, é 
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também uma instituição escolar, com objetivos específicos nesse 
nível e uma avaliação de sua eficiência dentro de uma lógica pró-
pria das instituições pedagógicas. O problema da terminalidade 
é um deles. Em termos estatísticos, sob esse ângulo, a instituição 
se mede por alguns índices, entre eles o número de alunos matri-
culados e sua relação com o número de formados, isto é, os que 
concluíram o curso. Esta é uma medida de eficiência que, a par 
de outras também muito importantes mais ligadas ao aumento 
de produtividade destes jovens, que só podem ser avaliadas no 
contexto da produção, é mais própria do sistema escolar do que 
do sistema de produção. Assim, embora, por lei, a faixa de 14 
aos 18 anos deva ser atendida preferencialmente, o que atua, de 
fato, são critérios estabelecidos dentro do CFP, não-escritos, que 
privilegiam a matrícula dos garotos de até 16 anos, evidentemente 
para os casos de procura independente dos cursos, para reduzir 
os índices de evasão (termo que remete diretamente à lógica da 
eficiência do sistema escolar, como sabemos), que são explicita-
mente ligados às justificativas dos alunos para o abandono dos 
cursos como necessidade de alistamento militar. Como os cursos 
são relativamente longos, com duração variável, a direção do CFP 
optou por selecionar preferencialmente os alunos de menos idade 
para atingir seus próprios índices de produtividade, numa flagrante 
incorporação “ao contrário”, isto é, são as marcas e direções das 
trajetórias para os trabalhadores que fornecem os limites dentro 
dos quais a instituição pode atuar. Como se pode ver no quadro, 
isso se reflete no fato de que quase 70% das matrículas são de 
aprendizes que, em sua maioria, iniciaram seus cursos no máximo 
até os 16 anos, proporcionando à escola uma expectativa de ter-
minalidade. Da perspectiva dos trabalhadores, a terminalidade da 
fase em que o aprender o fazer pode ainda ser distinto do fazer, se 
dará, de um modo ou de outro, com o alistamento militar. Assim, 
fazer cursos no Senai situa-se, preferencialmente e na maioria dos 
casos efetivos, na fase anterior à ida para o quartel, registrando-se 
alguns casos específicos em que se volta à instituição no início 
da fase de depois do quartel, como se verá no capítulo seguinte. 
Os adultos, a não ser que venham diretamente das empresas, são 
também vistos com extrema cautela pelo CFP, tendo em vista sua 
preocupação com a evasão. Nas palavras do diretor:

Cada caso é examinado cuidadosamente, podendo ser atendido 
ou não, conforme as razões do pleiteante e as condições que 
apresente para concluir mais ou menos rapidamente. E também 
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a gente vai analisar se ele realmente tá precisando do curso, por 
que ele quer fazer o curso.

De qualquer modo, a política atual do CFP é encaminhar os jo-
vens de mais de 16 anos e os adultos que não possa recusar, para 
os cursos de duração mais curta. Alguns cursos, por esta razão e 
pelo fato de que estão mais diretamente ligados à nova orientação 
impressa pela diretoria regional do Senai ao CFP de Niterói de 
atendimento às pequenas e médias empresas (ver Relatório, 1988), 
reorientação que procura se adaptar às novas demandas do merca-
do, já que este CFP era absolutamente voltado para a indústria de 
construção naval que não absorve mais a mesma mão-de-obra, são 
considerados mais “adequados” aos adultos. O quadro mostra a 
presença maciça de adultos nos cursos implantados recentemente, 
fruto dessa reorientação: costura industrial, panificação, chapeador 
de autos e pintor de veículos.

Esta preferência pelos mais jovens, explicável pela preocupação 
com a evasão escolar, pode ser examinada também sob um outro 
ângulo. A relação professor-aluno, quando também sustentada pela 
nítida diferença de categoria etária e, do ponto de vista dos traba-
lhadores, diferentes posições em relação à responsabilidade, com 
sacrifício maior ou menor e diferentes estoques de experiência, 
impõe mais facilmente seus próprios objetivos. Sob esse ângulo, 
é muito mais difícil lidar com adultos que com jovens que ainda 
não se vêem como homens. O relato da experiência do seu Válter, 
em outro curso, é elucidativo:

Eu sempre fui motorista de ônibus, eu tinha assim vontade de 
fazer um cursinho conforme o outro fez, de eletrônica, gostaria 
de fazer um cursinho de torneiro, como esse fez, no Senai, eu 
gostaria de fazer o curso de eletricista. Eu cheguei a entrar no 
curso de compressores herméticos, refrigeração. Lá em Madu-
reira. Você vê, morando aqui, largava no trabalho às duas horas 
lá no Rio, vinha praqui. Daqui eu saía essa hora assim mais ou 
menos, pra estar num curso lá em Madureira às sete horas. Aí 
fiquei uns dois meses no curso e tal, e saí. Paguei a mensalidade 
do curso, mas num dava. Num é dizer que eu estava sobrecarre-
gado. Eu saí mais por causa do instrutor, professor, começava a 
disputar briga com a gente, era daquele professor que aprendeu, 
aprendeu, quem não aprendeu, não aprendeu. Aí cheguei até a 
discutir com ele, assim verbalmente. Já tava com um sacrifício 
fora do comum, é ou não é? Eu tinha força de vontade pra me-
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lhorar um pouquinho o padrão de vida, numa oficina no caso e 
tal. Dar de cara com esse cara todo dia! Ah, não! Aí, eu caí fora.

Há, como se vê, dois modos de “entrar para o Senai”. O primeiro, 
incondicional, é aquele que restabelece a relação entre empresa-
-Senai. O aluno que é enviado pela empresa fará o curso que for 
pedido por ela, na época em que for pedido. Este é, sempre e em 
qualquer caso, o atendimento preferencial. Mas isso também pode 
ter uma outra leitura, sob as lentes do Senai-escola. De fato, de 
acordo com as opiniões do diretor do CFP, também partilhadas pela 
orientadora, cuja principal função será descrita abaixo, isto não 
deveria ser apenas um direito das empresas, mas uma obrigação, 
que é, inclusive, regulamentada por lei. Entretanto, as empresas 
são arredias, não compreendem que o investimento em mão-
-de-obra pode ser econômico para elas a médio e longo prazo 
(diretor do CFP). Por isso, elas buscariam de todas as maneiras 
burlar a lei, não enviando seus empregados para aprendizagem e 
treinamento. Se o fizessem, o Senai restabeleceria seu objetivo 
mais precípuo numa ligação direta com as indústrias. O aluno 
CAO, que já tem vínculo com uma empresa que lhe paga 50% 
do salário mínimo enquanto realiza o curso, passando a 75% na 
fase do estágio realizado dentro da empresa e supervisionado 
pelos instrutores do Senai, é objeto de mais atenção e, por essa 
via, de mais rigor. Desde a primeira visita que fiz, ciceroneada 
pelo diretor do CFP, tanto ele quanto os instrutores e professores 
apontavam os alunos CAO, aliás perfeitamente distinguíveis dos 
outros pelo fato de serem obrigados a usar o uniforme da firma à 
qual estão vinculados.

O outro modo de entrar, pela procura individual, é um pouco mais 
complicado e o processo de admissão pode levar meses. Tudo 
começa com a inscrição, que pode ser feita em qualquer época, às 
terças e quintas. Pude observar a intensa procura nestes dias, com 
muitos garotos acompanhados de suas mães, embora possam eles 
mesmos realizar suas inscrições. Após a inscrição, ele deve aguar-
dar, pois apenas quando há um número suficiente de candidatos e 
vagas, eles são chamados para fazer uma prova, com conteúdos de 
português e matemática mais ou menos correspondentes à quinta 
série do primeiro grau. Assim, o nível de escolaridade exigido é 
aquele do antigo primário, correspondente às quatro primeiras 
séries do primeiro grau. Na opinião das pessoas que administram 
o CFP, trata-se apenas de uma provinha, muito fácil. Mas para os 
jovens entrevistados não é tão fácil assim e alguns tiveram que 
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tentar mais de uma vez, mesmo tendo um nível de escolaridade 
que é hipoteticamente superior ao exigido. É fonte de um certo 
prestígio para o jovem, como a fala de dona Anita, páginas atrás, 
sobre seu filho Everaldo demonstra, passar com facilidade neste 
vestibular. Observe-se que, para os candidatos CAO (vinculados 
a empresas), não há eliminação e sim diagnóstico de dificuldades 
que devem ser supridas. Mas a aprovação dos candidatos CAI, 
embora aparentemente apenas vinculada a esta prova, é analisada 
pela equipe da direção em termos mais referidos às suas próprias 
preocupações e dois outros fatores são pesados, segundo dizem. O 
primeiro é a idade, a que já me referi. Quanto mais novo, maio res 
chances de aproveitamento. O segundo compõe-se de uma ava-
liação meio misteriosa da “ficha socioeconômica” do inscrito que 
visaria privilegiar os mais carentes, isto é, aqueles cujo rendimento 
da família seja menor. É interessante que consideram que, quando 
a mãe trabalha, o pretendente é menos carente, numa inversão 
completa dos valores que orientam os trabalhadores.

Os candidatos CAI, aprovados nesse conjunto de avaliações, 
fazem então a pré-matrícula, que também não significa iniciar os 
cursos. São, juntamente com aqueles provenientes das indústrias, 
encaminhados à sondagem. São convocados para uma “reunião 
de orientação profissional”, onde cada profissão tem suas carac-
terísticas explicadas por uma orientadora, com auxílio de fitas 
de vídeo. Após esta reunião, cada um deve fazer três opções hie-
rarquizadas e, mais uma vez, aguardar a disponibilidade de vaga 
caso resolva-se a persistir numa primeira opção para a qual elas 
já estejam preenchidas. Neste particular também, os candidatos 
CAO são preferenciais, mas, na verdade, isso não significa que 
estes jovens tenham mais opção que os outros. Ao contrário, é a 
empresa que os envia que decide o tipo de formação que deseja.

A óbvia preferência registrada no CFP pelos cursos da área mecâ-
nica (torneiro, fresador, ajustador) confirma os dados da etnografia, 
em que estas profissões são consideradas melhores que as outras 
oferecidas. Mas, como a preferência é sempre dos candidatos CAO, 
e estas áreas são mais freqüentemente solicitadas pelas indústrias, 
é muito difícil, numa inscrição independente, fazer algum curso de 
mecânica. Isto se reflete, no quadro de matrículas, na desproporção 
entre os alunos CAO da mecânica (93) e CAI (37). Para encurtar 
seu processo de admissão, os alunos “em sondagem” partem para 
outras “opções” oferecidas. Todo o processo é descrito por Darci:



216

Eu entrei no Senai, no princípio não sabia qual profissão que eu 
ia fazer. Aí eu pensei, pô, os outros mandava, o pessoal assim, 
meus parentes, dizia que esse negócio de mecânica era mais 
legal. Aí eu tentei fazer, só que a minha... é... num tinha vaga pra 
mim, porque já tava em maio, um tempão, e os outros já tavam 
na minha frente e a minha vaga num vinha, aí eu fui lá, falou 
que tinha vaga de eletricista, que eu podia fazer. Aí eu meti a 
cara assim mesmo. Afinal, eu não sabia se ia ter, vamos dizer 
assim, vocação pra mecânico, certo? Aí eu entrei de eletricista 
e me dei bem. Tô me dando bem.

Mas, muitas vezes, são as profissões que permitem o trabalho 
independente as preferidas pelos rapazes. Deste modo, muitos 
anos depois da opção, Fábio diz que seu pai desejava que fizesse 
tornearia, porque seria mais fácil colocar-se numa indústria do 
local, enquanto ele diz ter optado pela área elétrica justamente 
pensando na possibilidade de realizar trabalhos fora das fábricas.

Cada curso tem uma duração média prevista mas sua efetiva du-
ração depende, em parte, de cada aluno. Nesse sentido, o tempo 
torna-se também uma medida da capacidade de cada um. Levar 
mais ou menos tempo, segundo os rapazes entrevistados, depende 
de vários fatores (outras atividades, problemas de saúde) mas é 
também função da inteligência do aprendiz. Um aluno que, em 
meio turno, faça um curso de torneiro em um ano, segundo Afonso, 
é dito ser um crânio. Esta concepção de inteligência tem, quase 
sempre, uma referência dupla, abrangendo tanto a capacidade 
de sair-se bem nos estudos, quanto a capacidade de aprender a 
fazer vendo. Este segundo aspecto é, muitas vezes, ressaltado, 
para contrapor-se a um desempenho insuficiente nas áreas que 
dependem do estudo:

Eu tenho um filho, ele é uma sumidade, ele é inteligente pra 
chuchu, aquele é inteligente, compreendeu, porque ele vê uma 
pessoa fazer, ele faz também. Mas também é igual a mim. É 
inteligente, tem uma inteligência medonha, mas se o senhor 
mandar ele fazer um concurso pra trabalhar numa oficina, ele 
não passa no concurso. Agora, se o senhor mandar ele trabalhar, 
ele trabalha. Fazer, ele faz o serviço. (Seu João)

A relação entre o tempo que se leva para fazer o curso e a inteli-
gência, portanto, também está situada em termos da prática. Um 
crânio é alguém que aprende a fazer mais rapidamente.
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Do ponto de vista da direção, a variação na duração dos cursos está 
mais ligada ao esforço de cada um. De qualquer modo, embora 
interesse à escola que os cursos sejam concluídos o mais rapida-
mente possível, o método que utilizam permite uma adequação do 
tempo de cada um, sistema que definem como “individualizado”. 
Um curso determinado compõe-se de um certo número de mó-
dulos que cada aluno cumprirá de acordo com seu rendimento, 
num processo permanente de avaliação e, se o aluno necessitar, 
de “aulas de reforço” das disciplinas chamadas de “instrumen-
tais” (português, matemática e desenho) que interessem a cada 
módulo. Em cada módulo, ele faz uma parte “teórica”, através 
de estudo dirigido em sala de aula, com o professor, podendo 
ser encaminhado ou dispensado por ele de aulas das disciplinas 
“instrumentais” e, em seguida, vai para a oficina onde, com um 
instrutor, realiza o trabalho correspondente àquele módulo. Passa, 
assim, sucessivamente, por todos os módulos previstos para o curso 
que está fazendo, sendo avaliado a cada momento. Terminado o 
curso, será encaminhado para estágio numa empresa, onde tam-
bém será supervisionado pelo Senai. Somente após o estágio, terá 
direito ao certificado.

No modo como é recuperado nas entrevistas, o sistema de en-
sino por módulos é sintetizado nas tarefas que se deve realizar, 
compondo-se, cada curso, de uma sequëncia de tarefas que se 
tornam progressivamente mais complexas. Humberto detalha, de 
memória, as 26 tarefas do curso de instalador predial (eletricista):

São 26 tarefas. Tarefa 1 é marcar o chão, né, pra você ver onde a 
lâmpada vai ficar no teto. Na tarefa 2, você aprende a parafusar. 3, 
você aprende assim a dar um fio, um prosseguimento de elevação. 
A 4, você aprende a esticar o fio. A 5, você aprende aqueles fios, 
com proteção adicional pra pregar na parede certinho. Aí a 6, já 
vem a instalação, uma tomada. A 7...

E prossegue descrevendo todas as tarefas que, do seu ponto de 
vista, são o modo de adquirir habilidade para, enfim, ter  profissão.

Através desse sistema de ensino, com alternância constante de 
aulas “teóricas” e aulas “práticas”, culminadas com o estágio 
no processo de trabalho, o Senai situa-se, do ponto de vista da 
representação dos trabalhadores, a meio caminho entre o estudo 
e a prática, meio escola, meio fábrica.

Até alguns anos atrás, o CFP do Barreto encarregava-se totalmente 
dos alunos matriculados que permaneciam lá em horário integral. 
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Alguns entrevistados, entre eles Carlos, Fábio e Valtinho, além dos 
filhos de muitos aposentados, freqüentaram o Senai neste regime. 
Atualmente, apenas os alunos CAO são obrigados ao horário in-
tegral e, por isso, reduzem o tempo de duração de seus cursos. Os 
outros são distribuídos em dois turnos de quatro horas cada um. 
Uma das razões alegadas para esta alteração foi a necessidade de 
aumentar o número de matrículas, dada a enorme procura. Com a 
instalação dos dois turnos, o CFP “libera” o aluno para outras ati-
vidades mas, tomando para a instituição o mesmo tipo de controle 
externo que os pais fazem em relação à escola, exige sua matrícula 
na escola pública comum e atestados de freqüência periódicos. O 
diretor diz que forçam a barra neste sentido, ameaçando desde cha-
mar o pai para expor a situação até o cancelamento da matrícula no 
Senai. Além disso, faz parte do trabalho da orientadora educacional 
estimular os alunos a freqüentar a escola pública de primeiro grau 
e conversar especialmente com os que resistem a isso. Por outro 
lado, como consideram também, junto com os trabalhadores, que 
a escola pública comum é, não apenas insuficiente, mas, de certo 
modo, inútil, estão prontos a aceitar quaisquer explicações dos 
alunos que lhes pareçam razoáveis para não mais ir à escola. A 
questão é, portanto, não tanto a freqüência à escola comum como 
possibilidade de especialização e articulação de “saberes” – esta 
forneceria o “saber teórico” geral e o CFP o ligado ao “saber práti-
co” – mas de controle global do tempo do aluno, alocando-o nesta 
atividade quando fora do Senai. O tempo do aluno não pode ser, 
de modo algum, livre. Ele deve sempre, no mínimo, explicações 
pormenorizadas sobre como o usa.

Dentro da instituição, como não poderia deixar de ser, a proposta 
é muito mais de reproduzir o ambiente fabril que o ambiente esco-
lar, embora esta situação ambígua se reproduza a cada momento. 
O espaço interno é dividido em salas de aula e oficinas, entre as 
quais os alunos alternam suas tarefas. Têm um professor na sala de 
aula e um instrutor, que é geralmente um trabalhador experiente, 
nas oficinas. Pude conversar longamente com o Seu Fidélis, o 
instrutor da oficina de marcenaria, que mantém em sua casa uma 
outra, na qual trabalha com dois filhos seus. Tem muito orgulho do 
seu trabalho e gosta de ensinar, principalmente a adultos, porque 
os meninos dão muito trabalho. Mostrou cada um dos trabalhos 
que estavam sendo feitos no momento, as máquinas utilizadas, os 
riscos de cada uma e, ainda, o engenho que inventaram para evitar 
os constantes acidentes que ocorriam com a serra circular. Como 
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estava prestes a se aposentar, projetava mudar-se para o interior 
e continuar ensinando lá, com suas próprias máquinas.

Contudo, sob um aspecto não há nenhuma ambigüidade: seja 
sob a forma institucional escola, seja sob a forma institucional 
fábrica, o que está em jogo ali é uma parte de um amplo processo 
de disciplinarização (FOUCAULT, 1977), em que impera uma 
racionalidade que deve ser incorporada pelos aprendizes. As fotos 
que acompanham este capítulo visam ilustrar este aspecto. Tudo 
é ordenado, controlado e visível. Cada um tem o seu posto ou a 
sua cadeira, cada ferramenta tem o seu lugar, cada máquina tem 
um aprendiz.

A aparente leveza do prédio, quando olhado de fora, os amplos 
espaços vazios que ligam oficinas e salas de aula têm uma função 
muito explícita que se percebe assim que se caminha pelo seu 
interior. Todas as oficinas são abertas ou, no máximo, fechadas 
por grandes janelas envidraçadas. Algumas salas de aula são 
separadas por tábuas com altura de mais ou menos um metro. 
Tudo é visível a partir de várias perspectivas. Embora as salas de 
aula, pela diferença da atividade a que se propõem, separem-se 
das oficinas por divisórias de madeira de cerca de dois metros, 
não se separam entre si, sendo também divididas por madeirame 
de um metro, de modo que cada professor tem, diante de si, seus 
 próprios alunos naquele momento, isto é, uma turma heterogênea 
e diariamente variável que orienta nos estudos dirigidos e, atrás 
de si, um outro professor, com uma outra turma. Todos, alunos e 
professores, segundo a professora de costura industrial, se  policiam 
constantemente. E, dentro da mesma lógica, explicitada por eles 
mesmos, são policiados pelos setores administrativos. O panoptis-
mo (FOUCAULT, 1977) cumpre papel fundamental neste processo.

De fato, embora eu tenha sido também, todo o tempo, “policiada”, 
é possível anotar a atuação de uma hierarquia interna que, de certo 
modo, reproduz uma hierarquia no processo de trabalho. O lugar 
do diretor corresponde ao do “grande patrão” e parte de sua tarefa 
é, segundo suas próprias informações, circular diariamente olhando 
tudo e todos, isto é, alunos, instrutores, professores.

Os instrutores, aqueles que trabalham mais com a parte da prática, 
têm uma relação mais fácil com os alunos que os professores. Eles 
atuam como intermediários dos alunos com a direção, inclusive 
com aqueles já na fase de estágio. Quando eu estava lá, um destes 
alunos da serralheria, insatisfeito com o estágio que lhe tinham 
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conseguido, em Araruama (muito longe e pagando muito pouco) 
foi procurar, inicialmente, seu antigo instrutor que considerou suas 
queixas bastante razoáveis. Lembrou-se de duas outras firmas, mais 
próximas, que ofereciam estágio e dispôs-se a procurar o diretor 
junto com ele para tentar a troca. Ele me assegurou que fazia 
isso porque o garoto era bom (habilidoso) e merecia ser ajudado. 
Mais tarde, indaguei ao diretor se a situação do rapaz tinha sido 
resolvida. Avaliando a situação a partir da perspectiva diferente 
que sua posição impõe, ele argumentou que os instrutores dão 
muita confiança a esses meninos, que o pagamento estava correto 
e a distância deve ser enfrentada. Resumiu sua avaliação com a 
seguinte frase: esses garotos querem muita mordomia. Apesar 
disso, permitiu que o rapaz fosse levado ao setor de estágios para 
tentar o contato com outra firma.

A relação dos professores com os alunos, pelo que pude perceber, 
é diferente da relação com os instrutores, cercando-se de uma 
formalidade maior. Os professores parecem também estar mais 
identificados com os princípios encarnados na figura do diretor. 
Numa das visitas que fiz, pude assistir a uma interpelação da 
professora de matemática ao diretor, reclamando, diante de mim 
e da turma, de um determinado aluno classificado como rebelde. 
Sua queixa foi inteiramente considerada e o garoto, de uns 15 ou 
16 anos, foi repreendido por ele imediatamente e ameaçado de 
suspensão. Afirmou-me, posterioremnte, que este garoto vinha 
sendo um problema: desacata os professores, não faz as tarefas, 
brinca nos horários de aula. O que tornava mais grave sua re-
beldia era o fato de ser CAO, isto é, enviado por uma empresa. 
A ameaça de suspensão, no caso, é uma pena gravíssima, porque 
implica desconto no pagamento, já que sua freqüência é fornecida 
pelo Senai. Isto torna os alunos CAO objeto de duplo controle: da 
escola e da indústria.

Todos, contudo, estão sujeitos às rígidas normas disciplinares ex-
plícitas (normas escritas que o aluno recebe ao entrar, ver Anexo 
III) e, principalmente, às inexplícitas. A imobilização num certo 
espaço, a responsabilidade pelo material que lhes chega às mãos, a 
internalização de um tempo controlado (THOMPSON, 1967) são 
alguns dos objetivos buscados para, enfim, construir o trabalhador 
que é desejado pelo patrão. Cada aspecto é tratado minuciosa e 
cuidadosamente para internalizar a disciplina fabril num espaço 
que, na verdade, fabrica operários.
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Entretanto, esse processo não é muito fácil. De um lado, porque, 
ao contrário do que propõem as siglas CAO (curso aprendiz de 
ofício) e CAI (curso aprendiz de indústria), o ofício pode ser o 
caminho não apenas do assalariamento, mas do domínio de um 
saber que, ao colocá-los na trajetória de homens/trabalhadores, 
seja também apropriado como uma forma de poder. A construção 
deste ser, em termos de força, responsabilidade e capacidade de 
sacrifício, acresce-se de habilidade e “saber prático”, cuja acumu-
lação contínua deverá colocá-los de modo diferencial e positivo no 
mundo. A relativa identificação entre alunos e instrutores permite 
levantar a hipótese de que falam línguas semelhantes, estando 
referidos aos mesmos valores.

Por outro lado, nesta instituição que busca reproduzir o espaço 
interno de uma fábrica, sendo uma escola, a possibilidade de sur-
gimento da “cultura anti-escola” e da “cultura de oficina”(WILLIS, 
1978) também se duplica. O paralelismo dos temas destacado por 
Willis, destacados daqueles da cultura operária, reforça-se pela 
sistemática contínua de duplo controle. Quer como fábrica, quer 
como escola, o CFP do Senai cria também as condições de iden-
tificação entre os alunos e o espaço no qual podem exercitar seu 
“machismo”, sua força, criar grupos informais. Podem também, 
eventualmente, expressar sua raiva. Nem que seja nos banheiros 
da escola-fábrica, onde, segundo seu diretor, a vigilância tem que 
ser permanente para que os “pichamentos”, apagados pela recente 
reforma mas sempre renovados, não revelem a impossibilidade de 
controlar totalmente alguns garotos rebeldes.

Notas
1 Procuro acentuar, nessa classificação, o fato de que usam efetivamente tais 

termos. É claro que não estou supondo que sejam produções específicas 
de uma cultura mais ou menos isolada. Já me posicionei quanto a isto na 
introdução, mostrando que a cultura de classe trabalhadora mantém relações 
complexas com outras formas de produção cultural, além de incorporar o fato 
social da dominação. Tais categorias são, isso sim, apropriações específicas. 
Do mesmo modo, mantenho aspeadas as expressões “saber prático” e “saber 
teórico” (e não em itálico) porque eu as estou considerando como construções 
dos antropólogos, embora num nível de abstração, preliminarmente ao menos, 
muito próximo da utilização de teoria (ou estudo) e prática, pelos entrevistados.

2 Estes casos que são retidos num repertório mais ou menos comum entre as 
pessoas são aqueles ocorridos no local, envolvendo bandidos conhecidos e 
nomeados, isto é, os que estão no seu mapa, embora haja um interesse muito 
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mais genérico por este assunto. Um dos casos mais repetidos havia ocorrido 
já há algum tempo, quando começamos a pesquisa, e referia-se a um rapaz 
reconhecido como envolvido com tráfico de tóxicos que, após ter sido avisado 
da vinda da polícia, não fugiu, dizendo que os enfrentaria a tiros. Morreu na 
troca de tiros com vários policiais, numa das ruas do local.

3 Aliás, o termo ganho, que adjetivam para definir o bandido, é utilizado em 
outros segmentos de classe trabalhadora, com significados específicos, é 
verdade, mas sempre referidos a alguma forma de remuneração do trabalhador 
(LOPES, 1976, p. 99 ; SIGAUD, 1979, p. 158). Pode-se supor, portanto, que 
a referência básica é seu próprio “ganho difícil”, estabelecendo diferenças 
importantes na adjetivação.

4 A semelhança desta construção “nativa” com a análise de Goody e Watt 
(1968), numa questão também tratada por Bourdieu (1976), acerca dos 
efeitos da introdução da escrita na organização social, é realmente notável, 
como percebeu Luiz Fernando Dias Duarte, durante a orientação da tese. 
O operário destaca, justamente, o processo de diferenciação e dominação 
que é possibilitado pela escrita, assim como Goody (1986, p. 193): “Pois a 
organização social, o longo processo de aprendizagem que as primitivas 
formas da escrita envolvem, leva ao aparecimento de especialistas letrados 
que não participam nos processos produtivos primários e têm, portanto, de 
ser sustentados pelos que o fazem, através de alguma forma de redistribuição 
ou dotação.”

5 O conceito de compromisso em Becker (1977, p. 74) fornece o prisma para 
se pensar a inserção na escola profissional.

6 Os trabalhos de Nascimento e de Araújo são publicados pelo próprio Senai, 
embora os editores ressalvem a independência dos autores. De qualquer 
modo, em medidas diferentes, são produzidos a partir da perspectiva da 
instituição. O de Nascimento tem um claro caráter encomiástico. Eu os 
utilizei, principalmente, como fonte de informação sobre a história “oficial” da 
instituição. O trabalho de Cunha é de ordem completamente diferente.

7 São chamados cursos de aprendizagem aqueles que se destinam à 
qualificação de menores e de treinamento, os destinados à mão-de-obra 
engajada no mercado de trabalho (ARAÚJO et al., 1987, p. 28). No CFP, a 
distinção é mantida formalmente porque, de fato, são os mesmos cursos. 
Possivelmente a distinção é gerada pela rigidez dos atos governamentais 
que regulam o ensino de menores, alguns expostos em Nascimento (1986, 
p. 25).

8 Na verdade, bastou que o guarda se comunicasse com o diretor da instituição, 
levando um documento meu, para que ele me recebesse, sem ter havido 
qualquer contato prévio.

9 Mas os objetivos destas normas não-explicitadas estão bastante claros para 
a direção da escola, como se vê na avaliação do desejo do estagiário de 
obter melhores condições de trabalho. Além disso, o texto de Araujo et al. 
(1987, p. 27) expõe muito claramente os objetivos da instituição: “Há que se 
considerar ainda que, para uma instituição que tem por objetivo a formação 
profissional para o setor secundário, pelo menos dois aspectos surgem no 
processo de formação em si: a) desenvolvimento de habilidades manipulativas; 
b) internalização de valores. No processo cognitivo de apreensão desse 
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conteúdo (habilidades e valores), as séries metódicas ocupacionais e a forma 
de sua aplicação, as atitudes e comportamentos dos instrutores, técnicos e 
dirigentes desempenham papel fundamental. O indivíduo submetido a este 
processo incorporará determinados valores (além do desenvolvimento das 
habilidades da ocupação) que são, por pressuposto, os requeridos pelas 
empresas industriais em dado momento. Desta maneira, é de se esperar 
que os agentes de formação possuam tais valores, para que se realize de 
forma plena a transmissão requerida. Fazem parte, portanto, da cultura da 
instituição e como tal se refletem na estrutura organizacional.” Este trabalho, 
como já anotei, é realizado da perspectiva do Senai mas vazado numa 
linguagem técnico-pedagógica. De qualquer modo, não deixa de impressionar 
a idéia de que se pode internalizar valores de acordo com a demanda das 
empresas industriais em determinado momento. Isto, certamente, é levar a 
empresa disciplinadora a níveis inimagináveis, além de supor um aprendiz 
absolutamente informe.

10 No CFP, até recentemente, só havia homens nos cursos. Atualmente, com a 
costura industrial, o quadro se modificou já que nesse curso, ao contrário, só se 
matriculam as mulheres. Apenas dois homens, segundo o diretor, procuraram 
a costura industrial algum tempo antes. Mas foram classificados como bichas, 
de acordo com seu relato, transformando-se em motivo de brincadeiras dos 
garotos, o que fez com que abandonassem o curso.

Foto 15 –Centro de formação profissional (Entrada)
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Foto 16 – Oficina (Encanador naval)

Foto 17 – Oficina (Tornearia)
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Foto 18 – Oficina (Tornearia)

Foto 19 – Oficina (Chapeador de autos)
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Foto 20 – Salas de aula

Foto 21 – Oficina (Tornearia)
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Foto 22 – Oficina (Serralheria)



O TEMPO NA VIDA DOS 
TRABALHADORES
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6 
TEMPO DE  
CORRER ATRÁS

É assim que começa, meu filho.
(Seu Válter)

A delimitação de um momento decisivo na construção de homens/
trabalhadores, desenhada a partir de algumas idéias-valores cen-
trais nesta cultura, que presidem, de modo global, a educação dos 
meninos e o modo como são diferentemente valorizadas e apropria-
das instituições pedagógicas impostas/oferecidas a eles, demonstra 
que uma rigorosa marca etária – a dos 18 anos – é tomada como o 
momento a partir do qual atuações mais específicas são esperadas, 
sinalizando ser tempo de iniciar o fazer. O alistamento militar, 
referência incontestável por parte de todos, pode ser seguido do 
próprio serviço militar, na realização mais perfeita deste modelo 
de passagem, propiciando a suspensão do tempo através do inter-
namento com todas as suas conseqüências, para que um menino 
cujo corpo ganhou substância físico-moral saia pronto para iniciar 



232

os movimentos que, de fato, o transformarão num homem. Se a 
ida para o quartel e a saída do quartel resumem-se a uma ou duas 
semanas, é o próprio ato do alistamento militar que é tomado como 
marca e todos, igualmente, estão sujeitos a expectativas diferentes 
de sua família, isto é, encontram-se na fase que é referida como 
depois do quartel. A primeira e mais explícita expectativa é de 
que comecem a trabalhar, se ainda não o fizeram. Adriano, com 
uma grande perspicácia e muita ironia, diz que depois do quartel, 
comecei a trabalhar por livre e espontânea pressão. A diferença, 
que se expressa das mais diversas formas, é também acusada no 
uso do termo desempregado para referir-se aos rapazes de mais de 
18 anos que não estão trabalhando, raramente usado antes da ida 
para o quartel. Se, de algum modo, já o fazem, é o momento de 
avaliar as possibilidades de seu trabalho, em geral consideradas 
inadequadas,1 e iniciar os investimentos necessários para conseguir 
um bom emprego cujo referente mais manifesto é o salário. Como 
se movem numa faixa em que os salários são baixos, ficando a 
maioria em torno de dois salários-mínimos, quando experientes, 
isso se torna um problema muito complicado para eles. Além 
disso, uma série de outras características do emprego serão con-
sideradas. Em conseqüência, a expressão encobre significados e 
possibilidades diversas, bem como remete à sua ligação com um 
outro aspecto, em nível do próprio modelo: só um bom emprego 
permitirá o casamento, passo inicial para a constituição de uma 
nova família nuclear.

Em termos genéricos, portanto, esta fase se caracteriza por in-
vestimentos que visam à inserção no mercado de trabalho e ao 
casamento. Casar-se, com tudo o que significa, é uma expectativa 
tão comum e partilhada, tão naturalizada e desde tão cedo, que sua 
melhor expressão foi encontrada num rapaz de 16 anos, o Pauli-
nho, que estranha quando o pesquisador indaga se algum dia ele 
pretendia se casar: É claro que eu pretendo me casar! Quem não 
vai querer se casar? Eu acho que até você pretende!

Todavia esta direção indiscutível está, na fase depois do quartel, 
embutida na procura do bom emprego, de uma colocação consi-
derada adequada no mercado de trabalho, que se lhes apresenta já 
com seus limites fortemente delineados mas ainda pleno de virtu-
alidades. Deste modo, embora não seja pequeno o investimento 
afetivo, com uma nítida mudança na relação com as meninas, como 
dizem, assumindo namoros e noivados como parte importante de 
sua vida, esta dimensão fica, em termos do modelo, claramente 
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submetida à dimensão trabalho. Apenas um “acidente” (por 
exemplo, engravidar uma menina, muito comum em suas vidas2) 
pode alterar a precedência do trabalho sobre o casamento nesta 
fase, obrigando o rapaz a se casar antes da época imaginada como 
ideal. Logo, o foco das preocupações neste momento é, antes de 
tudo, o domínio do trabalho. E, se tomamos a marca de depois 
do quartel como o ponto inicial desta fase, o ritual do casamento, 
também muito valorizado, pode ser tomado como a marca do seu 
encerramento, já que implica assumir plenamente a responsabi-
lidade por uma nova família, dispondo-se a fazer sacrifícios para 
mantê-la. Obviamente, este é o nível do modelo que, se orienta 
a atuação concreta das pessoas, não se realiza perfeitamente nos 
cursos efetivos de suas vidas.

O foco no nível do trabalho e as características de que se reveste, 
neste momento, em termos do eixo “saber teórico-saber prático”, 
apontam para o significado mais específico deste momento. Inse-
rido, a partir da marca de depois do quartel, numa hierarquização 
interna de trabalhadores como portador de algum “saber teórico”, 
ele deve, necessariamente, iniciar-se na prática, começar a acu-
mular experiência profissional sob a égide dos trabalhadores de 
responsa, com os quais vai intensificar seus contatos quando, por 
uma perfeita internalização ou por livre e espontânea pressão, 
introduz-se nos diversos processos de trabalho.

Dois aspectos podem ser observados quanto à sua posição neste 
momento. De um lado, se uma marca incontornável dá um sentido 
novo ao seu trabalho, diferenciando-o dos meninos, há também 
uma continuidade do seu tempo de formação, na medida em que 
todo seu aprendizado, até aí, nos termos dessa cultura, é incompleto 
por definição. Não há outro modo de aprender o “saber prático” 
senão praticando-o com aqueles que o detêm. Por isso, esta fase 
como um todo pode ser adequadamente denominada de “iniciação 
profissional”. Nela misturam-se, em proporções variadas, o apren-
der o fazer e o fazer propriamente. E, se ele deve trabalhar, também 
lhe é permitido trocar mais freqüentemente de emprego em busca 
de uma situação melhor, colocando entre parênteses a importan-
tísssima questão da estabilidade. Por outro lado, inserir-se nessa 
hierarquia, se representa aprender com os outros trabalhadores e 
identificar-se com eles nos termos dos seus embates mais amplos 
como se concretizam no processo de trabalho (tendo o patrão e 
o engenheiro como outros fundamentais), envolve também uma 
comparação contínua e alguns confrontos com esses trabalhadores 
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mais experientes.3 Sob esse ponto de vista, há um fator que, por ser 
comum, deve ser desde já anotado. Todos os jovens entrevistados 
tiveram acesso a um nível de escolaridade que, embora muito vari-
ável entre eles, é, de qualquer modo, superior ao de seus pais e ao 
da maioria dos trabalhadores da geração de seus pais. Seu modo de 
construção, ao contrário daquele dos aposentados que foram acom-
panhados nesta investigação, é sensivelmente diferente, ainda que 
continuidades extremamente importantes possam ser anotadas. A 
mais evidente delas que, mais uma vez, demonstra os limites deste 
caso e a especificidade do segmento analisado, é o fato de serem 
construídos dentro de um espaço social, predominantemente, de 
operários navais, categoria que, na sua própria enunciação, reco-
loca estes trabalhadores numa dimensão histórica, de modo algum 
inconseqüente para a construção de suas identidades. A história 
de lutas dos operários navais é rememorada a cada momento, pelo 
Sindicado dos Operários Navais, onde passam diariamente nos 
seus deslocamentos, pelas pessoas, pelas instituições existentes 
no local (BARSTED,1979 ; PESSANHA, 1987).4 Ademais, as 
profissões ligadas à construção naval continuam sendo, para esses 
rapazes, uma das possibilidades mais viáveis.

Contudo, são nascidos e criados numa conjuntura histórica muito 
diferente daquela que produziu os trabalhadores experientes com 
os quais devem aprender. A produção de bens industriais e de ser-
viços assume uma posição estruturalmente diferente na sociedade, 
alterando-se o peso relativo de determinados setores da produção, 
como a construção naval. Não se trata aqui de fazer uma análise 
global das diferentes inserções destas gerações de trabalhadores 
na estrutura social que, decerto, espelham diferenças na posição 
de classe, se tomada em termos amplos, mesmo que se mantenha a 
condição de classe (BOURDIEU, 1982). Do ângulo fornecido por 
esta etnografia destaca-se, nesse sentido, a valorização genérica 
do estudo que passa a constituir-se num projeto para os filhos. 
Com a “democratização” da escola pública e sua disseminação 
no meio urbano, isto redunda, de fato, na possibilidade de acesso, 
minimamente, a algumas séries do primeiro grau. Deste modo, 
quando inseridos numa hierarquia que valoriza o “saber prático” 
em detrimento do “saber teórico”, estas diferentes instrumentações 
aparecem, algumas vezes, como diferenças entre os mais novos 
e os mais experientes.

Em todos os casos, esta fase é vivida de modo mais ou menos 
dramático pelos rapazes, evidenciando uma certa urgência5 nas 
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suas atuações, corroborada e, às vezes, ampliada, por seus pais 
e, em muitos casos, por suas namoradas e noivas. O fato de que, 
ao contrário do próprio rito de iniciação no exército, não seja tão 
rigidamente demarcada em termos de tempo, sendo, por suas pró-
prias características, um período de duração variável, não implica, 
contudo, em que possa se prolongar por um período indefinido, 
o que iria contrariar, em seus princípios fundamentais, a própria 
direção da trajetória. A relativa disponibilidade de tempo supõe, 
não obstante, um termo mais ou menos próximo, tanto para as ten-
tativas de conseguir um bom emprego (tornando-se um trabalhador 
estável) quanto para o casamento (tornando-se um “pai provedor”). 
Persistir na indefinição significa enveredar por alternativas colate-
rais variadas que vão desde o mau trabalhador até o vagabundo 
ou, ainda, transformar-se inapelavelmente num homem solteiro, 
situação que não é absolutamente desejada.

Os investimentos necessários não são, portanto, poucos, e as di-
ficuldades não são menores. É um momento efetivo de confronto 
de certos valores que são avaliados e hierarquizados em cada caso, 
conforme se apresentem aos sujeitos configurados em situações 
específicas. Por isso, escolhi expor os dados empíricos obtidos 
sobre este momento tentando recuperar o modo como se apresen-
tam para alguns dos rapazes que foram acompanhados, na maioria 
dos casos por mais de um ano, objetivando capturar, mesmo que 
parcialmente, a complexa inter-relação de condições objetivas, 
projetos, escolhas e decisões, tentando também estabelecer alguns 
dos “outros significativos” com que interagem nestes momentos, a 
partir de seu próprio ponto de vista e, quando possível, de outras 
pessoas. Deste modo, implica tentar recompor, dentro dos estudos 
de caso com alguns dos entrevistados, suas atuações efetivas neste 
momento e como eles as avaliam.

Certamente, todos os casos aqui reconstruídos são “casos particu-
lares do possível”(BOURDIEU, 1980, p. 105), enquanto produto 
dos habitus, que asseguram algumas possibilidades de antecipação 
(“le sens du jeu”) e uma certa correlação entre as probabilidades 
objetivas e as esperanças subjetivas. Ou, dito de outro modo, es-
tão todos dentro de um determinado “campo de possibilidades” 
(VELHO, 1981, p. 27),6 que delimita não apenas as condições de 
realização dos projetos, mas os próprios projetos que se colocam 
para as pessoas. Interessa-me operar aqui com estas possibilida-
des, no modo como se apresentam num momento que é recortado 
como decisivo, que, por isso, trazem para o atuar e o comunicar 
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do cotidiano avaliações que, em outras situações, podem ficar 
encobertas, possibilitando sua apreensão pelo etnógrafo. Cada um 
dos casos atualiza, de modo diferente, potencialidades de iniciação 
na trajetória de homens/trabalhadores. As situações aqui relatadas 
permitirão elucidar algumas das questões que, de dentro deste 
processo maior, apresentam-se às pessoas como opções, alterna-
tivas diante das quais devem se posicionar e, afinal, atuar. Mas, 
além disso, propiciam também levantar algumas das diferenças 
que podem ser introduzidas pelo fato de que são vividas numa 
sociedade complexa onde códigos específicos – por exemplo, 
religiosos – podem atravessar os eixos de classes, imprimindo 
marcas particularizantes a determinadas trajetórias. Em resumo, 
cada um dos casos possibilita, à sua maneira, o acesso a alguns 
dos problemas que se colocam como centrais nestes momentos 
da vida dos trabalhadores e ao modo como lidam com eles, para 
transformarem-se em homens/trabalhadores. E, pelo menos num 
caso, a saída parece ser a própria negação de alguns dos valores 
constitutivos dos homens/trabalhadores.

*****

Nos dois primeiros casos explicitam-se algumas das possibilidades 
mais freqüentes, cristalizadas em alternativas e escolhas que se 
apresentam para a maioria dos jovens, neste segmento da classe 
trabalhadora urbana, configurando processos de iniciação pro-
fissional concomitantes a investimentos sociais e afetivos para o 
casamento que, no seu conjunto, compõem um quadro que pode ser 
tomado como o mais recorrente. Cada um deles, pelos momentos 
em que a pesquisa os encontrou, recortados de um processo maior, 
dão acesso a aspectos diferentes que se revelam, em decorrência, 
mais disponíveis para a investigação. Os casos de Darci e Carlos, 
dois irmãos, compõem uma espécie de “caso exemplar”, pela 
proximidade com o modelo de trajetória.

Darci tinha 18 anos quando nós o conhecemos, em 1989. Filho 
caçula do seu Dorival, operário naval aposentado, vivia na mesma 
casa com seus pais e irmãos, entre eles, o mais velho, Carlos, cuja 
iniciação profissional também será examinada abaixo. Os outros 
são Sílvio, de 21 anos, mecânico já empregado numa indústria de 
São Gonçalo, e Cinara, 19 anos, que, nessa época, cursava o tercei-
ro ano do pedagógico (segundo grau). Darci tinha estudado desde 
os 7 anos numa das escolas estaduais de Neves, onde a maioria 
deles cursa o primeiro grau. Delineando já o sentido de sua inserção 
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no mercado de trabalho, cursou o primeiro ano do segundo grau 
na Escola Estadual Henrique Lage, realizando, paralelamente, um 
curso no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). 
Iniciou a segunda série aos 16 anos, quando interrompeu este curso 
porque tinha que entrar para o Senai. Como nós o conhecemos 
quando já estava no Centro de Formação Profissional do Barreto 
há um ano e três meses, o abandono do curso de segundo grau 
e a opção pelo Senai era alternativa já plenamente consolidada, 
não se apresentando propriamente como uma escolha, mas como 
um caminho “natural” pois, sendo descontinuidade em relação 
aos estudos (parei de estudar há dois anos), recompunha uma 
continuidade mais profunda em sua formação na medida em que, 
enfatizava sempre, todos os homens da sua família, incluindo seu 
pai, tinham cursado o Senai.

Abandonara já as esperanças de profissionalizar-se no futebol, 
possibilidade seriamente considerada pelos meninos que, como 
Darci, através do seu desempenho nos jogos dos times locais, são 
avaliados pelos adultos como bons jogadores, talentosos, meninos 
que jogam um futebol bonito. Muitas vezes, a família dá algum 
estímulo a essas expectativas, realizando certos investimentos para 
que o garoto treine em escolinhas de futebol,7 estimulados pela 
histórias de vida dos jogadores de futebol profissional no Brasil, 
amplamente divulgadas, e pelo conhecimento que acumulam sobre 
as trajetórias de jogadores que viveram no local.8 Entretanto, por 
isso mesmo, avaliam que, se a chance (GUEDES, 1982) não se 
desenha com mais clareza até os 16 anos, o futebol deve deixar 
de ser visto como possibilidade de profissionalização e outros 
investimentos devem ser priorizados. Até então, permite-se que 
os garotos expressem essa expectativa como um projeto, muitas 
vezes o único nesse momento, como é o caso de André que, aos 
13 anos, elabora longamente sua perspectiva de tornar-se goleiro, 
apoiado na avaliação difusa dos homens do local que lhe atribuem 
talento. De fato, foi possivelmente o grande talento de Humberto, 
amigo dois anos mais novo de Darci, que sustentou sua resistência 
em entrar para o Senai, exposta no capítulo anterior, procurando 
manter, contra os limites etários reconhecidos por todos e incor-
porados por seu pai, seu projeto de tentar profissionalizar-se no 
futebol.9 Darci, ao contrário, ajusta-se perfeitamente aos limites 
estabelecidos:

Eu já tentei ser jogador, já tive vontade, mas agora não, agora 
num dá, eu tenho 18 anos, isso é até os 16 anos, você consegue 
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com mais facilidade. Eu já disputei duas vezes o campeonato 
niteroiense e só isso. Ano passado eu disputei e parei. Eu vivia 
me machucando muito também... Joguei lá no Canto do Rio 
também, por exemplo, assim, eu ia disputar campeonato, minha 
mãe... Uma vez eu cheguei tarde em casa, aí depois teve outro 
dia assim que ia tirar o time mesmo, aí minha mãe não deixou 
eu ir. Disse que eu ia chegar tarde de novo, falou um montão de 
coisas. Aí desde aquele dia, eu desisti... Se for o destino, sei lá, 
eles me procurem, sei lá. Ou em qualquer lugar aí eu dou uma 
sorte, mas eu correr atrás eu não corro mais não... Num ligo mais 
não. Pra mim já acabou.

Entre correr atrás, isto é, lutar, investir decisivamente, e aguardar 
um lance do destino, uma sorte, há uma considerável distância. 
Tais disposições diferentes separam, num mesmo campo de pos-
sibilidades, aquelas que se apresentam como mais exeqüíveis 
num determinado momento, a partir de condições objetivas e de 
certas qualidades do sujeito socialmente reconhecidas, podendo 
 configurar-se em “projetos” que são priorizados, portanto cons-
cienti zados e comunicados (VELHO, 1981, p. 26), de outras 
possibilidades que, embora vagamente sustentadas como tal, são 
passivamente vividas pelo sujeito, aproximando-se cada vez mais, 
do que poder-se-ia chamar um “campo de impossibilidades”, tudo 
aquilo que fica além dos limites socioculturais que desenham as 
expectativas. No interior desta distinção, aplicável à maioria das 
atuações destes jovens, há uma série de outros movimentos que 
implicam deslocamento de níveis e, conseqüentemente, hierar-
quização de valores em situações concretas. No caso particular 
do futebol, para aqueles rapazes apontados como talentosos, 
isto representa sua movimentação de um espaço possível de 
profissionalização para um espaço de sociabilidade masculina 
local. Quando Darci diz que pra mim acabou está sinalizando 
esta mudança e, de modo algum, seu afastamento do futebol. Ao 
contrário, inseriu-se cada vez mais intensamente nas atividades 
do Unidos Futebol Clube, dividindo seu tempo livre mais escasso 
pela inserção em horário integral como aprendiz numa empresa 
entre, exclusivamente, os jogos de futebol e a namorada.

Este modo de empregar o tempo de não-trabalho é muito signi-
ficativo pois, a partir desse momento, este tempo é menor não 
apenas em termos absolutos mas, fundamentalmente, em termos 
relativos já que começa a ser perpassado pelo cansaço. Não 
aquele cansaço que se acumula em toda uma trajetória de vida 
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e pontua a história dos mais velhos, mas o que está diretamente 
vinculado a uma jornada de trabalho específica. O deslocamento 
da atuação no futebol para a área da brincadeira, diversão, logo, 
para o espaço próprio do jogo, representa também sua inserção nos 
espaços masculinos locais, onde deve igualmente ser construída 
sua passagem de menino a homem.

Neste momento apresenta-se também, incisivamente, a tensão 
entre o gosto, articulação específica do cultural e do pessoal 
(BOURDIEU, 1979, p. 289), e a necessidade, configurada na 
concepção do bom emprego. Gostando de mecânica, até porque 
sua família considerava ser esta uma área com melhores condições 
de emprego, aguarda vaga por mais de cinco meses nessa área 
enquanto cursa, já desinteressado, o segundo ano do segundo grau. 
Decide-se, afinal, pelo curso de eletricista que lhe é oferecido no 
Senai. Inicia pelo de instalador predial e, já mais motivado, pros-
segue com o de manutenção. No início da pesquisa, em junho de 
1989, encontrava-se num momento de muita expectativa, bastante 
indefinido. Cumprindo a etapa final de seu curso no Senai, já sem 
esperança de uma carreira no futebol, alistado no exército e sem 
perspectivas imediatas de inserção profissional, realizava apenas, 
junto com seus amigos Afonso e Humberto, alguns consertos de 
eletrodomésticos para a vizinhança,10 costurando diversas possibi-
lidades de modo mais ou menos vago. Dizia, porém, que já tinha 
tomado gosto pela área elétrica. Dispunha-se, todavia, a cumprir o 
serviço militar para o qual já se alistara, aventando a possibilidade 
de, por sua escolaridade, arriscar-se a fazer a prova que permitiria 
a promoção para cabo. Era muito enfático em dizer que a vida 
militar não o atraía absolutamente – não era do seu gosto – mas 
proporcionava segurança e estabilidade, valores fundamentais 
neste segmento. Imaginava, contudo, se poderia conjugar as coi-
sas e ser eletricista no exército. A socialização das experiências 
familiares e da vizinhança em relação à possibilidade de fazer o 
curso de cabo, cercava de incertezas este projeto, pois eram vários 
os casos de insucesso, já que a prova mede um certo desempenho 
nos estudos. Alternativamente, projetava conseguir um emprego 
como eletricista, assim que concluísse o curso, valorizando-se, 
então, como alguém que tem profissão. Neste caso, poderia até, 
depois de algum tempo, retornar também aos estudos, à noite, na 
Escola Estadual Henrique Lage, onde buscaria especializar-se em 
eletrotécnica e, possivelmente, em outra instituição, em eletrônica. 
Estes projetos estavam, contudo, claramente submetidos àquele, 
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ao mesmo tempo mais urgente, mais claro e mais impreciso, de 
“trabalhar”.

A importância de um emprego fica muito mais exposta na se-
qüência dos acontecimentos. Quando estava terminando o seu 
curso no Senai, em outubro de 1989, é informado lá mesmo do 
que interpreta como uma possibilidade de emprego no Arsenal de 
Marinha. Inscreve-se imediatamente, faz uma prova em novembro 
e, aprovado, aguarda ser chamado. Essa perspectiva muda intei-
ramente sua disposição em relação ao exército. Agora, não quer 
mais servir de modo algum. Apresenta-se à unidade militar com 
uma intenção absolutamente diferente da que tinha alguns meses 
antes, tentando escapar de qualquer modo. Contudo, foi pego, 
como diz, iniciando, a contragosto, o serviço militar, enquanto 
sua família tenta liberá-lo, o que foi obtido pela intermediação de 
um primo, ex-sargento, duas semanas depois. Encurtando desse 
modo seu ritual de iniciação, Darci está “livre” para apresentar-
-se no mercado de trabalho. Chamado pelo Arsenal em fevereiro 
de 1990, decepciona-se imediatamente. Não se tratava de um 
emprego, mas de um outro curso, semelhante aos que já fizera, 
a ser realizado dentro da empresa, onde se seguiria um estágio, 
com remuneração análoga à do aprendiz do Senai, absolutamente 
irrisória, sem garantia de emprego posterior. Vê-se, portanto, ao 
contrário do que pretendia, na condição de um aprendiz de ofício, 
inserido não mais numa escola-fábrica, mas no próprio processo de 
produção. Além disso, seu gosto deve ser, mais uma vez, ignorado, 
pois as únicas alternativas que lhe são apresentadas vinculam-se à 
área mecânica (torneiro e fresador), justamente quando já se pen-
sava como tendo a profissão de eletricista. Sem muita alternativa, 
opta pelo curso de torneiro, que trabalha com peça maior, mais 
pesada, que exige força, e o realiza de fevereiro a setembro de 
1990. Nesse período, ao mesmo tempo em que transfere para o 
curso realizado dentro do processo de produção os aspectos mais 
gerais de sua preparação para o trabalho no Senai (pontualidade, 
assiduidade, disciplina, prontidão, respeito à hierarquia), começa 
a fazer algumas avaliações que só são possíveis neste espaço.

Em primeiro lugar, consolida sua preferência pela profissão de 
eletricista, comparando-a com a de torneiro, pelo modo como se 
inserem diferentemente no processo de produção:

Eletricista trabalha mais à vontade, trabalha por sua conta, num 
tem muita gente em cima, num trabalha por produção, entendeu? 
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Agora, torneiro é por produção, tem que fazer muito, trabalhar, 
você num pára, num tem tempo pra fazer as coisas.

Quando, já no período de estágio, a partir de outubro de 1990, 
começa a trabalhar com um coroa, no qual vê seu futuro, novas 
dimensões são acrescentadas à distinção:

O meu pensamento no momento é trabalhar uns tempos na área 
de tornearia, isso que eu tô fazendo, pegar experiência e depois, 
conforme for, né, talvez eu mude minha cabeça, né, mas eu pre-
tendo mais tarde trabalhar de eletricista. Porque eu vou voltar. 
Eu trabalho com um coroa lá, sabe, ele é velho pra caramba, ele 
trabalhou o tempo todo na Marinha, ainda tem uma porção de 
anos pra trabalhar. Eu fico pensando: eu não posso ficar igual a 
ele não, rapaz. Ih! É um trabalho muito chato!

A impossibilidade de controlar seu tempo de trabalho e a produ-
ção de peças isoladas que não permitem a compreensão do modo 
como entram no produto final, isto é, a extrema parcelarização 
do trabalho do torneiro, são percebidas como seus aspectos mais 
negativos que o levam a sustentar sua opção pela área elétrica. 
A percepção das tarefas específicas que realiza como trabalho 
dissociado do grande “segredo” da produção, no caso é ampliada, 
inclusive em termos de uma dimensão simbólica, por se tratar da 
construção de submarinos nucleares: 

Eles estão construindo dois submarinos nucleares, né. Que é 
secreto. O pessoal sabe que tá fazendo, mas ninguém vê, en-
tendeu? São poucas pessoas que têm acesso lá. Eu, inclusive, a 
gente faz peça pro submarino mas ninguém vê ele, entendeu? 
Tem desenho só da peça. Fazer um parafuso, por exemplo, a gente 
faz, aí manda pra lá, mas num vê ele. É num balcão grande que 
tem lá, ninguém, poucas pessoas têm acesso lá. O pessoal que 
trabalha lá na montagem.

Por outro lado, toda esta avaliação negativa do trabalho do tor-
neiro é confrontada com a possibilidade do emprego estável cuja 
remuneração, embora seja considerada baixa naquele momento 
(agora, no momento, o Arsenal nunca passou por esta fase agora, 
mas parece que no próximo mês vão ter um aumento), permitiu 
aos coroas estarem com a vida feita, isto é, têm casa, às vezes 
mais de uma, e têm carro. A grande valorização da estabilidade 
que engloba, como sua oposição limite, a possibilidade do desem-
prego, reintroduz no espaço da iniciação profissional o projeto da 
família que deverá ser constituída, para a qual e através da qual 
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são construídos os homens/trabalhadores. A estabilidade, nesse 
sentido, implica em mais do que ter um emprego do qual não será 
tão fácil ser demitido. Implica remuneração considerada suficiente 
para sustentar uma família do modo mais próximo possível dos 
padrões ideais.

A busca da estabilidade, colocando-se como contraponto de todas 
as possibilidades, antes mesmo do serviço militar, tende, assim, a 
tomar formas mais concretas de avaliações de empregos específi-
cos quando inserções particulares no trabalho permitem, através 
da intensificação do contato com trabalhadores mais antigos, 
que sejam minuciosamente conhecidas tanto as perspectivas de 
manutenção do emprego, quanto as de remuneração. Isso implica 
em aprender, com esses trabalhadores, a história da empresa, vista 
pelas lentes dos seus empregados, aspecto fundamental de sua 
construção (Pessanha, 1987).

Então com 19 anos, a pesquisa foi encerrada em novembro de 
1990, quando Darci ainda não tinha completado o estágio, o que 
se previa para dezembro. Mantinha sua intenção de voltar para a 
área elétrica, que lhe permitiria, inclusive, o trabalho por conta 
própria, considerado como mais rendoso, mas esperava ser contra-
tado como meio-oficial torneiro no Arsenal de Marinha, efetivando 
então seu primeiro emprego.

Durante todo este tempo – de julho de 1989 a novembro de 
1990 – acompanhamos também outros movimentos de Darci. De 
uma relação descompromissada com as meninas, em que havia 
muitas paqueras e namoros na rua, ele passa a namorar em casa 
uma menina da qual sempre tinha gostado mas que, por ser muito 
nova, teve que esperar pegar corpo (agora já tem corpo já, sabe, 
é quase do meu tamanho assim), sujeitando-se ao rígido controle 
dos pais da garota (dias, horários e locais de namoro) e ao grande 
ciúme11 que ela tem dele:

Agora eu tô namorando sério mesmo. Tô levando, né. Começou 
aquele negócio, ela é novinha ainda, ela tem treze anos. Treze 
anos! Pô, eu tenho dezenove! Mas o que eu posso fazer, né? 
Gostei. Gostei, é fogo, né. Ela é nova, criança, sabe, mas eu gosto 
dela pra caramba! Devagar o tempo vai passando...

Enquanto espera sua namorada crescer um pouco mais, Darci tem 
tempo para continuar tentando combinar estabilidade e segurança 
com o gosto e a liberdade para controlar o seu próprio trabalho. 
Esse tempo, contudo, que ainda se descortina à sua frente – porque 
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ele se percebe também, do mesmo modo que à namorada, como 
muito novo – permitindo-lhe ainda alguns lances neste jogo, co-
meça a faltar-lhe no cotidiano. Saindo de casa às cinco e meia da 
manhã para retornar às sete da noite, envolvido num namoro sério 
que implica em visitas quase diárias à casa vizinha da namorada 
que substituem o encontro com os colegas na esquina, que ainda 
tínhamos podido observar no ano anterior, não há muito como 
investir, simultaneamente, em várias possibilidades. Deste modo, 
cada situação vivida tem que ser avaliada cuidadosamente porque 
a mudança (de emprego, de modo de inserção profissional, de 
área) representa escolher entre alternativas que, se para o olhar do 
etnógrafo podem não ser muito diferentes, são bastante distintas 
para quem as vive.

Entretanto, o tempo urge, em todos os sentidos, para Carlos, irmão 
mais velho de Darci, que, com 23 anos no início da pesquisa, 
encontrava-se num momento de grande indefinição profissional, 
apesar de estar empregado num dos grandes estaleiros do local, 
especialmente voltado para os reparos navais. Via-se, todavia, 
muito insatisfeito.

Há uma certa expectativa de que, nesta fase caracterizada jus-
tamente pela maior liberdade para arriscar, os contornos da 
inserção profissional do rapaz se desenhem com nitidez crescente 
acompanhando, mais ou menos paralelamente, o seu grau de 
comprometimento com uma moça para a efetivação do projeto 
de casamento. Estes domínios se combinam de um modo especí-
fico, tornando o tempo relativamente mais longo ou mais curto. 
O  ritual do casamento é, em termos do modelo, o que marca o 
término desta fase e supõe, portanto, que a busca terminou. Desse 
ponto de vista, mesmo que se admita que as meninas estudem e 
trabalhem enquanto solteiras, o lugar do homem/trabalhador como 
englobante da unidade familiar não é, de modo algum, colocado em 
questão. O casamento depende, clara e explicitamente, da inserção 
profissional masculina, de sua estabilidade que lhe dará condição 
de ocupar o espaço que lhe é simbolicamente inerente. Concepção 
partilhada por todos, fica muito clara no discurso de Carlos:

Não resolvi nada de casamento ainda, já conversei com ela, já 
falei que só depois que eu estiver estabilizado a gente corre junto. 
Eu prefiro que a minha mulher fique em casa, sem trabalhar, e 
deixa que o homem dá o jeito dele na rua. Certo? Eu sou desse 
jeito. Cara, eu num sou moralista não. Chega um certo ponto que 
a gente cede, porque hoje em dia tá ruim mesmo, tá ruim de levar. 
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Então, se for o caso, você der bastante condição de dar tudo a 
ela, no casamento, se der pra levar numa boa, a gente alimentar 
legal, vestir legal, então tudo bem, se tiver condições de ficar 
em casa, sem trabalhar, então vai ficar em casa.

Incorporando, simultaneamente, o modelo e as experiências 
 sociais que demonstram a dificuldade de sua realização, Carlos 
percebe a inserção profissional feminina como um resultado de 
contingências que, de fato, representam uma ameaça ao homem, 
porque atestam sua incapacidade, e, por esta via, uma ameaça à 
própria família que se projeta construir. É muito importante, por 
isso, correr atrás de um bom emprego enquanto é possível usufruir 
ainda da casa paterna, agora sem o ônus da submissão irrestrita à 
autoridade do pai.

No caso de Carlos, pelas características da história profissional 
que já tinha acumulado desde sua ida para o quartel, esta inde-
finição aos 23 anos não correspondia às diversas etapas que já 
tinha percorrido em direção ao casamento, tornando mais aguda 
sua procura de uma colocação adequada. Seu relato registra os 
aspectos mais ritualizados desse comprometimento crescente, 
verbalizado tanto do ponto de vista do “tomador de mulheres” 
quanto do “doador”, já que acompanha com grande interesse o 
namoro e o noivado de sua irmã. Percebe-se, inicialmente, como 
muito visado pelas meninas daqui da área , dizendo que namorou 
quase todas as meninas do local (as meninas que morava aqui, eu 
pegava mesmo, num tinha essa não), que continuam, segundo diz, 
olhando para ele de um jeito diferente e provocando o nervosismo 
e o ciúme de sua namorada. Escolher uma menina para namorar 
sério significa que, depois de um curto tempo de encontros na 
rua, em local próximo à casa dela, é necessário pedir ao seu pai 
para namorar em casa. Mesmo que a passagem entre o namoro 
na rua, descompromissado, e o namoro em casa não seja tão ri-
tualizada, como relata Carlos sobre o seu próprio caso e o de sua 
irmã, a distinção é absolutamente consensual. Namorar em casa 
é sinônimo de namorar sério. E isto, mais que um acordo entre o 
casal – da ordem do gostar, isto é, emocional – é um acordo entre 
homens, entre as famílias que eles englobam, solidificado na etapa 
seguinte, muito mais séria, do noivado: 

Eu fui na casa dela, aí ele chegou, olhou, eu falei pra ele: ó, tô 
namorando sua filha há um tempo aí, quero namorar ela em casa. 
Nesse tempo eu ainda tava no quartel. Aí, ele ficou pensando, aí 
eu pensei: “ele vai dizer um não”. E todo mundo aqui fora me 
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esperando, só tava nós três lá dentro. Todo mundo cá fora me 
esperando [parentes dele e dela]. Ele tava sabendo do namoro mas 
num sabia que eu ia pedir assim, né. Aí ele demorou, demorou: 
“ah, tudo bem, pode namorar”. Sabia de tudo, sabia que eu tava 
no quartel. Depois que ele falou “tudo bem”, eu nem esperei ele 
falar mais nada. Eu vim pra fora, sentei ali. Aí todo mundo veio 
em cima de mim: “e aí, conseguiu?” “Consegui”. Todo mundo 
me deu a maior força. No dia do meu noivado, foi totalmente 
diferente. Num tinha ninguém, ele ficou pensando. Eu pedi, ele 
ficou pensando um tempão. Sem brincadeira, eu fiquei parado, 
esperando a resposta dele, com a aliança na mão. E ele ficou 
parado, pensando, eu falei assim: dessa vez eu vou ganhar um 
não. Aí ele demorou, demorou, demorou. Depois: tá tudo bem. 
Mas começou a falar, falar, falar um montão de coisas.

Namorando sério a mesma garota já há três anos, quando o conhe-
cemos, noivo há alguns meses, as avaliações de Carlos sobre suas 
experiências profissionais e suas perspectivas eram profundamente 
marcadas por esta situação, duplicando a urgência das decisões 
que deveria tomar. Correr atrás aplicava-se, quase literalmente, 
ao momento que vivia, pois, embora percebendo-se também 
como novo ainda (para o que contribuía, decisivamente, o fato 
de sua namorada ser seis anos mais nova que ele), sua atuação 
e seu discurso diferiam do de Darci pela maior proximidade dos 
limites desta fase.

A reconstrução de sua iniciação profissional permite compreen-
der as alternativas experimentadas, sempre confrontadas com a 
concepção do bom emprego. A fase anterior à ida para o quartel 
reproduz, quase com exatidão, a de Darci e vários outros. Con-
clui o primeiro grau na Escola Estadual Santos Dias, em 1983, 
inscrevendo-se imediatamente no segundo grau da Escola Estadual 
Henrique Lage, em 1984, ano em que faz seu primeiro curso no 
Senai – refrigeração – numa unidade móvel que se instalara em 
Neves. A impossibilidade de comprar as ferramentas necessárias 
para trabalhar independentemente torna improfícuo o certificado 
deste curso. Já tendo também abandonado suas esperanças no fute-
bol, como goleiro, alistado para o serviço militar, abandona o curso 
de segundo grau, sem concluir o primeiro ano, para incorporar-se 
ao exército em fevereiro de 1985. Rememora ter, nessa ocasião, 
grande expectativa de seguir carreira no exército. Avalia que 
esta opção permitiria combinar a estabilidade e o gosto já que a 
vida militar lhe agrada, em particular pelo trabalho intenso sobre 
o corpo, que deixa o homem mais disposto, mais inspirado.12 Em 
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conseqüência, logo que entra faz o curso de cabo. Mas, devido 
a seu desempenho insuficiente, não obtém classificação para ser 
promovido naquele ano (1985). Continua no exército em 1986, 
aguardando a promoção porém vendo diminuída a esperança de 
conseguí-la pois novos incorporados em 1986 são promovidos 
antes dos de 1985. Apesar de aconselhado pelos pais a persistir, 
examina cada vez mais seriamente outras possibilidades. Uma 
delas se configura com o recrutamento de trabalhadores, feito no 
quartel, por um grande estaleiro da área (ENAVE).13 É a oportu-
nidade para dar baixa do exército. No estaleiro, o certificado do 
seu curso de refrigeração, que lhe parecera inútil, é importante 
para diferenciá-lo juntamente com mais dois entre os trinta que 
se apresentaram, sendo encaminhado para a área mecânica. Nesta 
inserção, é classificado de um modo que lhe parece tão estranho, 
que se fixou na sua história, como a marcar sua introdução primeira 
num lugar propriamente de produção:

Eu entrei lá como “trainee”, lá eles chamam de “trainee”, nun-
ca ouvi falar nisso, nem em lugar nenhum existia esse nome 
“trainee”. É como se fosse um ajudante, entendeu, que está lá 
treinando para alguma coisa. Aí eles deram esse nome: “trainee”. 
Eu fiquei três meses como “trainee”, ganhando como “trainee”, 
ganhando uma mixaria, quase a mesma coisa que lá no quartel.

Após três meses como trainee dentro do estaleiro, é enviado para 
o Senai, como aluno CAO (curso de aprendiz de ofício), em ho-
rário integral por mais três meses, realizando cinco cursos (solda, 
maçarico, tornearia, ajustagem e medição). Começa a se transfor-
mar assim num trabalhador polivalente, decerto produzido pelas 
demandas da empresa, mas produzindo-se ao mesmo tempo, no 
interior de um processo de formação que não será sem efeitos em 
sua apropriação mais global de seu lugar no processo de trabalho 
(LINHART, 1980, p. 9 ; PAOLI, 1987, p. 71). A realização destes 
cursos marca seu relato e, a partir daí, passa a contar sua história 
profissional em dois registros, nitidamente diferentes, que sinali-
zam os dois aspectos em jogo.

No primeiro registro, é uma história de como foi avançando na 
classificação do próprio estaleiro, onde se inicia como aprendiz, 
categoria alternada com a sinônima trainee, indicando mudanças 
que, se são claramente arbitradas pela administração da companhia, 
são percebidas também como um resultado combinado de cursos, 
acumulação de experiência, tempo na função e, principalmente, 
reivindicação, pois cedo também percebe que as promoções devem 
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ser requeridas e não simplesmente esperadas. Passa, assim, de 
trainee, imediatamente após concluir seu período no Senai, para 
praticante, categoria na qual percorre quatro níveis, depois para a 
categoria profissional como meio-oficial (Terceira C, passando di-
reto para Segunda C e, de novo, direto para Segunda A, onde estava 
classificado no momento em que o conhecemos). Esta classificação 
dispõe os trabalhadores da empresa numa determinada hierarquia 
que é, em parte, estranha e, em parte, comum aos seus próprios 
critérios hierarquizadores. Remete, também, fundamentalmente, 
a uma hierarquia salarial, dimensão crucial do bom emprego.

No segundo registro, ele marca sua aprendizagem crescente, no 
interior do processo de produção, um pouco ao sabor do modo 
como a empresa dispõe dele, inserindo-o em diferentes setores, 
um pouco em função do seu próprio interesse. Dois aspectos inter-
ligados são notáveis neste processo. O primeiro é uma acentuada 
descontinuidade entre a aprendizagem no Senai, tomada em termos 
substantivos, e aquela realizada dentro do processo de produção, 
muito mais valorizada. O segundo, um desdobramento do primeiro, 
remete ao próprio valor “saber prático”. Carlos, neste processo, 
considera que realmente aprende a fazer, enquanto trabalha com 
os que sabem fazer, isto é, os trabalhadores mais velhos. Trabalha 
em diferentes setores de mecânica leve, passa pela área hidráulica 
(bombas, válvulas) e encontra seu gosto na mecânica pesada, 
acentuando a intrincada conexão entre preferências pessoais e 
avaliação do mercado de trabalho.

Me botaram pra mecânica pesada que é hélice, simplex, eixo 
de um navio, só coisas assim. Tô trabalhando nisso há uns três 
meses já. A mecânica pesada é melhor do que a outra. O que eu 
aprendi durante esses três meses agora, eu aprendi muito mais 
do que durante dois anos e meio. Porque é, sei lá, engloba mais 
mecânica mesmo, sabe. Você aprende muito mais... É a área 
também. Por exemplo, se eu sair de lá daquele estaleiro, for 
para outro estaleiro, é mais fácil eu encontrar vaga na mecânica 
pesada que na mecânica leve, onde eu trabalhava. Bem mais 
fácil. Porque mecânica pesada, dificilmente você encontra um 
mecânico que queira trabalhar na mecânica pesada. O serviço 
num é brabo, num é brabo. É um serviço bom, bom de fazer. 
Peso mesmo a gente num pega, a gente só desmonta ele... Muita 
gente num quer por causa disso. Com a mecânica leve, você 
tem que bater um martelinho, prender um parafusinho, certo? 
Na mecânica pesada você tem que bater com uma marreta pra 
abrir um parafusão. É grande. Então bate com a marreta, tem 
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que usar um pouquinho de força. Mas num é tanta força assim... 
É mais disjuntagem de simplex, o simplex é uma coisa assim, 
disjuntagem é um troço grande, desmontado em partes pequenas. 
Eu queria aprender aquilo porque aquilo ali é uma coisa difícil 
encontrar um cara que saiba desmontar e montar aquilo ali, sem 
fazer vazar um pouquinho de óleo. Aí, é só vendo mesmo... É 
um lance interessante mesmo. Aquilo ali eu tenho que aprender 
de qualquer jeito! Tem que aprender de qualquer jeito!

Mas é justamente essa intensa aprendizagem do fazer que ocorre 
dentro do estaleiro, esta apropriação de um “saber prático” especí-
fico, difícil de obter, diferenciando-o no conjunto de trabalhadores, 
que lhe dá uma medida específica do valor do seu trabalho, portanto 
do seu próprio valor como trabalhador, que é confrontada com o 
outro registro, no qual os empregados são medidos pelos salários 
que recebem. Assim, seus dois anos e meio neste estaleiro, enquan-
to acrescentaram-lhe valor como trabalhador, como depositário 
de um determinado saber/poder, não encontram correspondência 
no salário que recebe.

Eu trabalhei muito mesmo, durante esse tempo, trabalhei muito 
mas num me deram valor, entendeu. Eu num ganho, sincera-
mente, eu num ganho o salário que deveria ganhar, num ganho 
mesmo. Como muitas pessoas lá que trabalham pra caramba 
num ganham o salário que... Aí às vezes, olha, você vê, ficava 
os engenheiros, técnicos, fica na beira do dique, tá, o navio tá pra 
sair, falta esse navio, muitas vezes, eu, eu chegava embaixo do 
navio com o encarregado pra fechar uma coisa que dependia pro 
navio sair. Só tava faltando aquilo pro navio descer, todo mundo 
esperando, todo mundo olhando, só faltava aquilo. Eu sozinho 
tinha que ir lá, pra colocar no lugar, pra poder o navio sair. Só 
aquilo que tava faltando, o navio num pode sair sem aquilo de 
jeito nenhum. Bujão. O navio não pode sair sem bujão de jeito 
nenhum, se ele sair sem o bujão, entra água e o navio afunda. 
Dependia de mim. Quer dizer, dependia do mecânico pra poder 
ir lá. Muitas vezes a gente fazia aquilo correndo... Quer dizer, os 
caras vendo aquilo, num podia chegar e, porra, foi através dele 
que a gente conseguiu botar esse navio pra ir embora, a gente 
prepara as coisas com uma rapidez danada pra poder entregar 
na mão deles e eles num dão valor a gente. Eles estão sempre 
ganhando a gratificação do dono do estaleiro, né, os engenheiros 
estão sempre ganhando um dinheirinho a mais. O navio sai no 
prazo certo, eles ganham, entendeu. Então eles não podiam dar 
um pouquinho pra gente?
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Refaz-se assim, com todos os seus elementos, a oposição teoria 
x prática, relida pela avaliação do descompasso entre o salário e 
o trabalho. A situação escolhida por Carlos para explicitar o não-
-reconhecimento do seu valor só é singular nos detalhes. Enquanto 
os engenheiros e técnicos, os “outros” mais imediatos no processo 
de trabalho, olham da beira do dique, o mecânico coloca a peça que 
é essencial para o navio flutuar, fazendo, de fato, a obra. Percebe 
seu trabalho do mesmo modo que à peça, indispensável e intenso, 
mas quem ganha a gratificação são os engenheiros. Adquirida a 
prática, instaura-se a percepção do descompasso entre o seu salário 
e o valor do seu trabalho .

A partir desta avaliação, Carlos começa a perder o gosto de tra-
balhar neste estaleiro e a correr atrás de uma coisa melhor. Os 
coroas com os quais trabalha no estaleiro aconselham-no a fazer 
isso enquanto é novo. O pai e a noiva, convencidos por seu relato, 
apóiam sua decisão. Foi neste momento que a pesquisa o encon-
trou. Lê freqüentemente os classificados de empregos nos jornais, 
inscreve-se em todos os outros estaleiros, grandes e pequenos da 
área, com exceção do Estaleiro Mauá, volta ao curso de segundo 
grau noturno na Escola Estadual Henrique Lage, inscreve-se para 
fazer curso na Polícia Militar. Atua incessantemente nos meses 
seguintes.

Finalmente, alguns meses depois, é chamado para fazer o curso da 
Polícia Militar, demitindo-se do estaleiro. Nesse período do curso, 
tornou-se mais difícil encontrá-lo no local já que, em regime de 
internato, dispunha de um tempo livre ainda menor. Terminado 
seu treinamento, é designado para trabalhar numa cabine em 
Copacabana. Cedo, sua insatisfação recomeça pois, se esse novo 
emprego atende a certos requisitos da estabilidade, com maiores 
salvaguardas contra demissão, não proporciona também salário 
compensador. Além disso, sentia-se extremamente vigiado tanto 
por seus superiores hierárquicos quanto por aqueles a quem de-
veria estar oferecendo segurança. Relatava episódios em que era 
advertido por qualquer desalinho em seu uniforme ou por posturas 
corporais pelos próprios moradores do bairro, em geral homens 
mais velhos. Sentia-se também, muitas vezes, humilhado porque, 
lidando com pessoas em posições sociais superiores à dele, via-
-se constrangido a recuar em situações em que, simplesmente, 
pensava realizar seu trabalho. Um episódio, especialmente, o 
marcou. Aproxima-se de um carro com ocupantes que lhe parecem 
suspeitos. Desce, então, um rapaz que lhe diz para ficar na dele, 
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porque era filho de juiz e, caso insistisse em incomodá-lo, estava 
sujeito a uma repreensão de seus superiores. A situação, tornada 
já clássica na antropologia brasileira pela análise de Roberto Da 
Matta (1979), era usada para ilustrar os estreitos limites em que 
podia atuar. Do mesmo modo, revelava a oferta de emprego de 
“segurança” recebida do proprietário de uma padaria do bairro, 
sob o argumento, vergonhoso e indefensável para Carlos, de que 
seus balconistas tinham um salário melhor que o dele.

Assim, até novembro de 1990, Carlos não tinha ainda encontrado o 
bom emprego que lhe permitiria casar-se. Continuava preparando-
-se para fazer prova para o exército, pensando ainda em tornar-se 
um oficial.

*****

Cada um dos casos que acompanhamos, durante todo o período da 
pesquisa, bem como aqueles a que tivemos acesso por período limi-
tado ou que simplesmente tiveram uma versão relatada por pais ou 
irmãos, são realizações diferentes orientadas, quase sempre, pela 
mesma configuração de idéias-valores que operam na construção 
do homem/trabalhador. Algumas destas realizações particulares 
podem ser destacadas quer porque implicam em modificações 
relevantes nas formas assumidas, em determinados momentos, 
pelas relações no interior da família, quer porque colocam lado 
a lado ou em confronto outras configurações de idéias-valores.

A possibilidade, muito comum, do rapaz trabalhar antes da ida 
para o quartel pode ser lida em termos das condições objetivas de 
reprodução das unidades familiares, quando a sua remuneração, 
mesmo ínfima, transforma-se em ajuda, socializada pela mãe para 
utilização no consumo da casa ou, alternativamente, destinada ao 
próprio consumo individual do filho, aliviando o orçamento do-
méstico (GUEDES, 1985). Esta experiência, contudo, é também, 
necessariamente, revestida de um aspecto pedagógico, inerente 
ao “saber prático”, sendo explicitada pelos pais preferentemente 
sob esta perspectiva. Nas situações concretas, os dois ângulos 
estão profundamente enredados e não há, via de regra, qualquer 
liberação da autoridade dos pais devido ao emprego, reiterando 
um dos eixos de sua compreensão como uma forma de pedago-
gia. Neste mesmo sentido, trabalhar antes de ir para o quartel de 
modo algum autoriza o abandono dos estudos, seja sob a forma da 
escola pública comum seja da escola de formação profissional. A 
manutenção dos filhos que trabalham na casa paterna, expressão 
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física da família (WOORTMANN, 1982, p. 120), garante, neste 
momento, sua submissão aos pais que os recompensam valorizan-
do e elogiando seu sacrifício e esforço. Esse trabalho é, de certo 
modo, desqualificado como tal, só se investindo de seus significa-
dos específicos na fase depois do quartel, quando a presença dos 
filhos na casa paterna não mais implica em controle imediato do 
seu tempo, do seu espaço de movimentação e de suas decisões.

O caso de Rui, todavia, permite explorar uma possibilidade 
alternativa em relação a este aspecto, embora não tenha sido 
alterada a direção de sua trajetória, até onde pudemos ver, já 
que tinha 18 anos quando deixamos o campo. O que diferencia 
seu caso é a obtenção de um verdadeiro emprego aos 14 anos na 
CERJ (Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro), 
impossível de ser desqualificado como tal e valorizado mesmo 
quando comparado aos dos adultos.14 Este emprego permite-lhe 
uma série de movimentos de independência em relação aos pais, 
levando-o, inclusive, a morar sozinho, por um certo período, em 
um apartamento no centro de Niterói. Torna-se dono da sua vida 
aos 14 anos e, do lugar em que se coloca quatro anos depois, é 
um período visto como muito doido. A expressão recobre, no seu 
linguajar codificado em gírias e palavrões, a idéia de que usufruía 
de uma liberdade muito grande e, ao mesmo tempo, a percepção 
da incompatibilidade desta liberdade com a maturidade de uma 
pessoa de 14 anos:

Eu, com 14 anos, tendo um domínio financeiro bastante grande, 
né, cara, pra minha idade, me perdi, saí de casa. Sem persona-
lidade formada, né, cara, sem nada. Agüentando uma, né, cara. 
Aí cê tinha que entrar numa. Aí já zarpei... Um ano e meio. Me 
dei bem. Mulher, dinheiro e cerveja. Achei muita mulher, cara, 
tinha muito dinheiro. Porra, na época do Plano Cruzado, pagava 
baratíssimo. O que eu pagava de prédio, de comida, num era nada. 
Sobrava era pra fazer farra mesmo. Depois amarelou.

Revelando o próprio modelo, através da acentuação da inconveni-
ência de sua inversão pela criação das condições de independência 
antes da ida para o quartel, as experiências prévias de Rui, vistas 
retrospectivamente por ele, reinstauram as idéias-valores de re-
ferência negadas pela oportunidade invulgar que teve. A leitura 
que faz do seu “desvio” reafirma a norma, reintroduzindo o “valor 
família” no discurso como o grande organizador das categorias 
de idade dentro do processo mais amplo de construção da pessoa.
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Assim, a ligação feita entre sair de casa e perder-se remete, dire-
tamente, ao modo de construção do ser dentro da família. É um ser 
incompleto que se vem colocar no mundo fora da casa ou, como 
ele diz, alguém a quem falta estrutura. Por esta via, os valores 
ordenadores da passagem são recuperados, no nível do discurso 
ainda que retendo toda ambigüidade que a situação gerou, pois se 
alternam orgulhosas recordações desta independência e avaliações 
de sua impropriedade.

Há ainda um outro aspecto a que se tem acesso através da incomum 
inserção profissional de Rui. Quando o emprego amarelou, cerca 
de um ano e meio depois, por mudanças na política da empresa, 
sua situação é relatada como de desemprego, inclusive na versão 
de sua mãe. O uso desta categoria nesta fase, além de atestar a 
singularidade do seu caso, lembra a direção inexorável do processo 
disparado pelo primeiro emprego. Confirma-o o fato de ter tentado, 
por diversas formas, sustentar-se e manter sua independência. Nos 
dois anos seguintes, trabalha na Cooperativa da CERJ, em empre-
sa de turismo, em escritório de advocacia, em estamparia, como 
vendedor de camisas e em diversas atividades que classifica como 
biscates, alternando pequenos períodos de emprego, subemprego, 
desemprego e trabalho por conta própria.

Ao mesmo tempo, em função da irregularidade de sua situação, 
recompõe uma série de laços com pais e irmãos. É sua mãe quem 
paga suas inscrições para fazer concursos para a Aeronáutica e 
a Escola Naval (cursava o 3o ano do 2o grau) que, afinal, ele não 
arrisca fazer, considerando-se despreparado. Inscreve-se na Ma-
rinha e é incorporado como “aprendiz de marinheiro”, passando 
todo o ano de 1989 em Vila Velha, Espírito Santo, explicitando um 
claríssimo projeto de seguir carreira na Marinha, cuja segurança 
opõe à instabilidade do aqui fora. Concluído o seu ritual de passa-
gem após esse ano de separação total da família, é reintroduzido na 
trajetória que seu emprego tinha antecipado e volta a morar com 
os pais, usufruindo da liberdade que têm os rapazes a partir dos 
18 anos, mas também da segurança de poder arriscar. Só que ele 
não quer arriscar mais nada, dando primazia à estabilidade após 
viver tão agudamente as dificuldades do mercado de trabalho. 
Luta para inserir-se na carreira na Marinha, começando a realizar, 
afinal, o sonho de Carlos.

A ênfase colocada na história de Rui na saída de casa, associando 
a sua independência total em relação à família ao fato de morar 
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sozinho, mantendo-se totalmente sem compor uma nova família 
nuclear, sugere uma releitura do processo de passagem, cujo mo-
delo foi elaborado em capítulo anterior, substituindo família por 
casa. Sob esta perspectiva, morar sozinho representa a liberdade 
em relação a qualquer família, portanto, nos termos desta cultura, 
uma fase de irresponsabilidade, época adequada das farras, a ca-
tegoria que melhor recobre este aspecto da construção masculina. 
Nesse momento, não se é nem englobado, nem englobante, nos 
termos de Dumont. Ora, no nível do modelo, isto só é possível 
depois do quartel e antes do casamento, isto é, no momento de-
nominado propriamente como tempo de solteiro.

Visto sob esse ângulo, o processo vivido por Rui representa a 
antecipação de uma fase que poderia ser efetivada sem problemas 
se estivesse na ordem certa, ou seja, se sua formação estivesse 
completada dentro da família paterna e na passagem pelo exército. 
A independência do tempo de solteiro compatibiliza-se perfeita-
mente e, até, pressupõe a saída de casa. Entretanto, não é o que 
ocorre na maioria dos casos, decerto por absoluta falta de condições 
objetivas para tal, mas não apenas por isso. De qualquer modo, a 
permanência dos rapazes de mais de 18 anos na casa paterna, em 
particular dos que viveram a internação de um ano no exército, 
conduz à relativização da sua independência em relação a esta 
família, sugerindo uma discrepância entre o modelo e sua reali-
zação. Poder-se-ia argumentar que um modelo que não se aplica 
à maioria dos casos está equivocado, sendo inútil, ou que é um 
modelo que não incorpora mudanças significativas que estão em 
processo. Considero a última hipótese como bastante plausível, se 
levarmos em conta a própria diferença do lugar de filho no modo 
como esta posição é avaliada nas histórias de vida dos aposentados 
e nas suas relações com seus próprios filhos. Estas pessoas mais 
idosas eram enviadas muito mais cedo ao mercado de trabalho. 
Um lugar-comum destas histórias é, justamente, a avaliação de 
que conseguiram cumprir seu papel com seus filhos, pois nenhum 
deles começou a trabalhar tão precocemente quanto eles. Regis-
tram empregos e, em alguns casos, saídas de casa a partir de nove 
anos de idade. Além disso, reconhecendo o sacrifício de seus pais, 
identificam na sua extrema pobreza a impossibilidade que tiveram 
de estudar, estabelecendo comparações permanentes com sua 
família de procriação, processo no qual acentuam diferenças nas 
propriedades de posição deste segmento (BOURDIEU, 1982, p. 8).
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De todo modo, qualquer interpretação baseada exclusivamente no 
material desta pesquisa é grandemente limitada, porque no caso 
da geração mais jovem é possível trabalhar com o discurso e a 
observação e, para os mais velhos, só dispomos do discurso nas 
condições peculiares em que se produz do ponto de vista em que 
a pessoa se coloca naquele momento. Entretanto, em defesa do 
modelo, está o seu próprio caráter de modelo (LÉVI-STRAUSS, 
1967 ; GEERTZ, 1978, p. 107) como de um lado, uma construção 
do pesquisador que procura, a partir do material empírico, elaborar 
os conjuntos de princípios culturais que podem ser depreendidos 
dos fragmentos a que tem acesso, um “modelo de”, na acepção de 
Geertz, e, de outro lado, sua atualização de diferentes modos na 
vida das pessoas como um “modelo para”, que orienta sua ação. 
Neste segundo sentido, por exemplo, um estudo sobre famílias 
“matrifocais”, onde a unidade familiar se articula em torno da 
mãe à qual se ligam filhos provenientes de relações com diversos 
companheiros em momentos diferentes, extremamente recorrente 
em camadas de baixa renda, demonstra que a constituição da fa-
mília nuclear “estável”, a partir do casamento, permanece como 
um valor ainda que não se realize (NEVES, 1985). Do mesmo 
modo, o registro das substanciais alterações nas relações pai/mãe 
– filhos homens depois do quartel, com evidente relaxamento 
do controle que exerciam sobre eles, já que não podem mais ser 
obrigados ou impedidos de fazer qualquer coisa, podendo apenas 
ser aconselhados, reafirma as características do tempo de solteiro 
como único espaço para o indivíduo, transição entre a família de 
origem e a de procriação. É, portanto, a fase de independência que 
foi vivida por Rui na hora errada.

Nas situações concretas, a impossibilidade objetiva de sair de 
casa, realizada apenas no universo da pesquisa por Rogério, 
após permanecer alguns anos na casa dos pais, liga-se à própria 
insuficiência, ainda maior, dos salários que recebem no período 
de iniciação e à priorização do projeto do casamento requerendo 
investimentos iniciais extremamente onerosos. Assim, sair de casa 
não se coloca, para a maioria, como um projeto, nesta fase, princi-
palmente para os mais novos e para aqueles que, como Carlos, já 
avançaram muito em direção ao casamento. Vivem seu momento 
de liberdade relativa, submetidos a um controle difuso cotidia-
namente relembrado pelo próprio modo de organização da casa. 
Podem agora escolher aonde vão, quando voltarão, tomar decisões 
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sobre estudos, cursos ou empregos, mas estão permanentemente 
comunicando suas intenções e sendo aconselhados pelos pais.

Este controle, que estou chamando de difuso para contrastar com 
o controle explícito e rígido exercido antes da ida para o quartel, 
pode ser aumentado em certos casos especiais, como os de Afonso, 
19 anos, e Valtinho, 21 anos, filhos de Seu Válter e de Dona Íris. 
Nos primeiros meses de 1989, Seu Válter convida um membro 
da congregação do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, de 
Vila Lage, para ministrar estudo bíblico à sua família, sabedor da 
forma particular de proselitismo desta confissão religiosa que busca 
novos adeptos através do trabalho catequético em suas próprias 
casas. Esse movimento insere-se num processo mais longo de 
desconversão, já que seus filhos estavam paulatinamente abando-
nando a Igreja Batista que freqüentavam há mais ou menos cinco 
anos. A Igreja Batista será, então, o pano de fundo contra o qual 
são colocadas as crenças e modos de atuação das Testemunhas de 
Jeová, embora, na situação da pesquisa, um catolicismo difuso 
tenha também sido utilizado como elemento de comparação, já que 
os pesquisadores eram vagamente identificados como católicos.

A solicitação de Seu Válter não fere, em princípio, a independência 
de Afonso e Valtinho que não são, de modo algum, obrigados a 
participar das reuniões que ocorrem, em média, três vezes por se-
mana e que, a partir de um certo ponto, são acrescidas da freqüência 
à igreja em Vila Lage. De fato, a própria ausência de Seu Válter 
à maioria das reuniões e o anúncio constante de Jorge, o agente 
religioso que faz as visitas, de que a adesão é, necessariamente, 
voluntária, abre para eles o espaço que não está colocado para os 
mais novos (Humberto e Mário), que devem estar presentes às reu-
niões de estudo. Contudo, são justamente os dois mais velhos que 
aderem mais profundamente aos princípios pregados por Jorge e os 
incorporam a suas perspectivas. A primeira e mais evidente conse-
qüência é um certo estreitamento do seu campo de possibilidades. 
Projetos, como os de profissionalização no futebol, na verdade já 
abandonados devido à idade por Valtinho e Afonso, mas não por 
Humberto e Mário, e os de carreira militar são intrinsecamente 
questionados por exigirem espírito competitivo e ligação com as 
coisas do mundo. A prática do futebol não é aceita nem mesmo 
como diversão e lugar de sociabilidade masculina. Veja-se Afonso:

Eu sempre gostei também, sempre fui apaixonado por futebol, 
né, mas agora acabou meu entusiasmo e tudo, né, porque agora 
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eu estou na verdade mesmo, né, porque Testemunha de Jeová, tô 
aprendendo muita coisa importantíssima mesmo. Fiquei quatro 
anos na Igreja Batista, num aprendi nada, agora estou aprendendo 
com o Jorge, que é muito abençoado. Aí, aprendi sobre futebol, 
esse troço todo, isso aí é ilusão, jogo é espírito de competição, né, 
e isso é errado, né. Competir, competir com seu próprio irmão.

A observação continuada dos campos de futebol na área revela que 
abandonar essa paixão pelo futebol não é um processo muito fácil, 
já que encontramos tanto Afonso quanto Valtinho por várias vezes 
assistindo aos jogos e, algumas poucas vezes, jogando. Contudo, 
nos termos em que colocam, esta é uma das facetas do embate entre 
Jeová e Satanás. Mas, de fato, foram continuamente afastando-se 
das redes locais de sociabilidade masculina, passando a identifi-
car alguns dos colegas anteriores como más companhias que, na 
versão de Valtinho, são aqueles que estragam hábitos úteis e, na 
de Afonso, mais substantiva, são pessoas que só sabem falar xin-
gando, é encarnação, fica atiçando briga. E, embora preservassem 
Darci desta classificação, este sente profundamente o afastamento 
dos irmãos que eram seus colegas mais próximos. Na realidade, 
a casa do Seu Válter torna-se uma espécie de ponto de encontro 
para jovens que aderem ao caminho das Testemunhas de Jeová, 
operando um outro recorte no local, num sentido muito aproximado 
da comunidade de irmãos como reconstruída por Novaes (1985) 
entre os agricultores crentes de Santa Maria, Pernambuco.

Sob outro ponto de vista, a enorme valorização do estudo bíblico 
introduz um elemento novo, englobante, no eixo do “saber prático 
x saber teórico”, submetendo-os igualmente a uma outra forma 
de saber que é o conhecimento da verdade divina da qual, por 
definição, são as testemunhas vivas. Nesse sentido, valoriza-se, 
na construção da identidade, a acumulação desse conhecimento 
que se cristaliza na categoria ancião que se aplica apenas a quatro 
ou cinco pessoas da congregação que, alternadamente, orientam 
as reuniões na igreja. Os anciãos não são, absolutamente, pessoas 
mais velhas, mas pessoas detentoras deste saber especial, sendo 
reconhecidas como tendo o conhecimento de tudo sobre a bíblia 
(Afonso). Contudo, se esse “apartamento das coisas do mundo” 
(NOVAES, 1986) – envolvendo, por exemplo, até uma negação 
da cidadania, pregando-se a anulação do voto nas eleições – pro-
duz uma realidade maior que desqualifica, sob esse prisma, as 
experiências cotidianas, há também uma grande aderência das 
formas resultantes dessa crença com algumas das idéias-valores 
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importantes para a construção do homem/trabalhador. Neste caso, 
o valor da família é também enfatizado assim como algumas qua-
lidades, em especial a honestidade e a contenção. Em particular, 
na leitura muito própria de seu Válter buscando, claramente, 
articular os valores que compõem o homem/trabalhador com o 
código religioso, ocorre, inclusive, uma espécie de relativização da 
adesão mais integral de seus dois filhos mais velhos. Além de não 
abdicar de avaliações políticas, explicita, muitas vezes, a procura 
desse “colamento”, como nos dois exemplos abaixo:

(Quando os filhos insistem que não somos deste mundo)

É, mas num quer dizer que você num participe da vida, você 
participa da vida. Ah, deixar de fumar, deixar de beber. A bíblia 
diz pra você beber, você num pode é se embriagar, você num 
pode é ser dado muito ao vinho, conforme diz.

(Sobre o pecado da ganância)

Você pode saber que você está sendo injustiçado. Então se você 
num tá se dando bem ali, ou se você está com o coração rancoroso 
ali dentro com aqueles patrões, sabe que eles não dão aumento, 
te sangram, te vilipendiam, entendeu, você é explorado constan-
temente, é você entregar nas mãos de Deus, pedir seu boné e sair 
fora pra ver se Deus, sair então pra ver se arranja outra coisa... 
E também num é você ficar estagnado não, você tem direito a 
prosperar também. Fazer um monte de cursinhos, entendeu, você 
ir, sair fora pra procurar, sair em campo, entendeu? Procurando 
áreas boas pra você trabalhar. Botando, buscando a sabedoria 
de Deus, botando a mente pra funcionar, pra ver a área que tá 
menos explorada pra você poder explorar, né. Aí, ir levando...

Nitidamente apoiado em suas experiências de vida e preocupado 
em estimular os movimentos de seus filhos para que se coloquem 
como trabalhadores, seu Válter enfatiza, constantemente, que a 
verdade agora conhecida deve ser eficazmente utilizada na sua 
iniciação profissional. Seus filhos, divididos entre a urgência deste 
mundo e o seu redimensionamento pela fé que, sob várias formas, 
tornam inúteis os investimentos tão altos que a iniciação na vida 
de trabalhador exige, procuram também, por sua vez, articular a 
vontade divina e suas próprias atuações. Isto fica bem exposto num 
trecho de uma entrevista com os dois irmãos feita por  Manuel, 
quando este pergunta sobre o que esperam do futuro:

Afonso – Futuro? Ah, num sei, agora no momento, eu só tô 
pensando só em estudar com o Jorge, o estudo da palavra de 
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Deus, aprender cada vez mais e aí, entrego meu futuro a Jeová, 
né, o futuro pertence só a ele. Aí eu acredito que está reservado 
pra mim um futuro.

Valtinho – Mas se nós dependermos muito de esperar... 

Afonso – Vai depender muito de nós!

Valtinho – Então é isso, vai depender muito da gente também, né.

Afonso – Mas o futuro pertence só a ele.

Valtinho – No que depende de nós, eu tô fazendo. Pretendo tra-
balhar na minha profissão de eletricista e continuar no curso de 
eletrônica, completar, né, porque eu fiz só a parte de rádio AM. 
Eu pretendo completar, acabar o curso de eletrônica. E trabalhar, 
né, na minha profissão.

Assim, mesmo partilhando uma concepção que reveste de dimen-
sões particulares o momento que vivem, estão, como os outros, 
correndo atrás de sua inserção no mercado de trabalho.

Uma outra possibilidade, quase limite, pode ser examinada através 
do processo vivido por dois outros irmãos, Adriano e Rogério, 
23 e 22 anos respectivamente no início da pesquisa, filhos de Seu 
Lino, operário aposentado, e de Dona Celina. A unidade familiar 
compunha-se, naquele momento, dos pais e destes dois filhos 
mais novos, já que os outros três (dois homens e uma mulher), 
casados, habitavam outras casas. Em janeiro de 1990, Dona Celina 
abandonou o marido, indo residir com um filho em Niterói. Os 
dois rapazes continuaram na casa do pai.

O que torna o seu caso especial é a tentativa de realização de um 
projeto de curso universitário que, se não está fora do seu campo 
de possibilidades em termos de condições objetivas de execução 
e dos valores que constroem o trabalhador, encontra, sob os dois 
pontos de vista, enormes obstáculos para sua atualização. Os dois, 
na ocasião, cursavam Engenharia numa faculdade particular do 
Rio de Janeiro, trabalhando como desenhistas numa grande em-
presa construtora também nesta cidade, Adriano como estagiário e 
Rogério como funcionário contratado. Corriam atrás do diploma 
universitário, com enormes dificuldades, mas animados pelo fato 
de que o irmão mais velho tinha conseguido concluir o curso.

Numa primeira aproximação, pode-se perguntar pelo sentido 
destas trajetórias individuais (BOURDIEU, 1982, p. 8) que, cla-
ramente na busca de uma melhoria nas condições de vida, podem 
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implicar numa preocupação prioritária com a ascensão social, 
elaborando-se em torno de signos de distinção que os afastariam 
do universo de valores que compõem o homem/trabalhador. Sob 
esse aspecto, não é o curso universitário em termos amplos que 
deve ser considerado porque não representa, necessariamente, 
afastamento destes valores, podendo ser visto apenas como um 
investimento para melhor atuar como “pai provedor”. Mas cursar 
Engenharia numa universidade particular coloca estes rapazes em 
contato cotidiano com formas de distinção provenientes de outras 
camadas sociais. O que me parece muito interessante nos casos de 
Adriano e Rogério, que vivem esta fase de modo parecido mas não 
inteiramente igual, é o permanente embate em que se encontram 
entre os valores do homem/trabalhador, personificados no pai e 
amplamente presentes na vida local, e valores que se atualizam 
no pessoal da faculdade.

Tentar realizar um projeto de graduação universitária representa, 
em primeiro lugar, tentar operar uma mudança de nível no eixo 
“saber teórico x saber prático”, isto é, levar às últimas conseqüên-
cias a valorização do estudo em detrimento do “saber prático”. 
Entretanto, é notável que uma das duas únicas carreiras universi-
tárias tentadas ou realizadas por pessoas do local seja a engenharia 
(a outra é enfermagem). O engenheiro é um dos “outros” mais 
concretos e, simultaneamente, mais oposto e mais próximo das 
experiências dos trabalhadores dentro do processo de produção. 
Na verdade, a palavra engenheiro é, muitas vezes, um termo geral 
designativo de depositários diversos do “saber-poder” teórico que 
interagem com o trabalhador no seu cotidiano dentro da empresa. 
A releitura dessa posição, atribuindo-lhe valor prático, é visível 
na concepção de Adriano:

Eu acho engenharia civil, né, como é o meu caso, uma coisa 
muito prática, muito útil, então foi por isso que eu segui. Eu acho 
que engenharia civil é muito útil, ela só não é usada no Brasil, a 
verdade é essa. O Brasil, o brasileiro que pensa em melhorar o 
Brasil, ele tem que ter uma mentalidade de engenheiro, na minha 
opinião. Porque tem muita coisa pra se fazer, que num é feita, 
que num é aproveitada a mão-de-obra que tem. O engenheiro tem 
que mudar, tem que melhorar aquilo que não tá bom.

Portanto, o engenheiro tem que fazer alguma coisa, situando-se 
no pólo mais prático do “saber teórico”. Esta posição reflete-se na 
concepção de Rogério, acentuando ser a racionalização do fazer 
a função principal do engenheiro:
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Todo mundo se acha engenheiro, todo mundo chega assim, ah, 
construir, pô, isso é moleza, tem um cara lá perto de casa que faz 
tudo, pô, mas ninguém se preocupa em fazer um projeto, fazer 
uma coisa mais racional, ter uma coisa mais pensada, fazer um 
negócio mais projetado mesmo.

Os engenheiros, os profissionais envolvidos na construção 
civil são as pessoas, assim, as responsáveis pela sociedade para 
construir alguma coisa.

Conjugando teoria e prática na concepção do trabalho do enge-
nheiro, buscam superar a distinção que é fundamental para os 
trabalhadores. As dificuldades de superá-la vão ser encontradas 
a cada passo, quer sob a forma de limitações financeiras, quer 
na insuficiência do tempo disponível, quer nos limites que são 
impostos pelo pai, orientado basicamente pela valorização da 
prática. Assim é que Seu Lino, embora também valorizando, em 
termos muito amplos, os estudos e sustentando a expectativa de 
que mais dois dos seus filhos transformem-se em engenheiros, 
não apenas não pode pagar-lhes as caras mensalidades do curso, 
como também não admite a hipótese de que rapazes com mais de 
18 anos só estudem, não trabalhem. Repetia, constantemente, seja 
na ausência ou na presença dos filhos, sua concepção de que só 
estudar é ficar à toa, é malandragem. Assim, Adriano começa a 
trabalhar como contínuo logo depois do quartel, e Rogério logo 
depois do alistamento e dispensa, num estágio como desenhista 
numa construtora em Ipanema. Os dois fizeram o segundo grau na 
Escola Estadual Henrique Lage, optando pelo profissionalizante 
como técnico de edificações, visando já à graduação em engenha-
ria. Registram ambos que, na ocasião, o pai tentou dissuadi-los 
desta escolha, expressando uma certa oposição ao projeto do curso 
universitário, como relata Rogério:

A vontade que o meu pai tinha é o seguinte, que eu pô, fizesse 
um curso dentro do Henrique Lage de eletricidade e abrisse uma 
oficina. Aí eu, porra, pai, vou fazer um negócio desses, vou sujar 
minha mão de graxa. Pô, sujando a mão de graxa, pelo menos 
você ganha dinheiro, pô, negócio de desenhista, desenhista é 
profissão de vagabundo, você trabalha o dia todo sentado, que 
num sei o que, dentro de uma oficina... Pô, eu acho que eu num 
nasci pra isso não. Ah, vocês são uns babacas, em vez de procurar 
o que dá dinheiro...

E no relato mais contido de Adriano:
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Ele achava que a gente tinha que fazer alguma coisa mais prática, 
né, mais manual. Ele sempre foi assim, nunca achou que a gente 
tinha que usar a cabeça pra resolver, não, tem que usar a mão 
pra resolver as coisas.

O registro é, sem dúvida, do confronto15 entre perspectivas opostas 
que valorizam diferentemente o trabalho manual (sujar as mãos 
de graxa). Mas tanto pai quanto filhos, em suas atuações, ope-
ram, em momentos diferentes, quer valorizando o estudo, quer a 
prática. Assim é que, quando, tempos mais tarde, Rogério perde 
algumas vantagens que tinha na empresa, entre elas o pagamento 
das mensalidades da faculdade, o pai lhe oferece ajuda financeira 
para prosseguir nos estudos. Demonstrando a internalização dos 
valores do pai, ele não acha justo e opta por suspender temporaria-
mente seu curso, trancando a matrícula, até que possa ele mesmo 
pagar. Também esta ajuda é oferecida, em diversas ocasiões, a 
Adriano que, ganhando menos como estagiário, tinha ainda mais 
dificuldade de pagar a universidade. Ele aceitou-a algumas poucas 
vezes como empréstimo, recusando outras. Na verdade, os dois 
realizam apenas alguns períodos no curso, repetindo muitas ma-
térias por faltas ou reprovações em conteúdo, que explicam pela 
dificuldade de tempo para estudar, e acabam, cada um a seu turno, 
por abandonar a faculdade. Rogério vai para Portugal trabalhar na 
mesma empresa, tentando um salário melhor, e Adriano perde o 
estágio nesta firma, começando a trabalhar em outra em meados 
de 1990, pouco tempo depois de o irmão ir para Portugal.

Seja manual ou não, a supremacia do trabalho sobre o estudo, 
nesta fase, é um ponto de encontro entre pai e filhos. A mãe, ao 
contrário, que sempre estimulou o estudo e tentou evitar, enquanto 
pôde, a entrada dos filhos no mercado de trabalho, é, certamente, 
uma figura de peso nesta história. Tinha também, em solteira, uma 
passagem pelo trabalho industrial, na tecelagem do Barreto, apa-
recendo sempre nos relatos de Adriano e Rogério aconselhando-os 
a tentar uma coisa melhor. De qualquer modo, o que está em 
jogo aqui, como nos outros casos, é a necessária independência 
do rapaz em relação aos pais, alcançada pelo trabalho, depois do 
serviço militar.

Há uma série de outros aspectos em que Adriano e Rogério iden-
tificam-se com os pontos de vista do pai. Embora considerem-se 
bastante afastados dos amigos de infância da área, atribuindo isto 
em parte à falta de tempo, em parte à progressiva diferenciação de 
interesses, envolvem-se, de modo muito semelhante, nas questões 
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do local. Rogério tentou participar da associação de moradores 
e afastou-se pelas mesmas razões que afastaram os outros: a 
interpretação de que não era o bem comum o objetivo daquela 
diretoria, mas a utilização da associação em proveito próprio. 
Também consideram que são os moradores novos, locatários de-
senraizados, os responsáveis pelos problemas no local, já que os 
antigos  moradores são todos pessoas boas, confiáveis. Inclusive, 
o acompanhamento de suas atividades por um ano conduz a uma 
relativização do que enunciam como afastamento das relações de 
infância no local. Na verdade, saíram algumas vezes para bares e 
shows com amigos dali e, além disso, escolhem suas namoradas no 
local. Adriano namorou sério uma vizinha por três anos, entrando 
num período conturbado de relações com ela mais ou menos na 
época em que encerrávamos a pesquisa, até porque, alegava, como 
não podia casar (não tinha estabilidade) também não era possível 
continuar num namoro tão comprometido. O projeto do casamento 
coloca-se igualmente para os dois, do mesmo modo que para os 
outros rapazes, como natural e submetido ao encontro de uma 
certa estabilidade profissional.

Por outro lado, seu contato com o pessoal da faculdade, como 
diziam, apresentou-lhes um outro mundo revelado, especialmen-
te, quando falavam de lazer e tempo livre, domínio que remete, 
claramente, à idéia de distinção (BOURDIEU, 1979). Lamenta-
vam a falta de tempo e dinheiro para viajar nos fins de semana e 
nas férias com os colegas da faculdade, lamentavam não poder 
praticar esportes para ter uma vida mais saudável, introduzindo 
uma ampliação em relação ao único esporte praticado no local, 
tanto em termos da extensão do olhar quanto em termos do seu 
significado. Gostariam, enfim, de ter acesso a muitas outras coisas 
das quais passaram a ser, a partir de então, privados. Num destes 
pequenos novos dramas do cotidiano, Rogério se viu obrigado a 
recusar, por falta completa de tempo, incapaz já de dar conta do 
trabalho e do estudo, sua participação no coral da universidade. 
Sob esse ponto de vista, ultrapassaram, sem dúvida, o campo de 
possibilidades no qual deveriam se mover.

*****

Nada, entretanto, garante que possibilidades sempre exorcizadas 
pelos pais não sejam exploradas. O caso de Fábio é absolutamente 
singular na pesquisa, até pelo recorte que foi proposto, mas não 
é, de modo algum, um caso único. O deslocamento que opera do 
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orgulho de ter profissão para privilegiar o ser bem remunerado é 
um movimento absolutamente geral. Do mesmo modo, a busca de 
espaços masculinos extra-locais está contida na própria definição 
de homem e na valorização do enfrentamento de desafios. Sua 
singularidade consiste, justamente, em ter tido uma trajetória, até 
um determinado ponto, igual à de “todo mundo” e, em seguida, 
tentando agregar uma liberdade e um prazer de que deveria privar-
-se, para ser igual a “todo mundo”, negar esta mesma trajetória e, 
de trabalhador, transformar-se em bandido.

Não havia a intenção, inicialmente, de incluir Fábio nos casos 
acompanhados mais sistematicamente na pesquisa. Nós o conhe-
cemos num dos bares da área, muito próximo da sua casa, onde 
ficava algumas vezes, durante o dia, quase sempre sozinho. Ele 
tinha 28 anos, era casado há sete anos e tinha dois filhos. Trabalhava 
como eletricista numa grande rede de supermercados há mais ou 
menos cinco anos, compondo, em resumo, o quadro do trabalhador 
estabilizado. Parecia já ter superado a fase mais aguda do correr 
atrás. Morava no quintal do pai, como vários outros, embora um 
de seus objetivos mais explícitos fosse fazer sua própria casa, 
num terreno seu, para se tornar mais independente. Interessou-se, 
imediatamente, pela pesquisa e, após uma primeira entrevista com 
o João em agosto de 1989, revelou algumas peculiaridades que o 
trouxeram também para o campo de interesse da investigação, na 
medida em que parecia mover-se, com a mesma facilidade, entre 
a Covanca e a Coruja, permitindo explorar alguns caminhos que 
se faziam secretos nos outros casos.

Embora se apresentasse, primeiro, pela sua dimensão Covanca, isto 
é, como trabalhador, não escondia, desde os primeiros contatos, 
uma série de dificuldades para incorporar alguns dos aspectos 
centrais do modelo. Valorizando, acima de tudo, sua família (eu, 
minha mulher e meus filhos), dispunha-se a todos os sacrifícios 
para sustentá-los, sentindo-se muito incomodado com o fato de a 
mulher trabalhar numa função especializada (ela é ótima nisso, é 
muito preocupada, eu fui obrigado a deixar). Após uma forma-
ção absolutamente igual à da maioria (primeiro grau completo, 
passagem pelo Senai por cerca de dois anos, quartel, tentativa de 
carreira militar, aprendizagem prática dentro do processo de tra-
balho), seguida imediatamente pelo emprego fixo e o casamento, 
enfatizava sua competência em sua profissão. Expunha com vagar 
os detalhes técnicos de sua atividade, demorando-se em descrever 
os biscates, mais do seu gosto. A primazia dos biscates sobre o 
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emprego, da sua perspectiva, estava centrada em três aspectos, 
nessa ordem: muito melhor remuneração, liberdade para contro-
lar seu trabalho, em especial, autocontrole de sua intensidade, e 
possibilidade de arbitrar seu próprio valor, mesmo submetido ao 
mercado.

Nessa loja, faz o serviço só à noite, é uma loja que não pode 
fechar para fazer o serviço, são muitas lojas... Agora, o patrão 
de lá pediu um seguro total das lojas, mas só que o seguro pediu 
também instalações novas em todas as lojas, se quizer fazer o 
seguro, que é o certo. E a gente tá fazendo à noite e não dá, não. 
Não dá. Pô, eu instalei aquela casa em dois dias, sabe quanto eu 
arrumei? 230 mil, xará, em dois dias de trabalho. Sabe quanto eu 
ganho por mês na loja? 460 mil! Quer dizer, é melhor trabalhar de 
biscate que trabalhar de empregado. Paga uma autonomia... Você 
num tem que prestar contas! Você pode se acabar trabalhando, 
mas você sabe que é pra você mesmo. Agora, lá, não, 460 mil, 
o que é isso? Nem pensar! Mas eu não estou a fim de pedir as 
contas ainda. Estou a fim de ‘agitar’ legal...

Sua grande insatisfação, portanto, era também equivalente à de 
outros que, instrumentados pelo próprio “saber-poder prático”, 
valorizam sua competência e, por um efeito quase paradoxal, 
diante da desvalorização a que se vêem submetidos pelo salário 
que recebem, acabam por desvalorizar a própria profissão:

Meu emprego num é um emprego bom. Emprego bom é aquele 
que você tem uma estabilidade e, desculpe a palavra, não faz 
nada e ganha muito. Isso é que emprego bom. Eu trabalho muito, 
ganho pouco. Num vale nada. Se a profissão for só isso, eu não 
quero ser eletricista não. Pra ganhar 460 mil, então eu não me 
considero eletricista. Tem que ganhar mais.

Sua insatisfação, sob esse ponto de vista, não era diferente da 
de Carlos e outros. Aliás, com exceção do casamento um pouco 
“antecipado”, aos 21 anos, que está se tornando incomum neste 
segmento de trabalhadores, Fábio podia ser tomado como um 
“caso exemplar” desta geração.

Entretanto, tinha grandes problemas para atualizar uma das dimen-
sões da responsabilidade do homem/trabalhador. Fábio mantinha 
uma luta interna, que vimos prolongar-se por meses, entre a 
independência do rapaz depois do quartel e as expectativas em 
relação a um “pai provedor”. Continuava, apesar do casamento 
e dos filhos, a dispender grande parte do seu dinheiro e do seu 
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tempo em freqüentes saídas noturnas, para lugares onde dizia não 
poder levar a esposa, porque rolava de tudo. Tinha um certo prazer 
em exibir esse lado – mais de homem que de trabalhador – con-
tando inúmeros episódios, ocorridos em pagodes, festas e outras 
ocasiões, em vários locais do Rio de Janeiro, onde tivera contato 
com formas diversas de violência, malandragem e banditismo. 
Expunha seus problemas com o excesso de bebidas e, inicialmente, 
insinuava ter sido um usuário de cocaína. Exibia também, no nível 
local, relações com alguns daqueles que eram apontados como 
puxadores de automóveis e traficantes. Este, possivelmente, era 
um dos fatores responsáveis por seu isolamento das outras redes 
masculinas de sociabilidade no bairro. Freqüentava sozinho um 
dos bares, jamais se inserindo nos jogos de sinuca ou futebol, nem 
mesmo como assistente. Sentia-se muito vigiado pelos fofoqueiros 
do local, o que atribuía à sua preocupação em melhorar de vida, 
supondo que isso incomodava às pessoas.

Nos meses seguintes, Fábio tenta conjugar seu desejo de ganhar 
mais com seu gosto pela vida noturna, abandonando o emprego 
após comprar um trailer num bairro próximo. Acompanhamos 
todo esse período e, após uma inauguração festiva, o trailer co-
meça a funcionar. Logo, contudo, suas expectativas começam a 
se frustar. Já revelava um certo desalento com seu investimento 
quando, em janeiro de 1990, a Prefeitura de São Gonçalo proíbe o 
funcionamento destes negócios naquele local, recolhe  mercadorias 
e derruba barracas para construir uma estrada. Por essa época, ele 
já exibe mais suas ligações com os “outros” do local, dos quais 
se distinguem os trabalhadores, oferecendo, inclusive, toca-fitas 
roubados ao João e propondo-se a comprar documentos de um 
carro roubado do pai de Manuel. Exibe um outro “saber-poder”, 
que também implica competência, como, por exemplo, o tempo 
necessário para abrir carros. A partir de março de 1990, tornou-se 
cada vez mais difícil encontrar Fábio no local. De certa forma, “de-
saparecera” do território e dos horários dos homens/trabalhadores 
que acompanhávamos. Encontros rápidos e esporádicos sinaliza-
vam mudanças importantes, inclusive no aspecto físico. Na última 
vez em que foi visto, por João e Manuel, em agosto de 1990, perto 
de um ponto do ônibus, não deixou dúvidas em relação a de que 
lado estava. Não tinha mais trabalho, embora falasse vagamente 
em conseguir um emprego público. Explicitava que, agora, vivia 
da venda de drogas e de carros roubados. Tinha, aparentemente 
de modo definitivo, feito sua “opção”.
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Não se trata de explicar a direção da trajetória de Fábio, até porque 
faltam dados essenciais para isso, mas de apontar que, por mais que 
os trabalhadores marquem sua distância simbólica dos bandidos, 
o privilégio a uma determinada concepção de homem envolve 
possibilidades que ficam obscurecidas na conjugação homem/
trabalhador, porque esta se faz num processo de tensão constante 
entre força e contenção, liberdade e compromisso, coragem e 
medo. Equacionar as duas dimensões, ambas ancoradas, de modo 
diferente, na força masculina, é o difícil jogo que se desenrola 
permanentemente. Talvez seja o reconhecimento desta dificuldade 
que torne tão importante separar a Covanca da  Coruja.

Notas
1 Não é incomum que os rapazes mais novos trabalhem. Alguns dos 

acompanhados na pesquisa o fazem ou o fizeram (Artur, Paulinho, Afonso, 
Rui, Anselmo, Valtinho). Decerto, a relação estabelecida por Bilac (1978), 
comparando trabalhadores “manuais” e “não-manuais”, na escolha do 
acionamento do trabalho dos jovens ou das mulheres para a complementação 
do orçamento doméstico, pode aqui ser tomada, mas só no delineamento 
muito geral, pois os dados são incomparáveis, já que ela trabalha em termos 
de amostragens estatísticas. Entretanto, o material quantitativo e a noção 
de “estratégias de sobrevivência” com que opera podem também autorizar a 
dedução de que, tal como neste grupo, não há a expectativa mais difundida 
de que os jovens comecem a trabalhar mais cedo. De qualquer forma, 
também é possível generalizar o fato de que seu trabalho é extremamente 
mal remunerado e, quase sempre, sem nenhuma probabilidade de melhoria, 
quer do salário, quer da função. A expressão recriada por Balazs & Faguer 
(1979) – “jeunes à tout faire”– a partir dos “pequenos patrões” que buscam 
uma mão-de-obra barata, forte e maleável, é perfeita para a designação 
do trabalho destes rapazes, antes dos 18 anos. Trabalhando em bares, 
quitandas, oficinas, pequenas lojas, escritórios, fazem realmente de tudo. Se 
são possibilidades consideradas adequadas para sua faixa de idade, inclusive 
porque estão à espera da interrupção do serviço militar, não são, por isso, 
menos desvalorizadas e tornam-se profundamente inadequadas depois do 
quartel.

2 A gravidez acidental, não-desejada, em relações fora do casamento, não 
a torna necessariamente obrigação, a não ser que se trate de uma moça 
de família, virgem. Fugir ao casamento, neste caso, é visto como falta de 
responsabilidade. Este foi, justamente, o caso de Francisco. Noutras situações, 
não há essa expectativa e o rapaz não é colocado em xeque. Dona Anita 
e Seu Gérson criam, desde os sete dias de nascida, uma neta (que, aliás, 
contam entre seus filhos) que classificam como nascida de uma aventura de 
seu filho mais velho, muito novo na ocasião (18 anos). Ele, posteriormente, 
casou-se com uma outra pessoa. A filha, com 17 anos quando terminamos a 
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pesquisa, continuou na casa de seus avós.
3 Quando eu investigava acerca de acidentes de trabalho entre os operários de 

uma metalúrgica, era comum os trabalhadores mais velhos dizerem que os 
mais novos não sabiam ainda se resguardar e, conseqüentemente, resguardar 
os outros. Imprimir ritmos mais fortes ao trabalho dos serventes e ajudantes, 
por exemplo, era visto como uma imprudência que só os trabalhadores sem 
experiência poderiam cometer.

4 Os dois autores ressaltam a mística dos operários navais, elaborada numa 
história de resistência e luta, objetivada no Sindicado dos Operários Navais, 
do Barreto, referência ainda permanente. Pessanha destaca a importância 
desta história para a identificação dos trabalhadores atuais na construção 
naval.

5 Mas, como assinala Bourdieu (1980, p. 177), a urgência é característica de 
qualquer experiência prática: “[...] le propre de la pratique est de fonctionner 
dans l’urgence et que la meilleure décision du monde ne vaut rien lorsqu’elle 
vient après la bataille”.

6 Embora a noção de campo de possibilidades seja utilizada por Velho para 
circunscrever os limites socioculturais de projetos que, de um ou outro modo, 
estão relacionados a formas diversas de individualismo, articulando-os às 
próprias condições de sua elaboração, pode ser também empregada sem 
que, necessariamente, projetos centrados na noção de indivíduo estejam em 
foco.

7 As chamadas escolinhas de futebol representam as possibilidades mais 
objetivas de que o talento ou dom do garoto, apontado primeiro em seu 
desempenho nas peladas no local, resulte numa carreira. Na área, a única 
escolinha é a do Batalhão da Polícia Militar, sediado em Neves, cujos 
treinadores sugerem a alguns dos mais talentosos que busquem as escolinhas 
dos grandes clubes de futebol (a do Vasco da Gama é a mais citada) onde, 
de fato, poderão ser aproveitados. André estava, no momento da pesquisa, 
negociando com sua família os treinos no Vasco. Mas, como se trata de um 
investimento muito alto (uniformes, passagens), além de utilizar um tempo 
grande de locomoção e treinos, é necessário convencer à própria família 
do seu dom. Por outro lado, a participação nestas escolinhas pode ser 
incentivada pelos pais, não na expectativa de uma profissionalização, mas 
como um recurso a mais para controlar o tempo do garoto. Ademais, todas as 
escolinhas estimulam, ao menos verbalmente, a aplicação nos estudos. De 
qualquer forma, o modo como os adultos encaram essa possibilidade, que já 
trabalhei anteriormente (GUEDES, 1977 e 1982), ajusta-se perfeitamente à 
admoestação bíblica: “muitos serão os chamados, poucos os escolhidos”. Isto 
porque o talento, embora seja evidentemente uma característica do indivíduo, 
não é considerado muito raro. O que é raro é a sorte, a chance.

8 Um dos “casos” comentados, a esse respeito, versa sobre um jogador, 
residente na área, que era também operário na vidreira, jogando apenas em 
clubes da terceira e segunda divisões do futebol profissional, onde os salários 
são bastante baixos. Estes “casos” locais contrabalaçam as histórias dos mais 
bem-sucedidos.

9 Na verdade, o futebol não é pensado como uma forma de profissionalização, 
pois distingue-se, claramente, do ter profissão. Seu Válter dizia ao filho 
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que, mesmo se tivesse sorte, era muito importante ter profissão. A rigor, o 
jogador de futebol é visto como alguém que não trabalha. A valorização da 
carreira vincula-se, em primeiro lugar, à possibilidade de melhor remuneração 
(relativizada pelos adultos) e, em segundo lugar, pelo prestígio que traz. Nos 
dois aspectos, há um certo desencantamento. Por outro lado, o bom jogador 
de futebol encarna a força masculina. Seu João diz, por exemplo, que os 
atletas que mais precisam de massa muscular são os lutadores de boxe e os 
jogadores de futebol, pois a força é fundamental no seu desempenho.

10 Estas podem ser consideradas como primeiras tentativas de trabalho por 
conta própria. Todavia, segundo eles contam, era muito problemático para 
cobrar pois, sendo serviços realizados para os vizinhos, conhecidos, inserem-
se num circuito de trocas mais amplo que não é, absolutamente, medido 
monetariamente.

11 Provavelmente, esta é característica feminina mais recorrente nos discursos 
masculinos, tanto dos rapazes quanto dos aposentados. É notável o modo 
como fazem corresponder a sugestão de sua virilidade ao ciúme feminino. 
Há várias referências a este respeito no material da pesquisa. O ciúme que 
a mulher tem de um homem (ou que ele julga que ela tem) é, na verdade, 
uma fonte de orgulho e uma prova de masculinidade. Um dos homens que 
conheci num bar, seu Hugo, não entrevistado, comentou assim que fomos 
apresentados: Você ainda não conheceu minha mulher? Ela também é 
professora. É uma baixinha... Ciumenta!

12 A carreira militar aparece, neste campo de possibilidades, principalmente em 
termos do acesso a seus estratos mais baixos como o que se expressa em 
fazer o curso de cabo ou, ainda, no ingresso na Polícia Militar. É valorizada, 
basicamente, pela segurança e estabilidade que oferece, embora muitos outros 
aspectos sejam registrados como, por exemplo, a possibilidade de promoção e 
o prestígio que têm os militares no local. O interessante é o fato de ser sempre 
colocada num contexto de comparação com as possibilidades aqui fora, isto 
é, seu valor se estabelece em função da insegurança e da baixa remuneração 
dos empregos disponíveis para eles. Rui, cujo caso será visto adiante, tendo 
ingressado na Marinha, expõe claramente o que está em jogo: A gente arruma 
emprego, mas é pra vida toda, né. Dá casa, comida, roupa pra você trabalhar, 
entendeu? Até barbeiro pra você cortar um cabelo, entendeu? Dá tudo. Paga 
um salário razoável. Você também tem uma ascensão, entendeu? Aqui fora, 
a gente achar uma possibilidade de ascensão tão alta, igual lá dentro... Aqui 
fora você num consegue isso! Você tá numa empresa, vamos supor, você só 
é promovido depois de 20 anos, cara, trabalha que nem um Juruna lá dentro! 
Pô, te dá casa, comida, roupa, te dá um bom salário, te dá assistência médica, 
lugar pra você se divertir... Te dá opções, te dá um curso, te dá poder aqui fora!. 
Além dos aspectos assinalados por Rui, é possível ainda anotar a percepção 
dos quartéis como locais de exercício das capacidades corporais estritamente 
vinculadas ao ser masculino que é – na expressão de Carlos, citado no texto – 
o que permite que se tenha gosto pela vida militar. Entretanto, as percepções 
do militar quanto ao fazer oscilam de sua classificação como alguém que não 
faz nada, como os funcionários públicos, a um ralar permanente que pode 
referir-se quer à intensidade do trabalho nos quartéis, quer ao próprio trabalho 
sobre o corpo, central na definição deste espaço.

13 Evidentemente, o episódio não é casual, como bem assinala Carlos ao dizer 
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que é comum os estaleiros da área procurarem nos quartéis trabalhadores para 
ralar, para o trabalho pesado. Socializado entre operários navais, também não 
é casual a escolha de Carlos, já com poucas esperanças na carreira militar.

14 A comparação é feita por seus pais e por ele mesmo. Tem, basicamente, duas 
referências: a primeira é a remuneração em pouco mais de dois salários, 
absolutamente incomum para alguém tão jovem, comparável à remuneração 
dos trabalhadores experientes; a segunda, é o fato de ser classificado como 
um emprego público que goza das mesmas vantagens da carreira militar 
(segurança, estabilidade, promoções) além de ser, indubitavelmente, o 
emprego em que ninguém faz nada, como expressa o Fábio, adiante. Torna-se, 
assim, o emprego ideal para ser combinado com atividades por conta própria. 
No caso de Rui, como se verá, a interpretação da estabilidade era errônea.

15 Este confronto se dá em vários contextos. Por exemplo, quando Rogério foi 
assaltado num ônibus, junto com a namorada e não reagiu, os comentários do 
seu pai foram recriminadores, dizendo que ele não tinha agido como homem. 
Rogério, mesmo um pouco perturbado pela avaliação do pai, responde que 
prefere ser um covarde vivo, reproduzindo a atitude analisada em Velho (1987).
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7 
DE HOMENS/
TRABALHADORES  
E SUAS ODISSÉIAS

Aí tá a minha odisséia. 
(Seu Gérson)

A acumulação de tempo de trabalho, formalmente registrado, na 
vida dos trabalhadores, conduz a uma outra etapa que, embora 
possa ser amplamente designada como “tempo de aposentado-
ria”, reportando-se primariamente ao nível do trabalho, recobre 
deslocamentos em todos os níveis valorizados (família, trabalho e 
local), operando integrações e hierarquizações diversas daquelas 
em jogo no período oposto de “iniciação profissional” mas, certa-
mente, referidas ambas à mesma configuração de idéias-valores. 
O processo de aposentadoria permitirá, ainda, desvelar um outro 
nível de inserção, quase sempre encoberto na etapa analisada an-
teriormente, que atravessa as avaliações e conversas registradas 
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pela pesquisa: o nível da nação. No caso brasileiro, um sistema 
extremamente abrangente e controlado pelo Estado preside as 
políticas de previdência social (MALLOY, 1976 ; SANTOS, 
1979), regulando profusamente todos os seus aspectos, inclusive 
a aposentadoria que, de modo muito interessante, é classificada 
pelas agências governamentais como um “benefício” entre outros. 
Assim, a transformação legal da inserção de um trabalhador nos 
diferentes processos de trabalho em “beneficiário”, em última 
instância, do Estado, transforma também o governo em “outro” 
diretamente responsável pela avaliação do trabalhador tal como 
ele a percebe na contrapartida monetária do seu trabalho, trazendo, 
em seu bojo, uma avaliação do trabalhador como cidadão e do seu 
lugar na sociedade.

Vistos, até aqui, como partícipes do processo coletivo de interação 
no local, com escassa distinção específica que possa ser atribuída 
à sua reconhecida condição de aposentados – tal como são tam-
bém aí classificados e percebidos – é necessário, ainda, explorar 
os significados singulares de que se reveste esta condição. Este 
olhar permitirá apreender, sob outro prisma, os significados fun-
damentais que orientam as trajetórias dos homens/trabalhadores.

Da mesma maneira que este período – em princípio, definido por 
um desligamento do trabalho ou uma relação nova com ele – pos-
sibilita colocar em foco, por contraste, alguns dos aspectos mais 
decisivos desta configuração de idéias-valores, a importância de 
aposentar-se aparece com mais nitidez dentro do tempo de tra-
balho quando já pode ser contabilizado um período de carteira 
assinada considerável, algo em torno dos 25 anos, colocando 
em perspectiva a aposentadoria por tempo de serviço e gerando 
uma verdadeira contagem regressiva (GUEDES, 1985). Nesse 
momento, aposentar-se constitui-se no eixo de projetos diversos 
que vão desde o não fazer nada, cheio de significados, passan-
do pela intenção de alguns de ir para o interior, reestruturando 
completamente sua vida, até o plano de iniciação numa nova pro-
fissão cujo “saber fazer” foi obstaculizado por uma determinada 
inserção profissional. Ainda são projetos bastante vagos e, como 
tal, comunicados, prevendo-se inclusive um determinado tempo, 
após a concretização da aposentadoria, para que sejam realmente 
avaliados. Formulados apenas quando podem ser divisados no 
horizonte de alguns anos, tornam-se, com o passar deste tempo, 
em expectativas mais factíveis e cercadas de mais ansiedade que, 
como a marca dos 18 anos, têm dia certo para concretizar-se. Desse 
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modo, só compõem o discurso dos jovens na fase de “iniciação 
profissional” muito raramente e como um contraponto negativo 
à sua busca de melhor remuneração. Parte de sua socialização é, 
justamente, aprender que aposentar-se significa ter redução sala-
rial direta, imposta pela política de previdência social no Brasil. 
Vivenciam tais dificuldades em suas casas, nas redes de sociabi-
lidade e na apropriação local da ampla divulgação pela imprensa, 
nos últimos anos, desta temática.

Há alguma distância, é claro, entre estes projetos e sua realização. 
Seu Garcia e Seu Gérson desejavam não fazer nada depois que 
se aposentassem. O primeiro conseguiu realizar seu intento e, 
aos 84 anos, estava aposentado há apenas 11 anos, mas não fez 
nada que classificasse como trabalho nesse período. Seu Gérson, 
ao contrário, trabalhou por muitos anos mais, só parando bem 
depois do que imaginava. Seu João tocava flauta na sua juventu-
de e parou quando não houve mais tempo para isso. Pensava em 
voltar a estudar música e, quem sabe, aprender escultura quando 
se aposentasse. Não fez uma coisa nem outra. Já o Seu Novaes 
admirava muito o trabalho dos bombeiros hidráulicos e, sempre 
que podia, ele os observava nos intervalos de seu trabalho como 
motorista de caminhão. Depois de aposentado, começou a ajudar 
a um bombeiro muito experiente que mora no local e, logo, de 
aprendiz passou a profissional, fazendo biscates e favores para a 
vizinhança. Seu Lino diz que sempre desejou ir morar na roça, 
onde a vida é mais simples e mais sossegada. Imagina que poderia 
plantar alguma coisa. Considera, contudo, que está cada vez mais 
longe a realização do seu sonho.

Qualquer que seja a forma específica tomada pelo projeto da apo-
sentadoria, mesmo que seja continuar trabalhando de algum outro 
modo, a passagem – tão dolorosa em seus trâmites burocráticos 
quanto aquela do exército que transforma meninos em homens – é 
marcada com precisão, sinalizando mudanças algumas vezes quase 
imperceptíveis à primeira vista. Em todos os casos, contudo, a sua 
elaboração no discurso denota, sempre, uma reapropriação do seu 
tempo na vida cotidiana, e, por essa via, um modo de reapropriação 
do seu corpo.

O primeiro referente desta passagem, abarcador de outros, é, 
obviamente, o desligamento legalizado (e legítimo) de uma 
determinada forma de trabalho que, até então, por muitos anos, 
vinha organizando imperativamente o uso do tempo e da força do 
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trabalhador. É preciso, portanto, recuperar a sua odisséia para dar 
ao entrevistador uma medida mais adequada do quanto significou 
esse momento. Mesmo olhado muitos anos depois, o processo 
efetivo que dá início à aposentadoria é recordado em detalhes. 
Cristaliza-se num momento que se recobre, concomitantemente, 
de generalidade e particularidade, da profundidade temporal que 
envolve toda uma vida e da repetitividade da vida no trabalho, 
operando a conjunção entre um tempo dos trabalhadores, pontuado 
por responsabilidade, sacrifício, assiduidade, pontualidade, e a 
intensidade do uso do tempo deste trabalhador específico, mar-
cado pelas tarefas que realizava cotidianamente. Registra-se, na 
memória, como um dia específico, que pode não ser exatamente 
aquele projetado, mas é geralmente lembrado com exatidão, como 
uma nova data de aniversário. No caso do Seu Gérson, por exem-
plo, é o dia 1 de janeiro de 1969 que é relembrado, por diversas 
vezes, na entrevista e nas conversas posteriores, ocorridas vinte 
anos depois. Seu relato aponta para o caráter sintetizador desse 
momento, sendo, ainda, cercado de grande emoção:

– O senhor tava sonhando muito com essa aposentadoria?

– Tava. Você já pensou, a gente levantar de manhã com chuva, 
com sol, chegar no trabalho ter que fazer uma fundição de sete, 
oito, dez toneladas? Sem ter nada, sem ter ferro pronto, sem ter 
nada pronto. Quebrar ferro com marreta de doze quilos. Pêra. 
Uma pêra é uma peça de ferro, igual a uma pêra mesmo, ela é 
agarrada num bico de papagaio, que é uma peça que a gente 
botava assim e puxava, o guindaste levantava, puxava, ela pá, 
pá, pá, pra quebrar a peça.

– O senhor fazia esse processo todo?

– Todo, todo! Areia, eu ia apanhar lá no armamento atrás, areia, 
lavar. Essa areia da praia, lavar aquela areia pra misturar com 
outras químicas, pra mim barrear forno, pra fazer lingoteira, 
cadinho, panelas. Aquelas panelas de ferro desse tamanho, ela é 
barreada toda com barro, pra o ferro derretido ser colocado ali. 
Tudo era meu serviço, era de forneiro, entende? Tinha quatro 
fornos pequenos de carvão, tinha três basculantes e um combustol 
a óleo. Três basculantes e um combustol a óleo diesel, entende? E 
muitas inovação ali, eu ajudei a fazer na companhia, na fundição, 
entende? Aí tá a minha odisséia.

Destaca-se a sua percepção do seu valor como trabalhador genérico 
e, mais elaboradamente ainda, como trabalhador concreto, dentro 
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de um processo de trabalho específico executado sob condições 
determinadas de realização, no caso, extremamente intensivo, 
pesado, tecnicamente difícil, aspecto potencializado pela inexistên-
cia de condições adequadas na empresa, ampliando seu desgaste. 
Coloca-se aí não apenas como depositário de um “saber fazer” mas 
como alguém que, a partir deste saber, adquire o poder de criar, 
de inovar, de interferir no próprio processo de trabalho. O que a 
lembrança deste momento acentua, numa conjugação dos dois 
“tempos” no interior do discurso, é, antes de tudo, sua libertação 
tanto do trabalho genérico quanto deste trabalho concreto. Há uma 
nítida oposição entre o tempo de trabalho e o tempo de aposenta-
doria, marcada pelo dia da passagem. Sob esse aspecto primeiro, 
aposentar-se significa desvincular-se do mundo do trabalho, das 
obrigações abstratas e específicas que impõe, inaugurando um 
novo tempo, em tudo oposto ao que se procura alcançar no correr 
atrás da inserção profissional.

A generalidade desta concepção, ligada ao próprio significado de 
que se reveste a aposentadoria, poderia ser tomada em vários mo-
mentos das entrevistas e conversas com qualquer dos aposentados 
mas comprova-se, mais incisivamente, quando aparece com os 
mesmos referenciais num trabalhador que apenas começa a viver 
esse novo tempo. Este é o caso de Seu Jefferson, que tomamos 
no próprio processo legal de aposentadoria, acompanhando as 
idas e vindas burocráticas de que se compõe, até a consecução do 
“benefício” em 18 de janeiro de 1990:

Praticamente, o cara se aposenta do trabalho, praticamente ele 
se aposenta também do mundo. Ele fica totalmente desligado 
de tudo, né. Porque ele já num tem mais aquele compromisso, 
aquela obrigação de levantar cedo, não tem aquele compromisso, 
aquela obrigação de dar satisfação ao patrão, entende? Então 
muda totalmente sua vida.

Assim, imerso que estava nos compromissos e obrigações do 
mundo do trabalho, percebido amplamente pela submissão do seu 
tempo ao tempo do trabalho e pela sua submissão ao patrão, a 
aposentadoria é descrita como o próprio desligamento do mundo, 
tal a extensão das mudanças recobertas pelo seu conceito.

Esse desligamento envolve a reapropriação do seu tempo do 
cotidiano, tornado agora disponível, podendo ser organizado de 
modo totalmente novo. Mas a longa vida de trabalho internalizou 
profundamente determinados hábitos, inscrevendo-os no seu cor-
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po. Desse modo, se se pretende acompanhá-los no seu dia-a-dia, 
é preciso acordar muito cedo, pois às seis da manhã muitos deles 
já estão na rua para a compra do pão e o bate-papo matinal com 
outras pessoas. A grande maioria continua respeitando os mes-
mos horários de sono e vigília que tinham quando trabalhavam, 
mesmo se não fazem nada. No máximo, alguns introduzem uma 
sesta após o almoço, reorganizando um pouco seu tempo. O não 
fazer nada implica numa disponibilidade de tempo desconhecida 
e, como a casa é claramente um domínio feminino, levam longo 
tempo na rua, conversando, comentando ocorrências locais, fatos 
ouvidos no rádio ou lidos em alguns jornais comprados eventual-
mente. Talvez por isso, ouvi, muitas vezes, sua designação como 
fofoqueiros. Também não assumem tarefas para a casa que não 
lhes estivessem antes designadas (por exemplo, as compras e o 
processo de construção permanente do imóvel). Visitas regulares 
aos filhos casados, se não residem na área, podem também ser 
inscritas em suas atividades.

A essa concepção de liberdade e desligamento sobrepõe-se, para 
uma porcentagem muito significativa destes trabalhadores, a con-
tinuidade do tempo de trabalho já que permanecem no mercado de 
trabalho, tanto formal quanto informal. Este novo tempo de tra-
balho, todavia, difere sensivelmente do anterior. Senão,  vejamos.

Do ponto de vista da apreensão empírica da relação com o trabalho, 
esse período é muito irregular. É preciso lembrar que, também 
aqui, embora cada “caso” seja um “caso específico”, são todos 
“casos particulares do possível”. As situações aqui analisadas 
permitem circunscrever as possibilidades e impossibilidades que 
se apresentam para aqueles que puderam passar pelo ritual da 
aposentadoria no INPS. No restrito universo desta pesquisa, dos 
19 aposentados cujos casos acompanhamos, 13 retornaram ao 
trabalho, em inserções muito diversas, depois da aposentadoria 
pelo INPS. Sob esse ponto de vista, para alguns, no limite, não é 
possível nem mesmo falar de retorno, por não haver solução de 
continuidade na inserção profissional. Este é o caso, por exemplo, 
do Seu Zuzinha que, aos 49 anos, estava já aposentado há um ano. 
Após uma trajetória profissional dividida em inserções em setores 
diferentes (operário industrial, trabalho por conta própria e co-
merciário), aposenta-se numa firma de autopeças, permanecendo 
no mesmo emprego e na mesma função sem parar um dia sequer. 
Como o “salário-benefício” que lhe foi estabelecido pela previdên-
cia, segundo seus cálculos complicados e quase incompreensíveis, 
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representa cerca da metade do que recebia na empresa, atribui, 
explicitamente, a esta redução, o fato de continuar trabalhando, 
exatamente nas mesmas condições anteriores. Estando referido à 
mesma concepção de aposentadoria como libertação, acrescenta 
à sua percepção do desvalor do seu trabalho, cristalizado no seu 
salário, um elemento novo, uma dupla revolta, nos seus próprios 
termos:

Eu me sinto assim um pouco revolucionário, é revoltado aliás 
com a situação do país. Eu acho um exagero, o sujeito trabalhar 
30 anos, 35 anos de trabalho e, quando se aposenta, ele é obrigado 
a trabalhar para se manter. Depois que você já deu de tudo em 
prol do país, já engordou muita gente, já deixou muita gente bem 
de vida com o seu trabalho, pagou 35 anos de Instituto para na 
hora receber uma merda de um salário... Hoje melhorou, estou 
ganhando até mais um pouco na firma, melhorou, graças a Deus, 
apesar de que eu ganho pouco pro trabalho que eu faço, eu ganho 
pouco, eu tô revoltado com isso também. Eu sou revoltado dentro 
da firma por causa disso. Porque patrão, ele olha enquanto ele 
estiver ganhando, ele num quer saber se você tá ganhando bem, 
se tem um atrás que merecia ganhar menos que tá ganhando igual 
a você. Patrão num quer, patrão num quer saber, só quer saber o 
seguinte: tá entrando no bolso dele é o principal. Então, patrão 
já cansei, já trabalhei tanto, já... Infelizmente, você é obrigado 
a ficar mendigando ainda. É o que eu digo a você, trabalhou 35 
anos, tem que ficar mendigando um emprego! Entendeu? Tem 
que estar lá sendo mais escravo ainda! Vou parar! Aposentei, 
chega, eu tô bem, dá pra mim comer, dá pra mim beber... Nem 
pra comer num dá! Eu num digo viver não, num dá nem pra 
comer. Viver, viver que eu penso, é você ter condições de sair 
um fim de semana com minha mulher, né, dar um passeio, ir a 
um cinema, ir a um teatro... Pra isso não dá. Porque pra comer 
já num dá! Num dá pra nada. E como o meu caso, têm milhares 
deles aí, entendeu? Então essas filas do INPS aí, uma aberração, 
uma coisa que ninguém entende.

Este trecho, parte de um longo discurso, tematiza com muito vi-
gor o que, primeiro, aparece no encontro com os aposentados se 
são procurados enquanto tal. Inserem-se num nível de avaliação 
mais amplo, em que o governo (o país, o INPS) toma o lugar do 
patrão (ou acrescenta-se a ele, como neste caso). O desvalor do 
seu trabalho é redimensionado, medindo-se agora não apenas 
pelo que foi indevidamente apropriado pelo patrão, mas como 
trabalho acumulado não pago pela nação. Explicita também ser 
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do lugar do “pai provedor” que se calcula a necessidade de conti-
nuar trabalhando. Os diferentes movimentos dos aposentados, em 
diversos momentos desta etapa, estão respondendo, em primeiro 
lugar, a esta correlação entre a defasagem do “salário-benefício” 
em relação ao salário anterior, que é muito variável entre eles, e 
o momento específico da vida da família nuclear que engloba, 
também muito variável. Tomando apenas os casos extremos 
desta correlação, teríamos, numa ponta, o próprio Seu Zuzinha, 
registrando apreciável redução salarial com a aposentadoria e 
quase nenhuma alteração dentro da família, já que de suas duas 
filhas, apenas uma estava começando a inserir-se no mercado de 
 trabalho, situação que lhe sugeria a possibilidade de, no futuro, 
aposentar-se de fato:

Eu não ganho muito lá, mas o que eu ganho lá, com o bocadinho 
daqui, eu hoje vivo mais tranqüilo, entendeu? As filhas já estão 
mais criadas, uma já tá começando a trabalhar, se Deus quiser, 
para o ano, essa outra também já vai, deve trabalhar, né, e estudar 
à noite, então...

Continua trabalhando não para aumentar o rendimento fami-
liar mas para tentar mantê-lo no mesmo patamar anterior. Na 
mesma ponta, está o Seu Válter, motorista profissional, que, ao 
aposentar-se numa empresa de transporte de passageiros, em 1987, 
emprega-se numa empresa de transporte de cargas. Nesse caso 
apresenta-se uma correlação diferente, pois o reemprego coloca-se 
como oportunidade para aliviar um pouco as dificílimas condições 
de vida da família já que, se não acusa redução salarial, não tem 
também ainda nenhum dos seus cinco filhos regularmente inserido 
no mercado de trabalho.

Os casos em que a aposentadoria legalizada encerra, de fato, o 
tempo de trabalho, seis na pesquisa, demonstram ser uma variável 
decisiva para isso sua coincidência com o momento de dispersão do 
ciclo de vida doméstico daquela família nuclear (FORTES, 1974). 
Esta é, por exemplo, a situação de Seu Garcia, aliás um caso muito 
especial a que retornarei. Quando se aposenta, mantendo o mesmo 
salário anterior, seus quatro filhos já estão casados e tem agora 
sob sua responsabilidade apenas sua esposa. Para demonstrar o 
peso desta variável, pode ser trazido um segundo caso, o do Seu 
Souza. Embora ressentindo-se da queda paulatina de seu “salário-
-benefício” nos cinco anos de aposentadoria em relação ao seu 
salário no Estaleiro Mauá, não retorna ao trabalho pois tem também 
todos os filhos encaminhados na ocasião. Abre-se o espaço para 
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considerações de outra ordem pois ele não aceita o convite para 
continuar na empresa por considerar o trabalho muito perigoso e 
de muita responsabilidade. Avalia não ser compensador o segun-
do salário já que, levando em conta os acidentes de trabalho que 
tivera, não se sente em condições adequadas para permanecer no 
mesmo processo de trabalho. Prefere resguardar-se, manifestando 
seu temor por novos acidentes que, além disso, não seriam mais 
cobertos pela previdência social.

Neste cálculo também, como já assinalei e várias etnografias re-
gistram, considera-se a possibilidade da ajuda dos filhos e filhas, 
enquanto solteiros. Ela pode se realizar de formas diversas, com 
peso muito variável no orçamento doméstico. Em geral, é pen-
sada como transitória pois depois que os filhos e filhas se casam, 
constituindo a sua própria família, raramente se pode contar com 
uma contribuição regular, aliás não esperada. A ajuda regular que 
Seu Gérson recebe de dois filhos pode ser útil para compreender 
as situações em que é gramatical nos termos desta cultura. Um 
deles, o mais velho, o faz por obrigação já que sua primeira filha 
é criada por seus pais; o outro, contudo, o faz porque está bem 
empregado e é um bom filho (isto é, não tem obrigação). Mas, 
mesmo neste caso, não é o dinheiro que circula neste circuito mas 
compras, como a sinalizar seu caráter diferente. A ajuda financeira 
dos filhos casados aos pais transforma-se, mais comumente, em 
presentes, categoria através da qual recuperam sua inserção num 
amplo sistema de prestações totais em que a reciprocidade é o 
princípio fundamental em jogo (MAUSS, 1968). Em quase todas 
as casas das pessoas mais velhas, eletrodomésticos mais caros, 
por exemplo, são, em geral, presentes conjuntos dos filhos, fato 
que acresce seu valor e enche de orgulho o casal que os rece-
be. A recíproca também é verdadeira. Pais em situação estável 
desdobram-se para ajudar os filhos, em especial nas situações de 
desemprego, doando presentes e compras. Pais e filhos casados, 
responsáveis por núcleos familiares diferentes, sustentam assim 
uma intensa rede de ajuda mútua.

O esboço deste quadro mais geral visa estabelecer algumas das 
correlações primeiras dedutíveis dos discursos e atuação dos 
aposentados e reafirma, numa primeira aproximação, a profunda 
ligação entre trabalho e família. Sob esse ponto de vista, a aposen-
tadoria como desligamento do trabalho, valorizada no destaque 
dado ao momento de sua obtenção, deve ser confrontada com 
as condições objetivas de manutenção da família, minimamente 
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dentro dos padrões anteriores. É dessa confrontação fundamental 
que se delinearão alguns dos movimentos posteriores dos aposen-
tados, gerando atuações que levarão ainda em consideração uma 
série de outros fatores, como demonstra a avaliação do Seu Souza, 
citada acima. Se nos limitarmos aos abundantes dados,  estatísticos 
e qualitativos, que marcam a insuficiência do “salário-bene fício” 
dos aposentados, quando tomado em termos absolutos, podemos 
trabalhar com uma hipótese de investigação que estabelece uma 
ligação imediata entre “necessidade econômica” e retorno ao 
trabalho. Esta hipótese, embora responda pelos aspectos mais 
gerais de um número expressivo de casos, impede o acesso a todo 
um campo de significados que se entrelaça dentro desta questão, 
deixando também inexplicados uma série de outros. Elimina, 
principalmente, a possibilidade de compreender o que se concebe 
como “necessidade”, os recursos de diversas ordens que podem 
ser acionados e o contexto da hierarquização e opção entre idéias-
-valores que preside as escolhas e atuações das pessoas.

Numa das poucas pesquisas mais amplas feita sobre aposentadoria 
no Brasil, combinando técnicas qualitativas com uma abordagem 
estatística a partir dos dados fornecidos pela agência governamen-
tal sobre os tipos de aposentadoria no Estado do Paraná, Daniel 
(1979) confirma esta correlação primeira. Situando-se num debate 
com perspectivas psicologizantes que interpretam o reemprego 
como “necessidade emocional, psíquica” (DANIEL, 1979, p. 3), 
demonstra tratar-se, antes, de fenômeno social, acentuando os 
dados que apontam para as dificuldades de sobrevivência. Con-
clui, enfim, que “o trabalho constitui uma necessidade econômica 
para os aposentados” (DANIEL, 1979, P. 50). Estabelece, assim, 
o ponto de partida quando o universo da investigação recorta-se 
na classe trabalhadora. Para ir além é preciso agora qualificar 
esta “necessidade”, noção complexa cuja crítica tem sido feita 
na antropologia (SAHLINS, 1979), de modo que não se perca na 
abstração das “necessidades humanas”.

Sob este ângulo, tem importância também uma concepção, 
construída preliminarmente pelas reações ao achatamento dos 
rendimentos na aposentadoria no Brasil. Num contexto não-
-acadêmico, na imprensa, é notável o surgimento, relativamente 
recente, da categoria aposentado, decerto associado às extraordiná-
rias mudanças na pirâmide etária brasileira, com um significativo 
aumento da população idosa, e às agruras de um sistema de 
previdência social muito mal administrado. O “aposentado gené-
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rico”, por essa via, transformado numa categoria e numa situação 
nacionalmente reconhecida, é percebido pela acirrada luta que 
as associações de aposentados, surgidas a partir dos sindicatos 
de trabalhadores, travam, nos últimos anos, pelos seus direitos 
econômicos. Constrói-se, assim, numa visão necessariamente 
reducionista, porque reproduz o que é “notícia”, uma concepção 
que hoje atravessa a sociedade brasileira do que estou chamando 
o “aposentado genérico”, movido por uma privação permanente e 
geral. Economizando-se importantes diferenças socioeconômicas 
cristalizadas pelo próprio sistema nacional de previdência social 
que através do pagamento de benefícios “consagra a estratificação 
da cidadania ao vincular os benefícios monetários à contribuição 
passada” (SANTOS, W. G., 1979, p. 111), abstraem-se também 
importantes diferenças culturais. A homogeneização operada neste 
nível tem, certamente, um papel a cumprir no jogo político e é 
aí que deve ser considerada. Todavia, aparece em determinados 
momentos do discurso dos trabalhadores investigados que, então, 
se percebem como este “aposentado genérico” quando enfatizam 
o papel do trabalhador na construção da nação e têm como seu 
principal opositor o governo, que não valoriza o trabalhador.

De homem/trabalhador a aposentado genérico há uma mudança 
de nível de abordagem e inevitáveis perdas em termos do campo 
mais específico de significados em que se movem, do mesmo modo 
que o “índio” só existe no confronto com uma sociedade nacio-
nal. Não há dúvida de que as lutas mais gerais dos trabalhadores 
aposentados criam uma representação sobre eles que interage com 
suas próprias representações, homogeneizando-os sob esse ponto 
de vista. Contudo, este nível só engloba os outros nos contextos 
políticos mais gerais e é assim que aparece nos seus discursos e 
atuações na Associação de Aposentados de Niterói e São gonçalo. 
Para as questões que são aqui colocadas, como venho afirmando, 
outro terreno deve ser mapeado.

Assim, de uma necessidade econômica também genérica é necessá-
rio passar para o modo como se apresenta na relação entre família 
e trabalho e ainda, fundamentalmente, para o que representa uma 
certa disponibilidade financeira, dificilmente classificável como 
elementar, para o homem/trabalhador. Este aspecto, já observado 
na literatura disponível, pode ser tão importante, segundo o relato 
de Hoggart, que seria um padrão sustentado mesmo nas situações 
mais críticas de desemprego (1973, p. 68-69). A opção de continuar 
trabalhando, quando a família se reduz ao casal, pode representar 
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também uma espécie de acordo doméstico, admiravelmente expli-
citado por Seu Jefferson, em que o “salário-benefício” mantém a 
casa, resguardando a ética do provedor, enquanto o outro trabalho, 
sem carteira assinada, resguarda e permite recuperar uma outra 
independência, justamente aquela do homem em relação à sua 
mulher. Um é o salário do trabalhador, o outro é o pagamento 
do homem.

Agora, eu me aposentei, continuei trabalhando embora sem 
carteira assinada, mas continuo, entende? Porque é aquele tal 
negócio, é aquilo que eu disse, eu gosto de ser independente, num 
gosto de ser pendente a ninguém, entende? A única pessoa que 
eu tenho que dar satisfação é quem? É ela [a esposa], né? Mas 
dependente do dinheiro que eu recebo, que eu dou a ela, que é 
ela, se não é ela talvez eu fosse um joão-ninguém, porque é ela 
que manobra realmente a casa, é ela que manobra o dinheiro. 
Não é conforme muitos caras aí dizem: ah, sua mulher manda em 
você, sua mulher é autoritária em você. Num se trata disso. Eu 
acho que aí é que está o fator  primordial das coisas. Seu eu fosse 
um homem violento, se eu fosse um homem que num aceitasse 
tudo aquilo que ela faz, que eu sei que é em benefício meu e 
dela, mais meu do que dela, né, porque ela é a dona-de-casa, né 
ela num quer saber, tem que entrar pra dentro de casa, então o 
que aconteceria? Nós já não teríamos tantos anos de vida junto. 
Porque se eu fosse um homem arrogante, metido a autoritário, 
que eu não aceitasse certas coisas, então... Então, por ela, eu 
num trabalhava mais. Mas independente do dinheiro que eu 
dou a ela, eu gosto de ter um dinheirozinho na minha carteira, 
eu gosto de fazer uma franqueza com meus amigos, com meus 
filhos, no final de semana tomar uma cerveja, entende? E gosto 
de ter um dinheiro, gosto de ter um dinheiro na minha carteira, 
porque isso é meu, desde o tempo de solteiro. Porque é duro, 
você tá na rua, você pode estar bem vestido, estar assim, estar 
assado, mas meter a mão na carteira, num ter um tostão no bolso! 
É duro pra dedéu, né! Então eu gosto de ter esse dinheiro, seja 
lá a importância que for. (Seu Jefferson)

Não é à toa que chamam suas mulheres de patroas, meio jocosa-
mente. Elas encarnam, no papel de donas-de-casa, no qual também 
foram imobilizadas, todas as expectativas que cercam os homens/
trabalhadores, que, no momento do casamento, fizeram com que 
perdessem a independência relativa que tinham. Aposentar-se pode 
ser a oportunidade de recuperar parte dessa independência, não em 
relação ao patrão, mas à patroa. Também não é fortuita a referência 
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ao tempo de solteiro, restabelecendo uma certa continuidade da 
independência masculina, mesmo que submetida aos imperativos 
primeiros da manutenção da casa. Logo, concerne muito mais aos 
terrenos de uma “economia moral” (THOMPSON, 1972).

A concepção da aposentadoria como um tempo de libertação 
correlacionada aos movimentos efetivamente realizados pelos 
aposentados, organiza-se, contudo, dentro de um outro recorte 
temporal. Isto porque aqueles trabalhadores que permanecem, 
mesmo intermitentemente, no mercado de trabalho, obviamente 
não o fazem indefinidamente. Alguns dos trabalhadores que tinham 
voltado a trabalhar, já se encontravam definitivamente parados na 
época da pesquisa (Seu Neto, Seu Gérson, Seu Guido, Seu Juraci, 
Seu João, Seu Lino e Seu Novaes). Examinando a questão sob essa 
perspectiva, desenha-se um outro quadro, que permite apreender 
alguns significados ainda encobertos. Não se trata aqui de impor 
à prática uma coerência lógica que lhe é externa, perigo contra o 
qual nos alerta Bourdieu (1980, p. 144), afirmando que 

[...] il faut reconnaître à la pratique une logique qui n’est pas celle 
de la logique pour éviter de lui demander plus de logique qu’elle 
n’en peut donner et de se condamner ainsi soit à lui extorquer des 
incohérences, soit à lui imposer une cohérence forcée.

Trata-se de explorar as articulações possíveis, no interior desta 
configuração de idéias-valores, dos aspectos que podem ser ana-
liticamente separados, explorando particularmente o modo pelo 
qual, na situação específica da aposentadoria, condições objetivas 
transformam-se em experiências sociais significativas.

Para efetuar esta análise é imprescindível distinguir aposentadoria 
e velhice, condições que, se aparecem articuladas muitas vezes nos 
discursos, mantendo uma interligação que deve ser esclarecida, têm 
também referenciais diversos. Vejamos, primeiro, como se ligam.

A aposentadoria, como acumulação de tempo de trabalho, con-
funde-se necessariamente, com a concepção de velhice, como 
acumulação de tempo de vida, já que o trabalho, impondo-se 
desde muito cedo para estas pessoas, como suas histórias de vida 
demonstram, é um dos recortes fundamentais através do qual fazem 
a releitura de suas vidas. A vida profissional, percorrida dentro 
do eixo do “saber prático”, é permanentemente incorporada, num 
sentido muito preciso. É o corpo que se utiliza integralmente no 
trabalho e é ele que acumula o tempo de trabalho. Há uma con-
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cepção muito explícita de que o trabalho consome o corpo sob a 
forma do desgaste físico. Como o trabalho pesado é masculino, 
esta concepção desdobra-se na idéia de que os homens morrem 
mais cedo do que as mulheres por causa do desgaste físico (Seu 
Carlindo), que, se se refere principalmente ao consumo do corpo 
pelo trabalho, é atribuída, igualmente, aos excessos nos vícios 
masculinos (farras, bebidas e cigarros). A velhice, por sua vez, 
define-se também, incontestavelmente, por mudanças que são 
percebidas no corpo e relacionam-se a uma idade vaga. Não há 
um tempo cronológico determinado para alguém ser chamado ou 
sentir-se velho (empiricamente pode ocorrer aos 40 ou aos 80), 
mas a velhice está, sem nenhuma dúvida, relacionada com a idade 
em que o corpo rejeita uma série de movimentos, em qualquer 
área da vida:

Precisa fazer um centro de melhoramento, se unir pra poder tomar 
conta, porque do contrário num tem jeito. Eu acho que tem que ser 
assim mas, sou franco pra você, a minha idade já não tá pedindo 
isso. Sabe por quê? Porque o meu fosfato já tá sendo pouco. Tem 
que ser jovem igual a você. E vamos dizer assim , meus filhos, 
eles que têm que procurar levantar. A gente dá a idéia, porque 
do contrário, num tem doutor que dê jeito. (Seu Neto, 56 anos)

Você sabe de uma coisa? A gente, quando chega a certa idade, a 
gente se encosta. Não quer dizer que a gente passe a não gostar 
das coisas. A gente gosta das coisas, igual gostava ou até mais, 
mas a gente se encosta, se acomoda de uma tal maneira que, no 
fim, dá a impressão que a gente não tá mais gostando daquilo, 
mas a gente gosta. Eu, por exemplo, gosto do choro. Poxa vida, 
que coisa linda! Um regionalzinho aí, mesmo um cavaquinho, um 
violão, um pandeirozinho. Ah, que farra boa! (Seu João, 70 anos)

O termo que atravessa os discursos sobre a aposentadoria e sobre 
a velhice, operando sua integração, é o cansaço. Na velhice, o 
cansaço apodera-se integralmente da pessoa que, como diz o Seu 
João, se encosta, se acomoda, não investindo nem mesmo nas 
coisas de que mais gosta ou em que mais acredita. Mas o cansaço 
é também um velho conhecido dos trabalhadores, já acusado pelos 
jovens após uma jornada intensiva de trabalho, como se pôde ver 
no capítulo anterior. Nesse sentido, o momento da aposentadoria 
legal é interpretado como uma possibilidade nova de interrupção 
nesta acumulação contínua de jornadas desgastantes, de consu-
mo do corpo no trabalho, que produzem um cansaço ampliado, 
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síntese de toda uma vida de trabalho. O curto diálogo seguinte é 
bem ilustrativo deste aspecto:

– Quando o senhor se aposentou, o que o senhor queria fazer 
então?

– Me aposentar.

– Mas não pensava em fazer alguma coisa?

– Descansar o meu corpo. Eu comecei muito cedo.

– O senhor se sentia cansado?

– Claro que cansa! É que você não sabe o que é uma fundição!

(Seu Gérson)

Registrando a ignorância da pesquisadora que, por vários motivos, 
não podia mesmo saber do que ele estava falando, Seu Gérson 
passa então a explicar longamente o modo pelo qual foi intensa-
mente utilizado, por dias e dias seguidos, num processo de trabalho 
absolutamente desgastante.

No entanto, se o cansaço define igualmente o momento da apo-
sentadoria e o da velhice, há diferenças importantes em seus 
referenciais e na sua amplitude semântica. Enquanto o cansaço 
que se apresenta na aposentadoria é, muito especificamente, aquele 
referido ao trabalho e, em alguns casos, como o do Seu Gérson, 
a um tipo particular de trabalho, o cansaço que define a velhice é 
muito mais abrangente e definitivo, envolvendo diversos aspectos 
não contidos no cansaço do trabalho, aproximando-se da idéia, 
profundamente desvalorizada, de inatividade.

Por outro lado, a idéia de velhice associa-se muito de perto à maior 
freqüência e intensificação dos processos qualificados como de 
doença. Certamente, estar doente não é uma característica exclu-
siva do tempo da velhice. Mas as duas concepções mantêm um 
referencial comum que é a incapacitação para o trabalho, de modo 
algum acoplada ao conceito de aposentadoria. Numa pesquisa 
anterior (GUEDES, 1985), eu já tinha percebido a estreita relação 
estabelecida entre a concepção de doença e a impossibilidade de 
trabalhar, já que o campo de abrangência maior do conceito estava 
referido, necessariamente, à incapacidade para o trabalho. Sinto-
mas físicos considerados sem importância, que não impedem a 
pessoa de trabalhar, não são classificados sob a rubrica de doença. 
No mesmo sentido, a inatividade liga-se, mais perfeitamente, à 
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concepção de velhice que à de aposentadoria. Em certos contex-
tos, aparecem completamente sintetizadas. É o caso, por exemplo, 
do seu Garcia, que após ter trabalhado durante vinte anos, sem 
registro legal, num clube de golfe do Rio de Janeiro, só começa a 
acumular tempo computável para a aposentadoria quando passa 
a trabalhar na prefeitura, onde ficou mais 33 anos. Entre todos os 
entrevistados, é o que se aposentou mais tarde (73 anos), mas, 
mostrando a desvalorização da aposentadoria por velhice, enfatiza, 
sempre, na entrevista e nas conversas, que se aposentou por tempo 
de serviço, já que sua certidão de nascimento registra cinco anos 
a menos do que tem realmente. Elaborava sempre a ligação entre 
aposentadoria, doenças e  velhice:

A gente quando tá na ativa pensa que a aposentadoria é boa 
porque o camarada que tá aposentado sabe que num tem mais 
responsabilidade pra nada, ele só tem que andar direito, né, pra 
saber o que é dele, mas estando trabalhando quer dizer que tá 
com saúde. Eu quando aposentei, aposentei com saúde, depois 
que eu aposentei é que eu fiquei doente. 

O homem que se aposenta é inválido, só tem que andar direito, 
né. Você vê, num faz mais nada e fica ruim. Porque eu num quis, 
quando me aposentar, sair trabalhando mais pros outros. Isso eu 
disse sempre: quando eu me aposentar eu num vou trabalhar mais. 
Eles me chamaram aí, pra trabalhar em jardim, por minha conta. 
Eu disse: num quero, porque eu vou ser mandado, de mandado 
chega o que eu fui sempre, o que eu fui mandado sempre, sessenta 
e tantos anos que eu fui mandado pelos outros. Então se eu me 
aposentar é pra ninguém mandar mais em mim. A gente depois 
de velho: faz isso, faz aquilo outro, eu não! Agora, tem muita 
gente que se aposenta pra bestar!

É porque, no seu caso, o momento da aposentadoria e a identifi-
cação do momento da velhice se confundem, de um lado, como 
libertação da subordinação ao patrão, de outro, como inatividade 
involuntária, causada pelo comprometimento físico, que é cons-
truída uma correlação que leva ao estranhamento da inatividade 
daqueles que ainda considera novos, questionando a própria 
identidade de homem/trabalhador nestes casos, em seu próprio 
cerne, isto é, no englobamento da unidade familiar, da mulher em 
especial, pela atividade do homem:

Se eu sou preguiçoso, se a mulher vai trabalhar pra me sustentar, 
aí é que eu num faço mais nada. A minha vida vai ser só no bote-
quim bebendo e essas coisas. A minha mulher tá me sustentando. 
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Tá certo: o homem precisou, tem a mulher pra ajudar ele, numa 
necessidade. Agora tem muita mulher aí que só tá sustentando 
homem na vida. Novo, garoto novo, aposentado. Por que esse 
homem tá aposentado? Com 30, 40 anos. (Seu Garcia)

Há, portanto, uma desvinculação da aposentadoria e da inativi-
dade. A prontidão para o trabalho pode ser mantida e é, de certo 
modo, esperada mesmo depois da aposentadoria. Como diz o Seu 
Quirino, que se aposentou aos 55 anos, não podia ficar parado em 
casa, porque era novo ainda, com disposição para o trabalho. Este 
tempo, também limitado, apresenta-se então sob um novo ângulo, 
aquele da obtenção de tempo liberado para prosseguir na busca de 
melhores condições de manutenção da família ou de recriação de 
uma independência financeira maior para o exercício da masculi-
nidade. Nesse sentido, o “salário-benefício” é uma base de cálculo 
que envolverá uma série de aspectos, constituindo-se num “fundo” 
que, em última instância, possibilitará posicionar-se de um modo 
novo diante das mesmas situações anteriormente vividas.

Temos, assim, se agregarmos aos discursos a direção mais geral das 
trajetórias no período posterior à aposentadoria, na verdade, duas 
passagens e não uma. O fato de aparecerem juntas num número 
considerável de casos faz com que sejam confundidas, parecendo 
estar intrinsecamente ligadas. Aposentar-se não é a mesma coisa 
que estar velho.

A primeira passagem – a da aposentadoria legal – é obtida após a 
comprovação, junto à agência governamental, de que há acumu-
lação suficiente de tempo de trabalho (ou doença incapacitante, 
caso muito comum, mas que coloca problemas especiais que 
serão tratados adiante) e conduz a uma etapa que se caracteriza, 
primeiro, pela criação de um espaço de independência (em relação 
ao patrão ou em relação à esposa) e uma recriação da relação com 
o trabalho. Trabalhar não é mais o imperativo que era antes mas 
uma decisão que leva em conta uma série de fatores que aparecem 
entrelaçados em cada caso: o momento do ciclo de vida da família 
nuclear da qual é provedor e que, em última instância, dá sentido ao 
seu trabalho; a forma específica de utilização daquele trabalhador 
em sua vida profissional anterior; as inserções que teve até aquele 
momento que lhe dão competência maior ou menor num “saber 
fazer” que o torna mais ou menos atraente para o mercado e tam-
bém o mercado mais ou menos atraente para ele; a possibilidade 
do trabalho independente; a inserção maior ou menor nas redes 
masculinas locais que possam sustentar e legitimar suas opções, 
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e muitos outros de importância menor. Além disso, é bastante 
marcado o sentido muito mais irregular e instável do trabalho 
neste momento. Todo o período contrapõe-se à estabilidade tão 
ansiosamente buscada antes e já cristalizada pela aposentadoria. 
Mesmo nas inserções mais formalizadas, com carteira assinada, 
as condições de trabalho são avaliadas cuidadosamente e não se 
permanece mais num emprego onde o sacrifício é muito grande 
ou onde a relação com os superiores imediatos é explicitada por 
formas de autoritarismo muito evidente. Inúmeros episódios 
são contados nesse sentido, enfatizando as saídas de empregos 
e não as entradas. O retorno ao trabalho,  nesse momento, retém 
cuidadosamente um certo espaço de independência relativa. Por 
isso, é duplamente revoltante, para o Seu Zuzinha, a permanência 
ininterrupta no mesmo emprego.

Este período termina, inexoravelmente, com a chegada da velhice 
que implica num afastamento completo do trabalho para outros, 
embora as tarefas relacionadas à sua própria casa prossigam in-
definidamente. Esta segunda passagem não tem diploma legal. É 
percebida e marcada pelo próprio trabalhador e denunciada, não 
por um tempo, mas pela acumulação de doenças em seu corpo, 
instalando-se num domínio primariamente definido como físico 
mas estendendo-se de modo muito envolvente para todas as esferas 
de sua vida, tornando-o, paulatinamente, um inativo. Por essa via é 
que Seu Lino se percebe, após ter-se aposentado e ainda retornado 
ao trabalho por sete anos no mesmo estaleiro. A segunda parada 
é explicitamente vinculada às doenças:

Eu agora num faço nada, num posso fazer nada. É sentir dores, 
passar mal e de vez em quando internar num hospital. Mas nada. 
Até ver televisão me atrapalha. Por causa das dores de cabeça. 
Ainda sinto, minha pressão num desce. É parado mesmo, parado.

Mas um dos tipos de aposentadoria baseia-se, justamente, na inca-
pacidade para o trabalho expressa na figura legal da aposentadoria 
por invalidez, restabelecendo a síntese entre aposentadoria e ina-
tividade mas não, obrigatoriamente, entre aposentadoria e velhice. 
É justamente isto que transforma tais casos nos de mais complexa 
negociação no interior da família e no local, além de colocar  sérios 
problemas legais para as possibilidades de reemprego, já que tais 
aposentadorias podem ser canceladas pela previdência social caso 
se comprove que a incapacitação foi superada.
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Quando tomada em termos estatísticos, no conjunto dos tipos de 
aposentadoria, há um nítido predomínio das aposentadorias por 
invalidez no município de São Gonçalo, segundo dados do INPS 
(ver Tabela 8), situação que se repete nos dados colhidos por Daniel 
(1979, p. 7) para Curitiba e o Estado do Paraná, constituindo-se em 
cerca de metade do total. As aposentadorias por invalidez concen-
tram-se, mais particularmente, nas situações de doenças crônicas, 
de mais fácil comprovação do que as doenças e acidentes de tra-
balho que também recobrem. Seria necessária uma investigação 
mais exaustiva, neste nível de abrangência, para que se pudesse 
fazer inferências relevantes sobre o tema. O que desejo marcar 
apenas é que, em termos globais, não é uma situação incomum. 
Ao contrário, aposentar-se por invalidez é a probabilidade mais 
viável para o conjunto dos trabalhadores vinculados ao sistema 
nacional de previdência social.

É, contudo, uma situação incômoda para aqueles que se movem 
dentro de uma configuração de idéias-valores que enfatiza o tra-
balho e a força masculina como eixo de identificação. Nos três 
casos de aposentadoria por invalidez acompanhados na pesquisa 
(Seu Devair, Seu Juraci e Seu Guido) não houve paralisação 
de atividade após a aposentadoria, e seu padrão de inserção no 
mercado de trabalho era muito semelhante ao de qualquer outro 
aposentado, isto é, irregular e instável. Registravam, inclusive, 
períodos de trabalho legal, através do expediente da segunda car-
teira. Entretanto, especialmente nos casos de Seu Guido, dentro 
da família na qual ocupa uma posição peculiar, e de Seu Juraci, 
nas redes masculinas locais, já que vive sozinho, estavam per-
manentemente divididos entre sua condição de homens doentes, 
leia-se incapazes do trabalho pesado, e sua condição de traba-
lhadores, isto é, disponíveis para o trabalho. Como este tipo de 
aposentadoria requer um período relativamente longo de encosto 
no INPS, cerca de quatro anos mais ou menos, embora em certos 
casos possa chegar a muito mais, com seguidas perícias médicas, 
supõe-se que ele é passível de alguma manipulação por parte do 
trabalhador que, embora plenamente aceitável como estratégia 
para a obtenção do “salário-benefício”, não é automaticamente 
aceitável como justificativa para a inatividade. Dona Marlene, por 
exemplo, esposa de Seu Guido, sempre o pressionou para voltar 
ao trabalho, conseguindo, em algumas ocasiões, empregá-lo com 
conhecidos de sua patroa, considerando absolutamente despropo-
sitada a inatividade por problemas cardíacos porque, dizia, se for 
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ver, todo mundo tem problema do coração. A desqualificação da 
doença, trazendo em seu bojo a suspeita da preguiça e da vagabun-
dagem, paira difusamente sobre aqueles que não se aposentaram 
por tempo de serviço, forma definitivamente valorizada. Se a 
isso se acrescentam excessos no alcoolismo – tema, como vimos, 
muito freqüente – inicia-se um processo de acusações, como o 
ocorrido com Seu Guido. De uma certa forma, os aposentados por 
invalidez são mais fortemente pressionados a permanecer ativos 
que os outros. Nestes casos, agrega-se a necessidade de provar 
que são, realmente, trabalhadores. Embora a observação de suas 
atuações neste sentido não apresente diferenças significativas dos 
outros, possivelmente com apenas alguns períodos mais extensos 
de não-emprego, seu discurso tem dupla pontuação, costurando 
em todos os momentos a doença e a prontidão para o trabalho:

Eu gosto mais de trabalhar do que de ficar sem trabalho. Se tivesse 
possibilidade, eu tava trabalhando, pra render mais, mas eu num 
tenho possibilidade. Eu hoje peguei, capinei ali na minha casa, 
mas tem dia que eu num agüento nada, num agüento nada. Se 
eu pudesse trabalhar era melhor, mas eu num agüento mesmo. 
Esses dias aí, eu até queria arranjar um biscate, mas chega no 
dia eu tô... Num tô legal, num adianta mesmo não. Tem dia que 
eu sou igual um cabrito novo, tô pulando e tal, mas tem dia que 
é ruim. (Seu Juraci)

Sua condição de homem doente é exposta pela via da imprevisi-
bilidade que impede sua disposição para o trabalho de realizar-se, 
não se apresentando um aspecto sem o outro. Seu Guido, por 
outra via, enfatiza sua possibilidade de realizar trabalhos leves e 
os embaraços a que se expõe quando tenta entrar no mercado de 
trabalho, devido à proibição do INPS, mesmo com a segunda car-
teira. Culpa, assim, o governo pelas suas dificuldades financeiras 
– é o que recebe menos dentre todos (um salário mínimo) – que, 
simultaneamente, o impede de trabalhar. Conta, várias vezes, a 
ocasião em que foi pego trabalhando, acentuando o risco de perder 
a aposentadoria. Expõe sua disposição para o trabalho entremeada 
com as queixas ao governo:

Também tem essa desconfiança nesses casos, a gente vê. O 
senhor vê milhares nessa vida braba, que ficam por aí, nesses 
bancos sentados. Ficam com medo de trabalhar porque o se-
nhor já pensou o que é uma fiscalização pegar o senhor num 
ramozinho desse, jogar o senhor na rua, porque o senhor tá 
trabalhando aquele serviço? Porque o trabalhador não tem valor! 
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O vagabundo, sem trabalho, tem o valor e ninguém sabe o que o 
governo quer! O governo, em compensação, acha que tem que 
olhar mais o vagabundo que o próprio trabalhador. Porque eles 
deviam dar um auxílio pra esse pessoal que não pode mais com 
o serviço pesado, mas deixa ter um compromisso. Um engraxate, 
um faxineiro, um serviço desses qualquer que ache que a pessoa 
tem vontade e saiba praticar um trabalho desse. Porque eu não 
tenho oportunidade, com esse problema, de trabalhar num outro 
biscate, porque eu mostro os meus documentos, eu tenho carteira. 
Eu tenho duas carteiras! Num ônibus, principalmente, eu posso 
trabalhar num ônibus, mas não me esforço muito por causa da 
perna [semi-imobilizada por acidente dentro de um hospital], 
como porteiro eu posso trabalhar, como vigia, eu posso traba-
lhar. Mas eu fico com medo de trabalhar num ônibus, porque 
fico sentado o dia todo, no ônibus não me esforço muito pra 
conseguir. (Seu Guido)

Com “salários-benefícios” ainda mais reduzidos pelo tipo de 
aposentadoria, os aposentados por invalidez têm potencializadas 
as pressões econômicas que estão urdidas dentro das expectati-
vas em relação ao provedor, por pressões de outra ordem que já 
não submetem, tão diretamente, aqueles que adquiriram o direito 
a expor o seu cansaço no trabalho. Obrigados a sustentar com 
mais rigor a identificação como trabalhadores, posta em perigo 
pela classificação, que também devem assumir, como inválidos, 
enfrentando as suspeitas que se tecem em torno deles, mais ou 
menos vagas conforme a situação e o momento, procuram evitar, 
de todos os modos, entregar-se à inatividade. Vivem dramas co-
tidianos, precisando provar, simultaneamente, sua incapacidade e 
sua capacidade, sua doença e sua prontidão como trabalhadores. 
Um recurso extremamente importante para isso, utilizado por todos 
os aposentados sem distinção, é a recuperação circunstanciada de 
suas qualidades como trabalhador, de sua competência técnica e 
do seu desempenho na responsabilidade e sacrifício pela família. 
Este é seu mais importante capital, que usam para negociar suas 
identidades nos espaços valorizados. É também o que colocam em 
jogo quando solicitados, numa pesquisa, a contar as suas  vidas.

*****

Ao trabalhar com aposentados, um tema sempre se colocou para 
mim de um modo um tanto vago. Embora não estivesse contido, 
em princípio, no recorte da pesquisa, aparecia de modo subliminar 
nas questões que eu fazia, no modo como as fazia, na expectativa 
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das respostas. De um certo modo, eu operava com uma associação 
entre aposentadoria, velhice e memória. Penso que este é o momen-
to e o lugar de considerar o material da pesquisa sob este ângulo, 
em especial tomando a questão das histórias de vida, instrumento 
tão importante na antropologia.

No período inicial da pesquisa, sempre que fazíamos contato com 
alguém, através da ampliação dos networks em que nos fomos 
inserindo, estratégia precedente à construção de um campo de ob-
servação dos processos de interação, o passo inicial era, sempre que 
consentido, a realização de uma entrevista gravada com a pessoa 
quando se colocava, quase como um “mote” a ser desenvolvido 
pelo entrevistado, o pedido para que ele “contasse a sua vida”, 
intencionalmente vago, dentro das técnicas mais comuns da an-
tropologia. É claro que isso não funcionava muito com os rapazes 
e moças que resumiam, com uma certa dificuldade comprobatória 
da inadequação da demanda do entrevistador, em cerca de cinco 
minutos, o que achavam que estávamos esperando como resposta. 
Era necessário fazer perguntas mais específicas para provocar o 
seu discurso, que não é, absolutamente, isento de recordações e 
avaliações do que se passou até então. Como era de se esperar, 
com os aposentados e suas esposas, a proposta funcionava ad-
miravelmente. Não apenas atendiam com presteza à solicitação 
como demonstravam um certo prazer neste olhar retrospectivo, 
recuperando o tempo vivido com riqueza de detalhes. Muitas 
vezes, a entrevista era, ao seu final, avaliada positivamente como 
oportunidade de botar o passado pra fora, lembrar coisas que 
vão ficando esquecidas. Lask (1991), trabalhando com histórias 
de vida de operários aposentados da Companhia Siderúrgica Na-
cional, com uma preocupação diferente, a de fazer história social, 
registra também a mesma experiência e faz uma relação entre a 
oportunidade proporcionada pela pesquisa a estas pessoas de terem 
um ouvinte interessado nas suas lembranças com a possível falta 
de espaço para que as pessoas mais velhas elaborem seu passado.

De fato, a própria busca das pessoas como “aposentadas” e a soli-
citação inicial da entrevista instituem um modo de relação que se 
erige no espaço aberto pelo interesse na memória do entrevistado. 
Em conseqüência, este é um dos aspectos pelo qual o pesquisador 
será sempre percebido. Nada há, portanto, de extraordinário no fato 
de que estas lembranças sejam continuamente expostas e explora-
das ao longo da relação, embora, é claro, outros temas venham se 
colocar com a mesma força. Colocar a questão desse modo implica, 
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todavia, estabelecer também um lugar para que esta memória se 
exponha, certamente de “menos valor”, já que depende de uma 
situação incomum para se efetivar no discurso. Como a pesquisa é, 
como sabemos, todo o tempo, uma situação incomum, poder-se-ia 
concluir que não há espaço, no viver cotidiano, para a memória ou, 
no máximo, que o artificialismo da situação de pesquisa impede 
que se avalie esse lugar. A corroborar a primeira hipótese está 
uma interpretação, geralmente aceita sem muita discussão, que 
se estrutura a partir de uma correlação estreita entre memória e 
velhice. A velhice seria o “tempo de reviver”, e as lembranças se 
constituiriam numa espécie de privilégio às avessas dos velhos. 
Privados da vida, “inativos”, os velhos estariam, fundamentalmen-
te, referidos a um passado no qual, afinal, encontrariam as únicas 
referências significativas que sustentam o seu existir. A partir desta 
correlação, generalizante, busca-se o lugar do velho e da memória 
colocando-os nos diversos tipos de sociedade. Teríamos, então, 
sociedades que valorizam os velhos porque valorizam a memória 
que incorporam e outras que os desvalorizam porque não têm 
espaço para o passado. Esta é uma interpretação muito comum 
da “velhice na sociedade industrial”, um dos subtítulos de Ecléa 
Bosi (1987), que poderia ser colhido também em outros textos. 
Nesse sentido, constrói-se a interpretação de que “a sociedade 
rejeita o velho, não oferece nenhuma sobrevivência à sua obra”, 
“perdendo a força de trabalho ele já não é produtor nem reprodutor” 
(BOSI, 1987, p. 36). Reconhecida como uma das idéias da classe 
dominante impostas a toda a sociedade, através de mecanismos 
explícitos e inexplícitos de inculcação de que dispõe, faz com 
que as pessoas ajam “como loucas, porque delineiam assim o seu 
próprio futuro” (BOSI, 1987, p. 36).

Penso que é necessário recolocar os termos desta questão. Em 
primeiro lugar, considerando já como pressuposto que o recorte 
“velhice” é sempre uma apropriação cultural específica do curso 
biológico da vida humana, há muito mais possibilidades de se 
pensar o lugar do velho do que simplesmente valorizando-os ou 
desvalorizando-os como depositários da memória, aspecto que, por 
definição, seria desqualificado numa sociedade que se registra de 
tantas outras formas. Os velhos Suyá (SEEGER, 1980), por exem-
plo, se são fundamentais para a execução correta de cerimônias 
elaboradas, repetidas apenas esporadicamente, como proprietários 
de um saber necessário à reafirmação da identidade de todos, são 
também, em sua concepção, em seu discurso e em sua atuação, 
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marginais em relação à configuração de idéias-valores Suyá, em 
cada um dos ângulos pelos quais pode ser tomada (SEEGER, 1980, 
p. 71). É, contudo, uma marginalidade ativa, que realiza em todos 
os atos e a cada momento a oposição lógica e simbólica a tudo que 
orienta a identidade Suyá, reafirmando-a, portanto, pela criação 
da sua inversão. Logo, não está fora da cultura mas, muito ao 
contrário, erige-se como uma de suas dimensões. Assim também 
a inatividade que caracteriza a condição de velhice entre os traba-
lhadores investigados, exposta sinteticamente na expressão de seu 
Lino – é parado, é parado mesmo – no encosto e na acomodação 
percebidos por seu João, tem como referência fundamental o eixo 
de construção de sua identidade de homens/trabalhadores que é o 
fazer. Seria um engano, todavia, como espero ter demonstrado em 
todas as páginas deste texto onde estas pessoas, que se classificam 
como velhas, aparecem atuando e interferindo na vida do local e 
da família, interpretar esta inatividade como ausência de interesse 
ou de possibilidade de interação efetiva na vida cotidiana. Deixar 
de fazer tem um significado preciso, central, sem dúvida, mas não 
implica abrir mão do “saber fazer” e de atuações que podem não 
ser tão valorizadas neste campo de significados, mas têm lugar 
importante na composição mais global da vida das pessoas.

Mais importante ainda é realizar uma outra distinção analítica na 
questão que, ao vincular memória e velhice, cristaliza um sen-
tido de história que desliza no seu interior sem que pareça estar 
ali. Debert (1986) chama a atenção para essa associação. Nesse 
sentido, só os “velhos” ou, ao menos, principalmente eles seriam 
capazes de dar conta quer das histórias de vida quer, no caso dos 
trabalhadores, da “versão que os oprimidos e desprivilegiados 
têm dos grandes e pequenos acontecimentos” (DEBERT, 1986, p. 
141), compondo o interesse atual dos historiadores pela “história 
oral”. Um dos aspectos desta questão é, no meu entendimento, 
exposto com muita propriedade por Bosi quando, seguindo Hal-
bwachs, estabelece que “na maior parte das vezes, lembrar não é 
reviver, mas refazer, reconstituir, repensar, com imagens e idéias 
de hoje, as experiências do passado”(1987, p. 17). A memória, 
dessa ótica, não dá conta de um passado tal como foi mas de um 
passado tal como é visto dentro do presente. Ou, nos termos de 
Goody e Watt (1986, p. 30), referindo-se a culturas que não se 
registram na escrita, tudo que na memória individual – mediada 
pela herança cultural – deixa de ter relevância contemporânea, 
tende a ser eliminado pelo esquecimento. Assim, as experiências 
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sociais são unificadas e permanentemente retotalizadas, sendo, 
portanto, um processo contínuo que, se é mais evidente quanto 
mais experiência social é acumulada, não se instala a partir de um 
determinado ponto. Quanto a isso, creio já ter podido demonstrar, 
nos capítulos anteriores, que o olhar retrospectivo não é uma ca-
racterística dos mais velhos.

Repensar o passado a partir do presente não é um processo cons-
ciente que busque impor uma determinada racionalidade ao vivido. 
Os relatos demonstram a tensão entre as interpretações sugeridas 
pelo presente e as totalizações anteriores que se registraram em 
determinadas decisões e acontecimentos (para um extenso desen-
volvimento técnico-metodológico desta questão ver CABANES, 
1988). Esta propriedade das construções orais chama a atenção, 
ainda, para um outro aspecto que, embora já tenha sido muito 
explorado por vários antropólogos em relação a sociedades que 
são claramente “outras”, continua encoberto. Tanto a concepção 
de “história de vida” quanto a de “história oral” trabalham com 
uma noção não-explicitada de tempo linear e cumulativo que não 
é, necessariamente, o único possível como, às vezes, gostamos de 
pensar (LÉVI-STRAUSS, 1970, 1973). Há outros modos de pensar 
o tempo, como há outros modos de memorizar, não-linearmente 
e não-acumulativamente.

Sob esse ponto de vista, torna-se possível compreender o lugar da 
memória e a composição das histórias de vida desses trabalhadores 
sob o duplo aspecto em que se apresentam. É, à primeira vista, 
uma história linear que, mesmo não obedecendo rigidamente a 
seqüências cronológicas, embora o faça muitas vezes, compõe, no 
seu conjunto, um quadro de etapas, enfatizando uma continuidade 
e algumas descontinuidades que ordenam os relatos em termos 
de uma “evolução”. Este é um modo de pensar que não é, abso-
lutamente, privilégio dos velhos. É curioso que um menino de 13 
anos, como André, estabeleça a descontinuidade dos projetos que 
formulava na época da pesquisa em relação a projetos e avaliações 
que fazia anteriormente – quando era menor – evidenciando a 
atenção dirigida às mudanças e à acumulação de experiência. O 
corte das etapas, das fases da vida, é marcado com certa rigidez, 
atestando que as visões das trajetórias têm momentos e direção 
definidos. Nesta perspectiva, a história de vida dos aposentados 
e suas esposas permite apenas demarcar mais globalmente tal 
seqüência. Assim é que começam na família nuclear de origem, 
no período que agora delimitam como infância, apenas para, em 
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geral, negar que o tivessem, já que esta referência marca-se, para 
homens e mulheres, pelas dificuldades de sua família original, 
quer porque fossem muito pobres, tivessem muitos irmãos, ou, 
principalmente, porque tivessem perdido o pai, por morte ou aban-
dono da família e, em alguns casos, a mãe. Este começo introduz 
imediatamente, para homens e mulheres, o sacrifício precoce em 
suas vidas, apresentado como sua inserção no trabalho. Se, do 
ponto de vista que assumem agora, o trabalho nega a infância 
(simultaneamente afirmada como ponto de partida), são outras 
experiências e é outro momento que propicia esta leitura. Este 
tipo de inserção no trabalho, segundo o modo como contam sua 
história, é medido em relação à iniciação numa profissão (que é 
o modo como encaminham seus filhos). Desvalorizam de certo 
modo o trabalho que realizavam então, já que não implica apren-
der profissão, embora seja muito importante como trabalho duro.

Para os homens, o corte seguinte é, como já disse, a ida para o 
quartel e o serviço militar ou a dispensa. Não há diferenças subs-
tantivas nesta fase em relação ao modo como é vista ainda hoje 
para os rapazes, seguindo-se a inserção mais séria no mercado 
de trabalho, momento em que destacam suas diversas formas 
de crescimento no saber-fazer e sua conseqüente elevação na 
hierarquização interna dos trabalhadores em termos do “saber 
prático” . Nesse ponto, as mulheres não se colocam do mesmo 
modo, prosseguindo suas histórias não-interrompidas pelo exér-
cito no mesmo tom, até o casamento, quando, evidentemente, 
têm nova intercessão. Também, como sabemos, o casamento 
ou a chegada dos filhos determinará a distinção das trajetórias 
masculinas e femininas que se dividirão nas responsabilidades 
compartilhadas nos lugares de “pai provedor” e “dona-de-casa”. 
A partir de então, os homens enfatizam sua vida profissional e o 
relato feminino estende-se, longamente, sobre a casa e os filhos. 
Como também já assinalei, há novo corte nos relatos masculinos 
com a  aposentadoria.

É desnecessário, para o que pretendo demonstrar neste momento, 
recuperar cada uma destas etapas em seus detalhes. O sentido 
maior desta leitura que fazem é, de um lado, ordenar passagens 
corretamente e, de outro, colocar em foco a valorização da es-
tabilidade, medida pela permanência num mesmo emprego ou 
pela própria aposentadoria que, em si, é acumulação de tempo 
de serviço; pela continuidade do casamento, também medido 
pelos anos de sua duração; pela imobilidade no local, que produz 
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reconhecimentos enraizados no viver juntos várias etapas de suas 
vidas. O esboço deste quadro amplo, já suficientemente conhecido 
através de muitos outros trabalhos, visa apenas marcar que há uma 
leitura linear, separada em etapas progressivas e encadeadas, por 
parte dos trabalhadores, de suas histórias de vida, bem no sentido 
apontado por Van Gennep (1969) de que “viver é passar de uma 
etapa a outra, de uma idade a outra”. Logo, não se trata apenas de 
um modelo externo do antropólogo, mas também de um “modelo 
nativo”, de um modo de organizar experiências de vida. Nesta 
perspectiva, o “ponto de saturação” (BERTAUX, apud DEBERT, 
1986) da pesquisa ocorre quando as etapas e os recortes tornam-
-se repetitivos, nada mais acrescentando ao material já existente.

Entretanto, há um outro “ponto de saturação”, verificável não 
apenas nos relatos das histórias de vida, mas também na conti-
nuidade dos contatos e conversas nos contextos mais diversos, 
que introduzem um outro modo, paralelo a este, de organizar a 
memória. Este ponto permitirá também pensar, de outra maneira, 
a interferência da pesquisa na valorização da memória. Se as histó-
rias de vida são sempre semelhantes, da perspectiva linear exposta 
acima, podendo ser apreendidas na generalidade dos cortes que 
fazem e na seqüência que apresentam, nenhuma é igual à outra, 
não apenas no sentido genérico de que são trajetórias individuais, 
mas porque o narrador “demora”, digamos assim, em pontos dife-
rentes que impedem uma avaliação de que tal ou qual momento, 
tal ou qual nível de atuação é, unanimemente, mais ou menos 
valorizado. Cada entrevista é absolutamente igual e absolutamen-
te diferente das outras. Seu Zuzinha organiza com lógica ímpar 
cada um dos momentos e domínios de sua vida, encadeando-os 
com perfeição, dedicando igual tempo à sua vida profissional (e, 
dentro dela, ao trabalho como operário industrial, à experiência 
no botequim, ao trabalho no terciário), à vida familiar e às suas 
diferentes formas de inserção no local. Seu Guido “demora” na 
experiência do primeiro casamento e, em especial, na morte da 
mulher, que descreve sempre em mínimos detalhes. Dedica tam-
bém igual atenção a duas de suas experiências profissionais: uma 
anterior à aposentadoria, como ajudante em transporte de cargas; 
outra, posterior, como porteiro de um edifício na zona sul do Rio 
de Janeiro. Seu Ademar estende-se nas considerações sobre a fase 
em que esteve trabalhando numa universidade federal e na sua 
atuação como compositor de sambas-enredo. Seu Garcia e seu 
Novaes “demoram” no momento específico de conseguir uma 
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esposa, que apresentou problemas peculiares para eles, enquanto 
para os outros é uma passagem, sem dúvida, fundamental mas 
que, de tão naturalizada, tem seu registro marcado concisamente. 
Enfim, eu poderia prosseguir por páginas e páginas sinalizando 
as diferenças no modo de relatar o que é, sob a perspectiva que 
abstrai as trajetórias, fundamentalmente semelhante. Não é essa a 
minha intenção. O que estou tentando mostrar é que há um outro 
tipo de regularidade, não tão visível, nestes momentos em que o 
pensamento se retém, expondo com mais detalhes e cuidado uma 
determinada situação ou momento. São todos “casos concretos”, 
“episódios” de uma vida que são retidos e comunicados justamente 
por alguma forma de singularidade que manifestam, sustentando 
uma relação direta, embora muitas vezes aparentemente invertida, 
com a configuração de idéias-valores que lhes dá significado. Nesta 
perspectiva, o “ponto de saturação” da pesquisa ocorre, não mais 
quando se tem a reprodução abstrata das mesmas trajetórias, mas 
quando, na continuidade dos contatos, o mesmo episódio é nar-
rado repetidamente, ou seja, há um certo esgotamento do estoque 
simbólico de “acontecimentos exemplares” disponíveis por cada 
pessoa embora, é claro, novas situações estejam permanentemente 
sendo selecionadas e “velhas” situações repensadas. Nesse sentido, 
cada relação de pesquisa tem um ponto próprio de “saturação” e, 
uma acumulação de relações “saturadas”, sob este ponto de vista, 
pode ser o indício de que, para aquelas questões, a investigação 
empírica aproxima-se do seu ponto de chegada.

Estes casos são estocados, justamente, para serem contados e 
reinventados, como bem o percebe seu Ademar, um grande “con-
tador de casos”:

Olha, rapaz, a vida é isso aí. A gente vai fazer o quê? É bom 
você ter, às vezes, uma historiada pra contar nesse sentido. Esses 
casos assim, por exemplo...

Este outro modo de organizar a memória, através desta historia-
da, destes casos ocorridos concretamente com as pessoas, não é 
evidentemente uma característica específica da memória dos tra-
balhadores. Mas é intensamente utilizado por eles, num discurso 
que passeia por níveis de abstração muito diversos, detendo-se no 
relato pormenorizado de uma situação selecionada, entre outras, 
para assumir um formato mais ou menos cristalizado, que atesta 
sua elaboração anterior e pressupõe sua comunicabilidade, pres-
supondo também uma certa socialização. São, portanto, modos 
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coletivos de recriar e fixar identidades. Assim, não é a pesquisa 
que estimula a memória (o que faz, certamente, em outro sentido) 
mas é o pesquisador que é incluído no círculo daqueles a quem 
se comunicam tais casos. Prova disso é que quase todos os casos 
contados no contexto das entrevistas realizadas dentro de casa são 
do conhecimento daqueles que, em algum momento, participam 
delas de modo ativo ou não, podendo também ser solicitados pelo 
narrador a esclarecer detalhes (ou introduzir-se sem convite) se são 
personagens do que é contado. Isto é muito comum nos episódios 
referentes ao casamento ou aos filhos, registrando-se também 
haver um conhecimento anterior da história por familiares que 
não tiveram participação direta, para os quais não é seu caso mas 
é um caso conhecido. Outros casos são contados e recontados 
nas mesas de bar, evidentemente mais ligados à dimensão mas-
culina da identidade. Em qualquer situação, podem ser objeto de 
disputa de interpretação por parte daqueles que, por alguma via, 
têm como construir uma versão também “concreta” do episódio 
narrado. Assim, o pesquisador introduz-se num espaço já existente, 
recriando, com seu interesse, as oportunidades para repetir mais 
algumas vezes os casos importantes.

Mas o que são os casos importantes? São, geralmente, aquelas 
situações que invertem o que é considerado natural, comum e es-
perado. Podem ser acontecimentos decisivos na vida das  pessoas 
como a traição de uma noiva, lembrada ainda 50 anos depois, por-
que contém a ameaça de deixar um homem solteiro. São os casos 
dramáticos de separações e viuvez. Podem referir-se a conflitos 
com mestres e, eventualmente, patrões que levam ao desemprego. 
Podem ser as situações em que se conseguiu um novo emprego, 
resultado de uma série de circunstâncias improváveis. Mas podem 
ser também coisas “importantes” que não têm conseqüências sérias 
nas trajetórias das pessoas. Uma ida ao teatro, em 40 anos de casa-
mento, é contada e recontada. A única semana da vida profissional 
em que se perdeu uma gratificação por pontualidade é dissecada 
em detalhes. Todos, em sua seleção como “extraordinários”, falam, 
de fato, do que não é. Sua importância reside, justamente, em 
se poder repeti-los indefinidamente, assumindo, de certo modo, 
uma atemporalidade que marca, pelo contraste, o que é natural e 
comum, reafirmando por vias transversas os mesmos valores que 
se acentuam nos momentos não extraordinários. Mas, ao contrá-
rio da história linear que fala da estabilidade, da continuidade, 
do enraizamento, acentuam as descontinuidades, destacando o 
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casual, o eventual e o improvável. Constituem, no seu conjunto, 
uma espécie de pedagogia do lado incontrolável e imprevisível 
da vida que, afinal, conjugado ao repetir-se do cotidiano, compõe 
as verdadeiras odisséias dos homens/trabalhadores.

Notas
1 São previstos quatro tipos de aposentadoria pela legislação previdenciária 

brasileira, todas cercadas de detalhados dispositivos legais: por tempo de 
serviço; por invalidez (cobrindo os acidentes de trabalho), necessariamente 
declarada como tal pela perícia do Inamps; por velhice (65 anos para homens, 
60 para mulheres) e a aposentadoria especial, que, de fato, recobre atividades 
profissionais diversas cujo tempo de serviço necessário à aposentadoria é 
reduzido. Uma apresentação exaustiva de cada tipo, a partir da legislação, 
pode ser encontrada em Daniel (1979). A distinção destes tipos, em termos 
legais, só interessa ao meu trabalho na medida em que é tomada pelas 
pessoas investigadas como significante. Em decorrência, serão tratadas 
no texto no modo como aparecem para eles. Ressalte-se apenas que, dos 
quatro tipos maiores, três aparecem no material (tempo de serviço, invalidez 
e velhice), não se registrando qualquer referência a aposentadorias especiais.

2 O termo “benefício” que, para o Instituto de Previdência Social, recobre uma 
série de prestações pagas aos seus segurados, entre elas, as aposentadorias, 
classificadas mais propriamente como “salário-benefício”, não é absolutamente 
utilizado pelos trabalhadores entrevistados. Referem-se ao pagamento 
simplesmente como aposentadoria ou, sem marcar descontinuidades com o 
tempo anterior, salário.

3 A freqüente associação que fazem entre a injustiça do que recebem como 
aposentados, a exploração mais ampla do trabalhador na sociedade e o 
governo, especificamente o INPS, como agente dessa espoliação – na 
verdade, o primeiro tema que trazem à baila quando são procurados como 
aposentados – remete ao conceito de “cidadania regulada” tal como é 
proposto por Wanderley Guilherme dos Santos (1979), para pensar a política 
social brasileira pós-30. Ele interpreta a história da legislação previdenciária 
brasileira como proposta política que instaura um “sistema de estratificação 
ocupacional”, associando cidadania e ocupação, criando, simultaneamente, 
vários setores excluídos: “Por cidadania regulada entendo o conceito de 
cidadania cujas raízes encontram-se não em um código de valores políticos, 
mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema 
de estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras palavras, 
são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram em 
qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas por lei... A cidadania 
está embutida na profissão e os direitos do cidadão restringem-se aos direitos 
do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por lei.” 
(SANTOS, W. G., 1979, p. 75) Sob esta perspectiva, é pela via dos seus 
direitos mais específicos, entre os quais a aposentadoria, que o trabalhador 
se transforma num cidadão, elidindo outras possibilidades de construção da 
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cidadania.
4 Descrevendo o processo de trabalho nos grandes estaleiros de Niterói, 

exatamente onde se passou quase todo o tempo de trabalho de Seu Gérson e 
alguns dos outros aposentados, Elina Pessanha destaca suas especificidades 
que, por vários fatores “contribuem para configurar um quadro em que a 
valorização da experiência, da qualificação e da criatividade do trabalhador se 
impõem como fundamentais” (PESSANHA, 1987, p. 7). Além disso, destaca 
também, como o fazem seguidamente os trabalhadores, o perigo constante 
neste processo, assim como a intensidade de seu ritmo: “Insalubre e perigoso, 
o trabalho é, ainda, extremamente cansativo, pesado e quase ininterrupto, 
por força do ritmo acentuado que a empresa impõe à execução das tarefas 
previstas” (1987, p. 15).

5 Apenas Seu Ademar, entre os 19 casos acompanhados, não era aposentado 
pelo INPS, o que acrescentava-lhe ainda mais prestígio no local, já muito 
grande pela sua intensa participação em várias redes (cantor, compositor, 
jogador de futebol, pequeno comerciante, além de ser presidente e médium 
do Centro Espírita Santo Antonio de Pádua, cuja mãe-de-santo é sua própria 
mãe). Congrega, assim, uma série de posições de destaque na área. Quando 
o tema do INPS se colocava, nas rodas de bar, solidarizava-se com os outros, 
mas assegurava sempre que tal questão não o afetava diretamente, pois sua 
aposentadoria é de funcionário público.

6 Na fase inicial da pesquisa, acompanhamos alguns aposentados à Associação 
de Aposentados de Niterói e São Gonçalo, instalada no Sindicato dos 
Operários Navais. Assistimos a algumas reuniões, todas elas tratando de 
questões legais de reivindicação de direitos de aposentados, motivo também 
de uma passeata que acompanhamos. Algumas das reuniões continham, 
também, além dos aspectos mais técnicos, expostos por advogados, do 
andamento de cada processo, intervenções de viés político por parte dos 
sindicalistas e deputados presentes, igualmente centradas nestas lutas mais 
gerais. Seu Souza era o único que comparecia regularmente às reuniões. Seu 
João ia às vezes. Para alguns outros, a Associação era uma referência, um 
lugar a se procurar quando fosse necessário requerer algum direito específico. 
Outros ainda, como Seu Garcia, simplesmente a ignoravam.

7 A esta referência, usada em diversos contextos, deve-se acrescentar outras 
como dona encrenca, polícia e sargento ouvidas nos bares. Estas designações 
estão geralmente associadas com o limite de tempo que cada homem dispõe 
para ficar no bar e aparecem em frases do tipo: deixa eu ir embora antes que 
a dona encrenca mande chamar; a polícia está chamando. 

8 O encosto, nesse sentido, é pensado como uma estratégia bastante adequada 
para as mulheres, especialmente aquelas que trabalham como empregadas 
domésticas. Não há problema algum em se admitir um cálculo deste tipo 
quando referido a elas. Para os homens, contudo, como procuro demonstrar 
no texto, a questão é um pouco mais complicada.

9 Um domínio em que há um repertório claramente delimitável destes casos, 
em cada grupo doméstico ou rede, é o das curas milagrosas (NEVES, 1984). 
Esta, aliás, parece ser a forma preferencial de sua retenção neste campo pois 
devem, simultaneamente, ser bastante “concretos”, citando pessoas e locais 
conhecidos, e atestar o incomum, o extraordinário, o milagre. Estes casos 
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aparecem, imediatamente, quando a investigação indaga acerca de saúde e 
doença, como pude eu mesma verificar (GUEDES, 1985).

10 Deste modo, podem ser interpretados dentro da idéia de função social da 
memória (e do esquecimento), mais central em culturas orais (GOODY, WATT, 
1968): “The language is developed in intimate association with the experience 
of the community, and it is learned by the individual in face-to-face contact 
with the other members. What continues to be of social relevance is stored in 
the memory while the rest is usually forgotten” (1968, p. 30). No nível local, 
portanto, cada caso é recriado no próprio processo de sua comunicação, 
ou seja, tal como nas culturas orais, existem porque são comunicados e no 
momento em que o são.



CONCLUSÃO



305

O JOGO DE CORPO 
DOS HOMENS/
TRABALHADORES

Meninos e aposentados não ocupam, certamente, lugares centrais 
onde a força masculina e o fazer são valores que articulam uma 
série de outros. Do momento em que um menino começa a se 
transformar num homem, que deve construir-se e ser construído 
também como trabalhador, àquele em que o homem/trabalhador 
começa a perder sua força e a se aproximar do não fazer, há uma 
série de outros momentos tão ou mais apropriados para se ter aces-
so ao sentido e à direção das trajetórias possíveis dos trabalhadores. 
Contudo, sua apreensão como passagens – limiares – permitiu a 
“dessubstantivação”, nos termos de Duarte, da diversidade des-
tas trajetórias que se realizam efetivamente na interação social e 
simbólica com outras configurações de valores. Sob este ponto de 
vista, o procedimento de construção de um modelo que decompõe 
o longo processo de passagem de menino a homem/trabalhador, 
a partir do foco colocado pelas pessoas no serviço militar, possi-
bilitando compreender sua apropriação deste ritual de iniciação 
mais geral e situá-lo como núcleo deste processo, mostrou-se mais 
revelador da articulação dos valores em jogo do que a identificação 
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de duas passagens na aposentadoria. Numa cultura onde os valores 
se apresentam, preferencialmente, na sua incorporação na prática, 
num fazer mais abrangente, e num repertório de casos extraídos 
da experiência vivida, colocando em ação um “pensamento tá-
cito e prático” (BOURDIEU, 1980), o momento em que ela se 
projeta, reproduzindo seus homens, não apenas requer algumas 
explicitações que o tornam estrategicamente interessante para o 
investigador, como também contém uma síntese do próprio sistema 
simbólico que constrói pessoas que têm um idioma comum e se 
diferenciam significativamente de outras na sociedade.

As duas passagens selecionadas primariamente em termos do ní-
vel do trabalho – iniciação profissional e aposentadoria – foram, 
entretanto, vistas em contextos onde não se dá sua realização mais 
efetiva. Se este recorte impôs, desde o início, alguns dos limites 
desta investigação, possibilitou também perceber, sob outro ân-
gulo, o modo como se conjugam, enquanto valores, o trabalho, a 
família e o local. Paralelamente, permitiu sugerir alguns dos modos 
pelos quais é concebida a posição do trabalhador em relação a 
um nível mais amplo, sugerindo também que é de dentro de sua 
identificação como trabalhador que se pode pensar sua inserção 
como cidadão.

O recorte operado fez sobressair a construção diferencial de “pes-
soas” que só encontram seu sentido pleno no interior de famílias 
nucleares, idealmente apoiadas em relações conjugais que são o 
ponto de cruzamento das ordenações simbólicas mais distinti-
vas desta cultura. Tais relações estruturam-se, como sabemos, a 
partir da totalização primeira e mais elementar que é o “casal”, 
numa concepção que proclama sob prismas diversos, com amplo 
registro etnográfico, a construção complementar de homens e 
mulheres, absolutamente diferenciados e mutuamente referidos, 
um pressupondo o outro para a sua realização completa (ver 
SARTI, 1989, para o ponto de vista feminino). Por isso, quando 
buscamos os homens, encontramos suas mulheres, quando são 
buscadas as mulheres, acham-se seus homens. O valor do homem 
como trabalhador mede-se tanto por sua competência específica 
no trabalho quanto por sua competência em manter sua mulher 
como não-trabalhadora, evitando o substantivo que colocaria em 
perigo a ordem natural das coisas e retendo-lhe o qualificativo de 
trabalhadeira, ou seja, a que não economiza esforços para manter 
sob controle estrito a administração cotidiana da casa e dos filhos. 
O vivo foco de interesse nas conversas sobre o tema do trabalho 
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externo feminino, tanto na avaliação da vizinhança quanto nas 
suas próprias avaliações, demonstra o lugar deste aspecto como 
medida de valor. Ao mesmo tempo, a confissão quase secreta de 
várias mulheres aos entrevistadores, de que trabalharam escon-
dido do marido em determinadas situações de vida (em lavagem 
de roupa, costura, na confecção de doces e salgados para fora e 
até como acompanhante de doentes em horário diurno), aliada a 
algumas reinterpretações masculinas de certos trabalhos remune-
rados de suas esposas como forma de solidariedade a parentes ou 
conhecidos, marca também a normalização do par trabalhador/
trabalhadeira.

A forma ideal das relações conjugais é igualmente tematizada em 
termos do que designei como “legalismo”, que sob este aspecto 
relaciona-se à valorização maior da estabilidade. Isto se verifica 
no nível do discurso, onde há necessidade sempre de distinguir o 
casamento legal dos outros sob as formas de marido de casada e 
mulher de casado ou, mais eventualmente, marido de verdade e 
mulher de verdade, sinalizando a dificuldade de pensar as pessoas 
como transitando entre diferentes famílias conjugais, já que elas 
são o lugar privilegiado da própria constituição do ser. Embora 
não se verifiquem diferenças no interior das relações legalizadas 
ou não, sendo a distinção usada tanto para outros quanto como 
auto-referência (eu não conheci o casamento, diz Dona Marlene 
que viveu cerca de 20 anos com um homem do qual teve nove 
filhos, tendo mais 14 anos com Seu Guido), a própria existência 
dos termos requer atenção para o que marcam. O “mais valor” 
evidente da união legalizada sobre as outras aponta, em primeiro 
lugar, para a postulação de que casamento mesmo ocorre apenas 
uma vez e, em segundo lugar, como nas atuações sobre o espaço, 
para a concepção de uma forma de inserção na sociedade abran-
gente lida enquanto estrutura jurídica.

Estas considerações visam destacar, ainda uma vez, o significado 
muito especial destes conceitos para estas pessoas, evitando uma 
naturalização de segunda ordem pois, para compreender o lugar 
que ocupam nas suas representações, é necessário também “des-
naturalizar” nossa própria concepção dos padrões culturais dos 
trabalhadores em relação à família e ao casamento. Isto significa, 
como o demonstrou muito bem Machado (1986), ultrapassar uma 
abordagem que privilegia sua construção exclusivamente como 
unidade sociológica, que se cristaliza, por exemplo, em instru-
mentais analíticos como a noção de “estratégias de sobrevivência” 
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(BILAC, 1978 ; HAGUETTE,1982) ou no recorte teórico-metodo-
lógico da família como unidade de consumo (MACEDO, 1979). 
Nesta perspectiva, as diferenças culturais são acrescentadas como 
apêndices que explicam as opções por determinadas estratégias 
e não outras, permanecendo inalterado um conceito de família 
aplicável a recortes semelhantes em qualquer classe social ou 
segmento delimitável de qualquer ponto de vista. Se as famílias 
nucleares de trabalhadores são, de fato, unidades de consumo e 
utilizam estratégias de sobrevivência é porque, primordialmente, 
esta é a totalização primeira que dá existência às pessoas. Não 
são seres que possam existir como indivíduos, só o sendo para 
que criem as condições de separação de uma família nuclear e de 
constituição de uma nova.

Esta família é construída simbolicamente através da colocação em 
um eixo central das diferenças biológicas associadas aos sexos, 
de modo que a construção do masculino pressupõe o feminino e 
vice-versa. Nessa ótica, homens e mulheres fora do casal, como diz 
Seu Sebastião, são incompletos por definição. Só a recomposição 
da oposição complementar, nos termos de Dumont, no “casal” 
possibilita seu desdobramento em ser masculino e ser feminino, 
ou seja, a totalização antecede logicamente à segmentação.

O modo de realização e reprodução destes seres é traduzido na 
valorização da família que se constitui a partir desta forma de 
relação conjugal. Por isso se apresentam como tão problemáticas 
as situações de celibato e aquelas de quebra da relação conjugal 
por viuvez ou separação. É interessante aqui apresentar alguns 
dados nesse sentido. A viuvez, profundamente elaborada em 
todos os casos em que ocorreu (Seu Orlando, Seu Guido, Seu 
Ademar no decorrer da pesquisa, Dona Marlene, Dona Giza, Dona 
Mariana), não é, entretanto, tão ameaçadora quanto a separação, 
precedida geralmente de intensos conflitos, um dos quais pudemos 
acompanhar muito de perto (Seu Lino e Dona Celina). Os casos 
de separação são referência constante de todos, cada um apresen-
tando uma versão sobre situações ocorridas até há vinte anos. As 
separações de Seu Carlindo, do Seu Juraci e do Seu Lauro eram 
freqüentemente comentadas com detalhes, avaliadas sempre em 
termos de culpas, isto é, delimitando quem provocou o rompi-
mento. Em geral, culpa-se o homem por ser violento, qualidade 
explicada, em vários casos mas não em todos, pelo alcoolismo. 
Este, por sua vez, só é considerado explicação suficiente quando 
implica falta de responsabilidade na manutenção da casa (ângulo 
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pelo qual algumas pessoas culpam Seu Lauro). De modo oposto, o 
alcoolismo feminino é uma razão legítima para a separação (culpa 
da mulher do Seu Juraci). Entretanto, o exercício da sexualidade 
masculina que é sugerido pela valorização do ciúme feminino, de 
modo algum é motivo suficiente para a separação. A ameaça de 
Dona Vera ao Seu Ademar, concentrada no ciúme, era amplamente 
desqualificada entre homens e mulheres, só se justificando pela 
grave doença que a acometia que teria atingido sua cabeça, como 
dizia Seu Juraci. Mas, sem dúvida, a separação mais justificável 
é a que se baseia na traição feminina (versões contadas sobre 
Seu Carlindo). De qualquer modo, toda separação, ao contrário 
da viuvez que é involuntária, bem como o desencaminhamento 
dos filhos das trajetórias dos trabalhadores, evidencia um fracasso 
daquela família como um todo e, por esta via, um certo fracasso 
das pessoas que no seu interior se constroem.

Portanto, a etapa na qual se supõe que um rapaz deva fazer os 
investimentos necessários para construir sua própria família, 
procurando um bom emprego e uma boa moça, aspectos mutu-
amente implicados, torna-se decisiva na sua construção como 
homem e como trabalhador. Da mesma maneira, os trabalhadores 
aposentados não estão libertos da negociação permanente de sua 
identificação como homens e como trabalhadores, embora já 
possam contar com os recursos ao passado para afirmá-las.

É esclarecedor, ainda, experimentar uma comparação entre os 
dois momentos tomados globalmente que, retendo uma série de 
homologias devidas à liminaridade de jovens e aposentados em 
relação, preliminarmente, ao nível do trabalho, apresentam-se 
também, sob muitos aspectos, como inversões devidas às posições 
opostas que representam.

Considerando o nível do trabalho, que se apresenta primeiro devido 
ao recorte feito, os dois momentos caracterizam-se, igualmente, 
por uma instabilidade permitida que põe em destaque, exatamen-
te, a expectativa de estabilidade que rege a vida do trabalhador. 
Isto aponta para o maior perigo estrutural destes momentos em 
termos da realização da conjugação homem/trabalhador, propondo 
uma decomposição, simetricamente oposta, pois enquanto o “ser 
trabalhador” é a dimensão mais ameaçada no primeiro momento, 
para os aposentados é o “ser homem” que é mais dificilmente ne-
gociado. Assim, a questão que se apresenta como mais importante, 
nestes momentos, é também aquela que se desenrola, sob aspectos 
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diversos, durante toda a vida do homem/trabalhador: trata-se de 
criar mecanismos que possibilitem conjugar – e realizar de algum 
modo – as concepções do ser homem e do ser trabalhador que, 
a partir do privilégio dado às distinções do gênero, concebidas 
especificamente dentro de uma oposição complementar que se 
estrutura no par que chamei trabalhador/trabalhadeira, capaz de 
enfeixar toda uma série de outras oposições e suas inversões nos 
diferentes níveis, podem ser colocadas como o foco central desta 
configuração de valores.

A decomposição analítica operada acima conduz a um outro tipo 
de consideração. Embora a ordenação hierárquica de valores não 
implique, necessariamente, processos de dominação (DUARTE, 
1986a, p. 136), não se podendo traduzir o processo de engloba-
mento desta forma, penso que, neste caso específico, esta é uma 
dimensão importante desta configuração, no prisma que estou 
tomando, já que opera com duas categorias centrais englobantes 
que remetem, de modos diferentes, à questão do poder de sujeição 
de outros, expressos agora nas oposições trabalhador x patrão e 
homem x mulher, amplamente presentes no material etnográfico. 
Sob esse ponto de vista, é um idioma do poder que é utilizado 
para confrontar valores, presente na própria elaboração interna 
das categorias centrais. Entretanto, para que a abordagem deste 
aspecto não resulte numa visão externa de “incoerência lógica” 
(BOURDIEU, 1980), é necessário recorrer a uma visão da domina-
ção e do poder mais matizada, que permita compreender de outra 
forma os mecanismos que são criados para realizar a conjugação. 
A imagem da circularidade do poder, nos termos de Foucault, 
expressa como princípio teórico-metodológico, em particular no 
acento às “múltiplas sujeições que existem e funcionam no inte-
rior do corpo social” (1981, p. 181 ; 1984, p. 5), pode ser rentável 
para pensar o modo como se colocam mais especificamente estes 
homens, circunscrevendo alguns dos mais centrais níveis de tensão 
que se apresentam para eles nas atualizações desta configuração 
de idéias-valores. Nesses muitos lugares do poder há também 
muitas possibilidades de obediência (WEBER, 1979, p. 174). 
Pensar o poder deste modo, não pulverizado mas distribuído 
diferencialmente em posições e momentos diversos, possibilita 
também compreender o caráter hierárquico desta configuração 
de valores (DUARTE, 1986a, p. 137) enquanto “diferencialida-
de, relacionalidade, complementaridade, reciprocidade”, como 
um comutador de operacionalidade múltipla que atribui poderes 
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diferentes, relacionados, complementares e recíprocos a homens 
e mulheres, adultos e crianças, coroas e jovens, patrões e empre-
gados, engenheiros e operários...

Num mundo totalizado hierarquicamente, permanece a possibi-
lidade da permanente discriminação de posições diferentes, num 
processo contínuo de segmentação, que resulta também, nesta 
leitura, em posições que estão referidas umas às outras e desi-
gualmente investidas de poderes da ordem mais diversa. Assim, 
o poder aparentemente ilimitado do homem diante da mulher, se 
tomado numa equação simplificada de gênero, redimensiona-se 
pelo poder feminino contido na manobra da casa, do mesmo 
modo que, se apenas os homens são pensados como dotados do 
potencial do trabalho mesmo, constituindo-se a lida feminina em 
qualquer campo como ajuda, é este mesmo poder que os sujeitará 
a trabalhadores mais experientes, mestres, engenheiros e patrões, 
dotando-os, simultaneamente, da possibilidade de ocupar algumas 
destas outras posições (o extremo seria ser seu próprio patrão, no 
trabalho por conta própria e, de modo diverso, na aposentadoria) 
e ainda, por outro lado, de dispor do poder advindo da própria 
força ou do “saber fazer”.

A contaminação invertida do idioma do poder nos níveis valori-
zados, marcando-se a sua circularidade, é expressa com grande 
nitidez  num único fato etnográfico. As esposas são sempre referi-
das como patroas nos espaços masculinos locais, em especial nos 
bares, como já registrei, anotando também outras designações que 
apontam para sua possibilidade de controle do chefão. Portanto, as 
alternâncias constantes nos focos de origem das possibilidades di-
versas de obediência estabelecerão, para o mesmo sujeito empírico, 
demandas diferentes. É necessário simultaneamente comandar e 
obedecer pois obedecer é tão nobre quanto comandar, englobar e 
ser englobado, ser homem, ser trabalhador, ser homem/trabalhador.

Se pensarmos a questão de circularidade do poder em termos das 
desigualdades estabelecidas para as diferentes posições, teríamos 
também, mais que identidades que se cristalizam, processos de 
identificação (OLIVEIRA, 1976, p. 4) em que os sinais ou marcas 
de cada possível posição são negociados e recriados a cada mo-
mento, dentro da teia de relações sociais. Este processo pode ser 
lido como um jogo permanente em que as mudanças de posição 
rearranjam todo o campo no seu desenrolar, mas cujos limites 
de movimentação são dados pelo próprio campo e pelas regras 
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do jogo. Trata-se, no caso, de conjugar o homem e o trabalhador 
que, embora mutuamente implicados, devem ser hierarquizados 
em situações específicas. Mas ligam-se, primordialmente, por 
estarem ambos ancorados numa determinada concepção do corpo 
masculino no qual se inscrevem os lances deste jogo, cujo obje-
tivo maior é estabelecer posições resguardadas porque, como é 
um jogo interminável, não há posições definitivamente seguras.

A combinação de duas idéias-valores, cuja entrada é igualmente 
uma certa fisicalidade que não se contém, entretanto, no terreno 
físico, preside as possibilidades de cada jogador: de um lado, é a 
força masculina, de outro o “saber fazer” a que só os homens têm 
acesso, ambas fontes de poder. Operar a articulação destes “trun-
fos”, desigualmente disponíveis em momentos de vida diversos, 
requer um outro saber, mais difuso e mais complexo, que permite 
avaliar perdas e ganhos nos avanços e recuos, constituindo-se na 
questão, sempre urgente, que se coloca para os homens/trabalha-
dores.
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ANEXO 1

TABELAS

Tabela 1
População absoluta dos municípios  

da Mesorregião do Grande Rio de Janeiro - 1980

Município População
Rio de Janeiro 5.090.700
Nova Iguaçu 1.094.805
São Gonçalo 615.452
Duque de Caxias 575.814
São joão do Meriti 398.826
Niterói 397.123
Magé 166.602
Nilópolis 151.588
Itaboraí 114.540
Itaguaí 90.133
Maricá 32.618
Paracambi 30.319
Mangaratiba 13.845
Fonte: IBGE - Censo demográfico: dados distritais. IX Recenseamento Geral do  Brasil - 1980. Rio de 
Janeiro: IBGE, 1982-1983 (v. 1, t. 3, n. 16).

Tabela 2
São Gonçalo  – população total, urbana e rural

Censos Total Urbana Rural
1940 102.826 66.824 36.002
1950 127.276 101.780 25.496
1960 247.754 195.872 51.882
1970 430.271 430.271 –
1980 615.352 615.352 –

Fonte: IBGE, censos demográficos.
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Tabela 3
São Gonçalo – Pessoas de 10 anos ou mais, por setor de 
atividade de dependência e condição de atividade 1980

Setor Condições de atividade
Economicamente 

ativas
Não-

economicamente 
ativas

TOTAL 219.222 256.005
Atividades 
agropecuárias, de 
extração vegetal e 
pesca

2.635 3.136

Indústria de 
transformação

42.509 32.644

Indústria de construção 21.279 23.865
Outras atividades 
industriais

3.293 3.720

Comércio de 
mercadorias

29.296 18.991

Transportes e 
comunicações

14.887 16.279

Prestação de serviços 52.285 29.504
Atividades sociais 18.407 8.459
Administração pública 15.172 19.939
Outras atividades 10.181 5.971
Procurando trabalho 9.278 939
Condições inativas – 93.158
Fonte: IBGE - Censo Demográfico: mão-de-obra. IX Recenseamento Geral do Brasil, 1980, rio de 
janeiro: IBGE, 1993 (v. I, t. 5, n. 18).
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Tabela 5
Q

uadro com
parativo da porcentagem

 de fam
ílias residentes em

 dom
icílios particulares 

por rendim
ento m

édio m
ensal, no E

stado do R
io de Janeiro, na M

esorregião do G
rande R

io,  
na M

icrorregião Flum
inense do G

rande R
io e alguns M

unicípios, excluídas as fam
ílias  

que não declararam
 rendim

entos – 1980

Salário m
ínim

o
Estado

M
esorregiâo

M
icrorregião

São 
G

onçalo
D

uque de 
C

axias
N

ilópolis
N

iterói
N

ova 
Iguaçu

São João 
do M

eriti
Sem

 rendim
entos

1,41
1,42

1,62
1,60

1,62
1,16

1,40
1,67

1,69
1/4 a 2

26,33
22,83

31,01
27,66

32,06
24,24

18,27
34,21

28,95
2 a 5

37,20
37,63

43,19
45,06

46,01
46,55

27,43
45,85

48,42
5 a 10

19,49
20,74

16,72
19,68

16,00
21,93

22,00
14,44

17,39
10 a 20

9,85
10,81

5,43
5,17

3,70
5,34

18,63
3,17

3,08
M

ais de 20
5,72

6,57
2,03

0,83
0,61

0,76
12,27

0,66
0,47

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
Fonte: P

orcentagens elaboradas segnudo as Tabelas de R
esultados de Fam

ílias residentes em
 dom

icílios particulares por rendim
ento m

édio m
ensal, segundo as M

esorregiões, 
as M

icrorregiões e os M
unicípios. IB

G
E

: C
enso dem

ográfico: fam
ílias e dom

icílios. IX
 R

ecenseam
ento G

eral do B
rasil - 19890. R

io de Janeiro: IB
G

E
, 19983. (v. 1, t. 5).



329

Tabela 6
São Gonçalo – Famílias e pessoas residentes em domicílios 

particulares, por número de componentes – 1980

Número de componentes % do total de famílias
1 – 7.859 5,02
2 – 26.834 17,61
3 – 32.971 21,64
4 – 33.043 21,69
5 – 22.848 15,00

6 a 10 – 27.905 18,32
11 a 14 – 1,014 0,66

15 ou mais – 61 0,04
Fonte: IBGE: Censo demográfico: famílias e domicílios. IX Recenseamento Geral do Brasil - 19890. 
Rio de Janeiro: IBGE, 19983. (v. 1, t. 5).

Tabela 7
São Gonçalo – Famílias e pessoas residentes em domicílios 

particulares, por condição na família e sexo  – 1980

Condição na família Total
Sexo

Homens Mulheres
Totais 614.346 302.138 312.208
Chefes 152.335 126.284 26.051
Cônjuges 118.276 646 117.630
Filhos ou enteados 301.406 157.380 144.026
Pais e sogros 7.858 972 6.886
Outros parentes 28.080 14.222 13.858
Agregados 4.655 2.220 2.435
Pensionistas 689 386 303
Empregados domésticos 1.043 24 1.019
Parentes dos empregados 4 4 –
Fonte: IBGE: Censo demográfico: famílias e domicílios. IX Recenseamento Geral do Brasil - 19890. 
Rio de Janeiro: IBGE, 19983. (v. 1, t. 6).
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Tabela 8
São Gonçalo – Trabalhadores aposentados pelo INPS, até junho 

de 1988, segundo as espécies de aposentadoria 

Espécie de aposentadoria Número %
Invalidez 16.995 65,63
Tempo de serviço 5.222 20,17
Especial 1.402 5,41
Velhice 2.275 8,79
TOTAL 25.894 100,00
Fonte: Coordenadoria de Manutenção de Benefícios Urbanos – São Gonçalo, Instituto Nacional de 
Previdência Social.
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ANEXO  2

UMA REFLEXÃO SOBRE EDUCAÇÃO

Trecho da entrevista com Seu Válter, em que expõe sua observação 
atenta dos filhos e avalia métodos pedagógicos.

M: Isso deve ter a ver com o senhor não gostar muito de brigar, né?

V: É, eu acho que isso num influiu muito na minha vida não. O que 
influiu muito na minha vida é a índole mesmo. Igual ao Valtinho 
aqui, é índole da pessoa procurar evitar as coisas, num querer 
briga. É índole mesmo. E meus filhos foi tudo criado igual e o 
Valtinho é igual a mim. O outro já, o Afonso, é um cara assim que 
é mais líder, ele é mais opositor, ele é mais rancoroso, entendeu? 
O Humberto também. O Humberto fica no meio do Valtinho e 
de Afonso. Ele nem é muito apático, e nem é... entendeu? Então 
fica no meio. Agora você veja bem. O sistema de educação que 
eu dei foi o mesmo, que eu dei pra um dei pra todos, entendeu? 
Acho que isso é índole da pessoa mesmo. Num tem nada a ver 
com uma, com um sistema psicológico... Devia ser um trauma, né, 
você pode ficar, de repente, assim, o que pega muito na psicologia 
do ser humano, que eu acho, é o trauma, a fobia, entendeu? Esse 
Afonso aí, ele tem trauma de escuridão que num venceu até hoje.

M: Por quê?

V: Porque... ele ainda era pequeno, então quando tinha essas festas 
juninas aqui na rua, a moçada pra num apagar a luz, botava, cha-
mam de “gato”, né, chamam de “gato”. Aí na hora de botar aqueles 
“gatos” com os fios dependurados, começava a piscar tudo aqui, 
faltar luz, né, queimar o fio, aí do lado de fora, o Afonso pequeno 
dormindo, minha mulher começava a gritar: [imita gritos] olha, 
vai apagar a luz, desliga a geladeira, desliga a televisão, num sei o 
quê. Um alvoroço. E ele dormindo, quando via aquela escuridão, 
luz piscando, ele se sacudia todo. E chorava. Mas isso num foi 
uma nem duas não. Toda vez que tinha, porque a festa era no mês 
de agosto, ou no final de julho, no mês de maio já começava essa 
agonia, essa agonia da rede elétrica piscando. No mês de maio já 
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começava essa agonia. Maio, junho, julho. Então era maio, junho, 
julho, três meses nessa agonia. Eles desligavam, todo dia botando 
gato. Então nós notamos que depois quando a rede... ia dormir, se 
apagasse a luz do quarto, ele acordava aos gritos, chorando: aí, 
acende, acende, acende. Depois de bem rapaz já, 15, 16, 17 anos, 
até 17 anos, ele ainda gritava. Se faltasse luz de noite, ele grita-
va: ô mãe, ô pai, ai socorro, acende a luz, socorro. Aquela fobia, 
aquele medo da escuridão, agora que tá com 19 anos, agora que 
ele pode dormir com a luz apagada. Custou a sair, era um proble-
ma. Eu sempre falei: ó, essa fobia dele é daqueles tempos e tal, 
entendeu? Agora é isso é a base que eu acho que seje a fobia, né, 
num tenho base psicológica nenhuma sobre isso. Outra coisa que 
acho também, cara, é a base psicológica pra educação. Eu num 
fui, nunca aceitei essa base de psicologia dentro do ensinamento, 
dentro da educação. Porque você veja bem: em certos casos, em 
certos casos, pode até ter fundamento. Quando é a pessoa assim 
dum grau intelectual fraco, entendeu, um desenvolvimento muito 
prolongado, muito demorado, entendeu, numa classe de aula. 
Pode-se separar mas em aula, é a base da psicologia. Mas para 
educar, é uma falha. Eu já tive exemplo aqui dentro, entendeu?

M: Por exemplo?

V: Por exemplo, como os tempos mudaram, entendeu? Ah, porque 
meu pai era muito severo, muita dureza, e tal. Hoje não vou criar 
meus filhos assim, os tempos hoje mudaram. Antes era o pai que 
sabia, acontecesse o que acontecesse, você tá entendendo? Aí, você 
fica naquela porque no tratamento da psicologia, tudo bem, você é 
mesa-redonda, é conversação com seus filhos, não é isso? Saber o 
que é certo e o que é errado. Agora pergunto a você: qual é o pai, 
por mais lá na região do Pantanal, que tem aquelas casinhas de 
barro, de sapê, as crianças ainda anda dois, três quilômetros pra 
estudar, qual é o pai, por mais sem cultura, com aquela humildade 
toda que ele tem daquele camponês lá de cima, por mais sem co-
nhecimento nenhum da vida, qual é o pai que num conversa com 
seu filho o que é certo e o que é errado? Num é isso? Então num 
existe aquele negócio de “você tem que conversar com seu filho, 
nã, nã, nã...” Então nós tivemos o exemplo. Eu tive o exemplo 
aqui de Humberto. Humberto. Humberto, ele era um cara rebelde, 
rapaz. Foi um custo para mim. Graças a Deus, foi Deus mesmo, 
pra botar Humberto no eixo. Ele, além dele ser rebelde, ele tinha 
assim um problema de disritmia que já tava no último grau, bem 
elevado, e ele era um cara super-excitado. Humberto pulava da 
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laje: num pula daí não! Aí mesmo que ele pulava, entendeu? Era 
brigão na rua, rapaz, era brigão. Era horrível o comportamento de 
Humberto. Num era assim um comportamento agressivo, ele era 
um garoto muito excitado. Até pra dormir à noite, ele só dormia 
com os pés em cima da cama, batendo um no outro. Aí, o estudo 
dele, pra levar o estudo dele foi aquela dureza. Começou no jardim, 
1º período, 2º , 3º , aí veio a parte de alfabetizar ele, 2ª série, 3ª 
série, aí ele já tava na 3ª série, já sabia algumas coisas, ele já tava 
se soltando. Aí ficou parece dois anos seguida na 3ª série ou 4a 
série. Terceira série, dois anos seguida. Ficou dois anos seguida 
nessa 3ª série. Mas eu observava nele que ele era um garoto inte-
ligente. A minha filha, essa mais velha, e o Márcio, a mais velha 
e o Márcio, não sei se você já observou. Eles têm a mentalidade, 
eles têm a mentalidade bem abaixo do padrão da idade deles. Tá 
entendendo? Num desenvolveram, num desenvolveram bem não. 
Mas Humberto, Afonso e Valtinho eu já observava que eles tinham 
um nível intelectual mais elevado do que os dois, entendeu? O mais 
deles era a preguiça e tal. Aí eu chamei o Humberto, pá, dois anos 
na 3ª série. Todo dia a minha mulher enchia a minha cabeça, porque 
o Humberto fez isso, fez aquilo, que fez isso. Aí, tudo bem. Aí foi 
lá, foi ver como é que tava ele e tal, aí aquele período dele, 1º e 
2º bimestre e tal, ih, tá ruim, aí mandaram falar com uma senhora 
lá, no SOE, num sei o quê, serviço de orientação, né. Aí fui lá, 
me encaminharam lá a uma socióloga, parece, aí ela, porque filho, 
num sei o quê, começou a querer botar na minha cabeça o que 
eu devo fazer, o que eu não devo, como eu devo tratar ele, como 
é que eu num devo. Aí eu observava o Humberto e o Humberto 
nada. Aí quando foi uma ocasião, eu fui até conversar com uma 
senhora, aquela senhora do tempo antigo, que ensinava bem, igual 
a essa senhora aí, professora antiga, né. Aí, fui lá conversar. Aí, a 
hora que eu cheguei em casa, ele tava em casa, 9 horas da manhã. 
O que foi meu filho? Ah, eu voltei do colégio, porque teve festa 
no colégio, que num sei o quê. A esposa: três dias que num vai 
a aula, rapaz. Que que tem no colégio Humberto? Eu sabia que 
eu ia pegar ele. Ah, porque teve aniversário dum colega meu, 
a professora soltou mais cedo a gente, num sei o quê e tal. Eu 
disse: você tá falando a verdade? Tô. Mas eu sabia que ele tava 
mentindo, tava sabendo que ele tava mentindo. Pode falar com a 
dona fulana, num sei o quê. Aí, ele bobeou, eu fui no colégio. Fui 
no colégio e tal, aí a professora falou: ó, realmente teve sim uma 
comemoraçãozinha aí, compraram meia dúzia de coca, comeram 
bolo mas num autorizei ninguém a sair de sala de aula não, houve 
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aula normal, num liberei ninguém não. E o Humberto teve aqui de 
manhã, comeu bolo e saiu fora. Tudo bem. Aí vira uma senhora lá: 
não, porque o senhor tem que dar um jeito no Humberto porque... 
já me fazendo queixa do garoto. Uma senhora, parece que ela é 
psicóloga, ela é da secretaria lá, do colégio, ela é psicóloga do 
colégio, ela é diretora do SOE, ela é uma senhora já, ela é diretora 
do SOE. Num sei o quê lá ...

M: Colégio Santos Dias, né?

V: É, Santos Dias. Aí, rapaz, eu já tava muito revoltado, sabe, 
porque era aquela malcriação, era aquela... eu sabia minhas con-
dições de trabalho, ah, porque o senhor não, porque num pode 
fazer isso, o senhor sabe, num pode fazer aquilo, num sei o quê, 
outro dia uma criança apareceu aqui toda machucada porque o pai 
bateu, nós mandamos a patrulha lá na casa do pai. Problemas de 
defesa, né, rapaz. Porque os tempos hoje mudaram, o senhor não 
pode mais agir como os pais agiam antigamente, num sei o quê, 
pá, pá, pá, o filho do senhor, o senhor às vezes até é obrigado dar 
uma coisa que o filho do senhor pede, o senhor é obrigado, vê o 
filho do senhor fazer isso, vem um outro aluno, vai querer fazer 
também, tem que fazer a vontade dos filhos. A senhora tem neto? 
A senhora tem neto? Tenho. Porque seu neto, se seu neto traz quei-
jo com presunto todo dia pra merenda e eu sou pobre, operário, 
cinco filhos no colégio, seu neto traz presunto com queijo, eu não 
posso dar ao meu filho presunto com queijo, dou um pãozinho com 
mariola, quer dizer, eu sou obrigado a dar presunto com queijo ao 
meu filho se a situação minha não permite? Ela: ah, num sei o quê. 
Moça, e outra coisa: a maioria dos jovens aqui, adolescentes, eles 
se perderam num foi policiamento que num tem não. As garota-
da aí, têm umas garotada aí, que eu sei, vai pro banheiro fumar 
maconha. Quer dizer, então meu filho, amanhã ou depois, vê as 
crianças usar isso, e tem havido casos no colégio, sabia lá, têm 
mães de alunos lá mesmo, crianças adolescentes, que sustentam 
o filho no vício, rapaz! Dá maconha pro filho num subir morro, 
num se misturar. Quer dizer: isso é um absurdo! É ou não é? Num 
tem por quê. É o que eu disse pra ela. Agora se seu filho, seu neto, 
moça, tiver misturado no meio dos outros, fazendo coisas que 
num deve, se viciando em tóxico, eu sou obrigado a sustentar meu 
filho no tóxico também, moça? Ou eu sou obrigado a reprimir? 
Agilização tem que existir, mas a repressão também. É ou não é? 
Se você só agilizar e não repreender, se a polícia só agilizar e não 
repreender, como é que nós ficamos? Se os pais só agilizar e não 
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repreender... Falei, ô, moça... ah, porque tem que conversar com 
o psicólogo... psicólogo lá em casa, psicólogo sou eu moça. Você 
quer ver como é que ele vai ficar bonzinho? Parece até que tinha 
coisa, quando eu saí do portão do Colégio Santos Dias, tinha um 
fio, um pedaço de fio todo enrolado, eu agarrei aquele fio, dobrei, 
botei no bolso e fui embora. Chequei aqui: meu filho – ele era 
pequeno na época – fui lá no seu colégio. Foi lá, papai? Fui. E 
você comeu o que lá meu filho? Ah, comi um bolo. E aí? Aí, vim 
embora. Por que que você mentiu pra mim, meu filho, num quer 
estudar, num quer nada, olhei lá, esse bimestre seu tá horrível, 
meu filho. Não, num porque num dá pra passar, num sei o que lá. 
Eu agarrei aquele fio do bolso, fui nas perninhas dele. Ah, meu 
pai, pelo amor de Deus, meu pai, num faz mais isso, nunca mais 
eu vou faltar aula, nunca mais. Ele faltava aula, ía pra praia do 
Barreto, ele e um coleguinha pra praia do Barreto. Aí cortou a 
perninha dele toda, chegou a sangrar. Aquilo me cortou também. 
Eu cortei ele mas me cortou também por dentro. Aí eu mandei 
ele: panha mercúrio, agora vai passar na perna aí. Cortou mesmo 
a perna dele. Aquilo me doeu tanto, mas me doeu. Depois que eu 
dei a coça nele, se abracei com ele, comecei a chorar também, né. 
Isso parece que foi no mês de agosto, foi no mês de agosto. Falou 
com a minha esposa a professora lá: o que houve com o seu filho? 
O seu marido bateu no seu filho? Seu filho tá, seu filho vai tirar, 
é o que, pela lógica é o que vai tirar, entre os coleguinhas aí, vai 
tirar um dos primeiros lugares. Ele tá excelente, tá fora de série 
mesmo. Quer dizer, uma repressão que eu dei, entendeu? Porque 
ficar escutando lero-lero de psicólogo, psicóloga, sei lá, porque 
tinha que agir, eu tinha que repreender, eu tinha. Ele tava fugindo 
do colégio pra faltar aula, tava com um mau comportamento no 
colégio, aquele mau comportamento, entendeu, vinha uma queixa 
da professora, “responsável comparecer no colégio”. Pô, aquilo 
tudo, cara. Eu trabalhando, pai trabalhando, mãe trabalhando, você 
tem que dar uma sapecadazinha, cara, é ou não é? Você num acha?

M: É, às vezes...

V: Tem que dar umas sapecadas, rapaz. Ainda diz ali que Deus 
açoita com vara a quem ele ama. Deus nos ama muito, mas se você 
começar a fazer muitas coisas errada que num agrada a ele, ele 
sabe que você tem um coração bom, você quer servir a ele, mas 
tá fazendo coisa errada, ele te... entendeu? Joga você por aí, pra 
você penar um pouco aí, levar umas coçazinhas na rua aí. Então o 
pai é a mesma coisa, tem que dar umas varadazinha no... quando 
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a criança tá muito rebelde e tal. Ele num tem que ser violento as-
sim, chegar ao extremo do... é ou não é? Mas tem que dar, sentir. 
Porque, você vê, na hora da psicologia, é muita falha a lição de 
educação, pelo seguinte: um filho seu rebelde, você chama ele 
hoje, você vê que ele tá, ele tá tudo bem, mas ele tá começando 
a querer pipocar, você chama ele hoje. Aí vai lá, passa dois, três 
dias, você vê, chama ele novamente, bota ele na mesa ali, conversa, 
explica e tal. E você vai sempre, ele se habitua, ele se habitua, 
sabe como que é? Ah, que nada, chegar em casa, meu pai vai fazer 
uma mesa-redonda comigo, na base da psicologia e vai ficar por 
isso mesmo, entendeu? Se ele tiver um pouco desencaminhado, 
por caminhos errados, e o colega chamar ele, ele vai. E em casa, 
o que eu vou dizer em casa? Ah, chega lá, o coroa lá passa, passa 
uma sabão nimim, faz uma mesa redonda lá comigo, tudo bem. 
Mas se o filho acha que o pai: num vou não, é caminhão, o velho 
lá num é mole não, o velho, ó [som do sinal tradicional de bater]. 
A psicologia dele, que ele tá entendendo. Agora vai você sozinho, 
quando eu chegar em casa, o que que eu vou dizer pro meu lá? Ele 
me mata de paulada, Deus me livre, eu num vou não. Entendeu? 
É a repressão. Agora se não tiver repressão, as coisas toda a pior. 
Eu acho que tem que existir, tem que ter a sua repressão, senão 
vira bagunça.

M: Todos estudam no Santos Dias, né? Ou estudaram?

V: O Afonso terminou ano passado, assim mesmo o Afonso ele 
tá indo empurrado. Que sacrifício pra terminar o 1o grau, rapaz! 
Estuda mais, eu dizia, estuda mais. Meu filho, termina pelo menos 
o 1o grau, rapaz. Pelo menos. Você já vai pro quartel com 17 anos, 
você num estudou. Rapaz, termina esse 1o grau antes do quartel, 
rapaz, termina esse 1o grau. Mas ele num serviu não. Foi se alistar 
e tal. Dá tempo pra você terminar antes de ir pro quartel, rapaz. 
Você vai sair do quartel, as coisas vai ficar mais dificultada pra 
você, você vai ter que encarar cursinho aí, pra poder acabar, pra 
poder acabar os dois estágios, 1o e 2o grau, agora terminando o 1o 
grau, depois você se quiser continuar a estudar, já é mais fácil fazer 
um 2o grau e tal. Ah, rapaz, esse homem levou pau duas vezes, 
levou pau duas vezes, aí, tal, não papai, vou fazer a vontade sua. 
Agora você vê, o Afonso já era homem, tinha hora que eu tinha 
vontade de dar uns pau nele, rapaz. Aí ele, com muito e tal, pula 
daqui, pula dali, aí ele terminou o 2º grau, não o 1º grau. Falei, 
puxa vida, agora sim, agora você vai ver a falta que vai fazer você 
num ter o 2o grau, se você num continuar estudando, você vai ver a 
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falta que vai fazer, vai chegar aí, eu já senti isso, mas eu num tinha 
ninguém pra me empurrar, você tem alguém pra te empurrar, eu tô 
te empurrando, tô te, tô trilhando o seu caminho, rapaz. O cara que 
num estudar hoje... Aí ele vinha com um papo: ah, papai, o irmão 
do meu colega lá é advogado, tá no quinto ano, é advogado, ele 
num tem área de serviço pra ele, tá vendendo, tá com uma carroça 
de cachoro-quente lá na Tijuca. Eu digo: ah, mas num tem nada a 
ver isso, ué, é ou não é? Isso é uma crise, é uma crise pega e tal, 
a área, o campo de emprego cai um pouco e tal. Ele queria me 
dizer, que num tem nada a ver o cara estudar, entendeu. E ele é 
filha da mãe, eu notei que o negócio dele é comércio mesmo, ele 
já foi lá no MacDonalds fez a inscrição lá e tal. Tô fazendo uma 
torcida pra ele trabalhar, pra ele desenvolver pelo menos. Porque 
no Senai ele fez torneiro. Entrou na oficina, né, pra ele principiar, 
pra ele desenvolver, né. Ah, papai, num dá não. Por quê? Poxa, o 
cara parece maluco, num sei o quê, me jogou lá pro guincho pra 
lavar motor. É assim que começa, meu filho.
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ANEXO   3

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

CFP 105 - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ED-
MUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA

NORMAS QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELOS ALU-
NOS DESTE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
DO SENAI

Bem-vindo ao SENAI!

Agora você é aluno deste Centro de Formação Profissional. Isto 
significa que receberá aqui a formação profissional atualizada, de 
excelente qualidade e, além disso, lhe oferecemos outras oportu-
nidades, como participação social, exercício de responsabilidade 
e desenvolvimento de sua capacidade laborativa.

Por outro lado, esperamos de você o cumprimento deste regula-
mento cujas normas visam, especificamente, a:

- respeitar você como membro de uma comunidade;

- sua segurança pessoal;

- todo aproveitamento de sua capacidade de aprender;

- manter a boa organização do CFP.

LEMBRE-SE, as normas relacionadas a seguir existem em seu 
próprio benefício.

1 - Horário:

Turno da Manhã - 07:30 às 11:30h

Turno da Tarde - 12:30 às 16:30h

Procure chegar sempre 10 (dez) minutos antes do início do expe-
diente para que possa guardar o seu material e dirigir-se ao pátio 
para formatura.
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2 - Pontualidade:

A pontualidade deve ser rigorosamente observada para que não 
haja interrupções após o início das atividades.

A entrada após o horário só será permitida, em casos especiais, 
com autorização do Supervisor de Ensino.

3 - Freqüência:

A freqüência regular às aulas é fundamental para o bom apro-
veitamento do curso. Por isso, a falta às aulas poderá levá-lo ao 
afastamento ou desligamento do curso.

Quando você, por impedimento grave, não puder comparecer, 
comunique-se imediatamente com a SRA (Seção de Registro 
de Alunos). Ao retornar ao CFP, vá diretamente à SRA, para 
justificar-se.

Se a ausência do curso for por motivo de doença, traga o atestado 
médico.

As faltas por motivo de Alistamento Militar deverão ser justifi-
cadas mediante a apresentação do comprovante de alistamento.

4 - Afastamento:

Se você tiver alguma dificuldade e não puder continuar a freqüentar 
este CFP, comunique ao Supervisor de sua área, para que sejam 
tomadas as providências necessárias.

5 - Saída Antecipada:

Necessitando de uma saída antecipada, exponha os motivos ao seu 
instrutor. Com a permissão deste, dirija-se ao supervisor da área, 
para que avalie seu pedido de dispensa, que poderá ser concedida 
ou não.

6 - Higiene e Segurança:

Por motivo de Segurança na Oficina, não lhe será permitido o 
ingresso no CFP usando calçados abertos (chinelos, sandálias tipo 
havaiana e tamancos).
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O crachá é a sua identificação como aluno do SENAI. Coloque-o 
na entrada do CFP e só o retire no portão de saída.

Você não deverá comparecer ao CFP com vestimentas tais como: 
camiseta sem mangas, bermudão, calção.

O cuidado com a maneira de vestir, falar e se conduzir, bem como 
hábitos de higiene pessoal, são aspectos positivos para a presença 
nos grupos.

7 - Zelo pelo Material:

A utilização atenta e cuidadosa de máquinas, ferramentas e ma-
teriais, bem como a conservação das instalações possibilitam o 
melhor ensino-aprendizagem.

Você será responsável e deve zelar pelos materiais e equipamentos 
usados nas tarefas que executar nas oficinas.

8 - Serviços de Enfermaria:

Necessitando utilizar algum medicamento, solicite ao seu instrutor 
permissão para se ausentar do posto de trabalho e apresente-se à 
sala da Orientação Educacional, para atendimento.

9 - Uso do Refeitório:

Para utilizar o refeitório nos horários de intervalo para lanche, você 
deve adquirir o “ticket”, no próprio local, nos seguintes horários: 
7:00 às 7:25 e 11:30 às 12:25 horas ou trazer sua merenda.

No turno da manhã sairão para lanche às 9:00h os alunos das salas 
de Estudo e às 9:15h os alunos das oficinas e, no turno da tarde, 
às 15:00h, salas de ET e 15:15h, oficinas. Deverão apresentar aos 
Instrutores, o “ticket” ou merenda, antes de se retirarem dos locais 
de aprendizagem.

Se você almoça no CFP, poderá comprar o “ticket” para refei-
ção, no horário de entrada ou utilizar o refeitório normalmente, 
alimentando-se, se preferir, com a comida que trouxe em recipiente 
adequado e que foi colocado previamente na estufa.

Procure observar as normas de higiene e ter atitudes adequadas, 
durante o almoço, para o seu próprio bem-estar.
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10 - Outras Normas:

O bom relacionamento entre colegas e funcionários é indispensável 
para que você se sinta bem dentro do nosso CFP.

O respeito à propriedade alheia e ao patrimônio do SENAI é regra 
fundamentalmente importante.

Quando você precisar ausentar-se da sala de Estudo ou da Oficina, 
peça autorização ao seu Instrutor.

Ao entrar no CFP, deixe na sala de guarda de material, junto à 
Portaria, os objetos (capangas, embrulhos e sacolas) que você 
não vai usar no Estudo da Tarefa ou na Oficina. Na saída, terá a 
devolução dos mesmos.

Se você é aluno CAO, deve registrar o seu cartão de ponto, nos 
horários estabelecidos pela sua Empresa. A SRA lhe dará as in-
formações referentes ao controle do mesmo.

Diante de qualquer dúvida, informe-se antes de agir.

Colabore, dando-nos suas sugestões. Você também é  responsável.

Desejamos a você um curso proveitoso e esperamos que, após 
receber o seu Certificado, volte sempre a este Centro de Forma-
ção Profissional, pois o acompanhamento do ex-aluno é do nosso 
maior interesse.

Obs.: Maiores informações lhe serão prestadas nas Reuniões 
de Integração, com o Orientador Educacional deste CFP.
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ANEXO 4

ALGUNS DADOS SOBRE OS 
APOSENTADOS

Observação: todas as indicações de tempo tomam como referência 
o ano do início da pesquisa.

ADEMAR – 60 anos, nascido em Itaboraí. Foi para o local com 5 
anos. Completou o curso ginasial, entrando em 1945 na Marinha. 
Ingressou no Lloyd como aprendiz de mecânica, onde, depois de 
alguns anos, passou a atividades administrativas (setor de pessoal). 
Em 1964, colocado em disponibilidade e realocado para trabalho 
administrativo numa universidade federal, onde se aposentou em 
1982, com 36 anos de serviço. É cantor e compositor de sambas, 
além de ter jogado futebol em alguns times avulsos, como diz. 
Relata também ter sido apurador de jogo de bicho. É presidente, 
cambono e primeiro médium do Centro Espírita Santo Antonio 
de Pádua, cuja babá é sua mãe, com 81 anos. Casado há 32 anos 
com Dona Vera, ficou viúvo durante a pesquisa. Tem quatro filhos, 
apenas um homem. Além da esposa, residiam em sua casa o filho 
e uma filha, ambos separados, esta com uma criança. Irmão do 
Dorival.

CARLINDO – 63 anos, nasceu no Rio de Janeiro. Mudou-se para 
a Covanca aos 7 anos quando sua mãe foi viver com um estivador 
que conhecera. Ele morreu alguns anos depois e, assim, aos 14 
anos, foi obrigado a trabalhar para ajudar a mãe. Trabalhou, desde 
o início, em fábricas de vidro, mas nunca na vidreira. Aposentou-
-se em 1978 e, embora convidado a permanecer na empresa, não 
retornou à fábrica porque a distância impunha muitos sacrifícios 
(Parada de Lucas), já presentes no próprio trabalho do vidreiro. 
Estudou até a 5a série primária. Casou-se aos 31 anos, é separado 
e tem três filhos homens, casados. Mora sozinho. Depois de apo-
sentado, começou a se interessar pela política municipal.

DEVAIR – 64 anos, nasceu em Araruama. Começou a trabalhar aos 
9 anos nas salinas. Aos 21 anos, veio para Niterói, empregando-se 
como trabalhador braçal num estaleiro. Em estaleiros, aprendeu 
marcenaria, trabalhando durante cerca de 14 anos, quando foi 
despedido. Iniciou, nessa ocasião, um comércio por conta pró-
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pria, um botequim, no local, aposentando-se por invalidez cinco 
anos depois. Mas conseguiu outro emprego, como motorista, na 
Prefeitura de Niterói, em 1963, onde se aposentou por invalidez 
(previdência municipal) em 1980). Logo, tem duas aposentadorias. 
Casou-se em 1949 com dona Laura. Têm 4 filhos, uma mulher. 
No momento da pesquisa, retomava o comércio, montando um 
abatedouro para ajudar um dos filhos, desempregado. Mora só 
com a esposa.

DORIVAL – 51 anos, nascido e criado no local. Irmão de Ademar. 
Começou a trabalhar aos 13 anos na vidreira, onde ficou por mais 
de 8 anos. Pediu demissão para ir trabalhar num grande estaleiro 
pra aprender profissão. Fez, então, alguns cursos no Senai do 
Barreto (chapeador, risco de construção naval, tecnologia, leitura 
e desenho), trabalhando em alguns outros estaleiros. Aposentou-se 
há 6 anos, como chapeador, não retornando ao mercado de trabalho 
depois disso. Casado com dona Ana, tem, em casa, os quatro filhos 
(uma mulher), dois deles entrevistados (Carlos e Darci). Os três 
filhos cursaram o Senai.

GARCIA – 84 anos, nascido e criado em Silva Jardim, de onde 
mudou-se para a Rocinha, no Rio de Janeiro. Foi para a Covanca 
em 1954. Trabalhou durante 20 anos num clube de golfe, sem 
carteira assinada. Conseqüentemente, mais 33 anos na Prefeitura 
do Rio de Janeiro, sempre como jardineiro. Aposentou-se há 1 
anos. Teve uma série de dificuldades para conseguir uma noiva. 
Casou-se tarde, aos 40 anos, com dona Mariana, com quem teve 
quatro filhos (uma mulher).

GÉRSON – 66 anos, nascido em Niterói, filho de um pescador. Foi 
viver na Covanca aos 6 anos. O pai morreu quando tinha 13 anos, 
mas já havia começado a trabalhar aos 10 (carregando carvão, em 
quitanda, vendendo flores na rua, vendendo peixe, em ferro velho). 
Trabalhou alguns anos na vidreira e noutra fábrica de vidros em 
Niterói. Inseriu-se depois num grande estaleiro, onde ficou por 23 
anos, até aposentar-se em 1969, como fundidor. Teve alguns outros 
empregos até 1980. Casado com dona Anita, tem nove filhos. No 
momento, só residiam com o casal a filha mais nova e uma neta.

GUIDO – 56 anos, nascido e criado em Rio Bonito. Saiu sozinho 
de lá aos 12 anos, trabalhando como ajudante de caminhoneiros e 
em oficinas mecânicas. Trabalhou como carregador em transpor-
tadoras durante mais de 15 anos e algum tempo como trocador. 
Aposentou-se por invalidez em 1978. Não casou, vivendo com 
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uma senhora viúva por mais de 10 anos e, após seu falecimento, 
com dona Marlene, que tem 8 filhos (um homem). Não tem filhos. 
Reside na casa dela, com três das suas filhas solteiras e uma se-
parada com um filho. Depois de aposentado, fez alguns  biscates.

JAIR – 60 anos, nascido e criado no local. Estudou até a 3a série 
primária. Começou a trabalhar com 14 anos, como entregador 
numa loja de brinquedos. Trabalhou toda sua vida, depois do 
quartel, como motorista, quer em empresas de ônibus, quer em 
táxi, com exceção de um pequeno período em que trabalhou como 
guarda numa empresa de eletricidade. Casado com dona Renê, 
aposentada como funcionária de uma companhia telefônica, ti-
veram cinco filhos, entre eles Rui, que foi entrevistado. Também 
entrevistamos um de seus netos, Márcio. Estava se aposentando 
na época da pesquisa.

JEFFERSON – 56 anos. Nascido e criado em Niterói, por uma 
família conhecida de sua mãe. Começou a trabalhar aos 12 anos 
fazendo serviço pesado. Aos 18, empregou-se numa loja de mó-
veis onde fazia tudo (lustrador, carregador, montador, servente 
de pedreiro na casa do patrão). Lá ficou por 12 anos,  quando, 
através de uma empreiteira, começou a trabalhar em estaleiros 
onde aprendeu a profissão de eletricista. Estava se aposentando 
na época da pesquisa mas permanecia fazendo bico num clube em 
Vila Lage, onde trabalha há 18 anos, além de manter um comércio 
por sua conta. Casado há quase 30 anos com dona Tereza, tiveram 
três filhos, um dos quais foi assassinado alguns anos antes. Residia 
só com a esposa.

JOÃO – 70 anos, Nasceu em Niterói e mudou-se para a Covanca 
com 20 anos. Começou a trabalhar aos 14 anos como servente de 
pedreiro. Como pedreiro, trabalhou num grande estaleiro da área 
até 1964, quando foi colocado em disponibilidade, aposentando-
-se, finalmente, em 1984. Na disponibilidade forçada, com salários 
reduzidos, comprou um caminhão, fazendo transportes diversos. 
Casou-se com dona Berenice em 1953, tendo 8 filhos. Residia com 
a esposa e uma filha solteira.

JURACI – 50 anos. Nascido em Itaboraí, foi para a Covanca aos 9 
anos. Começou a trabalhar por sua conta desde os 12 anos (camelô, 
venda de animais, ajudante de matadouro). Aos 31 anos, através 
de uma empreiteira, começou a trabalhar num grande estaleiro, 
como ajudante na carpintaria. Encostou-se após quase 10 anos, 
aposentando-se em 1986. Não se casou mas viveu com uma mulher 
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por alguns anos, da qual tem dois filhos, que foram criados por 
sua mãe, também residente no local. Mora sozinho.

LINO – 62 anos, residente no local desde os dois anos. Estudou até 
os 13 anos, fazendo o curso primário. Iniciou, aos 13, na fábrica 
de tecidos do Barreto, permanecendo lá por 3 anos, operando má-
quina. Após esse período, trabalhou em dois grandes estaleiros, o 
último por quase 30 anos, aposentando-se em 1978 e retornando 
ao trabalho, logo em seguida, na mesma empresa. Parou definiti-
vamente em 1985. Casado com dona Celina, foi abandonado por 
ela no decorrer da pesquisa. Tiveram cinco filhos, dois dos quais 
acompanhamos (Adriano e Rogério).

NETO – 57 anos, nascido e criado no local. Ao perder o pai com 
9 anos, começa a fazer pequenos serviços para ajudar a mãe, ini-
ciando num emprego aos 14, na vidreira. Com cinco anos nesta 
empresa, fez um acordo porque pretendia casar-se. Foi, então, 
trabalhar no Hyme onde se aposentou. Posteriormente, trabalhou 
numa fábrica de sabão e, de novo, no Hyme por mais dois anos. 
Casado há 35 anos com dona Estela, que trabalhou em fábricas 
do local em solteira (fósforos e tecelagem), tiveram 4 filhas e 2 
filhos, três residindo no seu quintal. Em sua casa, está um filho 
com a esposa e duas crianças, além da filha solteira. É compositor, 
sendo parceiro de Ademar.

NOVAES – 73 anos, residente em Neves desde que nasceu. Iniciou 
aos 17 anos como carteiro, nos Correios, começando uma carreira 
militar aos 19 anos. Pediu baixa com 8 anos de serviço, para evitar 
a dispensa obrigatória antes dos 10 anos. Passou a trabalhar como 
motorista de ônibus, sendo reconvocado em 1942, devido à guerra. 
Permaneceu por mais dois anos e, logo depois, empregou-se como 
motorista no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. 
Aposentou-se em 1965, aprendendo então o ofício de bombeiro 
hidráulico, no qual faz biscates até hoje. Casado com dona Helena 
há 43 anos, tem seis filhos (um homem), residindo com a esposa 
e uma filha de 13 anos.

ORLANDO – 62 anos, nascido na Ponta da Areia, em Niterói, 
foi para a Covanca um pouco antes de se casar. Estudou até a 4a 
série primária e, aos 16 anos, iniciou sua vida profissional numa 
empreiteira, indo para um grande estaleiro pouco depois do quartel, 
fazendo serviço pesado. Colocado em disponibilidade em 1964, fez 
uma série de biscates como pintor e pedreiro, aposentando-se em 
1984 pelo estaleiro. Sua esposa era irmã de dona Laura,  casada 
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com o seu Devair. Faleceu em 1973, deixando-lhe 4 filhos (2 mu-
lheres). Viveu com uma mulher depois disso, mas ela foi embora. 
No momento da pesquisa, estava em sua casa, com as respectivas 
famílias, um filho desempregado e uma filha cujo marido estava 
na mesma situação. O outro filho, residente na casa da frente, era 
da diretoria da associação de moradores.

QUIRINO – 79 anos, residente no Barreto até se casar. Começou 
a trabalhar aos 12 anos, sempre em fábricas da área mas concentra 
o período maior (36 anos) na fábrica de tecidos do Barreto, onde 
se aposentou como contramestre de tecelagem, em 1965. Nunca 
mais trabalhou. Casado desde 1945, tem uma filha e um filho, 
casados, residindo só com a esposa.

SOUZA – 57 anos, nasceu na Ponta da Areia (Niterói), indo para a 
área há 38 anos. Começou a trabalhar aos 10 anos (quitanda, pada-
ria, armazem, loja de tecidos, fábrica de sacos de papel). Conseguiu 
um emprego num grande estaleiro onde aprendeu a profissão de 
chapeador. Ficou ali por dois anos, quando foi despedido. Logo, 
contudo, empregou-se noutro grande estaleiro, onde foi enviado 
ao SENAI para fazer o curso de ajustador mecânico. Ali ficou 
até se aposentar, oito anos antes. Não voltou ao trabalho. Casado 
com dona Norma desde 1954, que trabalhava como costureira 
para uma confecção em solteira, tiveram três filhos (um homem). 
Residia com a esposa e a filha solteira. Faleceu quando estávamos 
terminando o trabalho de campo.

VÁLTER – 46 anos, nascido em outro local de São Gonçalo. O 
pai morreu tuberculoso na prisão, após ter sido condenado pelo 
assassinato de um homem. A mãe foi viver com outro homem, 
em Santa Isabel (São Gonçalo). Diz ter ficado largado, saindo de 
casa aos 13 anos, iniciando-se como cobrador de ônibus e, mais 
tarde, como ajudante numa padaria. Depois do quartel, começou 
a trabalhar como motorista de ônibus em empresas diversas, 
aposentando-se como tal, no ano anterior. Continua a trabalhar 
como motorista de caminhão. Ao casar com dona Nazaré há 22 
anos, mudou-se para o local, onde ela já residia. Têm cinco filhos, 
três acompanhados pela pesquisa (Valtinho, Afonso e Humberto).

ZUZINHA – 54 anos, nascido e criado no local. Começou aos 14 
anos, na vidreira, onde ficou por 10 anos, fazendo serviço pesado. 
Num dos fechamentos desta empresa, iniciou-se como vendedor, 
trabalhando em várias empresas como tal, até aposentar-se em 
1988 sem, contudo, abandonar seu emprego. Numa das ocasiões 
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em que esteve desempregado, trabalhou por conta própria, num 
botequim no local. Casado há 23 anos com dona Célia, tem duas 
filhas.

DIAGRAMA DAS INDICAÇÕES INICIAIS  
DO TRABALHO DE CAMPO
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ANEXO 5

DIÁRIO DE CAMPO  – MANUEL  
EDUARDO AIRES

TRECHOS DO DIA 26/08/1990 - DOMINGO

Observação: [...] trechos suprimidos

No bar, seu Ademar jogava sinuca com outros homens. [...] Logo 
depois apareceu seu Juraci que ficou sentado na porta da entrada. 
[...] Novas duplas já se formavam para outro jogo quando apareceu 
gritando uma mulher morena e magra. Apontando para Juraci com 
o dedo e dizendo para ele dar um jeito na mulher dele, para esta 
não continuar falando mal dela, e afirmando que daria uma surra 
nela se não se endireitasse. Continuou falando alto e Chiquinho, 
um dos presentes, chamou-a para uma conversa do outro lado do 
bar. Daí a pouco, ela estava sentada no antigo lugar de Juraci que, 
agora, jogava. Antes, já tinha-se acalmado e dito que Juraci era boa 
gente e que a mulher dele é que não prestava. Ele falou algo com 
ela, achou que no sentido de ela não esquentar, enquanto a abra-
çava por trás, meio desajeitado. Ela se desvencilhou e continuou 
falando que ele era legal. [...] Logo que ela foi embora, chegou 
seu Ataliba e contaram a ele o que tinha acontecido. Ele disse que 
teria que proibir Juraci de entrar no bar, porque ali era lugar só 
para homens. Seu Juraci foi chamado, entre outros xingamentos, 
de merda, de sujeito que não presta, sonso, safado. Quase todos 
o acusavam de não ter feito nada, embora Chiquinho dissesse 
que o admirável nele era não esquentar com nada, afirmando que 
esse puto vai viver cem anos, apesar do problema do coração. 
Seu Ataliba era o mais exaltado nas acusações de falta de fibra: 
disse que se fosse com ele, teria colocado a mulher e o marido, 
se estivesse também, para fora com o pau que estava no fundo do 
bar e que a mulher nem entrava. Disse também que, se, quando 
ela chegou, ele estivesse lá, não teria acontecido nada dentro do 
estabelecimento comercial dele, que não permitia essas merdas ali 
dentro. Chegou a falar em dar um fim nesse merda para acabar 
com esses problemas. Enquanto isso, seu Ademar começou a cantar 
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um samba, dizendo, um pouco antes, algo próximo de esses caras 
falam demais.  Sempre que as acusações ou brincadeirinhas com 
Juraci ficavam mais intensas, ele não só não ria, como parecia 
aumentar o tom da voz do samba-canção, num aparentemente 
leve tom de censura aos comentários. A reação de Juraci era, na 
maior parte do tempo, ficar calado e ligeiramente emburrado, mas, 
bem no final, depois de toda confusão, das partidas terminadas e 
de uns cinco ou seis sambas de seu Ademar, já puxava papo com 
seu Ataliba, numa tentativa de conciliação curiosa (o ofendido o 
fazia). [...] Seu Juraci, às vezes, também reagia aos comentários 
rindo um pouco, principalmente quando faziam referência a ter 
comido a mulher e falavam uns para os outros:  olha só a cara 
de sonso, nem se esquenta e ainda ri. [...] Logo apareceu outra 
mulher, que ficou apenas na porta do bar, mais idosa, que acu-
sou Juraci de não prestar, falando também bem alto e de forma 
até mais incisiva que a primeira. Enquanto ela falava, todos se 
calaram inicialmente. Seu Ademar, acho que nesse momento, 
fez um comentário baixo, meio resmungando para ele mesmo, 
que mulher é fogo ou algo parecido, expressando contrariedade e 
constrangimento, com os olhos baixos para as jogadas da mesa. 
Depois. Seu Ataliba engrossou as acusações da segunda mulher, 
de Juraci ser imprestável (usou outros termos que não lembro) e, 
no final, Chiquinho e um outro relativamente novo (uns 30, 40 
anos) engrossavam as acusações e os risos, depois que a mulher 
foi embora, afirmando que o que era dela, ele não mexia. [...] 
Parece que esta segunda mulher era a mãe dos filhos dele, com 
quem teria voltado a conviver pois seu Ataliba afirmava que essa 
mulher era séria, bebia, de vez em quando, as cachacinhas dela, 
mas era séria, opondo-se, mais uma vez, a esse babaca aí que 
não presta. Essas últimas acusações mais fortes deixaram Juraci 
bastante transtornado, chegando a pegar uma espécie de vassou-
ra, se bem que de forma pouco determinada e fizeram com que 
errasse algumas jogadas. [...] Mais tarde, sentamos numa mesa, 
com a chegada de Seu Neto e Chiquinho se juntou a nós. O papo 
voltou a ser Juraci. Chiquinho perguntou se eu achava certo ele 
ficar, como ficou, desmoralizado, deixando que pagassem pra ele 
sem falar nada. Eu disse que era chato realmente. Eles já tinham 
a resposta e queriam apenas que eu concordasse. Um falou que 
não admitia que mulher nenhuma falasse daquele jeito com ele. 
Chiquinho afirmou que a primeira mulher era puta, dava pra todo 
mundo. Alguém afirmou que não era possível misturar as coisas: 
mulher da rua e família. [...] A referência a Juraci era, às vezes, 
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pelo apelido outras por algum xingamento ou nome depreciativo. 
Contaram de outra vez que ele não pagou à mulher e ela veio cobrar 
em público. Foi dito também, por Chiquinho, que todos nós somos 
machões mas temos nossos momentos de fraqueza, mas não até o 
ponto a que chegou Juraci. E concluíram que, se era para comer 
uma mulher dessa forma, com todo esse custo, não valia a pena. 
Seu Neto, às vezes, também queria interromper com uma músi-
ca, o que ficou sendo quase um julgamento. Só que sua intenção 
pareceu, ao contrário do seu Ademar, que agora não falava nem 
cantava, ser mais de ilustrar a história, embora música sempre 
descontraia. Cantou um pagode de uma mulher sem-vergonha que 
parece se divertir infernizando a vida dos homens e outro – onde 
insinuou que houve plágio de música que ele compôs – com, pelo 
menos, estes dois versos: Marimbondo mordeu (ou ferrou), aonde 
eu não posso  dizer...
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