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José Sergio Leite Lopes1  
 
Tomando como mote o fato deste dossiê de artigos basear-se nas apresentações 
de um GT da Reunião de Antropologia do Mercosul de 2011 em Curitiba, 
caberia indagar como o aparecimento e a continuidade ou descontinuidade de 
certos GTs em reuniões regulares de associados de corporações -- no caso aqui 
estudado na área de ciências sociais e, em particular, de antropologia – 
poderiam servir para pontuar as flutuações históricas de interesses temáticos e 
metodológicos em diferentes conjunturas destas mesmas ciências. Esta 
proposição, que poderia ser realizada de forma mais sistematizada com uma 
amplitude maior de recorte temático e temporal, aqui será delineada de forma 
pontual com base na minha própria experiência limitada de participação em 
GTs de associações como a ABA, a RAM, a SBS ou a ABET, ou em informações 
da participação de colegas em outros GTs. Tal experiência, além disso, está 
centrada sobre temáticas relativas às classes trabalhadoras, pouco frequentes na 
tradição antropológica. Isto pode dar um caráter limitado e parcial a este 
exercício, mas, por outro lado, como caso limite pode oferecer contribuições 
para a discussão de temas mais usuais.     

                                                           

1 Museu Nacional-UFRJ 
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Na RBA de 1978, houve uma discussão em assembleias e nos corredores de 
uma retomada mais livre e vigorosa da ABA, quanto a seus anseios e 
reivindicações, após o período mais duro de repressão da ditadura militar, o 
que de fato aconteceu2. A renovação das associações científicas setoriais se deu 
numa conjuntura onde diferentes mobilizações começavam a se produzir, como 
durante as reuniões anuais da SBPC, como a reativação do movimento 
estudantil, em meados dos anos 70, assim como a efervescência dos 
movimentos populares do final daquela década. Já se fazia notar, no interior 
destas associações, o resultado do impulso dado às pós-graduações que se 
iniciavam neste período.  
 
Em 1980 Rosilene Alvim organizou, na reunião da ABA de 1980, na UFRJ, em 
seu campus da Praia Vermelha, uma sessão de comunicações coordenadas 
sobre o tema "Classe Operária". Éramos em sua maioria doutorandos com 
pesquisas em desenvolvimento nesta área temática, onde confluíam estudos 
sobre transformações no campo, proletarização do campesinato, do artesanato 
ou de pescadores, formação de famílias operárias, movimentos sociais urbanos. 
Os estudos sobre sociedades camponesas já tinham uma experiência de 
reuniões anteriores entre antropólogos, sociólogos e historiadores, além de se 
singularizarem na tradição de pesquisa antropológica durante a década de 70. 
Naqueles anos eram realizadas as primeiras reuniões anuais da ANPOCS, 
criada em 1977, com uma dinâmica de GTs, proporcionando encontros entre os 
cientistas sociais de várias subdisciplinas. Ali se formavam grupos 
interdisciplinares em temas que atraíam pesquisadores com temáticas próximas 
às nossas, como os GTs “Cultura popular e ideologia”; “Movimentos sociais 
urbanos”, “Movimento operário e sindical”, “Processo de produção e 
reivindicações sociais”.  
 
Quando se acelerou a comunicação entre pesquisadores através dos canais 
institucionais das associações já havia em alguns programas de pós-graduação 
uma primeira acumulação de dissertações resultantes de projetos de pesquisa 
coletivos como era o caso do Programa do Museu Nacional. Quando o PPGAS 
foi constituído no segundo semestre de 1968, um projeto de pesquisa coletivo 
era desenvolvido paralelamente aos cursos, intitulado “Estudo Comparativo do 
Desenvolvimento Regional (CentroOeste-Nordeste)”. Da parte referente ao  
 
 
 
                                                           

2 Ver o histórico da ABA feita em sua página na internet, http://www.abant.org.br/?code=1.0 
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Nordeste deste projeto se formou uma equipe de pesquisa sobre a zona 
canavieira de Pernambuco de onde saíram várias dissertações e projetos de 
desdobramento para o doutorado. Entre 1975 e 1977 um outro projeto, 
“Emprego e Mudança Social no Nordeste”, fez a mencionada equipe ampliar-se 
cobrindo outras áreas geográficas no interior do Nordeste, rurais e urbanas, 
assim como um leque maior de temas e problemáticas. Do primeiro projeto, 
saíram algumas poucas dissertações que estavam no limite dos estudos sobre o 
campesinato e o mundo rural que prevalecia nos outros sub-projetos; uma 
sobre o artesanato dos ourives de jóias populares, outra sobre os operários 
industriais das usinas de açúcar3. De fato, a pesquisa coletiva coordenada por 
Moacir Palmeira sobre a plantation canavieira, gerava tanto estudos sobre 
processos de encampesinamento quanto sobre processos de proletarização4. Do 
segundo projeto outros estudos foram iniciados tanto para mestrado como para 
doutorado. Como o PPGAS-Museu iniciou seu curso de doutorado no segundo 
semestre de 1977, alguns pesquisadores aproveitaram de seu trabalho de campo 
no projeto Emprego para fundamentarem seus projetos individuais de 
doutorado e continuarem em seguida uma investigação já iniciada.           
 
 
 
 

                                                           

3 Os ourives se localizavam em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde as jóias populares eram 
produzidas voltadas para um mercado consumidor de romeiros que compareciam às 
peregrinações concentradas neste município. Os operários do açúcar ocupavam a parte 
industrial das usinas de açúcar de Pernambuco.  Mais detalhes sobre estes projetos coletivos e 
os membros destas equipes de pesquisa estão no “Prefacio a la presente edición” de El Vapor del 
Diablo; el trabajo de los obreros del azúcar. Buenos Aires: Antropofagia, 2011. 
4 Dentre os pesquisadores engajados em processos de encampesinamento estavam Afrânio 
Garcia Jr., Beatriz Heredia e Marie France Garcia-Parpet. Dentre aqueles envolvidos em 
processos de proletarização estavam Lygia Sigaud e eu mesmo. E entre os dois processos estava 
o estudo de Roberto Ringuelet. Alguns seminários de Lygia Sigaud no início do doutorado do 
PPGAS iniciado em 1977, reuniam alunos com projetos de doutorado ou mestrado que lidavam 
trabalhadores rurais ou urbanos. Sua pesquisa sobre o processo específico de proletarização dos 
ex-moradores dos engenhos de cana em trabalhadores da rua ou clandestinos lhe fazia 
perseguir uma literatura pertinente que atraía tais alunos. Pesquisas tendo por objeto formas de 
dominação em fábricas com vila operária no setor têxtil (eu mesmo), processos de 
transformação de famílias camponesas em famílias operárias (Rosilene Alvim), formas de 
sociabilidade no trabalho de pescadores na área metropolitana do Rio de Janeiro (Luiz 
Fernando Duarte), o sindicalismo dos operários navais (Denis Linhares), dos ferroviários (Leila 
Barsted), os trabalhadores biscateiros e etnografias de favelas (Jane Souto), a formação técnica de 
operários de estaleiros (Olga Lopes da Cruz) foram comparadas e referidas a uma literatura 
internacional pertinente. 
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Foi assim, com esta acumulação inicial que procurávamos estudos convergentes 
entre os pesquisadores de diversas procedências que frequentavam os GTs da 
ANPOCS. Em 1982, fizemos um seminário da ABA tentando propor e 
consolidar uma nova problemática fora do período de suas reuniões bi-anuais 
usuais5. Tal seminário deu origem ao livro Cultura e Identidade Operária6. O 
seminário reuniu antropólogos, sociólogos e historiadores em torno dessa 
temática e refletia em sua composição de apresentações, uma colaboração 
existente entre alguns sociólogos e antropólogos da USP e os antropólogos do 
Museu Nacional. Estavam presentes no seminário Ruth Cardoso e Eunice 
Durham que orientaram várias teses de doutorado de docentes do 
Departamento de Antropologia do Museu Nacional, como Gilberto Velho, 
Lygia Sigaud e Giralda Seyferth7. Assim como também estavam Maria Célia 
Paoli, Elisabeth Souza Lobo, Vera Telles e Tereza Caldeira, pertencentes a 
gerações mais novas da mesma USP, assim como Marco Aurélio Garcia da 
História da Unicamp. São muitos nomes de pessoas brasileiras para um artigo 
publicado (ou postado) na Argentina8. No entanto através delas procurarei 
esboçar posições ocupadas no campo e indicar linhas de pesquisa diferenciadas. 
O encontro com esses últimos colegas de São Paulo foi importante para uma 
confluência entre antropologia, sociologia e história a partir do ponto de vista  
 
 

                                                           

5 Organização do Seminário "Questões sobre a Cultura Operária", como primeiro Encontro do 
Grupo de Trabalho sobre Classe Operária da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), 
apoiado pelo CNPq, Jnos dias 18 e 19 de novembro de 1982, seminário realizado no Museu 
Nacional, durante a gestão de Gilberto Velho, Roque Laraia e Rosilene Alvim à frente da ABA. 
6 Cultura e Identidade Operária; Aspectos da cultura da classe trabalhadora no Brasil (organizador), 
São Paulo, Rio de Janeiro, Editora Marco Zero/Editora da UFRJ, 1987. 
7 Estes docentes e pesquisadores haviam feito seu mestrado no PPGAS-MN e na seqüência 
inscreveram-se na Universidade de São Paulo para cursarem o doutorado. Na ocasião, as 
mencionadas antropólogas da USP estavam alocadas (por problemas internos do Departamento 
de Antropologia local) no Departamento de Ciência Política. A eventual opção para eles por um 
doutorado no Museu Nacional ainda não existia; passou a existir inclusive com a titulação 
prévia deles próprios, podendo compor o quadro docente junto com aqueles que já eram 
doutores (a maior parte no exterior). Outros mestres do PPGAS-Museu fizeram seu doutorado 
também na USP como Neide Esterci e Regina Novaes, que haviam participado do Projeto 
Emprego. Ruth Cardoso cuja tese versava sobre migrantes de origem japonesa no Estado de São 
Paulo, estava voltada então para estudos sobre movimentos sociais urbanos; assim como Eunice 
Durham, que havia feito tese sobre a migração rural para a área metropolitana de São Paulo.    
8 Embora, cada vez mais, com a freqüência dos intercâmbios entre os estudiosos em ciências 
sociais dos dois países, o conhecimento mais detalhado dos indivíduos torne-se menos esotérico 
e mais relevante. Por outro lado raciocínio semelhante poderia ser aplicado às novas gerações 
brasileiras que podem desconhecer as atividades de colegas predecessores.   
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dos “de baixo”. Maria Célia Paoli estava preparando sua tese de doutorado 
sobre “O trabalho, a lei e o Estado no Brasil 1930-1950”, orientada por Eric 
Hobsbawm (defendida em 1987) e suas análises e referências empíricas a 
respeito das consequências para os trabalhadores das divergências entre os 
industriais têxteis ao nível nacional naqueles anos. Tais informações me 
incitaram a proceder a uma pesquisa historiográfica em arquivos patronais bem 
como em arquivos públicos para completar a pesquisa etnográfica realizada 
numa cidade têxtil. No livro que resultou daquele seminário Maria Celia Paoli 
participou com um artigo preparatório à sua tese. Elisabeth Souza Lobo que 
pesquisava na área de gênero e trabalho, dinamizava naqueles anos a Sociologia 
da USP e era entusiasta da aproximação com os antropólogos e com os 
historiadores do tempo presente. Marco Aurélio Garcia representava a história 
da Unicamp e iniciava (juntamente com Michael Hall) uma longa relação entre 
antropólogos e historiadores sociais do trabalho. Tal relação deveria superar as 
limitações institucionais das associações científicas: a Associação Nacional de 
História (ANPUH) reúne-se à parte da Associação Nacional de Ciências Sociais 
(ANPOCS) e os contatos entre o conjunto dos historiadores por um lado e os 
sociólogos, antropólogos e politólogos, por outro não são favorecidos. No 
entanto, naquele momento justamente travavam-se debates e divisões no 
interior das ciências sociais envolvendo a historicidade e a especificidade 
histórica dos conceitos. Às tendências formalistas surgidas no interior da ciência 
política e da sociologia -- que retomavam procedimentos estabelecidos na 
tradição da economia neoclássica acrescidos de resultados sociológicos – se 
contrapunham correntes de sociologia e antropologia histórica, bem como uma 
revalorização da etnografia. Por outro lado, a história se defrontava com novas 
tendências que abalam suas tradições implícitas como o surgimento da história 
oral e da história do tempo presente. E à crítica da hegemonia da história 
econômica dos anos 50 pela história social dos anos 60, acrescia-se a história 
cultural dos anos 70 e 80. E nestas polêmicas ocupava um lugar importante a 
própria temática do trabalho e da especificidade histórica dos movimentos 
sociais de trabalhadores. Sentia-se assim como um empreendimento como uma 
antropologia do trabalho acabava se envolvendo fortemente com outras 
disciplinas voltadas para a mesma temática (talvez mais precocemente que 
outras). 
 
Do livro Cultura e Identidade Operária, resultado do seminário “Questões sobre a 
Cultura Operária”, participaram com artigos também os antropólogos Luiz 
Fernando Duarte, Giralda Seyferth, Rosilene Alvim e eu mesmo, lidando com  
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corpus empíricos referentes respectivamente a pescadores, camponeses-
operários e trabalhadores têxteis.  
 
Após esse seminário temático realizado fora das reuniões bianuais da 
associação e apoiado por sua diretoria, O GT de Cultura Operária permaneceu 
ativo nas reuniões bianuais da ABA de 1984 (Brasília), 1986 (Curitiba), 1988 
(Campinas) e 1994 (UFF-Niterói), nas suas sessões organizadas por mim mesmo 
e José Ricardo Ramalho. José Ricardo havia feito então seu mestrado com 
prisioneiros da Casa de Detenção de São Paulo (O Mundo do Crime, Rio: Ed. 
Graal, 1983) orientado por Ruth Cardoso e estava desenvolvendo sua tese de 
doutorado sobre os trabalhadores da antiga Fábrica Nacional de Motores (então 
privatizada para a Fiat caminhões) no distrito de Xerém, Duque de Caxias (RJ).  
 
O GT atraía estudos sobre trabalhadores em todo o país numa década, como a 
de 80, de intensa atividade de diferentes movimentos sociais. Pode-se aquilatar 
essa atividade na documentação e nas análises em números especiais da 
publicação Aconteceu, bem como na revista Tempo e Presença do Centro 
Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI)9, em que José Ricardo 
Ramalho teve importante participação. 
 
Em 1985 duas dissertações sobre trabalhadores de minas foram defendidas em 
dois diferentes programas de Antropologia, denotando um interesse inicial no 
interior desta disciplina acadêmica sobre os estudos a respeito de fenômenos e 
processos concernentes a trabalhadores industriais. Em julho daquele ano era 
defendida a dissertação de Cecília Minayo “Os Homens de Ferro” que tive a 
ocasião de orientar, e em agosto a de Cornélia Eckert sobre “Os Homens da 
Mina”, realizado na UFRGS, de cuja banca participei 10.  

                                                           

9  Ver por exemplo Trabalhadores Urbanos no Brasil/1980 - Aconteceu. CEDI São Paulo, junho de 
1981 e outros números seguintes; ver também, entre outros números, Tempo e Presença (Revista 
mensal do CEDI), nº 220, junho de 1987. 
10 "Os Homens de Ferro: Estudo sobre os Trabalhadores da Indústria Extrativa de Minério de 
Ferro da Companhia Vale do Rio Doce em Itabira, Minas Gerais". Maria Cecília de Souza 
Minayo. Defendida em 08 de julho de 1985 no PPGAS-Museu Nacional-UFRJ; “Os Homens da 
Mina: um estudo das condições de vida e representações dos mineiros de carvão em 
Charqueadas, R.S.". Cornélia Eckert. Mestrado em Antropologia, Política e Sociologia, UFRGS. 
Defendida em 30 de agosto de 1985. O interessante é que cerca de vinte anos depois do estudo 
de Cornélia Eckert, sua orientada de mestrado, Marta Cioccari, desdobrou sua dissertação sobre 
os remanescentes dos mineiros de carvão no Rio Grande do Sul em sua recente tese no Museu 
Nacional sobre a honra da identidade daqueles mesmos trabalhadores, no contexto de um 
estudo comparativo com mineiros na França. (A tese de doutorado de Cornélia Eckert havia 
sido sobre a memória dos mineiros na França, realizada no início dos anos 90). Tal renovação 
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Esse interesse temático também se manifestava numa escala latino-americana. 
Em 1986 houve um GT de Antropologia de la Clase Obrera no segundo 
congresso de Antropologia na Argentina, realizado na Universidade de Buenos 
Aires, GT este organizado por Federico Neiburg. Federico havia feito sua 
graduação no México e seu mestrado na FLACSO na Argentina. Sua dissertação 
versava sobre os trabalhadores de uma grande fábrica de cimento, onde 
moravam na vila operária da própria companhia. Participamos assim, eu 
mesmo e Rosilene Alvim, daquele GT, por ocasião da ida de uma delegação 
organizada de antropólogos do Museu Nacional e do IFCS-UFRJ àquele 
congresso, realizado poucos anos após a redemocratização argentina (cuja 
ditadura havia destruído a universidade daquele país numa proporção maior 
que a havida durante a ditadura no Brasil). Em 1992 estivemos (também com 
Rosilene Alvim) na Universidade Iberoamericana do México, chamados para 
trocar experiências com a tradição de Antropologia Industrial daquele país. A 
Profa. Patrícia Torres, com experiência de pesquisas de campo numa fábrica de 
caminhões no México e na agroindústria do fumo nas Filipinas, onde havia feito 
tese orientada por Sidney Mintz, coordenava nesta ocasião um grupo de 
pesquisa sobre o assunto naquela universidade. Rosângela Corrêa, sua 
doutoranda brasileira e assistente de pesquisa na época, veio ao Brasil 
prospectar eventuais parceiros na área de Antropologia Industrial (que, no 
México, se desenvolvia ao lado de iniciativas na área de Arqueologia 
Industrial). Através de indicações de Roque Laraia na UnB chegou até nós no 
Rio de Janeiro. Rosângela desenvolvia então sua pesquisa com trabalhadores da 
indústria do limão (e de seu subproduto pectina) no México e organizou nossa 
ida para um curso de uma semana na Iberoamericana no interior do grupo de 
pesquisa de Patrícia Torres, em outubro de 1992.          
 
 

                                                                                                                                                                          

cíclica estreitou os laços entre as pesquisas sobre memória do trabalho e cidade em Porto 
Alegre, em realização na Antropologia da UFRGS, com os estudos sobre trabalho urbano e rural 
na Antropologia do Museu Nacional. Por outro lado, oriunda de longa pesquisa com os 
trabalhadores mineiros e dominando a literatura da antropologia industrial, Marta Cioccari tem 
investido no traço de união entre estudos operários e a tradição de estudos camponeses ao 
escrever (juntamente com Ana Carneiro) o livro “Retrato Político da Repressão no Campo” 
(MDA-SDH, 2011) e participar do lançamento do livro em vários fóruns universitários e de 
movimentos sociais, incentivando a ativação da memória, até agora pouco trabalhada, da 
repressão da ditadura militar sobre os trabalhadores. Nisto os estudos sobre o caso argentino 
têm muito a motivar as iniciativas brasileiras.         
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Os contatos internacionais na França e na Inglaterra sobre esta área temática se 
deram principalmente com pesquisadores do centro dirigido por Pierre 
Bourdieu na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, como 
Abdelmalek Sayad e Michel Pialoux, entre outros, bem como com o centro 
dirigido por Huw Beynon na Universidade de Manchester, através de 
diferentes intercâmbios e convênios desde o final dos anos 80.  
 
No entanto desde 1994, último ano de presença do GT Cultura Operária na 
reunião da ABA, que a área temática ficou em menor evidência, por variadas 
razões. Muitos de seus componentes estavam investindo em outras áreas 
correlatas; alguns partiram para estudos do campo intelectual ou do 
pensamento social (caso de Federico Neiburg, cuja tese de doutorado foi sobre 
os intelectuais e o peronismo na Argentina); outros para a área ambiental como 
foi o caso da equipe de pesquisa que coordenei sobre o controle público da 
poluição industrial; outros para a área das questões públicas da infância e da 
juventude como Rosilene Alvim; e outros ainda para a área de trabalho e 
desenvolvimento regional, como José Ricardo Ramalho. Outros temas se 
legitimaram neste período como o estudo sociológico dos esportes, antes pouco 
considerados no conjunto das possibilidades acadêmicas de pesquisa; caso 
ilustrativo dos fenômenos de novas profissões e carreiras que podem alargar o 
universo de estudo do trabalho no interior do campo temático do lazer. Neste 
período também em escala internacional a questão operária havia se tornado 
como que um tema do passado em virtude das transformações no mundo do 
trabalho, com suas automações e com a diminuição do contingente de 
trabalhadores nas unidades fabris. A precarização do trabalho manual e as 
tensões relacionadas com a universalização do aprendizado escolar faziam 
deslocar os conflitos sociais para novos espaços além do trabalho.      
 
Mas já nos últimos anos a atenção aos fenômenos relacionados ao trabalho e ao 
emprego tem voltado na medida em que diferentes ciclos de crises econômicas 
se produzem em países “periféricos” e nos próprios países centrais do 
capitalismo contemporâneo, com conseqüências sociais impossíveis de serem 
ignoradas pelos diferentes membros do campo do poder. No interior das 
ciências sociais o interesse das novas gerações de sociólogos e antropólogos da 
economia, surgidas dos anos 1990 em diante, inicialmente voltadas para os 
múltiplos fenômenos de mercado, mercantilização e financeirização, passa 
também a direcionar-se para aspectos atinentes ao trabalho. Livros como a 
“Miséria do Mundo”, coordenado por Pierre Bourdieu, “As Metamorfoses da  
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Questão Social” de Robert Castel, na França; “Quando o trabalho desaparece; o 
mundo dos novos pobres urbanos” de William Julius Wilson, nos Estados 
Unidos da América, ou os artigos interrogativos de Huw Beynon sobre o 
desaparecimento da classe operária na Inglaterra; todos dos anos 90, já 
assinalam a nova centralidade desempenhada pelo lugar do trabalho 
negligenciado nos anos imediatamente anteriores. E o livro de Michel Pialoux e 
Stéphane Béaud, “O retorno à condição operária”, ou os livros de Abdelmalek 
Sayad sobre os imigrantes norte-africanos na França, todos do início da década 
dos 2000, reforçam a volta desta temática, reatando com preocupações 
despertadas nos anos 60 e 70. 
 
Naquele período que tem por epicentro os últimos anos da década de 60, as 
problemáticas de formação das classes trabalhadoras tinham forte importância 
na interseção de diferentes disciplinas, a Antropologia Social, a Sociologia e a 
História Social, e na introdução da cultura e da especificidade histórica destes 
processos de formação. No período que se segue ao limiar dos anos 90, quando 
o capitalismo se mostra sob aparências revigoradas, de fortes transformações 
econômicas e sociais fazendo dispersar as configurações sociais que envolviam 
os trabalhadores, a reunião de novos estudos sob o recorte do trabalho e seus 
efeitos sobre a constituição da sociabilidade pode ser interessante para o 
mapeamento de mudanças e permanências. Tais transformações nos levaram a 
procurar desconstruir e des-substancializar categorias tão carregadas de 
significados como as de "classe trabalhadora", através da análise da sua 
construção social, histórica e intelectual, dando-se importância também à 
análise dos mediadores associados àquelas classes. Por outro lado o próprio 
obscurecimento das faces públicas dos trabalhadores, através de re-nomeações 
e reclassificações nas empresas que procuram atingir suas anteriores 
identidades, pode ser um estímulo adicional para essa reunião de estudos em 
andamento. De certa forma o trabalho pode ser visto, assim, de forma mais 
ampla, desde as fronteiras da informalidade urbana até novas formas de 
profissionalização de atividades anteriormente vistas como de “lazer”. Toda a 
diversidade de aspectos de processos sociais envolvendo o trabalho, das 
transformações do trabalho familiar camponês, artesanal, do mineiro ou do 
pequeno comércio, até o trabalho industrial entra no campo de interesse de tal 
agrupamento temático. As relações entre família e trabalho podem se constituir 
em outro eixo de reunião de resultados de pesquisa; assim como a relação com 
o “lazer”, que vai desde o trabalho subsidiário ou a bricolagem e o trabalho 
doméstico até atividades religiosas, esportivas ou de cultura popular. Assim  
como da relação do trabalho com a relativamente nova temática do meio 
ambiente, do risco industrial e da saúde do trabalhador. No momento em que a  
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agricultura de agro-negócio assume características industriais e em que os 
membros de um campesinato reconstituído já conheceram a proletarização em 
todas as regiões do Brasil embora não abandonem o roçado, o cruzamento entre 
as tradições dos estudos camponeses e dos estudos sobre operários pode ser 
estimulante. Também as diferentes formas de mercado, que têm sido mais 
salientadas na retomada recente da Antropologia e da Sociologia Econômica, 
podem ser vistas de forma relacionada às formas assumidas pelo trabalho no 
sentido mais amplo. A pertinência desta nova reunião de estudos será tanto 
maior quanto mais puder acolher uma diversidade temática em torno de 
aspectos do trabalho embutidas em outras formas de classificação temática da 
Antropologia Social, nos pólos de preocupação de antropologia urbana, de 
sociedades camponesas, de movimentos sociais, de memória social, de família e 
gerações, de cultura popular, de conflitos ambientais, de educação11.    
 
Os grupos de trabalho sobre o tema do trabalho têm assim saído revigorados de 
reuniões tais como as da ABA de Belém em 2010, da RAM de Curitiba em 
meados de 2011, bem como a CAAS de Buenos Aires em fins de 2011. O que 
tem expressado a energia de trabalhos monográficos realizados em países como 
o Brasil e a Argentina pelas novas gerações de antropólogos, sociólogos e 
historiadores. Os dois países têm alimentado entre seus estudiosos das novas 
gerações uma fecundação recíproca de experiências gratificantes. As gerações 
de antropólogos argentinos circunstancialmente formados nas pós-graduações 
brasileiras são sucedidas por novas gerações formadas na pós-graduação 
argentina, as quais, estimuladas pela crise social e pelo revigoramento do 
movimento social no seu país desde o início da década passada, têm produzido 
importantes estudos e estimulado colegas brasileiros com novas questões e 
eixos comparativos. O que poderemos ver acontecer nos próximos anos. 
 
 
 
                                                           

11 No que diz respeito ao tema do trabalho, o blog do Grupo Antropologia del Trabajo de la 
UBA é uma ilustração dos empreendimentos de novas gerações, que conseguem fazer a ponte 
com trabalhos de gerações precedentes, apropriando-se de seus resultados para os tempos 
atuais (www.grupoantropologiadeltrabajo.blogspot.com). Sem a iniciativa de Hernán Palermo e 
seus colegas do GAT e do Centro de Estúdios e Investigaciones Laborales do Conicet não teria 
acontecido a publicação de meu antigo livro sobre o trabalho dos operários do açúcar do 
Nordeste brasileiro (na bela tradução de Andrea Roca) na editora Antropofagia de Buenos Aires 
(El vapor del diablo; el trabajo de los obreros dal azúcar, 2011),  inaugurando a Coleção Estudos 
Antropologia del Trabajo. O fato de livros mais antigos como o de June Nash sobre os mineiros 
bolivianos estarem lado a lado com teses recentes sobre as classes populares argentinas nestas 
novas publicações é mais um sinal do revigoramento destes estudos. 
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