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Os indiferentes. Odeio os indiferentes. Acredito que viver é 

tomar partido. Indiferença é apatia, parasitismo, covardia. Não 

é vida. Por isso, abomino os indiferentes. Desprezo os 

indiferentes, também, porque me provocam tédio as suas 

lamúrias de eternos inocentes. Vivo, sou militante. Por isso, 

detesto quem não toma partido. 

                                                  Antonio Gramsci 
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Isso tudo é o que eu gostaria de dizer sobre o dever dos historiadores. Porém, 

antes de terminar, quero lembrar mais uma coisa. Como estudantes desta universidade, 

vocês são pessoas privilegiadas. As perspectivas são as de que, como bacharéis de um 

instituto conhecido e prestigiado, irão obter, se assim escolherem, uma ótima condição 

na sociedade, carreiras melhores e ganhos maiores que os de outras pessoas, embora não 

tanto quanto os de prósperos homens de negócios. O que eu quero lembrar a vocês é 

algo que me disseram quando comecei a lecionar em uma universidade. “As pessoas em 

função das quais você está lá”, disse meu próprio professor, “ não são estudantes 

brilhantes como você. São estudantes comuns com opiniões maçantes, que obtêm graus 

medíocres na faixa inferior das notas baixas, e cujas respostas nos exames são sempre 

iguais. Os que obtêm as melhores notas cuidarão de si mesmos, ainda que seja para eles 

que você gostará de lecionar. Os outros são os únicos que precisam de você. 

Isso não vale apenas para a universidade, mas para o mundo. Os governos, o 

sistema econômico, as escolas, tudo na sociedade, não se destina ao benefício das 

minorias privilegiadas. Nós podemos cuidar de nós mesmos. É para o benefício da 

grande maioria das pessoas, que não são particularmente inteligentes ou interessantes (a  

menos que, naturalmente, nos apaixonemos por uma delas), não têm um grau elevado 

de instrução, não são prósperas ou realmente fadadas ao sucesso, não são nada de muito 

especial. É para as pessoas que, ao longo da história, fora de seu bairro, apenas têm 

entrado para a história como indivíduos nos registros de nascimento, casamento e 

morte. Toda a sociedade na qual valha a pena viver é uma sociedade que se destina a 

elas, e não aos ricos, inteligentes e excepcionais, embora toda sociedade que valha a 

pena viver deva garantir espaço e propósito para tais minorias. Mas o mundo não é feito 

para o nosso benefício pessoal, e tampouco estamos no mundo para nosso benefício 

pessoal. Um mundo que afirme ser esse seu propósito não é bom e não deve ser 

duradouro. 

Eric Hobsbawm, Sobre História, 1998, p.21. 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

As “mudanças ocorridas” na historiografia após a década de 1950 trouxeram novo  

vigor a maneira de pensar e ver a história. Historiadores engajados politicamente 

revisaram a forma de conceber a mesma dando um novo papel a escrita da história. 

Dentre eles, destacamos o inglês Eric J. Hobsbawm, por sua contribuição teórica 

metodológica, e igualmente por sua produção historiográfica. Neste ínterim, o trabalho 

desenvolvido teve como intuito identificar o conceito de classe em um corpus de textos 

desse autor. Interessou então verificar como se deu as referências ao Estado, às lutas 

políticas e a consciência de classe em diferentes momentos de sua trajetória.  

Palavras – Chaves: História - Classe - Política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASBSTRACT 

 

The alterations occurred in the historiography after 1950s provoked the 

development of a new way to think the history. Historians that were politically engaged 

revised the way of interpreting it introducing a new way to the writing of history. Eric 

Hobsbawn is a great figure among these historians because of his contributions in the 

methodological field, such as, his historiographical production. Thus, this work aims to 

indentify the concept of class in the some Hobsbawn’s works verifying how the author 

does references to the state, political disputes and class consciousness in the different 

moments of his trajectory. 

Keywords: History – Class - Politics. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando o interesse pelo tema surgiu, foram inúmeras as dúvidas então levantadas. 

O desejo de discutir classe; veio das minhas preocupações habituais que levantavam 

questionamentos e indignação pelas mazelas sociais então postas na sociedade 

capitalista. O gosto pela discussão veio acompanhado pelo desejo de reiterar a 

importância do trabalho teórico para compreensão da sociedade. Por compreender que 

análise teórica contribui para o entendimento da mesma e assim das classes sociais. 

 O debate foi acrescentado pela relação direta com a história. Não no sentido de 

analisar um fato, um evento, mas de contribuir para o debate de classe através de 

escritos de terceiros. Neste caso, um historiador de renome mundial. Buscando 

evidenciar o que o historiador marxista pensa a respeito (conceitua) de classe e a 

importância do seu uso para entender a sociedade.  

O renomado historiador, a que nos referimos é o inglês Eric J. Hobsbawm. Talvez 

possamos nos perguntar, porque o mesmo e não outro. O interesse por esse autor foi 

despertado a princípio, pela defesa constante que o mesmo faz da história, e da 

necessidade de bons historiadores. Atrelado a isso, seu histórico em defesa da causa 

comunista, do seu marxismo, do seu engajamento político. Essas constatações fizeram 

então, com que buscasse interpretar em suas entrelinhas o conceito e de como é 

necessário nos dias de hoje mantê-lo vivo. Afinal, vivemos em uma sociedade de 

classes, onde as desigualdades são muito mais gritantes que em outros tempos, sendo 

necessário interpretar a realidade, se fazer presente para intervir na mesma.  

Outro detalhe importante a ser ressaltado é a tentativa de fazer um trabalho 

historiográfico fugindo dos moldes “oficiais”, em termos de fontes, recorte temporal. 

Não quero dizer com isso que o mesmo é um trabalho inovador, pois sabemos que não 

é. De qualquer forma, o caminho traçado nesse percurso foi de dúvida e de medo. As 

angústias dominaram por muito tempo a elaboração desta pesquisa, dentre eles, o receio 

de talvez, não encontrar uma resposta que satisfaça nosso desejo de (inalcançável) de 

encontrar a verdade. 

  Nesse percurso, ressaltamos a convicção da impossível imparcialidade do 

historiador, algo tornado mais forte quando entramos em contato com a obra do sujeito 

então analisado. O nosso objeto de pesquisa demonstrou o tempo inteiro como as  



influências interferem nas práticas e nos discursos. De como as temporalidades 

moldam os sujeitos. Temporalidade esta, que não se faz especificamente presente na 

então pesquisa. O tempo que aqui é utilizado é precisamente o do historiador, ou seja, 

da o tempo de sua vida. Não é algo cronologicamente datado, iniciado em um ano tal 

terminado em determinado outro. Mas sim, o tempo de uma vida, a história de um 

intelectual, que enxerga o tempo em que viveu como algo determinante em suas 

posições, sobre a história, sobre o mundo. De como o mundo é apresentado através de 

suas idéias e experiências. 

Esta falta de temporalidade especifica foi parte constante dentre as angústias 

vividas. O trabalho foi visto muitas vezes não como um trabalho de história, talvez algo 

parecido com a sociologia ou coisa do gênero. Isso preocupava. Em seu andamento, 

muitos desses receios foram superados. Por isso caro leitor, ao apreciar este material 

não o julgue antes de chegar ao final, pois a falta de um recorte explícito não quer dizer 

sem temporalidade. Expressão esta, tão complexa até para os historiadores. 

 Mas afinal, o que seria o tempo que parece ser rápido, estático, lento. Físicos, 

matemáticos, filósofos, e historiadores definem o tempo de várias maneiras. Fernando 

Braudel, historiador francês pertencente à Segunda Geração dos Annales observou a 

existência de várias temporalidades e velocidades. Situou Braudel, a curta e a longa 

duração. Assim, Flamarion destaca: 

“(...) a curta duração dos acontecimentos, o tempo médio (e múltiplo) das 
conjunturas, a longa duração das estruturas; além de que o próprio tempo 
longo, estrutural, é diferencial em seus ritmos dependendo de quais 
estruturas se trate (o mental, por exemplo, muda mais lentamente do que o 
econômico, e este mais do que o técnico)” (CARDOSO e VAINFAS, 1997, 
p. 08). 

   Com isso, percebemos quão é difícil definir o que de fato é o tempo. Porém, é 

necessária a busca de sua compreensão. E diferentemente de outras ciências, a história 

trabalha com essas diversas temporalidades, de várias maneiras, dando a elas inúmeros 

significados. Diante disso, o desejo por respostas através do que determinados sujeitos 

escreveram ou pensaram não está por acaso incluso no tempo? A vida de um intelectual 

não se insere em determinado período cronológico que sofreu as influências do 

momento em que vive. Acreditamos então, que o recorte temporal se faz presente. 

 Seguimos então, a outros pontos que quero expor, e que fazem de uma pesquisa 

histórica um bom trabalho, este, em especial, tem um diferencial. As fontes. Ora, o que 

seria do ofício do historiador se não fossem as fontes, como investigaria o passado, o 



presente. Que bom que aprendemos a lidar melhor com elas, e assim um leque maior de 

materiais pode ser analisado. Enfim, conseguimos fugir um pouco do positivismo, das 

fontes oficiais, atrelando elas as novas fontes, ou às vezes, nem recorrendo às mesmas. 

Pode hoje, o historiador fazer um bom trabalho historiográfico sem recorrer aos antigos 

registros escritos, podendo trabalhar com fontes da cultura material, fontes audiovisuais, 

musicais, o auxílio da história oral. Porém, com isso, não digo que as fontes oficiais 

perderam terreno. Nem poderiam. 

Diante desses novos aprendizados, não podemos abrir mão de nada que perpasse a 

realidade humana. O que o historiador busca conhecer é o homem, e como bem frisou o 

medievalista francês Marc Bloch “dos homens, no tempo” (2001, p. 55). 

“são os homens que a história quer capturar. Quem não consegue isso será 
apenas, no máximo, um serviçal da erudição, já o bom historiador se parece 
com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça” 
(BLOCH, 2001,  p. 54). 

  Portanto, o que qualquer bom historiador deve ter em mente é: as fontes não 

falam por si só, elas só podem dizer algo a partir do momento em que façamos as 

perguntas certas com um bom ‘direcionamento’. Com isso, não existe a fonte 

verdadeira. O historiador deve trabalhar com todas possíveis para a compreensão do seu 

objeto de análise. Por isso, ressalto mais uma vez a importância de Bloch quando 

afirmou que “tudo que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca pode e 

deve informar sobre ele” (BLOCH, 2001, p. 79). Ou seja, toda a diversidade humana 

proporciona um conhecimento, sejam elas oficiais ou não. Portanto se aceitarmos a 

afirmação do historiador citado, as obras do historiador inglês, são de fato ‘verdadeiras’ 

fontes.  

Porque digo isto? As fontes que serviram de base para este trabalho referem-se a 

três obras escolhidas e um artigo do inglês Eric Hobsbawm. Podemos, portanto, 

enxergá-los apenas como bons livros de um bom historiador, nada mais. Mas não é isso 

o que almejamos, temos objetivos que cercam esta escolha. As fontes utilizadas para 

este trabalho solicitaram da historiadora todo um rigor e cuidado em sua interpretação 

que não podemos dizer que não é trabalho de historiador, nem um simples resumo do 

que o referido historiador escreveu. As obras foram tratadas como fontes, fontes 

históricas, como qualquer outra. Buscamos entender, o contexto, o porquê de suas 

escolhas, suas influências, quais as motivações e ideologias que nortearam o 



pensamento e o discurso do historiador. Que ao longo do texto, se torna, objeto, fonte e 

referêncial. 

Podemos seguir afirmando que o referido material que o observador tem mãos 

possui um “recorte temporal” e acima de tudo fontes. É uma pesquisa de história, que 

podemos denominá-las teórica ou conceitual. Este também um ponto chave do nosso 

trabalho e que quero debater sucintamente aqui.  

Sabemos, contudo do ‘perigo’ da conceitualização, mas o historiador não pode 

fugir a desafios, deve enfrentá-los. De fato, conceituação é um problema difícil. Afirmar 

algo, definir o objeto A ou o objeto B é complicado, principalmente por entendermos 

que a história não é estática, que ela acaba por mudar sempre, e com elas as variações 

teóricas do que os homens podem pensar sobre determinada situação ou objeto. Fato é, 

que não podemos fugir da ‘definição’, da busca por conceitos.  

O historiador francês Paul Veyne fez uma colocação interessante a esse respeito  

“citemos capitalismo e burguesia’  que soam a falso desde que se apliquem 
estas noções a Antiguidade (um notável helenístico ou romano não tem de 
modo nenhum a cabeça de um burguês capitalista, mesmo que este fosse um 
florentino do tempo dos Médices); (...)” ( VEYNE, 1974, p. 150) . 

Concordamos com a perspectiva citada, e assim continuamos com suas análises. 

“em geral, estas dificuldades de origem conceptual exasperam os 
profissionais, bons operários que não gostam de lastimar dos seus maus 
instrumentos; o seu ofício não é analisar a idéia de revolução, mas dizer 
quem fez a de 1789, quando, como e porquê; esmerar-se nos conceitos é, a 
seus olhos, um capricho de principiantes. Acontece que os instrumentos 
conceptuais são o lugar dos progressos da historiografia (ter conceitos é 
conceber as coisas); os conceitos inadequados dão ao historiador um mal-
estar característico que é um dos episódios consagrados do dramatismo do 
seu ofício; qualquer profissional conhece mais tarde ou mais cedo essa 
impressão de que uma palavra não adere, que soa a falso, que é confusa, que 
os factos não tem o estilo que esperávamos deles segurando o conceito sob o 
qual os agrupamos; este mal-estar é um sinal de alarme que anuncia que o 
anacronismo ou o pouco mais-ou-menos ameaçam, mas por vezes passam os 
anos antes que seja encontrado um aparato sob a forma de uma 
novo conceito”  (VEYNE, 1974, p.150/51). 

  Antes, de mais nada Veyne tem uma idéia pré-concebida do que seja um 

momento revolucionário, para afirmar que ali houve uma revolução. Sendo assim, ele 

precisou de uma conceituação para confirmar que na França do século XVIII a mesma 

ocorreu.  

E o que podemos então dizer da mudança ou aprimoramento dos conceitos. Claro, 

como a história não é estática as definições podem ser revistas ou aprimoradas, por isso 

a conceituação na história não pode ser vista como perigosa, mas como necessária. 



Qualquer historiador sabe que os conceitos, um aporte teórico é fundamental para 

compreensão e estudo da história. A busca por um conceito de classe mais próximo da 

“verdade”, é um exemplo disso. Afinal, o que seria uma classe social? Dúvida essa que 

por muito tempo ‘angustiou’ os homens muito antes das idéias marxistas, e que se 

tornaram mais dramáticas depois da idéias de Marx. Desde então marxistas e não 

marxistas buscam entender ou explicar essa problemática. 

A presente pesquisa, não busca necessariamente o enfrentamento entre marxistas e 

não marxistas, ou definir o que Marx de fato expôs sobre o que seria classe para ele. As 

argumentações de Marx e de outros expositores servem para a compreensão do foco 

central da respectiva análise. Não almejamos ficar no enfrentamento sobre as diversas 

variantes sobre o conceito, mas encontrar o mais próximo do nosso objetivo, que é 

identificar o que é classe para Hobsbawm. Se distinções feitas, como a que distingue 

classe em si, classe para si, são válidas. 

O material aqui exposto está concentrado em três partes, com o propósito de 

discernir sobre o conceito de classe tal como aparece e é utilizado nos textos escolhidos  

de Eric Hobsbawm. O primeiro capítulo objetivou analisar a vida do historiador inglês. 

Buscamos neste capítulo, conhecer um pouco de suas ‘origens’, suas particularidades, 

sua juventude recheada de mudanças. A forma como entrou em contato com a política, 

seu encontro com o socialismo e com o marxismo. A maneira com que essas 

experiências da juventude moldaram seu pensamento se fez interessante para entender 

as diversas convicções do historiador e suas determinações. Utilizando tanto de seus 

próprios textos como de terceiro, para um conhecimento mais apurado de sua trajetória. 

Neste texto, concentraram-se ainda as inovações trazidas pelos historiadores britânicos 

para historiografia, dentre elas a renovação do marxismo e ascensão da História Social. 

É uma exposição mais leve que os capítulos posteriores. 

O segundo capítulo oferece uma análise mais teórica. A proposta foi unir as idéias 

até então mais freqüentes sobre o conceito de classe. Buscamos trazer as contribuições 

de Ernest Mandel para entender as ‘origens’ do conceito dentro da sociedade francesa e 

posteriormente no pensamento de Marx. Recorremos também a Daniel Bensaid, para 

auxiliar na compreensão do pensamento e de suas idéias, e ao próprio Karl Marx. 

Acreditamos que não seria necessário fazer um tratado sobre todos aqueles que 

escreveram sobre classes sociais (e nem poderíamos), já que o nosso foco central não é 

este. 



 Neste mesmo capítulo, tratamos de anteceder a discussão sobre consciência de 

classe em E. P. Thompson e E. Hobsbawm. A escolha se deu dessa forma, por entender 

que tal discussão casaria muito bem com à análise antecedente neste mesmo capítulo, e 

seria significativa para compreensão do capítulo seguinte, pela discussão que envolve o 

conceito de “pré-político”. 

Por fim, o terceiro momento desta exposição discorre sobre o entendimento de E. 

Hobsbawm sobre classe social. Nesta última parte, discutimos e cruzamos as fontes 

estabelecidas na tentativa de identificar o que seria classe para o historiador. Reiteramos 

que buscamos compreender o conceito nesses referidos materiais, sendo os demais 

escritos do historiador suporte para a análise. Este capítulo sugere a importância da 

compreensão mais apurada de Rebeldes Primitivos, e de como esta fonte revela muito 

do pensamento do referido historiador, por mais que em momentos posteriores a sua 

publicação muitas das idéias contidas no mesmo tenham sido revistas em textos 

posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO  1 - O ITINERÁRIO POLÍTICO E SOCIAL DE UM 

HISTORIADOR 

 

Mas – e aqui falo como autobiógrafo mais do que como historiador – não 
quero esquecer uma emoção particular: o orgulho. Perder a desvantagem de 
ser membro do Partido melhoraria minhas perspectivas de carreira, 
principalmente nos Estados Unidos. Teria sido fácil desligar-me 
discretamente. Mas eu tinha sido capaz de provar-me a mim mesmo, por 
haver tido êxito sendo comunista conhecido – o que quer que êxito queira 
dizer – apesar desse empecilho, e no meio da Guerra Fria. Não defendo essa 
forma de egoísmo, mas tampouco posso negar sua força. E por isso fiquei. 

                                                                Eric Hobsbawm, 2002.                                  

                                               

Em sua autobiografia Tempos interessantes: uma vida no século XX, Eric J. 

Hobsbawm dialoga consigo mesmo em meio às transformações do século XX. O autor 

discorre sobre suas memórias e lembranças sem perder de vista o contexto histórico que 

passava ao alcance dos seus olhos. Seus leitores então, são assim, desafiados a pensar o 

cruzamento entre o século em questão e a vida do historiador em destaque.  

De fato, quando buscamos tomar parte deste século que foi de crises e revoltas, de 

manifestações populares de conflitos sociais múltiplos: de classes, internacionais, 

culturais, de gênero, de geração em todos os cantos do mundo, não há como excluir as 

análises de Eric Hobsbawm. Independente de gostar ou não das suas exposições, é 

pertinente recorremos ao material exposto por este renomado historiador ainda vivo e 

em “atividade historiográfica” para compreender, concordar ou divergir das 

argumentações dadas a respeito dos dois últimos séculos que hoje norteiam as 

experiências dos homens no século XXI. 

O nascimento fortuito do historiador em Alexandria no Egito ocasionado pela 

emigração de seus pais devido a guerras, prenunciava para mutações constantes. Sua 

mudança aos dois anos de idade para Viena, na Áustria, confirmava tal expectativa. 

Seguidos a isto, vieram os problemas familiares e financeiros que acometeram a sua 

família, dificultando em certos momentos as próprias condições materiais da mesma. 

Sua origem judaica, e seu nascimento em 1917 foram fatores determinantes em sua 

formação tanto a intelectual quanto política. É de uma geração que cresceu sob poderosa 

influência de outubro. A Revolução Russa norteou as diretrizes do seu pensamento e fez 

marcas que levaria para vida inteira, incorporando-os nas suas concepções aspectos 

desta revolução. 



  No que tange aos aspectos iniciais de sua participação política, este não foi dos 

mais emocionantes. O primeiro contato ocorreu em parada de escoteiro, nada 

demonstrava que o mesmo seria depois reconhecido e identificado como um homem 

que dedicou sua caminhada ao “mundo do político”. A forma como descreve esse 

momento deixa bem claro como apreendeu esse contato, 

“assim fiz no ano seguinte em Viena, onde os “Pfadfinder” (escoteiros) 
competiam com os “Falcões Vermelhos” social-democratas, de camisas 
azuis, aos quais minha mãe me demoveu de juntar-me sob o pretexto de que 
os acampamentos com fogueiras eram admiráveis, mas eu era ainda 
demasiado jovem para dedicar-me ao marxismo que eles seguiam. Portanto, 
iniciei-me na vida pública aos catorze anos não sob os auspícios 
revolucionários, mas em parada de escoteiros, composta principalmente por 
meninos judeus vienenses de classe média, formalmente passados em revista 
pelo então presidente da Áustria, um político pouco relevante e sem dúvida 
católico anti-semita chamado Miklas”  (HOBSBAWM, 2002, p. 52).  

Esses foram seus primeiros passos na política, se é que podemos definir assim. 

Em um Áustria, que sofria os desencantos de uma sociedade européia em crise.De 

qualquer forma, tais passos ganhariam contornos em seguida na cidade alemã, Berlim, 

em 1931, quando após a morte de seus pais aos 14 anos passou a viver com os tios. A 

mudança e a novidade do ambiente deram novo sentido à sua vida, e as novas 

experiências mudariam para sempre suas perspectivas. A Berlim que encontrou era 

complexa, confusa, mas buscou compreendê-la. Assim o fez, percebeu que não só a 

Alemanha estava em crise. 

“Cheguei, em Berlim no final do verão de 1931, momento em que a 
economia mundial desabava. Semanas depois de minha chegada, a Grã-
Bretanha, que fora o eixo econômico do mundo durante o século anterior, 
abandonou o padrão-ouro e o livre-comércio. Na Europa Central a catástrofe 
já era esperada desde que os americanos exigiram o pagamento dos 
empréstimos, e ela ocorreu um pouco antes, no mesmo verão, quando dois 
bancos importantes quebraram”  (HOBSBAWM, 2002, p.64) . 

Em meio à situação caótica de crises que atacou a Europa e abateu-se também 

sobre, a Alemanha, Hobsbawm chegara para dar seus primeiros passos, rumo a novas 

experiências políticas; que o levaria ao comunismo e às leituras de Marx. Durante essa 

fase conheceu comunistas declarados, como seu primo Otto que usava um distintivo em 

russo da Internacional Comunista Jovem, algo que no momento o impressionara.  

“Creio que foi ele o primeiro comunista que conheci sabendo de sua 
tendência política; na Áustria quase não existiam, e entrar no Partido 
Comunista não era coisa que passasse pela cabeça dos jovens senão depois 
que a guerra civil de 1934 desacreditou os líderes social-democratas” 
(HOBSBAWM, 2002, p. 64). 

Foi na República de Weimar que se tornou um homem crítico e questionador. A 

Depressão de 20, a fragilidade do Partido Democrata alemão, a instabilidade da 



república foram importantes para o seu desenvolvimento político e militante.  Esse era o 

ambiente político na Alemanha proporcionado por uma estrutura decadente que persistia 

em resistir. Uma instabilidade política e financeira; que levantou vozes daqueles que 

pareciam estar calados. O que se verificava “na Alemanha era uma ascensão do 

nacional-socialismo à direita e o comunismo à esquerda” (HOBSBAWM, 2002, p. 65). 

Conseqüentemente, o ambiente de 1930 acabou refletindo na cabeça de inúmeros 

jovens, de forma perturbadora e até insatisfatória em alguns casos..  Foi o que aconteceu 

com o ainda garoto Eric Hobsbawm, que viu a ascendência do nazismo, a demissão do 

profª Sally Birnbaum do Prinz-Hueinrich-Gymnasium, colégio onde estudava, assim 

como a perseguição ao diretor Schon Brunn por motivos que nunca ficaram tão claros, 

demonstrado enfim que Alemanha não passava por seus melhores dias. Os anos de 

1932-33 foram avassaladores, os nazistas conseguiram milhares de votos reiterando sua 

força no governo na mesma intensidade que a República de Weimar e seus adeptos se 

mostravam quase esfalecidos, com a mesma dimensão que a crise de desemprego 

crescia. E, para quem era ou se tornara comunista em 1932 à situação era mais difícil, 

como foi para Hobsbawm, pois um futuro de perseguição e medo esperava os adeptos 

de Marx. 

 Neste mesmo ano, o futuro historiador leu pela primeira vez o Manifesto do 

Partido Comunista de Marx e Engels, enquanto os nazistas cresciam identificados com 

a figura pública de Adolf Hitler. “Nada havia de inevitável nos acontecimentos que 

levaram a sua nomeação como primeiro-ministro (...)” (2002:86). Toda a agitação dos 

adversários de Hitler fossem eles da esquerda ou até mesmo dos conservadores, não 

impediu a nomeação de Hitler como chanceler em 30 de janeiro de 1933, o que facilitou 

colocar em prática a política agressiva do mesmo.  

Os partidos contrários foram postos na ilegalidade, os campos de concentração 

tornaram se oficiais, o boicote aos negócios dos judeus fora anunciado. Era tempo de 

partir. Na Alemanha de Weimar, agora nazista, não cabia mais a um judeu, 

acrescentando-se aí o comunista. A fuga do que sobrou dos Hobsbawm era inevitável:  

“era mais uma mudança desorientada na vida já desenraizada de um criança deslocada” 

(HOBSBAWM, 2002, p.94). O futuro intelectual levou da Berlim as experiências 

políticas e as amizades de uma terra que em curto período não seria mais a mesma. As 

emoções vividas na cidade alemã deixariam marcas incontornáveis, talvez irreversíveis 

como o mesmo atesta: 



“os meses que passei em Berlim me tornaram comunista para o resto da vida, 
ou pelo menos me transformaram em alguém cuja vida perderia a natureza e 
o significado sem o projeto político a que se dedicou quando estudante, ainda 
que visivelmente esse projeto tenha falido – e, como agora sei, somente 
poderia falir. O sonho da Revolução de Outubro ainda está em algum lugar 
dentro de mim, assim como um texto apagado no computador lá permanece, 
à espera de que técnicos os recuperem dos discos rígidos. Abandonei-o, ou 
melhor, rejeitei-o, mas não foi eliminado. Até hoje me vejo tratando da 
memória da União Soviética com uma indulgência e ternura que não sinto em 
relação à China comunista, porque pertenço à geração para qual a Revolução 
de Outubro representava a esperança do mundo, o que nunca foi verdade 
quanto à China” (HOBSBAWM, 2002, p. 73).  

O destino foi à Inglaterra, país que visitara em momentos anteriores quando 

morava ainda na Áustria. A chegada foi decepcionante, pois, para Eric J. Hobsbawm, 

nada tinha de emocionante naquele lugar, tão diferente da Alemanha. Contudo, nesta 

ilha européia sua carreira intelectual e acadêmica ganharia seus vindouros contornos, 

neste território que na década de 1930 vivia em constantes modificações. A Grã - 

Bretanha encontrada em 1933 não era mais o grande Império de outrora. Guerras, lutas 

de independência das colônias fizeram com que o Império Britânico perdesse a 

hegemonia destacada de outros tempos: 

 “nunca uma área tão grande do globo estivera sob controle britânico, formal 
ou informal, quanto entre as duas guerras, mas jamais os governantes da 
Grã-Bretanha haviam sentido tão pouca confiança na manutenção de sua 
velha supremacia imperial” (HOBSBAWM, 1995, p. 209). 

 As crises econômicas que a atingiram dificultaram a vida das classes menos 

favorecidas. A Grã - Bretanha passava por um conturbado processo de ‘falência’, 

imperilista. 

A conjuntura inglesa não impediu que o jovem estudante fosse admitido em 

Cambridge em 1935, desenvolvesse seu marxismo, e filiasse-se ao Partido Comunista 

Britânico em 1936, ficando no mesmo por cerca de cinqüenta anos. Continuou filiado, 

mesmo após as denúncias dos crimes de Josef Stalin por Nikita Kruchev em 1956.  

Lecionou em Universidades inglesas e até fora da ilha, produziu um vasto material 

historiográfico dedicando-se a análises das classes, dos impérios, das revoluções. Foi 

um dos responsáveis pelo desenvolvimento do chamado marxismo inglês e pelos novos 

contornos dados à História Social. Preocupado com uma História Total, dedicou sua 

vida às paixões políticas e ao entendimento da história em suas diversas nuances, dando 

uma atenção especial às experiências dos trabalhadores e às suas lutas.  

Em termos políticos não foi um líder do partido, muito menos um grande agitador, 

mas manteve-se sempre fiel às suas convicções políticas, acreditando que era impossível 



não ser comunista no século XX. Na Grã - Bretanha entrou em contato com a Segunda 

Guerra Mundial através do exército inglês que segundo ele lhe roubaram seis anos de 

sua vida, dedicou grande parte das suas análises ao estudo dos trabalhadores, tornou-se 

um intelectual renomado identificado com as causas do século XX e da Revolução, com 

uma historiografia baseada nesses aspectos. 

Tudo que foi produzido pelo historiador, reflete muito de suas experiências ao 

longo de sua vida. As agitações do século XX estão refletidas na sua produção 

historiográfica, ficando evidente que à imparcialidade na história é um sonho e não uma 

realidade. Enfim, sua obra é embebida da leitura marxista de pensar a história, não o 

marxismo vulgar que junto com diversos outros intelectuais combateu, renovando-o. 

Para estes marxistas, o uso do materialismo e da dialética são essenciais para entender 

as classes sociais e sua dinâmica, que não se resumem unicamente à esfera do 

econômico como muitos a restringiram. Para entender o marxismo é necessário entender 

a dinâmica da história, as lutas de classe que perpassam as transformações dos homens 

no decorrer da sua evolução. Portanto, a compreensão do social decorre muito do que é 

produzido pela humanidade; e as classes são; um produto da mesma. Assim, como o seu 

desenvolvimento e crescimento. Devido a isso muitos são os sujeitos que dedicaram 

suas vidas à análise do social, da sociedade de classes e com Eric J. Hobsbawm não foi 

diferente. 

 

1.1 Sobre a Historiografia 

 

No século XX o campo historiográfico sofreu uma série de mutações, com 

destaque para revista Annales d’histoire économique et sociale, criada em 1929 e que 

tinha à frente Lucian Febvre e Marc Bloch. Ambos contribuíram significativamente para 

uma ruptura com a história tradicional, positivista dos grandes heróis e grandes 

acontecimentos, impulsionando assim um novo olhar para o pensar e fazer histórico. 

Porém, não foram os únicos a contribuírem com novas perspectivas historiográficas. 

Décadas mas tarde entre 50 e 70, intelectuais ingleses revigoraram a forma de ver a 

história e o político um tanto “abandonados” pela Escola dos Annales. Proporcionaram 

uma revisão da historiografia marxista e suas interpretações tão impregnadas do dogma 

stalinista. Pois, “nos anos seguintes à Revolução de 1917, constituiu-se uma escola de 



pensamento histórico marxista na União Soviética, (...)” (CARDOSO e BRIGNOLI, 

2002, p. 69) que dominou praticamente o cenário intelectual dito marxista e de esquerda 

durante um “longo” período, já que as interpretações da III Internacional Comunista 

interferiam bastante nas análises e estudos históricos.  

Durante esse período a análise histórica estava impregnada de dogmas, contudo 

isso não impediu que intelectuais e militantes, como Rosa Luxemburgo, Antonio 

Gramsci, George Luckács, burlassem as dificuldades impostas pela época para 

divulgarem suas idéias. Algo que se tornou mais evidente após a morte de Stalin, 

quando a historiografia marxista aprofundou-se na revisão de seus conceitos, de suas 

abordagens. Contribuindo para destituir dogmas, desenvolveu-se em um número maior 

de países para além do eixo comunista, obtendo assim uma maior divulgação dos textos 

de Marx e de seus divulgadores. Neste contexto, o campo da História Econômica foi o 

que sentiu os primeiros reflexos dessas mudanças, não só com os autores considerados 

marxistas, mas também para com aqueles que se diziam contrários a tais preceitos, e 

direta ou indiretamente utilizavam de suas prerrogativas para suas análises. Ocorreu 

então um estímulo cada vez maior para o estudo da história pensando os grupos sociais, 

suas experiências e seu desenvolvimento cultural. 

“O estímulo a estudos de processos econômicos e sociais a longo prazo, 
incluindo uma análise das conseqüências sociais das transformações 
tecnológicas e econômicas; um renovado interesse pela pesquisa sobre 
classes sociais e o papel dos movimentos de massa na história; uma crescente 
preocupação com os problemas de interpretação e especialmente, com o 
estudo das leis ou mecanismos de evolução das sociedades e por sua 
comparação” ( CARDOSO e BRINGNOLI, 2002, p. 83). 

É justamente nesse percurso que os intelectuais ingleses se destacaram, dentre 

eles, aqueles ligados à seção dos historiadores do Partido Comunista Britânico que 

reuniu nomes como Mauricio Dobb, E. P. Thompson, Cristopher Hill e Eric Hobsbawm. 

Esses historiadores, seguidos de outros propiciaram, uma nova perspectiva 

historiográfica; 

“que poderia intitular genericamente marxista que contribuiu para 
contrabalançar, aqui e ali, certas tendências empiristas e subjetivistas. 
Acrescente-se a isso a ênfase de tal perspectiva na categoria da totalidade, a 
importância atribuída por seus adeptos às condições materiais, às estruturas 
socioeconômicas, a atenção especial prestada às classes e/ou grupos sociais e 
aos movimentos coletivos em geral, e, por último, embora não menos 
decisiva, a reintrodução da(s) ideologias como categoria analítica do discurso 
histórico” (FALCON, 1997, p. 72). 

Durante anos, esses historiadores produziram e publicaram materiais que se 

dedicavam a entender o social, suas contradições, a luta de classes; o sentido da 



História, mas não sem preocupações, pois, era impossível “escrever qualquer coisa 

posterior a 1917 sem a probabilidade de ser denunciado como herege político” 

(HOBSBAWM, 2002, p.321). De qualquer forma o grupo deu tão certo que em 1952 

deu origem à revista Past and Present (Passado e Presente) que se tornou o principal 

meio de expressão dos modernizadores, (2002, p. 318) com boa influência agregando 

comunistas e não-comunistas, “reconhecida como a mais importante revista de história 

em língua inglesa” (Anderson: 2002) tendo como co-fundador o ainda promissor 

historiador Eric Hobsbawm. Segundo o mesmo, seus organizadores não pensavam nela 

“como um jornal marxista, mas como plataforma comum para uma ‘frente popular’ de 

historiadores, e que devia ser julgado não pelo distintivo na lapela ideológica dos 

colaboradores e sim pelo conteúdo de seus artigos’’ (HOBSBAWM, 2002, p. 257).  

Mas não só a Past  and Present teve sucesso. Em 1956 foi fundada na Inglaterra a New 

Left Review, surgida do descontentamento pós Stalin. A revista surgiu da fusão do 

boletim The New Reasoner que tinha como colaborar o historiador E. P Thompson já 

então, desfiliado do PC e outros ex-militantes com o Universities and Left Review, 

fundado também por ex-membros do Grupo de Historiadores entre eles Rafhael Samuel 

e outros ex-comunistas. A fusão de ambas deu origem a New Left Review que 

identificou com o que era então conhecido como as Novas Esquerdas.  

No decorrer da década de 1960 a agora New Left Review ganharia novos 

contornos. As primeiras ‘Novas Esquerdas’ que a fundaram, necessariamente não 

levariam a mesma adiante. Uma Nova Esquerda assumiria a dianteira do processo e 

assim Hobsbawm as definiu: 

‘essa New Left Review desajeitadamente mesclada passou a ser dirigida por 
uma nova equipe de jovens marxista de Oxford pós-PC, cujo o cerne vinha 
do antigo meio anglo-irlandês da República da Irlanda. Seu líder era o 
altamente competente Perry Anderson (de 22 anos de idade), que também em 
grande parte o financiava. Ao contrário dos pequenos britânicos das 
anteriores “Novas Esquerdas”, seus interesses eram visivelmente 
internacionais, mais teóricos e muito menos ligados ao movimento operário 
ou à política socialista”  (HOBSBAWM, 2002, p. 237). 

Assim, o historiador via as Novas Esquerdas referenciadas nesta revista, com um 

ar de suspeita e de crítica, pelos rumos que essa nova geração de marxistas estava 

tomando. Só o título da revista já demonstrava uma nova configuração que não era a 

que Eric Hobsbawm estava disposto a aceitar. O sentido da nova revista não lhe 

agradava. Mas a revista deu certo. Tanto a Past & Presente como a New Left Review 

foram materiais que circularam com boa aceitação em meio ao ambiente caótico da 



Guerra Fria. Em contraponto a isso, a vida acadêmica de muitos dos integrantes destas 

revistas não foram tão fáceis como poderia demonstrar o sucesso das mesmas. 

Contudo, a situação criada após a II Guerra Mundial, polarizando o mundo em 

blocos divergentes, de tensões constantes, e perigos nucleares iminentes ou vistos como 

tais, conhecida como Guerra Fria, não pode ser vista como um período feliz para os 

intelectuais que sofreram os reversos das suas escolhas. A situação era difícil e 

complexa para os mesmos, que tiveram dificuldades em promoções acadêmicas e 

publicações de artigos e livros que foram recusados por editores e editoras devido ao 

posicionamento político de cada um. Não foi diferente com Eric Hobsbawm, tendo o 

mesmo um “atraso” em seu reconhecimento devido às sanções do período, algo que 

proporcionou reflexões fecundas no historiador. 

“Por esse motivo o maior ressentimento de que me recordo na Guerra Fria 
não se deve a posições que perdi, ou a cartas evidentemente violadas, mas a 
meu primeiro livro. Em 1953 eu o propusera aos editores Hutchinsons – hoje 
de há muito, sepultados em algum conglomerado transatlântico – para 
coleção “Biblioteca Universitária”, era em forma de uma série de textos 
compactos dirigidos aos estudantes: um volume curto e comparativo 
intitulado The riser of the wage worker. (...) Disse o editor que o livro era 
tendencioso e, portanto inaceitável segundo o contrato” (HOBSBAWM, 
2002, p. 208). 

Posteriormente, tal ressentimento foi visto pelo historiador com orgulho e 

sensatez. Por mais que tenha sentido a indignação pela recusa, não perdeu de vista, suas 

convicções políticas em nome do seu reconhecimento acadêmico.  

Em meio aos avanços teórico-metodológicos da historiografia e do marxismo 

inglês, seus intelectuais passaram a viver um misto sonho e desilusão a partir das 

denúncias feitas contra Stalin dos crimes praticados por ele, contra a URSS. Isso foi um 

abalo geral naqueles que acreditavam no comunismo e na república soviética. Segundo 

afirmação de Hobsbawm: 

”O que perturbou a grande massa de seus membros foi o fato de que a brutal 
e impiedosa denúncia dos crimes de Stalin não vinha da “imprensa 
burguesa”, cujos artigos, ainda que fossem lidos, podiam ser rejeitados como 
calúnias e imposturas, mas sim da própria Moscou” (HOBSBAWM, 2002, p. 
229). 

 Foi uma crise geral de abatimento e perspectiva nos Partidos Comunistas mundo 

a fora. Com o PC britânico, carente de solidez e importância não foi diferente. Houve 

um número significativo de intelectuais que abdicaram da causa revolucionária atrelada 

ao ideário comunista de partido; muitos se desfiliaram, e acabaram enveredando em 

outras formas de luta, como Edward Thompson, envolvido com a causa nuclear, ou com 



a Nova Esquerda, “guiada” pelo promissor historiador Perry Anderson. Referida 

esquerda esta, que ganhou notoriedade, mas segundo Hobsbawm, “eram insignificantes, 

embora intelectualmente produtivas” (2002:237). E continuava: “não produziram novos 

partidos de esquerda (como na Dinamarca) nem organizações duradouras significativas 

ou mesmo líderes nacionais individuais” (2002:237). Aqui percebemos a significância 

que tem o partido, lideranças e as organizações de lutas para o historiador, e de como 

tais premissas nortearam muito dos seus estudos, do seu pensamento político.  

Em sua trajetória política o historiador foi muito criticado por seu 

posicionamento. Enquanto muitos procuraram outros caminhos devido à iminente 

falência do modelo soviético, Hobsbawm permaneceu fiel ao partido comunista (isso 

não quer dizer cego). Para ele era difícil abandonar tudo aquilo que passara a vida 

acreditando. “Eis que nos deparamos mais uma vez com a tal convicção característica 

do historiador, decorrente da combinação de paixão e projeto político” (CORREA, 

2008, p. 129). Em sua autobiografia Tempos Interessantes o historiador dedica algumas 

páginas para explicar esse posicionamento, 

“(...) ter me tornado comunista em 1935 era ainda mais significativo. 
Politicamente, tendo me filiado a um Partido comunista em 1936, pertenço à 
era da unidade antifascista da Frente Popular. Isso continua a determinar meu 
pensamento estratégico em política até hoje. Mas, emocionalmente, como 
alguém que se convertera ainda adolescente na Berlim de 1932, eu pertencia 
à geração ligada por um cordão umbilical quase inquebrável à esperança da 
revolução mundial, e de seu lar original, a Revolução de Outubro, por mais 
cético ou crítico da União Soviética que pudesse ser. Para alguém que se 
juntou ao movimento de onde eu vim e quando o fiz, era simplesmente mais 
difícil romper com o partido do que aqueles que vieram mais tarde, e de 
outras origens. Em última análise suspeito de que foi por isso que me deixei 
ficar. Ninguém me obrigou a sair e as razões para fazê-lo não eram 
suficientemente fortes” (HOBSBAWM, 2002, p. 244). 

Enfim, as experiências ressaltadas pelo historiador assim como sua crença em 

uma “espécie” de modelo de revolução e de luta, complementam a sua permanência e 

decisão de ficar no Partido. Para Eric Hobsbawm, naquele momento era a única forma, 

e o único caminho para continuar lutando pela causa comunista.  

Porém, foi nesse contexto conturbado, cheio de impossibilidades e possibilidades, 

que se destacou e teve suas primeiras publicações após a recusa de 1953.  Versátil em 

suas pesquisas e análises; trabalhou com organizações milenares até a história do jazz. 

Marco em seus trabalhos são as pesquisas voltadas para as classes trabalhadoras cuja 

dinâmica buscou compreender. 



 Em 1959 publicou Rebeldes Primitivos: estudos sobre formas arcaicas de 

movimentos sociais nos séculos XIX e XX, texto polêmico e complexo, mas que já 

demonstra seu constante interesse pelas organizações fossem elas “arcaicas ou 

modernas”.  

No decorrer da década de 60 publica Os Trabalhadores: estudos sobre a história 

do operariado (1964) que comunga uma série de artigos sobre a classe trabalhadora e 

suas experiências organizativas; já em 1969 temos a aparição de Bandidos um material 

mais desenvolvido em relação a Rebeldes Primitivos por se tratar de assuntos similares 

destacando o banditismo como forma incipiente de resistência.  

Depois de Rebeldes Primitivos suas publicações não pararam de crescer. Ainda na 

década de 60 ele nos brinda com A era das revoluções 1789-1848 de 1962, que faz parte 

da bem desenvolvida “Eras”, quais completam a série A era do Capital – 1848-1875 

(1974), A era dos impérios – 1875-1914 (1987) e A era dos extremos: o breve século 

XX 1914-1991 (1994) que desenvolve de forma envolvente a história do século XX com 

suas revoluções, derrotas, crises econômicas, livro este, que parecia ser o seu derradeiro 

projeto já que contava com 77 anos quando de sua publicação.  

 No conjunto de sua obra historiográfica temos diversos outras produções, tais 

quais Mundos do trabalho: novos estudos sobre história operária (1984), composto por 

uma série de artigos que tenta compreender as experiências dos trabalhadores e seu 

mundo dialogando com o texto anterior Os Trabalhadores de 1964. Para não perder de 

vista a discussão mais teórica, temos Sobre História (1997) que é um belo livro em 

defesa da história.   

Além das já citadas publicações, organizou a coletânea composta com nove 

volumes sobre a História do Marxismo, que conta também com alguns de seus textos. 

Publicou ao longo de sua vida, diversos artigos em revistas ou livros como o artigo 

Movimentos pré-políticos em áreas periféricas de 1979, editado na edição brasileira de 

O Estado Autoritário e Movimentos Populares, texto polêmico que lembra um pouco as 

análises feitas em Rebeldes Primitivos. 

 Em meio à imensidão de sua obra, sabemos que o trabalho historiográfico de 

Hobsbawm não se resume a os então elencados. Sendo assim não poderíamos deixar de 

dá um tratamento especial à sua autobiografia Tempos Interessantes: Uma vida no 

século XX (2002) tanto pelo que uma autobiografia acarreta quanto pela forma como a 



vida do historiador é retratada no turbilhão de emoções que foi o século XX. Ele resume 

assim o que sua autobiografia representa, 

“de certa forma, este livro é o avesso de Era dos Extremos: não a história do 
mundo ilustrada pelas experiências de um indivíduo, mas a história do mundo 
dando forma a essa experiência, ou melhor, oferecendo uma gama de 
escolhas cambiantes,mas sempre limitadas, (...)” (HOBSBAWM, 2002, p. 
11). 

 Desse ponto de vista identificamos como o intelectual, seja ele de qualquer área, 

sofre as influências do seu tempo, de tudo aquilo que o envolve; das suas experiências e 

também das alheias, de como o percurso da sociedade molda suas interpretações, 

conquistas e suas escolhas. O caminho do político foi uma dessas escolhas para o 

historiador que preferiu enveredar-se nela, sem abdicar do empenho intelectual e do 

conhecimento da história, mesmo quando determinadas escolhas tornavam o percurso 

mais pedregoso. 

Portanto, a notoriedade de um intelectual não advém apenas de seus escritos, mas 

também por suas intervenções neste caso, no terreno político. Dessa maneira, 

Hobsbawm pode ser visto como um intelectual engajado que se preocupa, que contesta, 

que se coloca disposto nas causas políticas ou sociais. Quase centenário o mesmo ainda 

opina pelas causa da humanidade, em defesa da mesma. Assim, Correa cita e interpreta 

o filósofo Jean-Paul Sartre para fazer referência ao historiador inglês: “o intelectual 

surge, então como produto histórico, atuando entre o universalismo de profissão e o 

particularismo de classe” (SARTRE, apud, CORREIA, 2008, p.21). Uma contradição 

presente, de certa forma, em Hobsbawm, que, como sonhou Sartre, tentou se juntar a 

um movimento mais universal em prol das classes desfavorecidas.  

 No balanço de tudo, o que verificamos é que a trajetória dos homens não pode ser 

vista separada do conteúdo histórico que norteia cada sujeito e que o impulsiona para os 

diversos caminhos que o podem levar para escolhas certas ou erradas se de fato elas 

existirem, pois à trajetória dos homens não são feitas a partir do que eles querem, mas 

sim moldadas devido às condições materiais que estão postas, refletindo assim nos seus 

contornos intelectuais. E como bem sugeriu Karl Marx em Ideologia Alemã os homens, 

ao desenvolverem sua produção material e relações materiais, transformam, a partir da 

sua realidade, também o seu pensar e os produtos do seu pensar. E somente dessa 

maneira, é que podemos interpretar as idéias e ações de Hobsbawm. E entender o que 

ele escreveu e o porquê que ele escreveu assim, assumindo determinadas posturas e não 

outras.   



CAPÍTULO 2 - CLASSE CONCEITO CHAVE PARA ENTENDER  A   

SOCIEDADE 

                                                          
Como legou Lenine – um especialista no assunto – uma deterioração das 
condições de vida das massas, e um aumento de sua atividade política, não 
é suficiente para causar uma revolução. Deve haver também uma crise nos 
negócios reinante, e um corpo de revolucionários capaz de dirigir e 
comandar o movimento (...).  

                             HOBSBAWM, 2000, p. 38. 

Quando refletimos sobre classe social, podemos enxergá-la de várias maneiras, 

que por muitas vezes fugimos do que talvez, possa ser o mais próximo do seu “sentido 

real”, não conseguindo assim, identificar o que torna homens e mulheres pertencentes a 

uma determinada classe em detrimento a outra. Buscamos entender as classes não no 

sentido econômico, fracional, estático, agrupamento ou soma de indivíduos, mas em seu 

sentido relacional, percebidas dentro de um jogo dialético que a torna fator essencial 

para compreensão do social. 

 Foi nesta tentativa de encontrar uma melhor definição conceitual, que ao longo 

dos séculos inúmeras divisões e classificações foram constituídas por cientistas de 

diversas áreas (classe média, intermediária, dominante, operária etc.). Porém, muitas 

dessas tentativas não passavam de raciocínios esquemáticos ou de quantidade, sem levar 

em consideração os fatores que nortearam (e norteiam) a vida dos sujeitos que se 

identificavam com determinada classe, caindo muitas vezes no extremismo do puro 

antagonismo. Diante disso, não podemos cair no equívoco de analisar as classes de uma 

forma tão ”simplista”, numa relação explorador/explorado, quando há outras razões que 

permeiam essa relação conflituosa advento de uma sociedade classista. Devemos evitar 

vê-las como puramente econômicas, divididas apenas pela renda, pois as mesmas, 

provavelmente não se resumam a isso. 

Contudo, o mais interessante neste momento é delinear os contornos que deram 

destaques as classes sociais, os fatores que proporcionaram uma teorização histórica 

sociológica e econômica entre os séculos XVIII e XIX, ultrapassando as análises sociais 

através das castas, status, estamentos. No entanto, quando nos reportamos ao referido 

estudo induzimos erroneamente a acreditar que Karl Marx foi o introdutor do conceito e 

das análises classistas, ou das classes sociais, o que é total inverdade. Ao recorremos à 

história, comprovamos que bem antes de Marx a respectiva análise já havia iniciado seu 

percurso. Entretanto, Marx contribui significamente para uma discussão diferenciada e 



com certeza mais aprofundada e cientifica. Ele conseguiu capturar com uma ênfase mais 

precisa as relações de produção que outros estudiosos não conseguiram alcançar, 

fazendo de suas reflexões inspiração para homens e mulheres que buscaram (e buscam) 

apreender o modo de produção capitalista. Para um melhor entendimento deste 

processo, é que Ernest Mandel, descreveu o surgimento do marxismo como fruto do 

capitalismo. 

“em última análise, produto do surgimento capitalista a partir dos séculos XV 
e XVI em algumas regiões da Europa Ocidental (Itália Setentrional e Central, 
Países Baixos, Inglaterra,  partes da França, da Alemanha, da Boêmia e da 
Catalunha), base sobre a qual emerge uma sociedade burguesa que domina 
progressivamente a vida social em todas as esferas da atividade humana. O 
modo de produção capitalista funda-se sobre a apropriação privada dos 
grandes meios de produção  de subsistência (instrumentos de trabalho, terra, 
víveres) pelos capitalistas (ou seja, os proprietários de grandes soma de 
dinheiro). Eles utilizam parte de seu capital para comprar a força de trabalho, 
pois não tem mais acesso aos meios de produção para produzir sua 
subsistência” (MANDEL, 2001, p. 09). 

Assim, o marxismo seria uma árvore frutífera advento das contradições 

capitalistas. Ou seja, do modo de produção capitalista, que surgiu das entranhas do 

feudalismo, do seio de uma sociedade que valia de sua imobilidade, de sua 

hierarquização social, na qual as mudanças se davam lentamente. Para a ascensão desse 

novo modo de produção, foram diversos os fatores conjugados. Dentre eles, a 

constatação da perda dos camponeses das suas ferramentas de trabalho, instrumentos 

que contribuíam para a manutenção de sua subsistência. Devido a isso, os camponeses, 

passam a produzir não mais para seus pares, e sim para um mercado interno distante da 

sua realidade. Essa conseqüente perda dos meios de produção, conjugada aos fatores 

políticos, proporcionaram uma perfeita configuração para uma sociedade nova que 

pedia passagem. Neste sentido Eric Hobsbawm é bem feliz quando argumenta: 

“(...) assim obtinham os meios de motivação para melhorar o cultivo e 
ampliá-lo a áreas novas, o que incidentalmente serviu para aguçar ainda mais 
o antagonismo contra as restrições feudais. Assim se lançaram também as 
bases para alguma acumulação de capital no interior do pequeno modo de 
produção, e portanto o começo de um processo de diferenciação de classes no 
interior da economia de pequenos produtores- o conhecido processo, 
presenciado em várias épocas e lugares muito espalhados do mundo, no 
sentido da formação, por um lado, de uma camada superior de agricultores 
progressistas relativamente abastados (os Kulaks da tradição russa) e, por 
outro, uma camada de camponeses arruinados. Essa polarização social na 
aldeia (e, de maneira similar, nos artesanatos urbanos) preparou o caminho 
para produção assalariada e, em decorrência, para as relações burguesas de 
produção” (1977: p.167). 

Sendo assim, com essas transformações, o capitalismo produziu em determinadas 

camadas sociais, uma repulsa as permanências do mundo medieval, tornando constantes 



e mais violentos os ataques às monarquias da era moderna. Nesta conjuntura, a 

sociedade burguesa em sua crescente consciência de sua força e coesão, promoveram  

mudanças nas relações sociais, culturais e econômicas que desembocaram nas 

revoluções políticas do século XVIII e a na conseqüente Revolução Industrial que se 

estendeu até meados do século XIX.  

Foi, nesse ambiente de progresso tecnológico, das ciências, na emergência das 

lutas de classes, da disputa capital trabalho que o marxismo criou raízes. A evidência 

das classes, tornaram mais visíveis as contradições do capitalismo, criando a 

necessidade de discutir a atuação das novas forças sociais. Pois, os conflitos ocorridos 

na dinâmica social acabaram se impondo. Ficava cada vez mais difícil fazer uma análise 

da sociedade, sem recorrer à análise classista devido ao ‘aparecimento’ das mesmas. Na 

tentativa de interpretar essa evidência os franceses saíram na frente.  

“E a experiência das grandes revoluções burguesas dos séculos XVI e XVIII, 
as lições que decorrem e que se alimentam com as preocupações políticas 
correntes, que levam a historiografia francesa do inicio do século XIX a criar, 
antes de tudo, os conceitos de classes sociais e de conflitos entre as classes 
sociais, ou seja, da luta de classes, como instrumentos para compreender a 
marcha da história. Assim, cada um por sua vez, François Quesnay, Augustin 
Thierry, Migne, Guizot, Thiers, em seus estudos sobre a Revolução Francesa 
e a restauração dos Bourbons em 1815 manipulam esses conceitos” 
(MANDEL, 2001, p.27). 

Até então, as evidências demonstraram, que não foi Karl Marx o primeiro do seu 

tempo a pensar a teoria das classes sociais. Outros autores, o precederam como os 

ingleses e os franceses. Contudo, foram muitas vezes, exposições superficiais, que não 

conseguiram ou não buscaram dissecar a configuração das classes. Diante disso, Mandel 

refere-se aos iluministas Voltaire e Montesquieu, que falaram em condições materiais 

avançando o debate, mas tenderam a evidenciar as condições naturais e políticas em 

detrimento das condições econômicas. Ou seja, tentou-se naturalizar, o que era historio, 

e não um problema de natureza. Com isso, a apresentação do conceito de classe 

demonstrava seus avanços nas ciências sociais e histórica. Porém, sugere Mandel que, 

“os conceitos de “classes sociais” e de “conflito entre classes sociais” são 
usados de uma maneira essencialmente descritiva. Mesmo se a base material 
desses conflitos não é negada, sendo até mesmo corretamente desvendada, 
sobretudo no que concerne a certas (mas não todas) oposições de classe na 
sociedade feudal, a ligação estrutural orgânica, entre o lugar das classes 
sociais na sociedade, principalmente na produção, seus interesses materiais, 
seu papel social e as lutas políticas não são claramente estabelecidos” (2001, 
p. 28).  

Segundo Mandel, os interesses materiais foram subjugados aos valores espirituais,  

“as classes sociais e o Estado são apresentados quase como eternos “ (MANDEL, 2001, 



30). Sendo impossível o desaparecimento de ambos. Algo que Marx, posteriormente 

combateu, ao lado de Engels.  

Karl Marx e F. Engels foram mais longe que seus antecessores. Evidenciaram as 

lacunas das análises historiográficas sociológicas francesas. Demonstraram como o 

materialismo histórico era necessário para compreensão da sociedade. Ambos 

proporcionaram um enriquecimento da teorização das classes e de seu desaparecimento. 

Partindo desta visão Ernest  Mandel afirma, 

“as classes sociais não são instituições sociais eternas e permanentes da 
sociedade (da existência) humana. Elas surgiram em determinada etapa do 
desenvolvimento da sociedade. Eles se desenvolveram e se transformaram de 
uma formação social para outra. Elas devem desaparecer. A organização 
social passa e passará por estágios sucessivos, da sociedade primitiva sem 
classes a diferentes formas de sociedade de classes até a sociedade futura 
(comunista) sem classes” ( 2001, p. 30). 

A dinâmica da história proposta pelos fundadores do materialismo histórico tem 

como prioridade as condições materiais, pois, o homem diferente dos outros animais 

produz, ele próprio o seu meio de subsistência através do trabalho. Em conseqüência, o 

homem aprendeu a lidar com a natureza e a desenvolver habilidades, pois,  

”na produção de sua vida material, na organização do trabalho social, os seres 
humanos e, a partir de um certo estágio de evolução, as classes sociais, 
desenvolvem entre si relações determinadas, que Marx e Engels chamaram 
de relações de produção. Todo tipo da sociedade, toda formação social 
concreta, caracteriza-se por tais relações de produção específicas. Essas 
“relações econômicas” , ou seja, não somente a produção imediata mas ainda 
a circulação dos bens e a maneira de ter acesso a eles, a forma de apropriação 
dos instrumentos de trabalho pelos produtores (as unidades de produção).O 
conjunto dessas relações de produção determina, em última instância, o 
conjunto das relações sociais – na sociedade de classes- e, assim a própria 
estrutura da sociedade. Esta é a primeira tese central do materialismo 
histórico” (MANDEL, 2001, p. 32). 

 Ernest Mandel conseguiu então sintetizar a origem do pensamento de Marx, e a 

conjuntura histórica que o produziu. Para o início da referida análise, nos sentimos por 

enquanto satisfeita. 

 

2.1 Classe em Marx 

Não há como pensar classe de forma independente, das relações de produção, das 

questões, políticas e do Estado. Karl Marx discerniu sobre todas essas coisas, contudo 

ele não deixou nenhum tratado sistemático do conceito de classe social. Quando o 

começou fazê-lo em O Capital a morte não o permitiu que concluísse a evolução de seu 

pensamento iniciado na juventude. No entanto, ao longo da sua trajetória política e 



militante ele trabalhou com o conceito, muitas vezes de forma ”imprecisa”, mas o 

suficiente para concluirmos que as classes e as lutas de classes são determinantes para 

entender a teoria marxista e a história. 

Se seguirmos essa lógica, concluiremos que a história é permeada pelas lutas de 

classes, isso pressupõe que as classes não passaram a existir na sociedade capitalista 

(avançada); sua existência era latente em outros períodos, com outros modos de 

produção. Porém, as classes como a conhecemos, é resultado da sociedade capitalista e 

burguesa. 

 Na tentativa de apreender o pensamento de Marx, sociólogos, economistas, 

historiadores, formularam muitas de se suas interpretações a partir do que foi deixado 

pelo alemão. Buscaram nas suas entrelinhas fundamentação para as suas argumentações, 

fossem elas a favor ou contra a sociedade baseada em classes. Neste jogo  de 

investigação, o operariado foi à classe mais instigante, tanto para Marx como para os 

adeptos do marxismo, e até para os não marxistas. Isso porque Marx reconheceu no  

proletariado um determinado papel histórico, de classe revolucionária. Era a força que 

derrubaria o Estado e o capitalismo. Esse papel pertencente ao futuro, tornou-se um 

ponto de partida para polêmicas, críticas e defesas apaixonantes. Assim, Hobsbawm 

discerniu sobre a questão; 

 “por volta de 1840, a história européia assumiu uma nova dimensão: o “ 
problema social”, ou, para considerá-lo de outra perspectiva, a revolução 
social em potencial encontrava expressão típica no fenômeno do 
“proletariado”. Os autores burgueses, de modo cada vez mais sistemático, 
tomavam consciência do proletariado como problema prático e político, 
enquanto classe, movimento em última analise – potência capaz de subverter 
a ordem da sociedade. Por um lado, essa tomada de consciência encontrou 
expressão nas investigações sistemáticas, e frequentemente de caráter 
comparativo, sobre as condições dessa classe(...)” (HOBSBAWM, 1983, p. 
60). 

 Foi, neste contexto propício, que Marx e Engels redigiram o Manifesto 

Comunista encomendado pela Liga dos Comunistas composta de exilados alemães. Este 

material tornou-se uma espécie de catecismo para a formação militante, pelo chamado 

ao proletariado e as lutas. Os autores do Manifesto enfatizaram: “A história de todas as 

sociedades que existiram até hoje é a história de lutas de classes” (MARX, 1987, p.75). 

O leitor menos atencioso ou apurado, talvez nem perceba que neste Manifesto os 

autores não fazem uma análise robusta do conceito de classe e sim um chamado à classe 

trabalhadora para combater a opressão. Evidenciamos no escrito de 1847 “uma 

simples”(entendendo o “simples” aqui, não como menos importante) correlação de 



explorador e explorado, ou seja, o antagonismo entre duas classes opostas e rivais que 

ocupam lugares diferentes na sociedade. Contudo, um amadurecimento analítico dos 

autores, mostraria que a relação antagônica apresentada no Manifesto Comunista não 

era suficiente para interpretar as classes e as lutas de classes dentro do capitalismo. 

  Em Miséria da Filosofia  escrito em contraponto às argumentações do francês 

Proudhon, respondendo ao seu, Filosofia da Miséria, o que mais nos interessa, não, é a 

totalidade das argumentações sobre as interpretações de Proudhon, mas o que Marx 

discerne sobre a consciência de classe de forma ligeira e sucinta: 

“As condições econômicas, inicialmente, transformaram a massa do país em 
trabalhadores. A dominação do capital criou para esta massa uma situação 
comum, interesses comuns. Esta massa, pois, é já, face ao capital, uma 
classe, mais ainda não o é para si mesma. Na luta, de que assinalamos 
algumas fases, esta massa se reúne, se constituiu em classe para si mesma. 
Os interesses que defende se tornam interesses de classe. Mas a luta entre 
classes é uma luta política” (MARX, 1985, p. 159). 

Então, como podemos entender bem essa questão? A resposta é simples: 

analisando friamente o capitalismo. O referido modo de produção criou o maior número 

de trabalhadores assalariados, assim, como um grande debate sobre suas mazelas ou 

benefícios. Discussão essa, que não é nosso foco aqui. Contudo, não podemos 

negligenciar o fato de que na era industrial, as contradições e diferenças entre ricos e 

pobres tornaram-se mais visíveis. Fazendo com que, a parcela de despossuídos, que 

possuem interesses em comuns, que manifestam a mesma condição de explorado, que 

em momentos de contradições extremas apreendem seu lugar no processo de produção 

tornando-o mais explícitos. Os mesmos passaram a compreender mais especificamente 

também, que o fato de os mesmos compartilharem iguais espaços de vivências, a mesma 

condição material, tornam os eles mais que um agrupamento de indivíduos, mas uma 

classe em si. E a tomada de consciência pode ser verificada quando se constitui a 

percepção que os interesses comuns não são suficientes para torná-los uma classe para 

si com uma pauta política. Só assim, a classe deixaria de ser em si, distinguindo-se em 

classe para si. Tocamos então em ponto de controvérsias: classe em si ou classe para si 

eis a questão. O que significa isso afinal?  Segundo, Tom Bottomore em seu sugestivo 

Dicionário do Pensamento Marxista,  

“(...) No caso do proletariado, o conflito inicialmente limitado(por exemplo, 
uma luta sindical em uma determinada empresa ou em um ramo da indústria) 
amplia-se com base em uma identidade de interesses, até tornar-se uma 
questão comum a toda classe, que também cria um instrumento adequado, 
sob a forma de partido político. O trabalho coletivo nas grandes fábricas e 
empresas industriais e os meios de comunicação aperfeiçoados exigidos pelo 



capitalismo industrial favorecem essa unidade. O processo de formação da 
consciência de classe coincide com ascensão de uma organização de classe 
abrangente. Esses dois aspectos apóiam-se mutuamente” (1988: p.76). 

  As referências feita aos trabalhadores pelo sociólogo Tom Bottomore, afirmam 

que o proletariado pode assumir o papel que outrora foi da burguesia (quando a mesma 

passou por um processo de constituição até tomar consciência de sua força política), 

quando o mesmo assimilar seu papel nas relações de produção, assumindo o lugar de 

classe dominante, e o poder político. 

  De fato, o poder político era essencial em Marx. Por isso, Marx também 

interpretou como era difícil a compreensão e a defesa atuante dos interesses comuns de 

toda a classe. Devido a isso, nunca é demais atentar para o escrito riquíssimo de 18 

Brumário de Luis Bonaparte e sua observação sobre os camponeses franceses: 

“Cada família camponesa é quase auto-suficiente; ela própria produz 
inteiramente a maior parte do que consome, adquirindo assim os meios de 
subsistência mas através de trocas com a natureza do que com intercâmbio 
com a sociedade. Uma pequena propriedade, um  camponês e sua família; ao 
lado deles outra propriedade, outro camponês e outra família. Algumas 
dezenas delas constituem uma aldeia, e algumas a dezenas de aldeias 
constituem um departamento. A grande massa da nação francesa é, assim, 
formada pela simples adição de grandezas homólogas, da mesma maneira 
porque batatas em um saco de batatas constituem um saco de batatas. Na 
medida em que milhões de famílias camponesas vivem em condições 
econômicas que as separam umas das outras, e opõem o seu modo de vida, os 
seus interesses e sua cultura aos das outras classes da sociedade, estes 
milhões constituem uma classe. Mas na medida em que existe entre os 
pequenos camponeses apenas uma comunidade local e em que a similitude de 
seus interesses não cria entre eles comunidade alguma, ligação nacional 
alguma, nem organização política, nessa exata medida não constituem uma 
classe. São, consequentemente, incapazes de fazer valer seu interesse de 
classe em seu próprio nome, quer através de um parlamento, quer através de 
um convenção. Não podem representar-se, têm que ser representados. Seu 
representante tem, ao mesmo tempo, que aparecer como seu senhor, como 
autoridade sobre eles, como um poder governamental ilimitado que os 
protege das demais classes e que lhe manda o sol ou a chuva. A influência 
política dos camponeses, portanto, encontra sua expressão final no fato de 
que o poder executivo submete ao seu domínio a sociedade”  (MARX, 1997, 
p. 127/28). 

Poderíamos até dizer, com um pouco mais de precisão que esta longa análise dos 

camponeses franceses é capaz de delinear o que seria classe para Marx,  e ao mesmo 

tempo o que não era. Já que os camponeses devido as suas deficiências não possuíam a 

percepção o suficiente de sua condição para se afirmarem como classe dominante, 

quando a sociedade era composta basicamente por eles. Ou seja, não bastava a eles ter 

ligação apenas local e interesses próximos, tais fatores eram insuficientes para 

constituírem uma classe, se compreendermos uma classe para si. Os desafortunados 

camponeses não eram capazes de formarem uma organização política (forte e 



representativa), delegando a terceiros a sua representação, não podendo segundo o texto 

esses camponeses comporem uma classe. Eis a problemática da consciência de classe 

que esses camponeses não possuíam e consequentemente devido à ‘ausência’ da mesma, 

não poderem praticar a luta revolucionária, pela incapacidade de se apresentarem como 

classe dominante. 

Marx proporcionou e delegou calorosos debates, este foi um deles. Ficando a 

responsabilidade para marxistas (ou não) resolverem o dilema. No entanto, por mais que 

marxistas do século XX ou do século XXI continuem tentando solucionar a referida 

problemática, jamais teremos uma conclusão fiel sobre o que Marx poderia ter esboçado 

em O Capital. O que os marxistas, podem no mínimo fazer é especular sobre o que 

Marx poderia ter exposto. Algo que em especial para o historiador torna-se muito 

perigoso. Sendo assim, não podemos afirmar nada de verdadeiro, só, proximidades. O 

mais interessado na questão não está há muito entre nós para opinar. 

Podemos enfim, interpretar seus pensamentos tentando enxergá-los na prática.. 

Concluímos então, que todos aqueles que buscaram interpretá-lo tem seus méritos, e 

nesse ínterim Daniel Bensaid tem os seus. 

”inacabado, o famoso capítulo LII abre-se sobre uma constatação: “Os 
proprietários de mera força de trabalho, os proprietários de capital e os 
proprietários fundiários têm  como fontes de receita respectivamente o 
salário, o lucro e a renda fundiária; assim também, os assalariados, os 
capitalistas e os proprietários de terra constituem as três grandes classes da 
sociedade moderna baseada no modo de produção capitalista de produção” 
(BENSAID, 1999, p. 160). 

O referido texto pode sugerir que para Marx, as classes sociais se resumiam 

unicamente a renda. Neste sentido Bensaid em Marx: o intempestivo; faz importantes 

reflexões e pergunta: mas o que é classe? 

“a primeira vista, é a identidade das rendas e das fontes de renda”. O salário, 
o lucro e a renda seriam, portanto o denominador comum de um vasto grupo 
social que forma uma classe. Mas só a primeira vista” ...Marx não se satisfaz 
com essa primeira vista. A objeção corrige logo a constatação: “ Porém...” 
Porém, portanto, “desse ponto de vista”, do ponto de vista do critério 
classificatório da renda, deslizaríamos no esmigalhamento de uma sociologia 
descritiva: “ Os médicos e os funcionários públicos, por exemplo, 
constituiriam também duas classes distintas, pois pertencem a dois grupos 
sociais distintos cujos membros tiram sua renda da mesma fonte” 
(BENSAID, 1999, p. 161). 

Se assimilarmos dessa maneira, podemos cair no equívoco de enxergar a classe 

como uma mera classificação através da renda e consequentemente em uma pura 

classificação de profissões. Sendo que, as diferenciações de ofícios; ocorre devido à 



divisão social do trabalho, desmembrando as classes em profissões, portanto, não forma 

o sentido que Marx buscou discernir e que nos interessa. Neste sentido, classe social 

não pode ser uma soma de indivíduos, de homens e mulheres que praticam uma 

determinada atividade; muito menos como nos censos demográficos ou apenas como 

grupos sociais independentes. 

"A noção de classe segundo Marx, não é redutível nem a um atributo de que 
seriam portadoras unidades individuais que a compõem nem a soma dessas 
unidades. Ela é algo diferente. Uma totalidade relacional e não uma 
simples soma" (BENSAID, 1999, p.147). 

 Portanto, não podemos analisar as classes como meros indivíduos, que criam 

expectativas, que tem uma consciência individual. É preciso uma unidade coletiva, um 

sentimento que os una, que façam dos homens e mulheres sujeitos atuantes capazes de 

interferir nas relações de produção postas na sociedade capitalista. Da mesma forma,  

não podemos jamais objetivar que as classes são superiores aos indivíduos, como se as 

mesmas fossem algo inerente a cada ser social. As classes foram construídas 

historicamente, quando a divisão do trabalho, a propriedade privada, fez os homens 

diferentes no papel da produção; quando o Estado passou a ser o regulador da ordem e 

dinâmica social, passando a ser o juiz e o carrasco da sociedade. Diante das 

argumentações afirmamos que existem classes devido à propriedade privada, a divisão 

social e sexual do trabalho e a determinação dos sujeitos aos diversos setores da 

produção. Nada mais sensato que a avaliação de Marx de que não é a consciência que 

determina, mas a vida social em sociedade que determina a consciência de cada de cada 

um. 

Segundo Bensaid, a abordagem de Marx “recusa que se veja a classe como uma 

pessoa ou como um sujeito unificado e consciente, à imagem do sujeito racional da 

psicologia clássica. Não há classe se não na relação conflitual com outras classes” 

(BENSAID, 1999, p.148). Portanto: "classe não é uma coleção de indivíduos" afirma. 

(1999, p.149). Se assim o fosse, perderia a perspectiva relacional existente no "teor" das 

classes sociais. Enfim, como o mesmo demonstra e conclui em seu sugestivo livro, o 

autor do Capital, diferentemente do que faz a sociologia, não trata os fatos sociais como 

coisas, 

"Marx o trata como relações. Não define de uma vez por todas seu objeto por 
critérios ou atributos. Antes segue a lógica de suas determinações. Não 
"define" uma classe. Antes apreende relações de conflitos entre classes. Não 
fotografa um fato social rotulado como classe. Antes visa à relação de classe 
em sua dinâmica conflitual. Uma classe isolada é um objeto teórico, mas um 
não-senso" (BENSAID, 1999, p.163). 



Nesse jogo de definições, Bensaid buscou demonstrar um pouco as 

argumentações de Marx sobre o referido tema. Pontuando, assim, aquilo que para 

Bensaid, Marx tentou mostrar com suas análises. Parece o mesmo, ter tido êxito, pois se 

não temos uma conclusão mais evidente do que seria a definição mais conceitual no que 

tange a classe para Marx, podemos então apreender e concluir que classes só existem 

porque existem desigualdades e a solução para a supressão das classes. Isso sim; 

sabemos (e Marx deixou) com mais evidência. 

 Inferindo sobre as exposições, evidenciamos que o percurso, da gênese do 

conceito de classe, já foi bem investigado no decorrer dos tempos. A busca por uma 

definição que possa ser mais precisa, ainda motiva as investigações atuais e talvez 

futuras. O debate sobre a mesma pode até ter se perdido um pouco diante das inovações, 

e reestruturação da sociedade capitalista, mas não finalizado. Aqui, apreendemos quão é 

difícil definir e discernir sobre o seu conceito. Contudo, as classes estão mais do que 

vivas, atuantes, vivenciando conflitos. Assim, não há como relegarmos o seu debate 

para debaixo do tapete, como se as mesmas nunca tivessem existido, ou não existissem 

mais. O que Mandel e Bensaid tentaram demonstrar através de suas argumentações, é 

afirmação de que as classes estão postas em uma sociedade determinada, que suas 

origens não foram por acaso, e que as idéias de Marx e o marxismo têm total referencial 

na história. Quanto ao debate histórico, podemos até refutar, mais não negar. Enfim, 

acreditamos que classe, só tem razão de ser, apenas na atuação coletiva. Indivíduos não 

formam classe.  Muito menos, mudam as situações. Homens e mulheres só podem fazer 

algo acontecer a partir do momento em que se percebem enquanto sujeito coletivo, 

quando evidenciam o sentido (definem) de classe.  

 Assim, a investigação teórica é importante para sua própria análise e 

conhecimento da classe, seja ela qual for.  Da mesma forma como dá suporte, para 

relacionarmos a importância das classes e da consciência de classe para Hobsbawm.  

 

 

2.2 Thompson e Hobsbawm: um duelo de gigantes 

Não é a própria classe operária que toma o poder e exerce a hegemonia, 
mas o movimento ou o partido da classe operária, e é difícil imaginar (a não 
ser assumindo uma posição anarquista) como poderia ser de outro modo.    

                                                                                HOBSBAWM, 2000, p.49  



                                                                          

 

Quando mais uma vez ouvimos ou lemos algo relacionado aos ingleses; Eric 

Hobsbawm e E. P. Thompson talvez a impressão imediata seja: de novo a mesma 

discussão, o mesmo embate entre os referidos historiadores, alguém repetindo tudo que 

outros já disseram ou escreveram. Para o presente trabalho talvez isso soe como 

verdade, porém acreditamos ser “inevitável” não fazer referências aos (talvez mais) 

destacados historiadores da Inglaterra. Diante disso, é difícil fugir desse já e 

“costumeiro” debate. Esperamos então, que o referido retorno contribuía para uma 

discussão ainda presente sobre consciência de classe. Os referidos historiadores ao 

longo de suas trajetórias discerniram muito ao seu respeito. 

 Ambos os intelectuais, vivenciaram experiências comuns (foram membros do 

Partido Comunista inglês, participantes revista Past & Present), contribuíram para a 

renovação historiográfica do debate marxista, tendo a classe (operária) como o centro 

das análises de muitos dos seus integrantes. É neste aspecto que iremos tocar. Ambos 

discutiram a história com o embasamento nas classes sociais, nos subalternos. Contudo, 

entre os dois existem diferenças teóricas e políticas que fizeram dos historiadores 

(talvez) mais discordantes do que próximos em suas concepções.  Enquanto, para 

Thompson a classe operária parece está mais próxima do seu amadurecimento no 

movimento Cartista na Inglaterra (como processo), para Hobsbawm a mesma só está 

completando seu tempo de formação, tempos depois da experiência Cartista. Sendo 

assim, temos a primeira discordância entre os historiadores; diferença número dois: o 

“significado” que cada um atribui à consciência de classe (condição subjetiva). Neste 

momento, o que mais nos interessa é a última objeção.  

Para começar, gostaria de deixar claro que as observações sobre o problema da 

consciência de classe foram feitas a partir de textos que os mesmos argumentaram com 

mais ênfase a discussão. Buscamos capturar em fragmentos, mas analisando no todo, o 

que os mesmos disseram sobre a questão. Porque isso? O interesse aqui não é fazer um 

tratado sobre o assunto, mas apenas capturar divergências ou convergências sobre o 

referido tema.  

Durante sua trajetória, Thompson foi um criador de polêmicas. Sua ênfase no 

estudo da cultura popular, assim como o momento da formação (madura) da classe 

legou sucessos, mais também sucessivas críticas inclusive dos próprios marxistas, por 



sua ênfase excessiva nas experiências populares (na tradução popular, na cultura), vistas 

muitas vezes como consciência de classe, quando eram, ainda experimentação da 

exploração. Para E. P Thompson as classes estão em constante processo, (só é possível 

identifica-las dessa forma), moldadas pelas relações de produção e pelas experiências 

comuns dos sujeitos ao longo da história. Assim, para ele, não existe, uma classe mais 

perfeita que outra, nem muito menos um lugar pronto para as classes atuarem. Elas 

existem, por suas experiências cotidianas, através da lutas de classes, e não o contrário. 

Thompson afirma que muito antes da existência das classes houve sempre a luta de 

classes, sendo na luta de classes que as classes passaram a existir. Ou seja, as classes 

existem porque existem as lutas de classe, não podendo ser de outra forma, sem lutas 

não ocorre à existência. 

“as formações de classe e a descoberta da consciência de classe se 
desenvolvem a partir do processo de luta, à medida que as pessoas “vivem” e 
“trabalham” suas situações de classe. É nesse sentido que a luta de classes 
precede a classe. Dizer que a exploração é “vivida nas formas de classe e só 
então gera formações de classe” é dizer exatamente que as condições de 
exploração, as relações de produção existem objetivamente para serem 
vividas” (Wood, 2003, p.76). 

Diante do exposto, achamos conveniente prosseguir com as afirmativas através do 

seguinte fragmento: 

“Esto viene a destacar, no obstane, que clase, em su uso heurístico, es 
inseparables de la noción de ‘lucha de clases’. Em mi opinión, se há prestado 
uma atención teórica excesiva (gran parte de la mesma claramente ahistórica) 
a classe y demasiado poca a lucha de clases. Em realidade, luta de clases es 
um concepto prévio asi como mucho más universal. Para expresarlo 
claramente: las clases no existen como entidades separadas, que miran em 
derredor, encuentran uma clase enemiga y empiezan luego a luego a luchar. 
Por el contrario, las gentes se encuentran em uma sociedad estructurada em 
moos determinados crucialmente, pero no exclusivamente, em relaciones de 
produeción), experimentan la explotación ( o la necessidaed de mantener el 
poder sobre los explotados), identifican puntos de interes antagônico, 
comienzan a luchar por estas cuestiones y em el proceso de lucha se 
descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento como 
conciencia de clase. La clase y la conciencia de clase son simpre lãs últimas, 
no las primeras, fases del proceso real histórico”  (THOMPSON, 1979, P.36).  

  As afirmações thompsonianas ‘chocaram’ marxistas (em especial os ortodoxos) 

de diversas áreas, ao sugerir que a luta de classes já possuía existência muito antes da 

existência classe. A resistência da classe só faz-se necessária a partir do momento em 

que homens e mulheres vivenciam lutas ou conflitos, e segundo Thompson só assim a 

classe passa a existir. Portanto, a existência da classe e da consciência (madura) só é 

possível com o antecedente da luta de classes. Como ele enfatiza, se fala muito do 

sentido da classe e não das lutas de classe, que é de fato o que dá o significado, a razão 



para falarmos, e atuarmos enquanto classe e com consciência de classe. “Las classes, em 

este sentido, no son más que casos especiales de lãs formaciones históricas que surgen 

de la lucha de clases” (THOMPSON, 1979, p. 39). 

Para acrescentarmos à discussão, a inferência de Stuat Hall é bem sugestiva. 

Segundo ele, a consciência tida pela experiência da cultura popular não é a mesma que 

uma consciência socialista surgida dá necessidade da participação política. (2003, 94) O 

que por muitas vezes Hall propõe é uma cuturalização de Thompson. Justamente, no 

exato ponto, Thompson e Hobsbawm divergem completamente. E.P.Thompson 

trabalhou muito mais com a idéia de cultura que o segundo. Para o primeiro, as 

experiências cotidianas eram formadoras de consciência de classe, bem antes da 

sociedade capitalista. Já, para o segundo, isso mudava um pouco. A cultura, os 

costumes não são tão arrebatadores como para o primeiro. Isso Influiu na maneira como 

Hobsbawm entende e vê a consciência de classe.  Não que Eric Hobsbawm negasse a 

consciência em momentos anteriores ao capitalismo nas sociedades “pré-capitalistas”, 

mas que a forma como entendemos classe, e consciência de classe é algo novo, 

fenômeno da modernidade. Para Hobsbawm “a classe e o problema da consciência de 

classe são inseparáveis” (HOBSBAWM, 2000, p.34). Argumenta o mesmo, que os 

homens até então, não se identificavam enquanto classe, mas como ordens ou estado, 

através da estrutura de parentesco que moldava as relações sociais. O fator econômico 

não era enfim, determinante para mudar essa relação. 

 Segundo ele, isso é tão significativo que “os diversos setores de uma sociedade 

“pré-capitalista” são muito mais independentes entre si, e suas dependências 

econômicas recíprocas muito menores” (HOBSBAWM, 2000, p.36). Sendo assim, 

quando a sociedade começa a abolir a auto-suficiência, percebemos as novas 

configurações. As sociedades “pré-capitalistas” mesmo quando buscavam mudanças nas 

estruturas (basicamente econômicas) só conseguiam através de lutas imediatas, por uma 

consciência sindical aos moldes de Lênin, limitada, incompleta. Em Hobsbawm, isso é 

mais visível em obras como Rebeldes Primitivos, quando a questão é tocada com mais 

afinco. Então não falamos de ausência de consciência de classe, “estamos falando da 

ausência de uma consciência específica” (HOBSBAWM, 2000, p.39). 

 Para fundamentar seu argumento, Hobsbawm recorre a Marx e a Theodore 
Shanin:  

“o argumento de Marx sugere, no meu entender acertada e proveitosamente, 
que existem graus de coesão de classe. Como Theodore Shanin certa vez 



colocou, o campesinato é uma ‘classe com baixa classidade’(class of low 
classness); e, por outro lado se pode afirmar que o proletariado industrial é 
uma classe com ‘classidade’ (classness) extremamente alta” (HOBSBAWM, 
2000, p. 39). 

Contudo, quando as camadas sociais estiverem fragmentadas em pequenos 

grupos, mesmo quando ocorre proximidade nas suas vivências, segundo Hobsbawm não 

haverá grau de classidade, ou seja, no “sentido de consciência absolutamente nenhuma 

‘classidade’, além da escala em miniatura” (HOBSBAWM, 2000, p.39). Dessa forma 

são incapazes de promoverem uma luta nacional, pois, 

“a escala da consciência de classe moderna é maior do que no passado, mas é 
essencialmente ‘nacional’, e não global: isto significa que ela atua dentro da 
estrutura de Estados territoriais que, a despeito do acentuado 
desenvolvimento de uma economia mundial única e interdependente, 
permanecem até hoje como unidades principais de desenvolvimento 
econômico” (HOBSBAWM, 2000,  p.41). 

Nesse ínterim, o historiador levanta outra situação relevante. A burguesia é um 

caso interessante. E, porque a burguesia é interessante? Por causa da aliança entre 

consciência de classe e organização, que é bem mais antiga. Porque “os movimentos 

burgueses se basearam em uma poderosíssima consciência de classe” (HOBSBAWM, 

2000, p.44).  

E, em consonância com suas afirmações, o historiador levanta diferenças 

significativas, entre a classe operária e a classe burguesa. Para o mesmo, os movimentos 

burgueses nunca foram tão visíveis, estes nunca se deixaram identificar claramente com 

grupos ou partidos literalmente burgueses, pois a burguesia sempre achou conveniente 

transitar entre outras camadas sociais, entre elas a proletária. 

“Os movimentos burgueses agitaram bandeiras liberais, conservadoras, ou de 
outras ideologias, mas alegando sempre serem não-classistas, ou então 
abrangentes a todas, mesmo quando visivelmente não o eram. Os 
movimentos proletários, por outro lado, se basearam na explícita consciência 
e coesão de classe” (HOBSBAWM, 2000, p.44). 

 Por que isso acontece? Porque a burguesia diante da sua condição e interesse de 

classe, para manter-se enquanto classe dominante, precisa ocultar seu caráter classista, 

devendo ser vista como universal, para que suas idéias possam ser identificadas como as 

idéias de todos. Devido à referida circunstância, afirmamos que a burguesia tem bem 

claro o que almeja. Com isso, suas ações não devem e não podem ser explícitas. E, por 

muitas vezes, atuando em pequenos grupos são capazes de provocar mudanças 

estruturais. Já, o proletariado segundo as afirmações de Eric Hobsbawm de forma 

alguma pode atuar isoladamente.  



“a classe operária, como o campesinato, é constituída por definição de 
pessoas que não podem fazer coisas acontecerem exceto coletivamente, 
embora, ao contrário dos camponeses, sua experiência de trabalho demonstre 
todos os dias que eles devem agir coletivamente ou não agir de forma 
alguma. Mas mesmo sua ação coletiva requer estrutura e lideranças para que 
sejam eficazes” (HOBSBAWM, 2000,  p.45). 

Ou seja, “em outras palavras, os movimentos burgueses ou de classe média podem 

atuar como ‘exércitos de encenação; ao passo que os movimentos proletários podem 

atuar apenas como exércitos reais, com generais e estado-maior reais”. (HOBSBAWM, 

2000, p.45) Qualquer que possa ser a iniciativa da classe operária seja para conquistas 

imediatas ou mais a longo prazo, só podem ser feitas através de organizações que 

possam unificar a força do operariado. 

”Por outro lado, a consciência da classe operária em ambos os níveis implica 
a organização formal: e uma organização que seja ela mesma a portadora da 
ideologia de classe, que sem ela seria pouco mais que um complexo de 
hábitos e práticas informais” (HOBSBAWM, 2000, p.46). 

Chegamos então a uma das divergências centrais entre Eric Hobsbawm e E.P. 

Thompson. O significado da consciência de classe. Ambos os historiadores atribuem à 

consciência de classe um fator determinante para formação da classe, contudo com 

acepções diferentes. Thompson concebe a consciência de classe com um olhar de quem 

observa, de quem vê seu desenvolvimento e amadurecimento. De como os costumes, os 

interesses, as necessidades são percebidas entre os pares. Como etnógrafo, ele analisa e 

enxerga consciência de classe nos aspectos comuns da sociabilidade, sem perder de 

vista as determinações. Classe e consciência de classe andam sempre juntas em um 

processo de amadurecimento, não concebendo o mesmo a distinção que separa inúmeras 

concepções, como, a que separa a: classe em si, classe para si, algo que o afasta de Eric 

Hobsbawm.  

Se por um lado, Thompson não distingue classe em si, classe para si, vendo as 

classes em luta constante; Hobsbawm utiliza desse artifício para suas interpretações. 

Classe para o segundo, só existe, a partir do momento em que passa a ter consciência de 

classe, dona da situação. Hobsbawm trabalha com o teleológico, para o futuro, com 

finalidades. Tomamos como exemplo a classe operária. Podemos identificar suas 

concepções teóricas com a forma com que o Lênin entendia a questão da consciência; 

através da consciência sindical ou socialista. A primeira, só alcança objetivos imediatos, 

já a segunda, é a capaz de conquistar objetivos mais amadurecidos, como o poder 

político, a responsável por montar e manter organizações, que contribuam para vitória 



da classe.  Obtemos em Hobsbawm a distinção de classe em si, classe para si, esta é a 

que prevalece. 

Observamos com isso, que para os objetivos propostos em relação à classe e 

consciência de classe, ambos foram seguros e conscientes em suas conclusões. Contudo, 

Thompson não nos oferece uma visão mais teleológica, que aponte caminhos mais 

firmes. Sendo que o mesmo, assim como Hobsbawm, teve como interesse interpretar e 

combater a estrutura industrial-capitalista. No entanto, Hobsbawm nos oferece talvez, 

um caminho que seja mais passível de compreensão, da sociedade. Com isso, a 

necessidade de pensar, de uma forma mais propositiva caiba melhor para entender as 

determinações das classes sociais, seus interesses, dinamismo e capacidade. Assim, o 

operariado só conseguirá objetivos que não sejam puramente imediatos, alcançando o 

poder político, atuando como coletivo, mas um coletivo que já tenha ultrapassado o grau 

de uma classe em si, passando a ser classe para si, com interesses mais do que comuns.     

As páginas seguintes tentarão demonstrar o percurso traçado para a ocorrência 

desta passagem. Como Eric J. Hobsbawm, chegou a tal conclusão, e assim podermos 

continuar afirmando ou recusando suas proposições.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO - 3 AFINAL, EXISTE UMA DEFINIÇÃO PARA 

CLASSE EM ERIC J. HOBSBAWM ? 

 

Não quero gastar muito tempo nas mudanças na estrutura social, embora 
valha mencionar que a era do desenvolvimento capitalista produziu tanto a 
consciência de classe como fenômeno, caracterizando várias classes que 
não existia antes, o proletariado industrial.  

                                                                             HOBSBAWM, 1979, p. 242  

 

 Não há como negar, que a Inglaterra foi um lugar constante de conflitos e tensões 

sociais. Os conflitos de classe atravessaram de longa data a sociedade inglesa, 

transformando-a constantemente através das relações sociais que eram postas. Contudo, 

não almejamos aqui de forma alguma fazer (apologia) da Inglaterra, apenas evidenciar 

fatos que foram importantes para as escolhas e determinações dos sujeitos. 

Inúmeros fatores podem ser elencados, desde a formação nacional inglesa, a 

trajetória entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns que não era nada 

amistosa. Todo mundo, exceto os parlamentares, vivia fora do parlamento. Mesmo a 

Câmara dos Comuns responsável por ‘solucionar e defender’ os interesses da maioria da 

população no parlamento era de representantes eleitos só por aqueles que detinham 

posses. Ou seja, as diferenças sociais ficavam mais expressivas nas diferenças políticas. 

  No decorrer da sua ascensão como Estado forte, a Inglaterra teve experiências 

peculiares; que a tornaram se não diferente ao menos com um passo a frente dos outros 

Estados europeus. Com a Magna Carta do século XIII, a Revolução Puritana (1640) 

com a execução do rei Carlos I e ascensão da república, a presença dos Diggers e dos 

Levellers; mostrava a ocorrência das rupturas políticas. A Revolução Gloriosa (1688) só 

fez confirmar as antecipações em relação aos demais países europeus, quando deixou de 

ser um regime absolutista passando a ter o parlamentarismo como norteador dos seus 

governos. 

 A burguesia agrária inglesa passou a ter um destaque maior na referida sociedade, 

tendo mais presença no Estado, ao lado dos lordes. A história inglesa pode nos levar a 

crer que devido a estas razões a Inglaterra foi à pioneira no processo industrial. De fato, 

foram eventos significativos que poderíamos discernir um pouco mais, se esse fosse o 

nosso objetivo. Porém, o que nos interessa é tentar compreender como as mudanças 



provocadas pela Revolução Industrial, promoveram interferências na forma de agir  e de 

pensar dos sujeitos. 

A revolução para determinados homens e mulheres dentre eles F. Engels produziu 

“algo novo” o proletariado, uma nova classe. O que contribuiu, para que muitos 

socialismos surgissem na tentativa de criar alternativas à sociedade então vigente, entre 

os séculos XVIII e XIX. Muitas das discussões postas eram sobre as relações classistas, 

ou melhor, sobre a emergência das classes, que passaram a ter mais evidências com o 

desfecho da Revolução Industrial. Não nos vale aqui comentar as idéias que deram 

origem ao conceito e suas relações, isso já foi feito em outro momento. O que 

buscamos, com toda essa discussão é transcorrer um pouco sobre como as classes 

sociais estavam tão vivas na Europa e neste caso, na Inglaterra em especial. 

Acreditamos ser também por esses motivos que o século XIX foi tão estudado por Eric 

J. Hobsbawm. 

Em meados do século XVIII e XIX a Inglaterra mudou totalmente a configuração, 

deixou muito de sua forma essencialmente rural, para um mundo rico, próspero aos 

burgueses em contraponto ao aumento da pobreza do proletariado. Tal situação só fez 

inchar os centros urbanos, aumentando o número de empobrecidos.  

 Os ganhos da revolução não trouxeram benefícios reais para todos. Enquanto à 

acumulação das riquezas ficavam, aprisionadas na mão dos donos dos meios de 

produção uma parcela populacional suspirava por melhores condições salariais, e por 

fim políticas. 

Nesse turbilhão de movimentações diversas, encontramos as classes sociais em 

busca do que melhor convinha a cada uma. Surgiram diversos sindicatos dos 

trabalhadores, organizações de mulheres, lutas por melhores salários, diminuição da 

jornada de trabalho. Destaque para a agitação dos trabalhadores através do Luddismo no 

início do século XIX, do Cartismo (1838) que almejava entre outras coisas a 

participação no parlamento, à criação do Tuc Trades Union Cangress (1868), a 

Sociedade Fabiana que tinha como membros Sidney e Beatrice Webb (1883) que 

representava a classe média, criação do Partido Trabalhista Independente em 1893  

(Independent Labour Party), o Partido Trabalhista (1906). 



 Evidenciamos uma sociedade em ebulição prestes a explodir, a qualquer 

momento (o que não aconteceu). As divergências estavam mais afloradas, o proletariado 

sendo duramente reprimido pela força do Estado, pela força das leis e atos constantes.   

Foi nisso, que Eric Hobsbawm muito se inspirou para falar das classes, fossem 

elas de qualquer lado da balança. Muito mais dos trabalhadores do que das demais. 

Conhecer e reconhecer a história em sua totalidade, não uma história do todo, mas os 

diversos aspectos da vida presentes era seu objetivo. As classes tornaram-se importante 

para o historiador porque elas estavam atuantes, estavam perto. Isso o influenciou, 

fazendo com que escrevesse muito sobre os séculos anteriores ao século XX, 

preservando um pouco a distância do tempo vivido, e reconhecendo mais o seu passado. 

Talvez por isso, a discussão do que é pré-política e o político possa ser importante para 

entender a sua prática e seu discurso. 

 Vamos então para o que podemos chamar de “pré-industriais”. De forma ligeira 

poderíamos dizer que é tudo aquilo que equivale a antes do período industrial. Sendo 

assim, pode até ser colocado, que existam situações dicotômicas ou distintas, 

“arcaico/moderno”, mas a razão para o termo não é essa. Visto dessa forma, acaba 

tornando-se errôneo. Ele é uma forma de evidenciar, as transformações, as mudanças, as 

rupturas que ocorreram com o advento de uma sociedade baseada na indústria. Esse 

novo dinamismo, proporcionado pela indústria produziu um novo caráter, formas mais 

efetivas de entendimento do social e da sua atuação. A certeza de que determinadas 

ações poderiam ainda continuar com o novo. Porém, a novidade iria suprimir essas 

atitudes.  Podemos assim, fazer referência à relação estabelecida entre o que é “pré-

político” e o político, e as apropriações que o historiador fez do termo.  

 Enquadramos tais aspectos nas informações que temos em Rebeldes Primitivos.  

Nas diversas manifestações ali fornecidas, acreditamos que podemos designar como o 

sentido de “pré-político” faz-se interessante para entendermos a classe. O que 

evidenciamos de “pré-político” é a forma como os grupos viviam, atuavam antes de 

uma interferência (mais efetiva) do Estado na vida dos homens, de uma consciência de 

classe mais efetiva, antecedente a Revolução Industrial. Como se fosse uma espécie de 

política antes da política real, em que os homens não possuíam uma consciência de 

classe específica, organizações firmes e coesas e muito menos uma disciplina rígida que 

pudesse evitar as falhas em suas atividades. A própria concepção do homem foi 

modificada, é o que parece demonstrar o historiador, em Rebeldes Primitivos e 



Movimentos pré-políticos em áreas periféricas. Ambos os textos, desenvolveram em 

suas análises uma busca, um fuga para uma melhor compreensão do contexto antes e 

durante a Revolução Industrial, dos papéis dos homens neste momento histórico. A 

observação do segundo texto demonstra com mais firmeza, até devido ao tempo 

cronológico que separa ambos, um amadurecimento de Hobsbawm no que tange a 

discussão de pré-político, com uma defesa mais coesa de seu debate, servindo de 

subsídio para uma melhor interpretação de Rebeldes Primitivos. A investigação 

conjunta das obras; serviram para nortear a dimensão de classe contida no historiador a 

partir destes escritos. 

Quando aprofundamos mais a questão de classe, muitas vezes nos deparamos com 

o atrelamento mais corriqueiro da mesma a fundamentos só econômicos, baseado 

unicamente na renda.  Em suas obras Hobsbawm, desmistifica um pouco isso. Para ele, 

parece ser mais coerente ver classe atrelada ao econômico, às questões políticas e 

sociais, inseridas em uma totalidade. A leitura dos referidos materiais citados, parecem 

confirmar essa prerrogativa. Nisso, convém pensar o papel do Estado. Este por sua vez, 

a partir do momento que ascendeu com mais força na sociedade capitalista, ganhou uma 

roupagem nova. A derrubada das monarquias (dos Estados absolutistas) modificou tanto 

a atuação do Estado para com os demais habitantes de determinada nação, como dos 

habitantes para com o Estado. Assim, o, 

“o Estado territorialmente organizado, como administração central, e no qual 
o governo atinja diretamente cada cidadão e constantemente determine suas 
atividades de forma negativa ou positiva é – pelo menos para as grandes 
áreas geográficas – um produto da era do desenvolvimento capitalista” 
(HOBSBAWM, 1979, p.242). 

 O governo passou a interferir realmente nas ações dos homens, fossem elas 

individuais ou coletivas. Os homens passaram a ser mais dependentes do Estado, 

“produto da era do desenvolvimento capitalista” (HOBSBAWM, 1979, p. 242).  Assim, 

o Estado visto como protetor da nação, passou a utilizar dessa prerrogativa para 

legitimar suas atitudes. Devido há isso, marxistas passaram a combatê-lo, pois, para 

estes, o Estado é um mecanismo extremamente forte para permanente dominação de 

classe. O que Hobsbawm apreendia dessa situação? Onde a interferência do Estado não 

era tão presente, o contingente da população atuava de forma dispersa e imediatista. As 

populações pré-políticas não o identificavam como um inimigo, nem algo que servisse 

para defender A ou B. Assim, o elemento do Estado contribuiu para que o pré-político 

tivesse um conteúdo diferenciado da política moderna. Nesta última, o Estado passa a 



ser visto de fato como algo ser combatido, e como protetor de uma classe. Algo que 

necessariamente não é tão perceptível nas sociedades “pré-políticas”. O Estado aqui é 

um determinante. Isso não nos permite dizer que as diferenças entre o mundo pré-

político e o político está na ausência desta última no primeiro. O historiador tenta 

explicar melhor esta distinção. 

“Isso não quer dizer que não houve política antes da era da transformação 
industrial, mas que a estrutura, organizações, dimensão, objetivos e, 
provavelmente, acima de tudo, a linguagem da política, mudasse 
fundamentalmente durante essa transformação, à medida que tanto a natureza  
da sociedade como a natureza dentro da qual a ação política se processa se 
transformaram” (HOBSBAWM, 1979, p.242). 

Se entendermos o termo “pré-político” somente de uma forma preconceituosa, 

não analisando o mesmo devidamente, perderemos algo crucial na história, o processo. 

Se assim fizermos, deixaremos de perceber que a sociedade do Renascimento Comercial 

não é a mesma do período da Revolução Francesa, muito menos a da Revolução 

Industrial. Isso só dificultaria a apreensão do pensamento do historiador. O que o 

mesmo quer demonstrar é o seguinte; 

 “também não significa rejeitar a política antes da política como 
necessariamente retrógrada, ineficaz ou errada, isto é, inferior a política 
‘moderna.’ Pode na verdade, ser questionado que eram incapazes de alcançar 
certos objetivos, tais como os idealizados pelos modernos revolucionários 
sociais mas os motivos para isto não estão na imperfeição de suas idéias e 
instrumentos de política mas na imobilidade de qualquer força para conseguir 
objetivos para os quais as condições políticas não estão presentes 
(HOBSBAWM, 1979,  p. 244). 

A conclusão de Eric Hobsbawm parece óbvia. Serve para identificarmos as 

configurações de classe, em seu pensamento, destrinchados e melhor desenvolvidos em 

Os Trabalhadores e Mundos do Trabalho.  

O que podemos inferir perpassa a noção da história. Lutas, mudanças sociais já 

estão postas desde o que podemos chamar de Antiguidade. A luta dos escravos; dos 

camponeses, demonstraram que as lutas de classes não é; algo novo. O que faltava eram 

as condições necessárias para que estas acontecessem e fossem vitoriosas. Segundo o 

historiador, não adiantava ir contra a corrente da história.  A Revolução Francesa não 

aconteceria em outro momento, até que as condições para ela não estivem dadas. Isso 

fica claro quando ele diz “na imobilidade de qualquer força para conseguir objetivos 

para os quais as condições políticas não estavam presentes” (HOBSBAWM, 1979, p. 

244). Provavelmente, isso tenha contribuído para o desfecho final dos movimentos 

populares de Rebeldes Primitivos?  Concluímos que sim. As condições políticas 



encontradas pelos movimentos de Rebeldes Primitivos não eram as ‘ideais’, assim como 

as reivindicações destes não possuíam necessariamente uma coesão organizativa.   

 O Milenarismo, Seitas Operárias, Banditismos, Fasci, Turba, seriam todos, 

movimentos pré-políticos, pré-industriais, que foram assimilados pela sociedade 

moderna e industrial. As fontes atestam o entendimento de Hobsbawm. A maioria 

destes movimentos ocorreu em áreas às vezes pouco afetadas pelo industrialismo, 

composta por camponeses, como regiões da Itália, da Espanha, com raras exceções. Isso 

pressupõe a perspectiva do historiador de um dinamismo mais rápido das atitudes e 

atuações dos homens nas sociedades industrializadas. Contudo, isso traz uma 

implicação. Em áreas, necessariamente não industrializadas os movimentos ali presentes 

são pré-políticos na atualidade? 

 Por que buscar entender esses grupos “pré-políticos”? Porque as fontes iniciais 

negam a existência da “classe” com uma consciência específica. Uma das características 

destes movimentos é que basicamente não se dirigiam contra o Estado, poucas foram às 

vezes que isso de fato ocorreu. Rebeldes Primitivos atesta que tais movimentos não 

viam o Estado como um inimigo em potencial. Já os ricos sim, eram vistos como seres a 

ser combatidos. Viam os mesmos como os opressores. Com isso, queriam um mundo 

justo e livre. Existiria sempre um bem feitor para tornar-se o herói como no Banditismo. 

O Milenarismo era um exemplo vivo disso, para os mesmos, a ‘ luta de classes era algo 

do mundo ruim’. (HOBSBAWM, 1970, p.117). Concluímos; que estes movimentos não 

conseguiram compreender os conflitos para além de um enfrentamento entre ricos e 

pobres. As lutas de classes não possuíam objetivos outros, que não fosse só o 

econômico, ou seja, melhores condições de sobrevivência. Por isso, era muito mais fácil 

combater o estrangeiro do que o nacional. Enfim, possuíam um programa vago, sendo 

os milenários, extremamente utópicos. Daí; evidenciamos como esse termo tão 

complexo que é o pré-político, nos mostra o que não seria classe. E ao mesmo tempo, 

demonstra os componentes classistas que segundo Hobsbawm, faltavam.    

Neste conjunto, os Fasci Sicilianos camponeses assim conhecidos pela formação 

das ligas, se destacaram. Caracterizado em Rebeldes Primitivos como diferenciado dos 

outros movimentos “pré-políticos”, por ser o mais organizado. O mesmo era diverso 

“porque a causa a que se dedicou obriga-o a atividades diferentes e mais complexas, 

como, por exemplo, a votar, a desenvolver cooperativas agrícolas assim como à 



ocupação, pela força, da terra e a greves gerais” (HOBSBAWM, 1970, p.120). Essa 

característica dos Fasci é um diferencial importante e que nos remete muita coisa. 

Aqui encontramos parte desse diferencial. A partir do momento em que estes 

camponeses passaram a ser liderados por socialistas, as ligas se expandem causando 

temor ao Estado italiano. Isto, porque, segundo o historiador, estavam associados a 

movimentos comunistas e socialistas altamente organizados” (HOBSBAWM, 1970, 

120).  Pressupõem-se então, que as idéias e organizações modernas foram importantes 

para dar novos contornos aos movimentos pré-políticos e assim, assimila-los. 

Queriam mudanças econômicas, eram anticlericais (não antireligiosos), não 

almejavam a tomada imediata do poder, se diziam revolucionários. Odiavam os 

chapéus. Os homens que o usavam. 

 “Os camponeses sempre odiaram os senhores, os representantes dos 
mesmos e as classes médias: os ‘ gorros’ – os camponeses sicilianos 
costumavam usar o tradicional gorro de malha mediterrâneo ou os bonés 
frígios – odiavam os chapéus” (HOBSBAWM, 1970, p.123).  

Talvez isso lembre ao leitor um aspecto comum de classe? A identificação. 

Quando recorremos, a Mundos do Trabalho, percebemos como foi importante o Andy 

Capp para os trabalhadores ingleses, em sua forma de unidade e identificação. Com os 

gorros dos camponeses sicilianos parece não ter sido tão diferente.  

Quanto à turba, o que podemos falar da mesma, é que esta também é considerada 

um “movimento pré-político”. 

“A turba clássica não ocorre como mera agitação e protesto, mas porque 
espera conseguir alguma coisa através da agitação. (...) qualquer que fosse o 
objeto ostensivo, a ideologia ou a falta de teoria, as atividades da turba 
sempre se dirigiam contra os ricos e poderosos (embora não necessariamente 
contra o chefe oficial do Estado ou cidade)” (HOBSBAWM, 1970, p.141).  

A turba assim como outros movimentos já citados, o que almejavam, era o 

suficiente para manter suas condições materiais de existência. Acreditavam os 

participantes da turba (trabalhadores pobres, conhecido como povinho) que suas 

agitações (aparições) eram suficientes. A participação ‘efetiva’ na política como 

eleições eram vistas como desnecessárias. A consciência política precisava ser 

desenvolvida. “O revolucionismo implícito na “turba” era primitivo; era, à sua maneira, 

o equivalente metropolitano da fase de conscientização política representado pelo 

banditismo social da região agrícola” (HOBSBAWM, 1970, p.149). Assim, para o 

historiador esses movimentos fossem realizados no campo ou nas cidades eram 

equivalentes. Só mudavam o espaço geográfico em que aconteciam. Neste contexto, a 



turba e os Fasci Sicilianos podem ser consideradas, como os mais expressivos e mais 

próximos das movimentações modernas, contudo, não formavam uma classe. 

Os referidos movimentos “pré-políticos” servem para identificar aspectos que não 

se fazem presentes no que até então entendemos por classe social, a partir, do 

historiador. Podemos vê esses movimentos, como uma política em desenvolvimento, 

como uma pré-classe, o que ajuda a compreender a noção de classe do mesmo. Ocorreu 

um processo evolutivo, se é que podemos assim dizer. Os avanços nas idéias e atuação 

dos trabalhadores, passaram a ser mais frutíferos. Isto não quer dizer, que os 

movimentos modernos não continuassem mantendo antigas tradições e formas de agir; 

ainda peculiares às idéias “pré-políticas”.  

Como dito antes, a Revolução Industrial foi fundamental, para esses avanços, para 

a organização do que poderíamos chamar de classe operária. Do Luddismo iniciado com 

Ned Ludd ao Cartismo, as lutas foram profundas, com intensidades diversas, graus 

diferenciados nos referidos períodos históricos. O Luddismo não foi só, uma mera e 

simples quebra de máquinas, como identificados por muitos, tinha um objetivo de parar 

o trabalho, mostrar que precisavam de homens, queriam melhores salários, podem não 

ter sido como gostariam, mas até determinado momento deu certo, sendo utilizado até 

por proprietários de terra que não tinham o suficiente para equipar suas propriedades. O 

que quero demonstrar é; os “movimentos pré-políticos”, não podem ser identificados 

como incapazes, mas, talvez com dificuldades de conquistar determinados objetivos tais 

como os almejados pelos modernos. Pois, só o capitalismo produziu, a “consciência de 

classe como fenômeno” (HOBSBAWM, 1979, p.242). E isso, para Eric Hobsbawm, é 

um determinante. Por mais que tenha tido conquistas, o Luddismo, não alcançaria o 

êxito das lutas iniciadas com os Cartistas. Mas, muitos destes homens, foram 

responsáveis pela composição da classe trabalhadora inglesa, saindo de uma pré-classe 

para uma classe de fato. 

 A partir do momento, que trabalhadores domésticos perderam seus postos, 

trabalhadores artesãos, começaram a perder seu status, os homens e mulheres 

começaram a compreender as regras do jogo. Isso por que,  

“o trabalhador médio permaneceu muito perto do nível de subsistência numa 
ocasião em que estava cercado pela evidência do aumento da sua riqueza 
nacional, grande parte dela transparentemente produto do seu próprio 
trabalho e passagem, por meios igualmente transparentes, para as mãos dos 
patrões” (HOBSBAWM,  2000,  p.153). 



Neste ínterim, vemos uma insatisfação mais visível dos trabalhadores, o que 

culminou com a necessidade de formações organizativas que pudessem auxiliar os 

mesmos. Os sindicatos tornaram-se mais presentes, os grupos de mulheres surgiram. 

Uma busca por tais tipos de organizações foi característica do novo contexto. 

Precisavam-se organizar. Os Trabalhadores e Mundos do Trabalho evidenciam isso, 

com os estivadores, trabalhadores portuários e do gás.  Para Eric Hobsbawm as idéias,  

a organização começaram a ser mais presentes na vida dos trabalhadores em meados do 

século XIX. E assim, as movimentações pré-políticas ficavam cada vez mais distantes 

da então conjuntura. 

Assim, o mesmo atesta: 

“a história do século, e com ela a da classe trabalhadora, divide-se em três 
períodos razoavelmente bem definidos, cada um dos quais consiste de uma 
fase de prosperidade comercial geral ( da década de 1780 até o fim das 
Guerras Napoleônicas, da década de 1840 até o começo da de 1870, do fim 
da de 1890 até a Primeira Guerra Mundial) sucedida por uma fase de 
dificuldades comerciais gerais (1815 década de 1840, a grande depressão da 
década de 1870- a de 90, a crise entre guerra) O primeiro período(década de 
1780 – a de 1840), a idade clássica da ‘Revolução Industrial’ presenciou o 
nascimento da moderna da classe trabalhadora” (HOBSBAWM, 2000, 
p.319). 

Enfim, a classe dos trabalhadores tornou-se diferente, com condições materiais 

muito adversas, e consequentemente mais complexa a passagem deles de produtores, 

para donos dos meios de produção. A classe trabalhadora se configurou como uma 

classe despossuída. Mesmo a aristocracia do trabalho (considerada a elite dos 

trabalhadores) tão discutida, perdeu com um tempo, um pouco de seu status de classe. 

Porém, não deixou de ser significativa a sua presença a frente das organizações e dos 

movimentos. A classe trabalhadora aprendera as regras do jogo capitalista, a partir de 

então, não aceitava mais tão facilmente as condições dadas pela sociedade industrial. 

Segundo Hobsbawm, quando os trabalhadores apreenderam usar a regras do jogo, os 

empregadores tiveram que agir diferente (com mais atenção). Sem contar que o Estado 

estava “mais disposto a considerar as reivindicações do empresário totalmente 

capitalista (...)” (2000, p.28). Dificultando assim, muito mais a vida dos trabalhadores. 

 Em 1984 evidenciamos um salto na análise do historiador, em Mundos do 

Trabalho. Identificamos uma análise mais apurada em seu pensamento.  As classes são 

discutidas mais teoricamente e com mais afinco. O texto dedicado à consciência de 

classe é um exemplo disso. Classe social é o núcleo central de suas análises. Mundos do 

Trabalho é um exemplo vivo das novas indagações e reflexões sobre a classe operária, e 



da classe burguesa. Evidenciando, a ausência de determinadas características em 

Rebeldes Primitivos e que estão presentes neste material. A maneira como Hobsbawm 

identifica classe, provém muito da observação, dos estudos, da atuação dos 

trabalhadores ingleses nesta passagem de uma sociedade pré-política para uma 

sociedade de política mais apurada. Demonstrando, como à classe operária e sua 

formação tem muito há ver com a cultura desenvolvida entre os trabalhadores britânicos 

entre os séculos XVIII e XIX, em especial no decorrer do último. É da população 

inglesa que ele tirou suas maiores conclusões sobre classe social não só a proletária. 

 No que, refere-se ainda ao proletariado, a classe não pode ser pensada sem o 

movimento operário, visto que este contribuiu de forma eminente para sua constituição. 

O que não devemos deixar acontecer, é cair no equívoco de negligenciar “a história das 

próprias classes trabalhadoras, na medida em que estas não puderam ser subsumidas à 

das organizações (..)” (Hobsbawm, 2000, p. 17). Assim, ele afirma o conteúdo acima: 

 “a grande maioria dos trabalhadores podia não ter sido constituída nem de 
militantes, nem mesmo de trabalhadores organizados, mas (especialmente a 
partir do final do século XIX) o mundo e a cultura das classes trabalhadoras é 
incompreensível sem o movimento operário, que por longos períodos foi o 
seu núcleo” ( 2000: p.260). 

Porém, que fique esclarecido, que a classe operária não pode ser confundida com 

o movimento, são ao mesmo tempo coisas iguais e diversas. O movimento não pode ser 

maior que a classe. Fatores outros, tais como a religião, podem ser considerados 

compositores de uma classe. Talvez não da mesma forma, e força que outros 

historiadores atribuem a ela. É por isso que ”a dissidência religiosa teve importância 

determinante na formação das elites das classes trabalhadoras – pelo menos estas seitas 

eram especialmente fortes” (HOBSBAWM, 2000, p.263). Isso Hobsbawm comprova, 

ao afirmar a grande participação destes no Partido Trabalhista britânico no século XX. 

Ou seja, a característica religiosa, dos seus militantes influenciou deveras a classe 

operária dando a ela determinadas características. 

 Esses acontecimentos se deram, em uma era industrial (em alguns casos, 

incipiente). Em uma época em que as máquinas, e a produção passaram a interferir mais 

ativamente na vida dos homens. Foi o que aconteceu com a estratificação dos 

trabalhadores. O que não impediu que em muitos aspectos ela tornasse homogênea. É 

nesse momento, em meados do século XIX que podemos com mais evidencia que 

podemos demonstrar uma consciência de classe (específica), que até então não era de 



fato visíveis para o historiador quando falamos de “movimentos pré-políticos”. As 

mudanças econômicas interferiram nesse processo. 

“A consciência de classe crescente foi resultado não só do aumento das 
tensões de classe no período da “Grande Depressão” (1873-1896) e no 
período de rápidas alterações industriais que se seguiu, mas também da 
expansão dramática do emprego no setor terciário. Uma nova ‘baixa classe 
média’, essencialmente composta de empregados de escritório, inseriu-se 
entre o velho estrato dos artífices e a classe média” (HOBSBAWM, 2000, 
p.266). 

 Mas, que era caracterizada por fatores que determinaram o sentido de classe para 

eles. Entre estes estão: 

“(...) uma profunda percepção da distinção do trabalho manual; um código 
moral não formulado mas poderoso, baseado na solidariedade, ‘justiça’, 
auxílio mútuo e cooperação, e a presteza em lutar por tratamento justo”  
(HOBSBAWM,  2000,  p.274). 

Também, o fator consciência é um justificador para diferenciar classe operária da 

classe burguesa, atestado no capítulo anterior, quando o historiador fala sobre o poder 

da consciência desta última.  Servindo também, para distinguir uma consciência pré-

política de uma consciência específica. O historiador especifica o sentimento consciente 

burguês do sentimento operário.  

 “De fato, nós provavelmente ainda podemos dizer que as lutas de classes foi 
tipicamente travada, ou sentida com amargura muito maior ou mais 
constante, no lado burguês da frente de batalha (onde ameaça de revolução é 
o sentimento dominante), do que no lado proletário (onde a esperança, uma 
emoção civilizada, é ao menos tão importante quanto o ódio)”    
(HOBSBAWM,  2000,  p.44).   

Por que será então que isso acontece? Segundo as conclusões tiradas do que 

retrata o historiador, a classe burguesa parece ter um quê de ‘especial’ que pode não ser 

identificado ou ao menos se dá de uma forma diferente com o proletariado. A classe 

burguesa não se apresenta como tal, com uma ideologia explícita. Com isso, não digo 

que ocorra a não coesão através de uma ideologia de classe, mas a burguesia assim age, 

devido a possuir organizações mais elásticas, mas livres. Hobsbawm esclarece dessa 

forma certos posicionamentos sobre a classe burguesa. Reafirmando ao mesmo tempo o 

que Lênin afirma sobre consciência sindical e consciência socialista. Sem ambos, a 

classe trabalhadora não chegaria a algum lugar. Algo que não é necessário à burguesia, 

até porque a burguesia, não almeja uma socialização.  

“Sem ambas os trabalhadores são completamente insignificantes, ou mesmo 
invisíveis, para propósitos políticos, como a massa bastante substancial de 
‘trabalhadores conservadores’ que sempre existiu na Grã- Bretanha, sem 
afetar, além de numa forma efêmera e marginal, a estrutura, a política e o 
programa do Partido Conservador, que, no entanto, não venceria uma única 
eleição sem eles” (HOBSBAWM,  2000,  p.47). 



 Enfim, podemos afirmar que fator coletivo é um pressuposto. Algo que perpassa 

a realidade dos trabalhadores. Para os mesmos, a possibilidade de ascensão, de presença 

e de intervenção, só são possíveis através do coletivo, enquanto classe, situação que não 

é totalmente necessária com a burguesia que individualmente pode produzir fatos 

políticos de interferência relevante apenas com seus indivíduos atuando 

individualmente. 

 “A burguesia ou ‘classe média superior’ foi ou é um grupo de elite de 
quadros políticos, não porque seus membros foram especificamente 
selecionados por habilidade ou iniciativa (como sempre acreditaram que 
foram), mas porque esta classe consiste essencialmente em pessoas que 
estão, ao menos potencialmente em posições de comando ou influência, por 
mais localizadas que sejam; de pessoas que, individualmente ou em 
pequenos grupos, podem provocar acontecimentos” (HOBSBAWM, 2000, 
p.45). 

Por isso, o historiador enfatiza tanto na coletividade dos trabalhadores e em 
organizações que possam contribuir e dá sustentabilidade a classe, contribuindo para à 
segurança e coesão necessária de conquistas concretas, levando a sociedade a rupturas. 
Só em coletivo, com interesses comuns, os trabalhadores poderão conquistar seus reais 
objetivos, derrubando as estruturas dominantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Em The British Marxist Historians, Havey Kaye, ressalta a preocupação de Eric 

Hobsbawm de entender a história em sua totalidade. Kaye está correto em sua 

afirmação. Para entender o historiador inglês, compreender a dimensão da totalidade em 

seu pensamento se faz fundamental. Afirmamos então que não há como ver classe social 

em Hobsbawm sem buscar a totalidade. Primeiro pressuposto para compreender classe: 

totalidade (política, social, economia, cultural, etc., em uma mesma esfera). Hobsbawm 

em suas análises não reduz a classe ao econômico, não reduz a mesma as 

“determinações das relações de produção” (KAYE, 1984, 164).   

O segundo ponto a destacar, é o entendimento do termo pré-político, entendido 

aqui como fundamental para o que nos propusemos a descobrir. Ou seja, de como esse 

termo controverso pode esclarecer o sentido de classe para Hobsbawm. Por mais que 

após a publicação de Rebeldes Primitivos, Hobsbawm tenha revisto o texto, ele continua 

relevante. Kaye ressalta a importância do texto para compreensão destes movimentos 

coletivos, do mundo pré-político (1984, p.163). A partir desse conceito controverso, 

mas não dicotômico (pré-político/político) identificamos o que não seria uma classe 

social. Não cabe mais explicar o porquê do termo, mas só evidenciar que o “pré-

político” (pré-industrial) não quer dizer sem política, com ausência de lutas de classes, 

muito menos insignificante. O que faltava a estes homens e mulheres eram as condições 

políticas necessárias, não idéias de mudança. 

A identificação da passagem do “mundo pré-político” para política moderna, se dá 

muito claramente quando os homens passam a compreender as regras postas na 

sociedade industrial. A partir do momento que as classes trabalhadoras passaram de fato 

a incomodar o Estado, a desenvolver organizações mais seguras. O interesse através da 

intervenção política ganha destaque. 

 “(...) tudo que pudesse conseguir que o governo central fizesse passou a ter 
um interesse muito mais prático para os operários, embora eles tenham 
levado algum tempo para dar-se conta desse fato” (HOBSBAWM, 2000, p. 
284).  

O terceiro ponto evidenciado é a homogeneização, dos padrões. “Entretanto, o 

modelo de vida da classe operária e de sua cultura que emergiu nas últimas décadas do 

século XIX era extraordinariamente padronizado” (HOBSBAWM, 2000, p.270).   



“o proletariado britânico tornou-se identificável não só pelo que usava na 
cabeça (sobre o que terei algo a dizer), mas também pelo ambiente físico no 
qual vivia, por um estilo de vida e de lazer, por uma certa consciência de 
classe cada vez mais expressa numa tendência secular a afiliar-se a 
sindicatos e a identificar-se com um partido da classe, o Trabalhista” (2000, 
p.280). 

Contudo, isso não fez com que os operários britânicos perdessem sua identidade 

regional ou mesmo local, suas peculiaridades, gostos e orgulhos locais (HOBSBAWM, 

2008, p.290). O que enxergamos nessa expressão é o seguinte. O fato de percebemos 

um padrão único, não significa que as características individuais se perderam. Ocorre a 

existência da homogeneidade na heterogeneidade, ou melhor, não se pode perder, os 

dissensos internos dos grupos sociais. Por que isso? Pois ocorre um processo coletivo, 

de identificação de classe, que está além das diferenças internas. 

O quarto ponto a ser suscitado é a consciência de classe. Não há a existência de 

uma classe real sem uma consciência de classe real. Seja ela trabalhadora ou burguesa. 

A consciência de classe é um fator que atribuiu aos homens um sentido de unidade, de 

interesses comuns, e até de mudanças sociais. Se não há uma consciência social não 

enxergaremos sentimentos e desejos coesos o suficiente. Quando falamos em 

consciência, falamos em uma consciência específica, para evitar interpretações falhas. 

 O quinto fator a ser suscitado é a questão organizativa. Organizações sejam elas, 

sindicatos, movimentos, grupos de mulheres etc., são necessários. De preferência para 

Hobsbawm, partidos. Partido aqui entendido no desenvolvimento e força da classe. 

Partido e lideranças são necessárias. Aglomerar os interesses comuns dos indivíduos 

para que possam ser de fato expressados coletivamente. Que o partido possa falar em 

nome da classe, mas sem o mesmo chegar ao ponto de substituí-la. Precisa-se de idéias, 

que possam fomentar as práticas dos homens. Precisa-se de disciplina rígida para que 

situações possam acontecer. Por isso, em muitos momentos o historiador elenca o 

socialismo para referir a classe operária, e a presença do liberalismo quando se refere à 

burguesia. Idéias e doutrinas que devem ser seguidas à risca com disciplina e 

responsabilidade. Tais pontos avançam bastante nesta direção, quando analisamos a 

situação encontrada em Rebeldes Primitivos, e o desenvolvimento de textos posteriores, 

a citar, Os Trabalhadores e Mundos do Trabalho. 

O que parece claro, é que o pensamento do historiador avança em relação aos 

textos da década de 1950 ao da de 1980. Porém, não é possível compreender classe 

social no mesmo sem entender o pré-político. Não há como negar, que as experiências 



estudadas por ele do século XVIII e XIX contribuíram para uma formulação mais 

precisa do que é uma classe social.  

Os grupos estavam em uma dinâmica constante, os conflitos eram viscerais. As 

classes existiam dentro de estruturas estabelecidas, constituídas, não como meros 

grupos no seio da sociedade. E por mais que acreditasse em especial na classe 

trabalhadora, ele buscou compreender porque na Grã-Bretanha não aconteceu 

insurreições comparadas com as que existiram na França. Isso não tirou sua esperança 

no futuro, porém, hoje com um pouco de pessimismo. A presença dos governos para ele 

alterou e intensificou o “caráter nacional da consciência social” (HOBSBAWM, 2000, 

p.47).  O Estado, sendo fundamental em suas exposições para o entendimento das 

classes. Classe, explica ele: 

 (...) não é que eu pretenda sugerir que a formação desta ou de qualquer outra 
classe seja um processo com início, meio e fim, como a construção de uma 
casa. As classes nunca estão prontas no sentido de acabadas, ou de terem 
adquirido sua feição definitiva. Elas continuam a mudar” (HOBSBAWM, 
2000, p.279). 

A afirmativa acima confirma a prerrogativa. Em Eric Hobsbawm, jamais teremos 

um conceito puro e estático de classe. Nele, a identificação do que não é classe é muito 

mais segura.  Os pontos acima elencados atestam isso. O conceito de “pré-político” dos 

seus primeiros trabalhos, aliado a idéia de desenvolvimento, são essenciais para a 

compreensão das idéias do historiador. Firmes na convicção que a concepção que o 

mesmo tem do que convencionou chamar sociedades pré-políticas, é o que norteia, o 

que define classe para Hobsbawm. Não compreenderemos o significado de classe se não 

avançarmos no terreno complicado do termo “pré-político”. Alcançaremos esse objetivo 

menos no que o termo sugere sobre classe do que o que ele não sugere. O, não classe, é 

tudo aquilo que falta a classe, nisso os “movimentos pré-políticos” são um exemplo. 

Quando não evidenciamos nestes, objetivos políticos, uma consciência específica, e 

muito menos organizações fortes e duradouras, não identificaremos uma classe. Por 

mais que façamos o esforço enxergá-la. 

  A partir dessa prerrogativa, temos o caminho aberto para dizer o que é classe 

para Eric Hobsbawm.  Classe e não classe; estão de mãos dadas nesta encruzilhada. 
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