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Pode parecer paradoxal
ou algo até provocador
num seminário
sobre
"Tecnolcçia,
Cultura e Organização na Indústria Brasileira", numa sessão
reservada às formas de ação e formação de atores coletivos no mundo do
trabalho, escolher como estudo um ramo que "não muda"; ou seja, um ramo
onde a mão-de-obra
não foi atingida
pelos efeitos
das mudanças
tecnológicas,
onde as formas de mobilização
não assumem
nenhuma
transparência e deixam até supor que' inexistern e, além do mais, onde as
formas de produção
não são organizadas
nem sob os princípios
da
racionalidade capitalista, nem sob os princípios de uma gestão tradicional.
O objeto de estudo enfoca a trama das relações que se dão entre os atores
de um pequeno município do sertão da Paraíba que encontrou na produção de
redes de dormir uma atividade que lhe confere sua especificidade
e sua
riqueza.
Sua situação lembra a descrição que faz Fernand Braudel de Minas Velhas
(BRAUDEL, 1969). Sua atividade industrial lhe dá uns ares de cidade, dos
quais ele se orgulha com suas casas arrumadas, sua igreja pintada, seus
carros novos. Não lhe faltam nem o barulho, propiciado pelas batidas dos
teares, nem as cores nas ruas enfeitadas pelos feixes' de algodão coloridos
a secar ao sol. "O campo, que diferença! É a solidão. A cidade, é o barulho, o
movimento ... Uma outra forma de existência" (id: 243). A imponente ponte
que a separa do "sítio" é símbolo de modernidade; o viajante que hoje em
dia a atravessa tem a nítida sensação de passar do campo à cidade.
Evidentemente, é motivo de inveja de suas vizinhas que tentam copiá-Ia.
A originalidade de X não é tamanha. O surpreendente seria a cidade ter
emergido com tanta vida numa região aplastada
pelo sol e ter mais
relações económicas com a Amazônia ou até a Bolívia do que com suas
vizinhas, mesmo inclusive, como há menos de dez anos 'atrás, quando uma
estrada de terra muitas vezes impraticável
e um sistema de telefonia
antiquado náo impedia que ela se comunicasse com o restante do País e
com o exterior.
A presença de uma família dominante no município, com a figura de um
patriarca
que está
na origem
da atividade
industrial
e que foi
posteriormente seu promotor e maior instigador levaria a se contentar com

1) Queria expressar a minha total gratidão a Paola Cappellin Giuliani, a Sylvia Ostrowetsky e a
Elbio Troccoli Pakman, cuja ajuda foi preciosa na redação deste texto, assim como aos
pesquisadores Cátia Morais da Costa, Júlio Rafel Jardelino e Ricardo Vilela.
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uma análise em termos de relações patrimoniais. Seria desconhecer ou até
desconsiderar
as tentativas de organização de produtores locais, rurais e
industriais em associações que ilustram o seu desejo de sair das malhas
dos fornecedores de fios, numa procura de manutenção das rédeas do poder
local.

É possível se localizar os movimentos de organização

da sociedade através
das várias
formas
associativas
que estão
surgindo
no município,
associações estas que podem ter o aval do Estado ou não, tais como a
Associação dos Irrigantes, dos produtores de redes (APREX), associação
esta de cunho familiar
com fins produtivos.
Como as formas
mais
tradicionais
(sindicatos)'
não estão ainda sedimentadas
numa feição
combativa, as pessoas, os grupos sociais vão se organizando em torno da
defesa
de seus
interesses
mais
imediatos
e constituindo
suas
representações de classe.
A APREX tem dentre seus objetivos
o de acabar com a figura 'do
atravessador no comércio de fios, que está sob o controle de três grandes
comerciantes
locais - dentre eles o atual prefeito - e de se precaver
contra as constantes flutuações do mercado. Esta forma associativa é vista
pelos seus integrantes como uma maneira de se conseguir um maior poder
de barganha junto aos produtores de fios. Ela é vista, também, como uma
etapa que pode desembocar (ou não) futuramente na constituição de uma
cooperativa ou um sindicato. Seu papel é o de defensora de interesses
econômicos e pode ser também o da constituição de um grupo que possa pôr
em cheque a dominação dos atravessadores. É interessante notar que dela
fazem parte médios e grandes produtores locais (nenhum pequeno), alguns
deles membros da família dominante do município, ligados inclusive por
relações familiares a um distribuidor de fios. Tal fato pode ser o sinal de
uma mudança na estratégia de dominação local, diante da percepção da
necessidade de se procurar fontes de fornecimento de fios alternativas e
mais "independentes".
Não se trata da primeira tentativa de sair das malhas dos comerciantes de
tios, Ao longo dos anos, as estratégias foram múltiplas: diversificação das
fontes
(procurar
fabricantes
em, outros
estados
habitualmente
não
fornecedores);
criação de uma cooperativa cu]a base era eminentemente
familiar, mas que não foi aceita pelas autoridades estaduais,' pelo fato da
atividade
não ter um caráter artesanal
mas sim industrial;
tentativa
frustrada de montar uma fiação; compra de urna fiação em outra cidade do
estado em socledadaê. A presença de pessoas ligadas por laços familiares
2) A sociedade era composta de 9 membros da mesma família e de "um dos nossos", que não
pertence famflia mas é casado com alguem da redondeza e desempenha um papel importante no
município; é o empresário empreendedor. A fiação funcionou um ano, mas teve que ser desativada.
ã
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à tarnília dominante

no município

é o traço

marcante

de todas

essas

iniciativas.
A Associação dos Irrigantes, criada em 1988, tinha poucos dias quando da
minha última visita. Ela já prenunciava uma mudança de comportamento
pelas 'próprias características
de seu presidente.
Dono de uma grande
extensão de terras irrigadas,
ele é um dos pioneiros na agricultura, nas
técnicas de plantio, servindo de referência aos outros produtores da região
e inclusive, no que concerne a produção de algodão à EMBRAPA (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) .. Seu espírito empreendedor e inovador
não se limita ao algodão. Seu raio de atuação é variado, indo desde a
cultura de um tipo de algodão resistente ao bicudo, à de arroz branco, cuja
produtividade é três vezes superior à do vermelho, à criação de suínos de
raça ou de camarões de água doce de cuja Associação é presidente a nível
estadual.

o

que se pode resgatar destas experiências associativas, é que elas surgem
fundamentalmente
no interior da classe dominante ou são fomentadas por
ela. Quando envolvem os trabalhadores, elas se dão através da intervenção
do Estado3, não podendo se descartar a perspectiva de controle e cooptação
das iniciativas e lideranças populares que vierem a aparecer. No entanto,
este movimento de auto-organização aponta para mudanças na estrutura de
poder e em novas formas de mediação política dos conflitos e interesses de
classe. Nada impede esperar do sindicato dos trabalhadores
rurais uma
futura direção mais atuante e combativa, como aconteceu com dezenas de
outros nos últimos anos no Brasil. Por ora, os elementos faltam para
ilustrar este fenômeno.
É verdade, no entanto, que não há registro de movimentos grevistas ou de
contestação por parte dos trabalhadores têxteis ou rurais. A dominação que
os produtores
de redes exercem através da concessão
de benefícios
materiais aos trabalhadores
de suas fábricas,
reforça as questões de
lealdade, amizade e compadrio do campo político e vice-versa, fazendo com
que a exploração da força de trabalho fique mistificada por tal relação de
favor. Segundo o discurso de um dos produtores locais de redes e vereador,
discurso compartilhado
pela maioria dos trabalhadores,
lia assinatura da
Carteira de Trabalho significaria
uma perda para os trabalhadores,
pois

3) Estou me referindo aos programas estatais, tais como o P.A.P.P. (Programa 'de Assistência ao
Pequeno Produtor), mediado pelo governo estadual, desenvolvido com a participação direta do
Banco do Brasil; os Programas de Emergência, sob coordenação da EMATER; os sindicatos da área
rural, o dos produtores e trabalhadores. criados na década de 60. A postura da atual diretoria é
essencialmente assistencialista, fazendo as vezes de um posto de vacinação e de concessão de guias
para ser atendido pelo dentista conveniado com a prefeitura. O sindicato inclusive perdeu os
poderes que lhe conferia a distribuição de tlckets de leite ..
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aqui não há posto do INPS, eles teriam de ir para Y (outra cidade) e aí o
patrão não ia ajudar, porque ele já paga o INPS, e como .é que ele ia, o
patrão tinha que dar o transporte e ele não tem mais obrigação porque ele
já assina a carteira ..."
"A relativa
homogeneidade
nas relações
trabalhistas
- carteiras
não
assinadas, sem INPS, salários por peça, no caso dos trabalhadores
sem
qualificação reconhecida, mais do que o fruto da dominação patronal é sinal
de um consenso entre os patrões. Já que os ganhos em produtividade são
quase nulos, em razão da não-renovação do parque de máquinas, do tipo de
produto e do acabamento ser preponderantemente
manual, a concorrência
que travam entre si os produtores se dá no campo dos salários baixos pagos
aos trabalhadores.
O objetivo é reduzi-Ios ao rnáxirno+. Ou seja, estamos
longe do monopólio da produção e comercialização
de um só proprietário,
corno no caso da fábrica com vila operária.
Não houve consolidação das relações assalariadas nestes últimos anos; os
mínimos direitos trabalhistas,
até os reconhecidos
na última Constituição
não são respeitados,
salvo talvez para aqueles cuja qualificação
é
indispensável para o bom funcionamento das fábricas como os mecânicos
que têm salários superiores à média e carteira assinada.
A mudança nas relações sociais de produção é fruto da melhoria da
atividade econômica. Em 1988, apesar da tendência que parecia prevalecer
poucos anos antes e que me havia levado a anunciar, num momento de
atividade econômica florescente o desaparecimento
futuro desta categoria,
as maiores unidades
de produção
de redes trabalhavam
ainda com
"feiteiras"5,
o que não impedia que uma proporção cada vez maior de
mulheres do "sítio" participasse da atividade de acabamento (AZAIS, 1986).
No entanto, apesar da fraca evolução do sistema produtivo
local, da
inexistência de mudanças tecnológicas significativas na produção de redes,
nesses
últimos
anos, houve uma mudança
no comportamento
e o
aparecimento de atores econômicos que tentam dar à economia local um
novo alento. É o técnico de uma manufatura de redes modificando uma peça
de um tear para poder produzir um tecido que se aparente ao "importado" de

4) Num cálculo feito, observava-se
trabalho de sua confecção.

que no preço de venda da rede não estava computado o

5) Trata-se de dois tipos de mulheres: umas que compram o pano da rede e subcontratam o
trabalho de acabamento feito, então, por mulheres ou crianças; elas próprias vendem a rede
pronta ("Feiteiras"); ou mulheres que trabalham para uma fábrica ou para uma "Feiteira". São
"feiteiras". Neste caso, sua situação se resume 11compra do fio necessário ao acabamento, 11
entreqa da rede pronta; ela recebe pelo seu trabalho, mas não vende a rede.
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Santa Catarina, a preço mais acessível, tecido este invejado pelos outros
produtores locais e que vai permitir-lhe consolidar sua posição, dominante
no mercado; é o empresário moderno investindo na criação de camarões de
água doce; é o instigador da produção de redes local investindo na criação
de peixes; são as tentativas
frustradas
de se montar uma fiação em
Campina Grande (PB), tentativas estas fracassadas já que a rede elétrica
local não suportaria a carga.
No município
estudado,
a dominação
é difusa. A relação produção /
reprodução
alí existente
não é herança do passado.
Denota-se
uma
pulverização
de proprietários
diferenciados,
regidos pelo princípio
da
concorrência.
A racional idade presente é uma racionalidade
capitalista,
diferente da do sistema "fábrica com vila operária" e diferente também da
que se observa tradicionalmente
em recintos industriais.
Com efeito, uma das características das unidades de produção capitalistas
é a de operar uma estrita separação entre produção e reprodução. O espaço
da fábrica é um só e é nela que se tramam tanto as decisões de
transformações
tecnológicas
quanto as que dizem respeito à gestão da
mão-de-obra.
O espaço da fábrica responde a uma lógica histórica de
adequação da reprodução às exigências da produção. É a produção que
redefine e redimensiona
a reprodução.
Tal princípio ficou ancorado na
literatura em Sociologia do Trabalho, privilegiando-se a esfera da produção
em detrimento da esfera da reprodução. Somente recentemente atenção foi
dada ao extra-trabalho
nas suas dimensões sociológica,
antropológica
e
histórica.
Ora, o visitante
que chega pela primeira vez fica maravilhado
pela
exposição dos feixes de fios coloridos secando no sol nas ruas da cidade.
Além do barulho incessante dos teares e das máquinas de trancelim que
invade a cidade desde as primeiras horas do dia, parece que toda ela gira
em torno da produção industrial.
A demarcação
entre o privado - as
fábricas - e o público - a rua - desvanece,
propondo outra leitura do
,universo. A análise acaba sem se encaixar nem num tipo nem noutro de
racionalidade. As relações que guiam o processo não são nem as do tipo
"fábrica com vila operária", com uma invasão da esfera da reprodução pela
esfera da produção nem as de cunho tipicamente
capitalista, já que o
Estado não intervem para mediar, regular as relações entre proprietários e
assalariados.
Portanto, qualificar o município de "tradicional"
equivale a
colocá-Io numa camisa de força e a desconsiderar a heterogeneidade das
relações sociais que o movem. A rede conseguiu imiscuir-se em todos os
cantos da vida da cidade, as paredes das fábricas são permeáveis e deixam
passar seu movimento interno sem operar uma dominação concentrada,
monopolizada por uma só fonte, o proprietário da fábrica. A presença de
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manifestações
diferenciadas
que
constitui na riqueza do município.

quebram

o padrão

patrimonialista

-

se

No entanto, o surgimento de outras relações de trabalho e mesmo as
mudanças na base econômica e produtiva local, não provocaram abalos nas
estruturas familiar e de poder, que se mantêm, guardadas as devidas
proporções: tal qual trinta anos atrás, dominadas, salvo algumas notáveis
exceções, pelos homens e pelas duas oligarquias locais. Assiste-se a uma
recomposição das relações sociais de dominação.
Um destaque
deve ser feito à atuação econômica
das mulheres do
município. Atividade "feminina", a confecção de redes permite à população
monetarizar-se
graças ao acabamento de redes, satisfazendo assim uma
parte das necessidades de consumo dos membros da família. Geralmente a
atividade das mulheres resume-se às tarefas de acabamento (Feiteiras e
feiteiras),
mas várias mulheres ocupam posições-chaves
na indústria de
redes. Ou por motivo de viuvez ou de herança. Eis o caso de uma delas. De
repente, porque perdeu o marido, ela encontrou-se
à cabeça de um
empreendimento.
O que no início era visto como uma atividade
de
sobrevivência passa a ser encarado como motivação de vida e, alguns anos
depois de ter assumido o comando da fábrica, o estabelecimento
é visto
com respeito e admiração pela população local ("a única não endividada", "a
maior do município").
Sua contribuição
é requerida pela classe política
local
nos
momentos
de decisões
importantes,
como
prova
de
reconhecimento de sua "capacidade'.
Várias mulheres oriundas de uma das duas famílias dominantes
de X
herdaram uma pequena fábrica, sempre sob os auspfcios do "patriarca" da
cidade (o pioneiro na fabricação de redes), numa tentativa apenas velada de
manutenção da dominação da família. É verdade que na hora da distribuição
os homens levavam vantagem, recebiam mais teares do que as mulheres,
cujo destino "natural" era o casamento e .. "um pequeno negócio de redes".
Mesmo assim, uma é dona hoje de uma das maiores fábricas de redes da
cidade.
Se os qualificativos "tradicional" ou "moderno" dão uma visao errônea das
relações de trabalho, a nível dês relações políticas e de poder, tampouco
eles conseguem
uma apreensão
satisfatória
da realidade
feita de
elementos díspares que não obedecem a nenhum modelo.
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do lado

das

relações

políticas

e do poder

Os estudos sobre estruturas de poder, em pequenos rnunicíptos do Nordeste
se defrontam
com dificuldades
que dizem respeito não s6 à falta de
análises de casos concretos, mas, também, ànecessidade de se repensar
certos conceitos
como "coronelismo",
"patrlrnonialisrno",
ou até, numa
tentativa de apreender a modernização
de relações de poder, de "neocoronelismo"
(DANTAS, 1986). Sem me ater ao debate em torno da questão,
sublinharei algumas de suas caracteristicas
essenciais para mostrar que o
espaço ora referido não se submete à especificidade do coronelismo e que
ele tem sua especificidade própria.

o

coronelismo perde suas características
iniciais e vai se modelando às
mudanças. "<Ele> surge em determinada conjuntura e vai se adaptando às
transformações do Estado, diante do qual, ao longo de sua existência, vai
modificando seu relacionamento" (id: 365). Hoje, já não mais se encontra a
figura do velho coronel com seu bando de jagunços, que reinava absoluto em
sua região, controlando
homens e votos. Alguns autores já começam a
enfrentar a discussão
das mudanças ocorridas
na estrutura
de poder
político nos "grotões", ou no sertão do Nordeste (ANDRADE, 1988; DANTAS,
1986; POTENGY, 1986). Em todos eles encontramos
a afirmação que
ocorreram mudanças e que novas formas de dominação e exploração estão
sendo gestadas. Sem entrar no conteúdo da discussão, sobre o grau e a
extensão das mudanças ocorridas na estrutura de poder dos coroneis,
transformações
de fato ocorreram.
Desde a publicação
de "Economia
e Sociedade"
de Max Weber, o
patrimonialismo é visto como um modo de dominação no qual o governo de
coletividades
se realiza de forma semelhante ao de unidades familiares,
sob a autoridade patriarcal de um soberano que não distingue seus bens
particulares dos do Estado que ele incarna, onde não há separação entre a
esfera pública e a esfera privada a nível das relações
internas.
A
autoridade do chefe acaba sendo não questionada e inquestionável, o que
não permite que seja exercido o jogo democrático ou, dito de outra forma,
que se expressem as diferenças através do voto, via representação polftica.
O processo de urbanização, a implantação e o desenvolvimento da indústria
têxtil, o crescimento populacional, a modernização das técnicas agrfcolas,
a presença do trabalho assalariado,
se constituem
em mudanças que
alteram radicalmente
a estrutura da produção do município,
alterando,
também, as relações de poder. Novas relações sociais, novos padrões de
dominação emergem.
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grau 'extremo de concentração de renda coloca o controle do poder local
nas mãos de uns poucos, daí decorrendo que a liderança política passe
naturalmente
de pai para filho. As lealdades politícas são largamente
determinadas por laços de parentesco e de amizade entre as famflias que
disputam o controle do poder no município.
Esta estrutura de poder se reproduz em função dos governos estadual, e
mesmo nacional, necessitarem dos votos controlados por estas famílias,
tendo como contrapartida
o apoio dos governos aos candidatos de cada
família nas eleições municipais e a Iiberação
de verbas ou obras para o
município, na gestão dos prefeitos aliados.

É esta relação especial

que garante a permanência das chefias locais no
controle dos executivos
municipais
e a manutenção
de uma estrutura
partidária, que muito mais do que outros fatores sofre a influência dos
laços familiares para se manter. A atuação das mulheres parece ilustrar
este fato. Mais do que "atora política", ela permanece numa função de
mediadora, recusando-se inclusive em determinadas ocasiões a encampar a
luta política diretamente.
Até hoje somente
uma mulher foi escolhida
para um cargo eletivo
(vereadora), em 1972; a participação das mulheres na política local não é
relevante. Na última eleição, em 1988, três candidatas se apresentaram de
um total de 36, nenhuma foi eleita. Outrossim, o fato mais interessante foi
o da indicação (recusada por ela em duas ocasiões) da ex-primeira dama do
município para candidatar-se
à Prefeitura.
Embora sua participação
no
processo
eleitoral
seja efetiva ela é indireta.
Em 1982, seu filho foi
eleito prefeito; em 1988, o candidato que teve seu apoio, também.

o

surgimento de novas relações de trabalho e mesmo as mudanças na base
econômica
e produtiva
local, não provocaram
abalos nas estruturas
familiar e de poder, que se mantêm, guardadas as devidas proporções,
tal
qual trinta anos atrás, dominadas, salvo algumas notáveis exceções, pelos
homens e pelas duas oligarquias locais. Assiste-se a uma recomposição das
relações sociais de dominação.
As mudanças que ocorrem com maior visibilidade se refletem na relação
que os chefes políticos locais mantêm com sua base eleitoral, já que o
processo de desenvolvimento
econômico vai gestando novos interesses e
diferenciando
a estrutura social existente. A relação ultrapassa o âmbito
do município e da ligação direta chefe político - base eleitoral quando, por
exemplo, um Deputado Federal na convenção do partido enaltece o seu
trabalho junto às autoridades em Brasília, colocando-se como benfeitor e
manifestando assim o seu comprometimento com os assuntos referentes ao
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município: uma forma de ir preparando
de seu candidato.

a sua futura reeleição

ou a eleição

Em todas as entrevistas
feitas, e isto é um dado sintomático,
nenhum
entrevistado se referiu aos representantes das oligarquias enquanto "chefe
político",
o .que poderia significar
que comportamentos
ou apreensões
diferentes estão se delineando. No entanto, sentimentos como obediência e
honra - que poderiam ser taxados de tradicionais -vâo de par com atitudes
que refletem o respeito pelo jogo democrático - moderno -, o que alguns
exemplos
ilustrarão.
Com efeito, a interpretação dada pelos políticos locais diante de qualquer
mudança partidária é a de falta de palavra, falta de honra. Este sentimento
perdura até hoje e explica em grande medida as posições
políticopartidárias adotadas quando dos pleitos eleitorais. Há uma linha traçada
pelo líder e a ela se inclinam os seus seguidores. À luz de vários resultados
de eleições, pode se verificar que os candidatos a cargos federais ou
nacional apoiados pelos políticos locais eram sempre bem votados (Wilson
Braga, em 1986, na sua disputa para uma cadeira no Senado Federal; ou
candidatos como Paulo Malut e Ulysses Guimarães, em 1989, no 10 turno da
eleição presidencial,' que nunca visitaram o município, mas eles eram os
candidatos do Prefeito e do chefe da oposição local, respectivamente. No 20
turno da eleição presidencial,
ganhou, também, o candidato vitorioso a
nível nacional, indicado como preferência de ·voto pelas autoridades locais.
Esta prática política tem sua expressão
mais clara nos dizeres de um exprefeito do município ao explicar sua recusa em seguir um candidato "quase
irmão" na sua troca de partido: "Dr, votar com o Sr eu voto, mas trabalhar
para o Sr sair de um partido para outro, não vou não ...Toda vida votei com o
Sr, trabalhei
para o Sr e agora ir par? outro partido,
vou coisa
nenhuma ...Não pedi um voto para ele, não fiz nada".
Paralelamente (e paradoxalmente) a tais atitudes, a troca de partidos não é
um fato estranho à política local, pois são inúmeros os casos de mudanças
de sigla partidária, que traduzem uma adequação perfeita com as regras do
jogo "democrático" vividas no País. Além do mais, a última campanha para
prefeito, orquestrada pelas duas listas em concorrência,
afinou-se com o
estilo mais atual das campanhas políticas, reforçando-se o enaltecimento
do "novo" em relação ao "velho", do caráter dinâmico do empresáriopolítico oposto ao velho político aguerrido pelas sucessivas disputas (e
derrotas) eleitorais, esquecendo-se que o candidato "novo" era o candidato
da família que detem a hegemonia a nível local e, por fim, elegendo-se o
candidato que na convenção do partido em que foi homologado o seu nome,
não fez nenhum pronunciamento,
do mesmo jeito do que no decorrer da
campanha
toda. Algo também presente
em outras instâncias
a nível
nacional nas últimas campanhas políticas!
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A estratégia usada pelas duas famílias dominantes para a manutenção de
seu poder combina elementos de cunho meramente econômico. e outros de
essência política. Vários exemplos evidenciam este asserto.
A aproximação
cada vez mais forte entre a figura do empresário e do
político é a' marca da mudança da antiga figura do político tradicional. À
antiga supremacia
do político tradicional
se substitui
uma forma mais
sutil configurada na pessoa de um jovem, geralmente formado na cidade,
com instrução superior ou, então, tendo todos os atributos da classe
comercial ou incipientemente
empresarial. Vários indícios comprovam este
fato. Cabe registrar o interesse declarado pela maioria dos proprietários
das indústrias de redes nos estudos de seus filhos, privilegiando-se
as
áreas de engenharia
mecânica
e elétrica e de medicina.
Os atores
econômicos principais diversificam seus ramos de atuação, investindo na
pecuária, na piscicultura, na criação de camarões, na agricultura irrigada,
no comércio de fios ou, então, nos mercados financeiro e imobiliário. O
sentimento de que a manutenção da dominação econômica ou política não é
um dado em si mas algo que se preserva e se cultiva é bem difundido na
classe dominante local. É verdade que as campanhas eleitorais são cada vez
mais onerosas e que é preciso garantir o seu financiamento.
Na última
eleição para prefeito, ganhou o candidato bem sucedido economicamente
(dono de um depósito de fios).
Outrossim, a indicação do irmão do ex-prefeito para assumir o cartório da
cidade mostra até que ponto os poderes econômico
e político estão
entrelaçados.
O controle passa a ser exercido doravante de forma mais
refinada; todos os projetos, todas as transações têm que passar pelo crivo
do tabelião, o que equivale dizer pelo crivo da família ou da classe política
dominante no município. Os que por ventura vierem a ameaçar a sua
hegemonia correm o risco de serem dificultados e protelados. Segundo os
dizeres de um habitante local, "quem tem o cartório, ganha a eleição".
A história eleitoral do município, mesmo que marcada pela predominância
de duas famílias políticas, a exemplo do quadro partidário
pré e pós-64
(bipartidarismo
dominante),
mostra
que as diferenças
operam
uma
estruturação do espaço político local. As brigas acirradas entre partidários
de tal ou tal candidato
de partidos opostos quando das eleições o
comprovam.
Esta descrição deixa patente que onde quer que seja o objeto estudado, as
categorias
de "tradicional"
e "moderno"
são as que parecem informar
melhor sobre o conteúdo de relações económicas,
políticas ou sociais. É
esta asserção que criticarei
nestas páginas. Porque? Porque não me
interessa saber se de fato X é uma cidade apesar de todos os ingredientes
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da modêrnidade estarem aí presentes. O problema' mais importante, de um
ponto de vista das ciências sociais, se coloca de forma outra : porque este
caso? É único e extraordinário? Não se repete alhures? A hipótese emitida
é a de que este dinamismo tem suas raízes no passado, no fundo cultural do
municíplc, da região.
A escolha deste município, cenário de uma atividade artesanal/industrial
com certa
irradiação
e influência
local
e até nacional,
embora
aparentemente sem grande representatividade,
se deve nem tanto ao fato
de ser mais uma entre tantas outras situações semelhantes en que grande
parcela da população brasileira localizada à margem da industrialização
e
da relação salarial
formais está envolvida,
nem de representar
algo
importante numericamente, mas pela compreensão que pode trazer para o
estudo de fenômenos como poder local, recomposição social e política de
atores num quadro de relações taxadas geralmente de forma apressada de
"tradicionais".
Não pretendo generalizar e tirar conclusões a partir de um
estudo de caso. A escolha metodológica de um estudo de caso levanta o
problema da possível generalização.
Visto como "maneira de organizar
dados sociais com o intuito de preservar o caráter unitário do objeto social
estudado" (GOODE & HATT, 1984: 146), o estudo de caso não tem pretensão
à universalização: ou seja, não estou procurando o estudo de caso típico a
partir do qual montarei um arcabouço teórico irrefutável. É mais bem a
adequação entre os dados do trabalho de campo e as linhas teóricas que o
orientam que permite alguma tentativa de generalização e faz com que o
caso estudado saia de suas fronteiras.
Articular o conjunto das determinações
econormcas, SOCiaiS, políticas e
culturais
para encontrar
os tempos
de (re)composição,
conflitos,
resistências e rupturas nas relações de trabalho e nas relações de poder,
num ambiente dominado por relações que uma análise em termos de
"dominação
tradicional",
patrimonialismo
ou patriarcalismo
distorceria,
é
meu objetivo neste trabalho.
Portanto,
justifica-se
a retomada
da discussão
geral da oposição
"tradicional"
versus "moderno"
para mostrar que o fato de considerar
certas relações
como protótipo de .relações tradicionais e de opor a este
modelo o da relações modernas, limita a compreensão de outras lógicas de
funcionamento,
de outras racionalidades.
A primeira indagação que me ocorre após este relato, na vontade de
teorizar ou pelo menos classificar os dados apresentados,
é uma velha
pergunta : o universo descrito é tradicional? é moderno? Seria tentador
afirmar que, em razão da localização (NE), do processo de produção, da
organização
da produção e das relações sociais, predominam
relações
tradicionais. Tentador, sim, mas inexato porque equivaleria a escamotear a
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realidade, a dar dela uma vrsao parcelada. Algumas evidências para tratar a
questão : o setor têxtil é geralmente classificado no grupo das indústrias
tradicionais. Com isto, refere-se à tecnologia empregada e à organização
da produção.
Certo, mas onde classificar
a automatização
de certos
processos
na própria indústria têxtil nordestina?
Como denominar,
por
exemplo, u~a empresa cujo processo de produção
na fiação é altamente
auto matizado e na tecelagem altamente vetusto? Metade moderna, metade
tradicional?
Vê-se que a qualificação,
além de ser inexata, é pouco
operacional
enquanto
manifestação
de uma dicotomia
ou de um
antagonismo.
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do lado das relações

de trabalho

À luz de alguns exemplos colhidos na história da divisão social do trabalho,
mostrarei que os dois termos não são excludentes mas sim combinatórios e
que quando da análise de alguns indicadores a presença de um não significa
forçosamente a ausência do outro.
.
Apresenta-se
geralmente
o princípio de racionalidade
capitalista
como
divisor de águas entre o que é tradiciqnal e o que é moderno. O exemplo da
fábrica com vila operária ilustrará este argumento.
De antemão um problema de nível de inteligência e de definição. É comum
encontrar
na literatura
a referência
aos conceitos
"tradicional"
e
"moderno" para diferenciar situações encontradas. Mas, resta um problema.
A que nível se situa a percepção? A nível da tecnologia, da organização da
produção, da comercialização,
das relações. sociais, políticas, do grau de
sindicalização ou dos contra-poderes?
Percebe-se, portanto, que as áreas
de percepção da modernidade (ou não) são diversas. Diversas são, também,
. as definições que dela são dadas, o que traduz um certo mal-estar. Mas,
nem por isto o conceito caiu em desuso no Brasil dos anos 90.
Na sua teoria sobre a modernidade, Max Weber atenta não mais para o
processo de exploração, mas para o cálculo racional visando o lucro e que
dita a ação do empresário.
O capitalismo aparece como o "surgimento
generalizado
de um mundo racional em finalidade"
(BIDET, 1990). A
modernidade se expressa no par "economia - Estado", onde, à diferença do
proposto por Marx, a questão do indivíduo não é excluída ou marginalizada
pela das classes. Regras abstratas e procedimentos válidos para todos são
as marcas do Estado moderno.
A introdução da racionalização, para Weber, é a base da modernidade. Em
vários
trechos
de sua obra,
ele enfatiza
a dicotomia
entre
o
"tradicionalismo",
"essa incapacidade
e esta aversão de separar-se dos
rumos
tradicionais
( ... ) para
impedir
o fácil
desenvolvimento
da
racionalização"
(WEBER,
1980 :169) e esta última que "determina
indubitavelmente
uma parte importante dos 'ideais da vida' da moderna
sociedade
burguesa" (id: 203). "Decisivamente,
escreve Max Weber, o
capitalismo
surgiu
através
da empresa
permanente
e racional,
da
contabilidade
racional, da técnica racional e do Direito Racional. A tudo
isto se deve ainda adicionar a ideologia racional, a racionalização da vida,
a ética racional
na economia"
.(id : 169). Portanto,
nesta fase do
capitalismo, moderno e racional são sinônimos.
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Desde' Max Weber, o principio de racionalidade
foi erecto em princípiochave do capitalismo. É ele, associado à noção de progresso, que dicta a
evolução das sociedades modernas, ou seja, das sociedades ocidentais.
Progresso das técnicas, progresso tecnológico,
progresso social, político,
cultural, a noção está presente por todas partes. No entanto, a noção de
proçresso
tecnológico,
frequente
e divulgada
na cultura econômica
e
industrial pàrece evidente em si e não precisa de definição. Entende-se por
progresso tecnológico a introdução de novas
técnicas de produção que
aumentam a capacidade produtiva do trabalho, ou seja, que instauram uma
nova função de produção.
Este parâm.etro vai guiar o desenvolvimento
industrial e fazer com que seja relegada para o universo do tradicional
tudo que não acompanha a marcha inelutável do progresso. mas, o trabalho
humano,
fenômeno
social
e não natural,
aparece
como
limitação
fl
("contrainte ) que precisa da ação de um sistema de controle social.
Assim, a partir de uma tipologia de empresas classificadas
segundo o
princípio de atividade técnica que as orientam, enfocarei para uma ou
várias das categorias - tecnologia, organização produtiva, organização das
relações
sociais,
políticas
ou sindicais
- a presença
simultânea
de
elementos de cunho tradicional e moderno para mostrar que esta oposição é
insuficiente
e que este tipo de antagonismo
é falso e não elucida a
realidade. A tipologia, emprestada de TOURAINE (1968) resume-se no
quadro seguinte :
A. Atividade centrada na execução:
Produção
em pequena
série ou
unitária;
Alta percentagem
de operários
qualificados; Caráter familiar da empresa
B. Atividade centrada na organização:
Produção
em série; Mecanização
puxada; Alta percentagem de operários nãoqualificados;
.
C. Atividade centrada na concepção:
Concepção de produtos novos; Alta
percentagem de escritórios de estudos; Alta
percentagem
de engenheiros
e técnicos;
Automação.
Estes três
capitalismo.

grandes

tipos

correspondem

a fases

de desenvolvimento

do

Para o tipo A, base a partir da qual o capitalismo iniciou, é evidente que a
introdução de tecnologias novas constitui-se em avanço da modernização (o
que é válido também para os outros dois tipos). A organização da produção
se dá em pequena escala. Trata-se basicamente de pequenas unidades de
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produção espalhadas no território,
empregando uma grande quantidade

tanto em áreas rurais como
de operários qualificados.

urbanas,

A nível das relações sociais, as mudanças não conseguem desestruturar por
completo as relações anteriores : trabalho familiar e trabalho industrial se
combinam assim como o trabalho rural e o trabalho urbano. no entanto,
percebe-se uma tendência à diferenciação entre o campo e a cidade e uma
vontade deliberada de se criar um verdadeiro mercado de trabalho livre
sem as entraves de elementos tradicionais, tais como, por exemplo,
as
formas
de subsídios
dados
aos. pobres,
combatidas
econômica
e
politicamente
pelos defensores
do liberalismo
(POLANYI,
1983)6. A
produção precisa da cidade e as indústrias vão ser propulsoras de uma
urbanização dinâmica.
No tipo B, a ênfase é colocada na organização da produção. Esta é, de fato,
mais sofisticada, mas esta sofisticação não atinge todas as áreas. Com
efeito, a uma produção em série, com nível elevado de mecanização e
grande quantidade
de operários
sem qualificação,
se combinará
em
determinados casos, uma dominação de tipo patriarcal que vai imiscuir-se
em' todos os recantos da produção e da reprodução, dando novamente vida a
comportamentos tradiconais nem um pouco condizentes com a modernidade
apresentada
na produção. Os exemplos na literatura são múltiplos. São
modelos de produção integrada verticalmente
num espaço onde reinam
relações de dominação paternalistas com criação de uma cidade. É o modelo
"fábrica
com vila operária".
Esta forma de gestão da mão-de-obra
tradicional se adequa perfeitamente com uma organização da produção que
procura incorporar as limitações sociais existentes. A predominância
do
progresso
tecnológico
é flagrante,
a racionalidade
é tão forte que o
componente trabalho fica reduzido a um fator de produção que pode ser
tratado da mesma forma que os outros fatores inertes." Ou seja, a
racionalização na produção, marca da modernidade, da qual Taylor e Ford
são referências, pode conjugar-se com relações sociais tradicionais.
Mais
uma vez qualificar uma empresa que combina estas duas características
vai ser duvidoso : 'moderna na produção e tradicional na organização desta
produção? O resultado é pouco satisfatório.
Na literatura sociológica, o fenômeno é tido como resqurcro do passado. A
dominação que nela se exerce tem como caracterlstica principal a de ser
monopolizada por um indivíduo, o proprietário e de se dar a partir de uma
fábrica que promove a "imobilização da força de trabalho pela moradia"
(LOPES, 1979: 43). A dominação do dono da fábrica tem sua especificidade
6) Refiro-me ao episódio de Speenhamland (op. cit. : 113-123), onde Polanyi explica que foi

somente quando foi extinta, em 1834, a ajuda aos carentes, que começou a era da domlnação do
mercado auto-regulador.
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na gestão da mão-de-obra e na divisão social do .trabalho entre a produção
e a reprodução.
A interferência
direta do proprietário
na vida do
trabalhador fora da fábrica é uma característica
tida como tradicional, o
que entra em conflito direto com o que se sabe da gestão da mão-de-obra
em empresas
japonesas
consideradas
altamente
eficientes
e pouco
tradicionais.
Da leitura que José Sérgio Leite Lopes (1987: 156) faz do livro de Juarez R.
Brandão Lopes "A crise do Brasil Arcáico" depreende-se a crítica ao uso de
conceitos gerais e generalizantes
para expressar situações específicas,
tais como os de patrimonialismo
e patriarcalismo.
Na mesma trilha de
raciocínio, Thompson (1984: 17) alerta para o fato de que o uso de termos
tais como
"paternalismo",
para ilustrar
relações.
sociais,
por ser
"demasiado amplo", por descrever relações sociais vistas "desde arriba" e
não permitir
uma análise
discriminatória,
traz consigo
o perigo de
persuasão, de ocultamento de relações sociais diferenciadas, colocando sob
um manto apaziguador
tensões sociais. O estudo apresentado e criticado
por José Sérgio Leite Lopes poderia se encaixar perfeitamente
nessa
generalização redutora que ora denuncio. Há uma tendência a se procurar
sempre os "donos do poder' sem estar atento (ou não dando a devida
atenção) a manifestações que podem vir a ser detonadoras de mudanças. É
claro que tais manifestações
podem ter uma visibilidade
menor, por se
darem "na calada da noite"7.
Às vezes, o descompasso pode se dar no seio da produção entre o nfvel
tecnológico
sofisticado
(automatização)
.para
fabricar
um produto
extremamente banal (camisetas por CAD, por exemplo).
Ele pode aparecer
também a nível das relações sociais, no controle exercido : é o caso dos
trabalhadores
que deixam
de ser submetidos
à vigilância
de um
contramestre
e conseguem a supressão do trabalho "à Ia chaine" e a
instauração de "grupos de ateliês". À primeira vista, houve melhoria nas
relações sociais e um abrandamento do controle exercido pela chefia. Na
realidade, os conflitos foram internalizados para o grupo de trabalhadores
que, em vez de terem um opositor comum, acabam tendo seus pares como
principais opositores. A ilusão de autonomia foi criada. O que devia ser
modernidade tornou-se retrocesso, ressurgimento de conflitos internos ao
grupo.
No terceiro
organização

tipo, evidencia-se
mais ainda o descompasso
altamente moderna da produção e a manutenção,

entre uma
o reforço de

7) Mencionarei somente pela sua riqueza no resgate do "sonho operário", os livros de Jacques
Ranciere - A noite dos proletários, São Paulo, Companhia das Letras, 1988; da seleção
apresentada por E. P. Thompson & Eileen Yeo - Tha Unknown Mayhew, Harmondsworth (GB),
1971 e o artigo de Maria Célia Paoli (vida bibliografia).
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relações
sociais tradicionais.
O exemplo escolhido
é o de inúmeras
pequenas empresas italianas da região de Prato, na Toscana, onde a
produção é organizada numa base familiar enquanto que cada ateliê é ligado
a um computador
central que informa os produtores
sobre as últimas
novidades da moda (matérias-primas,
cores, cortes, etc.) no outro lado do
globo. Aí, então, a modernidade seria a combinação de uma flexibilização do
trabalho,
com desconhecimento,
desrespeito
e desmoronamento
das
garantias trabalhistas já conquistadas, organização da produção sobre uma
base familiar com recuperação de elementos de uma cultura tradicional, de
relações de solidariedade entre rnernbros de um mesmo grupo familiar e
desregulamentação
de qualquer coletivo de trabalho, num ambiente de
microcomputadores!
Nada mais conflitante tampouco na esfera do político do que a conjugação
destes dois termos:
tradição e democracia (entenda-se modernidade).
Com
efeito, a organização política moderna de um Estado vai fazer da
democracia direta ou da representativa a pedra angular de sua construção.
Desde a Declaração dos Direitos do Homem e e do Cidadão de 1789, o
cidadão é um ser político racional, consciente de seus direitos e deveres.
Este Homo Politicus está no cerne de todas as democracias.
A realidade, porém, difere do modelo abstrato. Seria mais justo inverter o
modelo e fazer da "democracia clientelar" (TAFANI, 1986 : 972) o fenômeno
dominante e da democracia parlamentar ou representativa, a exceção. Com
efeito, o costume da recomendação, do "0.1." (Ouem indica) não é o apanágio
das sociedades tradicionais. Na França, nos Estados-Unidos, em São Paulo,
o sistema funciona e predomina nas relações políticas, a tal ponto que
admite-se,
na França,
a expressão
"deputados-assistentes
sociais".
Compadrio,
relações
personalizadas
invadem
o campo
político
das
sociedades desenvolvidas, também. A recomendação é o primeiro passo do
clientelismo. O segundo passo é o reconhecimento
"e letivo" por parte de
uma fração qualquer do corpo eleitoral para se chegar - o que os políticos
não esquecem de enfatizar nos períodos eleitorais - ao terceiro passo
quando o voto clientelar predomina sobre o voto ideológico. O abandono, a
troca fácil de legendas o comprovam. O voto no sufrágio universal direto,
expressão da modernidade política enfim consequlda, torna-se ilusão de
modernidade política, já que famílias políticas inteiras conseguem desviá10 em benefício próprio e fazer do voto universal livre uma máscara para
assentar sua dominação, a qual, por absurdo que possa parecer, torna-se
quase hereditária. É normal que os filhos sucedam aos pais, o que as urnas
vêm infelizmente
cada vez mais consagrar. O apelo à memória do pai
funciona como garantia de "bom político". Não é raro também que apelos
religiosos (messiânicos!)
sejam feitos. A volta, o regresso é visto com
bons olhos pelos eleitores. Portanto, onde está a modernidade? Na eleição
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livre, d'ireta, universal,
pro motora e defenso ra de fam íl ias pol íticas
conservadoras
e hereditárias?
Se for isto, o exemplo apresentado
se
inscreve em plena modernidade. O tradicional seria, então,' respeitando-se
a dicotomia, o contrário da dinastia republicana, ou seja, a eleição livre
não manipulada 8). Mais uma vez, ao nlvel político, também, fica patente o
descompasso . e a conjugação
de elementos
tradicionais
e elementos
.
modernos.
O grau de sindicalização
tampouco pode ser tomado como sinônimo de
modernidade. Sem mencionar os países onde a sindicalização é obrigatória
para os assalariados,
é conhecido o funcionamento dos sindicatos norteamericanos
dominados
por relações
corporatistas
e um sistema
de
cooptação entre amigos e parentes não isento de relações personalizadas. O
postulante deve ser apresentado por um par, o que não deixa de reforçar
relações patrimonialistas,
onde deveria imperar a modernidade.
Fica, portanto, patente a ausência de homogeneidade.
À modernidade
caracterizada às vezes por um nível altamente tecnoloqlzado e privilegiado
conjugam-se caracteres tradicionais vistos como não ainda modernizados
mas aptos a poderem brevemente caminhar pela via do desenvolvimento.
O desconforto
na hora de colocar o atributo "tradicional"
ou "moderno"
sobre este tipo de relações sociais é grande, o que mais uma vez ilustra a
inoperância do binômio, enquanto expressão de. um antagonismo.

8) Na mesma linha de raciocínio, grande seria a dificuldade para qualificar a máfia. Altamente
tradicional ou altamente moderna, já que ela passou da esfera local à esfera internacional,
controlando parcelas inteiras de sistemas econômicos e políticos.
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à guisa de conclusão
nem tradicional

nem

.
moderno

o

argumento
de base é o reconhecimento
da complexidade,
da
heterogeneidade
das relações sociais, construídas encima de experiências
díspares dos atores e podendo desembocar (ou não) na formação de atores
coletivos ou em última instância em classes sociais. A classe não é tomada
como um dado em si, mas sim como fruto de "acontecimentos
(... )
aparentemente desconectados" (THOMPSON, 1987: 9). Com isto, evita-se o
perigo de cair em várias armadilhas tais como, por exemplo, a de tomar o
espaço da fábrica como único lugar de formação e formas de ação de atores
coletivos, ou a de deixar de lado manifestações
que, a primeira vista,
podem parecer sem importância por não estarem direcionadas
para uma
forma organizada
de luta social ou, então, a de aceitar quase como
postulado o imobilismo de relações sociais, por tratar-se de um espaço não
atingido pelas mudanças tecnológicas.
Pensar a formação e as formas de ação de atores coletivos no mundo do
trabalho só faz sentido deixando-se um lugar privilegiado ou pelo menos
abrindo-se
um espaço a determinantes
de cunho cultural para que os
homens e as mulheres experimentem
suas situações determinantes
no
conjunto das relações sociais9. A cultura passa a ser entendida como o
conjunto das idéias sobre relações sociais ideais e a distribuição justa da
autoridade pela qual uma sociedade organiza relações sociais hierárquicas,
seja a nível das famílias, das associações ou das classes sociais (SABEL,
1982: 21). Apela evidentemente para o imaginário social e, portanto, para a
plurralidade dos sonhos.

É neste sentido que se tornou imprescindível

retomar a discussão crítica
do bin6mio "tradicional/moderno"
por entender que ela pode trazer
elementos
à compreensão
das formas culturais
e de resistência
dos
trabalhadores
e dos mecanismos de recomposição
social dos quais as
classes dominantes locais lançam mão. O uso do qualificativo "tradicional"
mascara a hetercqeneidade das relações industriais, por não se adequarem
a um suposto padrão "moderno". Tanto José Sérgio Leite Lopes na crítica
que ele faz à "Crise do Brasil Arcáico" de Juarez R. Brandão Lopes (LOPES,
1987) quanto Paola Cappellin Giuliani (1990), questionam a. imutabilidade
do padrão "tradicional" na apreensão da especificidade do setor têxtil. "É no
tecido das relações
cotidianas
que emerge a força das estratégias

9) "Con una cultura y unas expectativas heredadas, y ai modelar estas experiencias en términos
culturales (...) Ninguna formación de clase propiamente dicha de Ia historia es más verdadera o
más real que otra, y clase se define a si misma en su efectivo acontecer" (THOMPSON, 1984:
38) .
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•
individuais de resistência, das tentativas de defender valores coletivos de
solidariedade",
afirma CAPP ELLI N (1990), o que obriga o pesquisador a
procurar em vários lugares a expressão da cultura patronal e operária.

o

ponto de partida situa-se na estruturação
de relações de trabalho
pensadas
como aparentemente
estáveis,
o que justificaria
o uso do
qualiíicativo
"tradicional"
para
descrevê-Ias .. No entanto,
quando
recolocadas no âmbito mais geral das relações sociais e não mais somente
relações econômicas,
percebe-se que para relatar a vida da cidade, os
mecanismos de manutenção e construção
do poder local, a capacidade
explicativa dos adjetivos "tradicional" ou "moderno" fica esvaziada e que
os tempos de recomposição são pulverizados. Com efeito, deparei-me logo
com uma dificuldade: como podiam no mesmo espaço geográfico, combinarse um parque industrial composto de máquinas velhas ou até obsoletas
(teares recondicionados
de várias décadas de uso, sempre comprados de
segunda • ou mais 1- mão, e um parque auto motivo feito das últimas
novidades em termos de carros; ou então como podia explicar-se a presença
numa das áreas mais tradicionais do campo brasileiro - o sertão nordestino
- de empresários agrícolas movidos por instintos que, por sua vez, não têm
nada de tradicional, já que usam os órgãos de representação de classe para
fincar sua hegemonia.
No mundo do político, outro impasse. As relações políticas no rnurucrpio
não se encaixam
no que é tradicionalmente
esperado;
ou seja, não
correspondem ao que a ciência política, os estudos sobre poder local têm
nos informado
em situações
semelhantes.
Predomina
o jogo político
democrático e é respeitado.
Em ambas as esferas, econômica e política, notava-se uma defasagem
entre os instrumentos conceituais utilizados e a diversidade observada, o
que deixava supor que o tratamento dicotômico entre elementos modernos
opostos a elementos tradicionais s6 podia apresentar uma visão limitada e
grosseira
da realidade.
Portanto,
apreender
os mecanismos
de
(re}constituição
de atores sociais, priorizando os modelos que a literatura
sugere: a fábrica com vila operária versus a empresa moderna ou o
patrimonialismo
ou coronelismo versus o jogo político democrático tornarse-ia uma tarefa impossível. A dicotomia tradicional/moderno
revela-se
inoperante. Inoperante, porque ela tende a se pautar encirna de um padrãomodelo que serve de base à análise, sem deixar espaço para a manifestação
das diferenças; diferenças estas que expressam a riqueza de situações e
que acabam estruturando os espaços.
Com efeito, ao enfatizar processos tecnológicos ou de gestão de mão-deobra como elucidativos do que é moderno ou não, corre-se o risco de
ocultar processos que, por terem uma visibilidade menor, têm um tempo de
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surqirnento,
constituição
e vida diferente.
Processos
culturais,
por
exemplo, demoram mais para serem evidenciados
e produzem efeitos
outros do que processos econômicos. Declarar, portanto, que a ausência de
mudanças tecnológicas ou uma gestão não "moderna" da mão-de-obra são
suficientes
para qualificar
determinado
espaço de "tradicional"
não é
satisfatório pela probabilidade de se desconsiderar processos, em gestação
dos quais podem ou não surgir mudanças ou formas de ação coletiva.
Tradicional
e moderno
remetem
às noções
de tradicionalismo
e
modernidade. Ao mesmo tempo mito e realidade, a modernidade tem a sua
especificidade
em todas as áreas: Estado moderno, técnicas modernas,
artes modernas (música, dança, pintura, etc.), idéias modernas. Ela traz
consigo a idéia de mudança, mudança que joga na tradição o que relutou em
se modernizar, mas sem ser revolucionária. Oriunda de 'transformações na
organização econômica e social, ela interfere a nível dos costumes, dos
modos de vida e do cotidiano. Portanto, embora ela seja movediça nas suas
formas, nos seus conteúdos, ela se constitui em sistema de valores estável
e irreversível e nisto ela se aproxima da tradição (BAUDRILLARD, sd: 139141). Ela tem como corolário a noção de "progresso".
A noção de "Tradição" carrega consigo uma imagem de (ultra)passado, de
imóvel no tempo. É por esta razão que, de maneira algo apressada,
costuma-se opó-la à noção de modernidade. A tradição (etimologicamente
"ato de transmitir")
reintegra,
no decorrer
da história,
elementos
existentes novos e elementos existentes antigos. A tradição' "faz ser de
novo o que foi"; não é limitado ao know-how (fazer saber) de uma cultura,
pois ela se identifica com a vida própria de uma comunidade (PEPIN, sd:

229).
Portanto, toda analogia entre passado e tradicional e atual-modernidade
é
forçosamente redutora. Os dois termos "tradição" e "modernidade" não são
antagônicos. Em vez de oporem, eles se recortam. Não há uma definição
homogênea dos termos. O que os caracteriza
é uma montagem, uma
bricolagem, uma disparidade que não impede a emergência dos processos de
inovação, mas ao contrário pode representar a capacidade de uma produção,
de uma indústria e de uma cidade de adaptar-se a seu território cultural
para promover o desenvolvimento.
A questão central é a questão da
dinamização.
Se uma cidade consegue fazer com que seus habitantes,
mesmo à base da produção de redes de dormir, consigam não somente
sobreviver mas viver, para mim isto é modernidade. Modernidade porque a
mudança instalou-se
sem processo de resistência como algo produzido
internamente
e não imposto do exterior. Fica patente nas democracias
mercantis
modernas
que os que levam maior vantagem
são os que
pertencem a comunidades
com raízes culturais fortemente ancoradas. O
novo éxito industrial
de ex-regiões
industriais
deve-se justamente
à
presença de elementos de uma cultura industrial pre-existente.
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