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Lei, justiça e direito na obra de E. P. Thompson. 

Adriano Luiz Duarte 

 

Essa apresentação discute as noções de lei, justiça e direito na obra de E. P. Thompson. 

Seu objetivo é compreender como essas noções foram   

articuladas e se conectaram com as idéias de experiência, cultura e classe. 

As obras estudadas foram as publicadas no livro The essential E. P. Thompson, editado 

em 2001, pela historiadora Dorothy Thompson. Além disso, busca também 

compreender os possíveis desdobramentos políticos que essas noções sugerem, hoje, 

para o pensamento e a ação de uma esquerda democrática. 

 

A idéia de exterminismo em E. P. Thompson: realismo   

e contradição. 

Ricardo Gaspar Müller 

 

A comunicação defende a importância e a atualidade do conceito de exterminismo 

proposto por E. P. Thompson. Como supõe ao mesmo tempo uma dialética de 

princípios (a ameaça de exterminismo e ações antiexterministas), essa categoria opera 

elementos úteis para reavaliar   

possibilidades teóricas e analisar a dinâmica social e aspectos do cenário político 

contemporâneo (questões associadas às tendências neopragmáticas e neoconservadoras 

e sua influência sobre o cenário as   

relações internacionais; a noção de “ataques preventivos”, programados e/ou realizados; 

terrorismo (questões pragmáticas e conceituais); regionalização de guerras e conflitos; 

diferentes sensações   

e formas de violência; relação entre idéia e expectativa de segurança e a redefinição da 

relação entre cidadania e segurança pública; crise de modelos e práticas democráticas; 

alianças e cisões políticas (em especial as partidárias); relações entre as noções de 

império e   



imperialismo, e suas contradições e ambigüidades, etc.). Nesse sentido,  discute também 

a importância de se compreender a relação entre razão e  utopia presente em sua obra. 

 

O legado de Thompson ao estudo das multidões e dos   

protestos populares. 

Sidnei José Munhoz  

 

Nesta apresentação será analisada a influência de E. P. Thompson no estudo dos 

protestos populares, em especial aqueles caracterizados pela   

ação das multidões. Isso será efetuado a partir da análise crítica tanto das tradições 

oriundas do pensamento conservador quanto daquelas provenientes do campo do 

marxismo. Na sequencia será situada, no campo do marxismo, a influência de Georges 

Lefebvre sobre a obra de Albert Souboul, Richard Cobb e Georges Rudé o que levou a 

avanços consideráveis nos estudos relacionados ao tema. Por fim, será analisada a 

contribuição de E.   

P. Thompson para o estudo das multidões e os principais embates em que o autor se 

envolveu nesse campo de estudos. 

 

 

Mary Wollstonecraft e Edward P. Thompson: uma questão   

de gênero. 

Ivania Pocinho Motta 

 

Os debates sobre a categoria gênero tem marcado as ciências humanas, em  particular a 

historiografia, nas últimas décadas. Como não poderia deixar   

de ser esse debate também está atravessado pelas mesmas divisões, que  marcam o 

campo da história: de um lado, a tradição da história social,  para a qual a categoria 

gênero não pode ser separada das noções de   

classe; de outro lado, a tradição (se é que já se pode falar de uma  tradição) associada ao 



"linguistic turn", na qual classe é, como muitas   

outras referências caras à história social, reduzida ao discurso, aos meros jogos de 

linguagem, deixando de ter qualquer referência a contextos   

reais e concretos. Assim, essa representação, pretende refletir sobre a  categoria gênero 

na clivagem entre essas duas tradições. Para isso   

cotejará a obra de Mary Woolstonecraft (1759-1797), filósofa, romacista, considerada 

por muitos como uma das primeiras propulsoras para a luta pelos   

direitos femininos e a leitura que dela fez o historiador inglês, Edward P.  Thompson 

(1924-1994). 

 

Cultura autonomista e desregulação no Brasil: o que   

o diálogo entre Thompson e a sociologia permite perceber? 

Gustavo Neves Bezerra 

 

Mesmo que Thompson não tenha testemunhado o cenário no qual, em vários  países, 

agentes comprometidos com a “flexibilização” de proteções   

sociais se apropriaram da bandeira da esquerdista da “autonomia”, seu trabalho pode ser 

inspirador para a reflexão sobre tal conjunto de   

acontecimentos. Afinal, o autor considerava que a produção simbólica de uma classe é 

operada a partir de um jogo relacional (de apropriações interclassitas recíprocas). Para o 

caso brasileiro, o autor parece   

particularmente frutífero: se Thompson considerou que as condições de trabalho da 

Revolução Industrial não foram impostas sobre material bruto, mas sobre “ingleses 

livres”, é pertinente considerar que as medidas   

neoliberais atingiram trabalhadores brasileiros que não lutavam apenas por  melhorar 

suas condições materiais, mas por se tornarem cada vez mais   

“autônomos” e “ativos”. Por seu turno, sociólogos têm dado ênfase a uma 

reaproximação da esquerda com o liberalismo a partir da década de  1970, como um 

fenômeno que teria facilitado a recente erosão de proteções  sociais que foram 

consolidadas no pós-Guerra. O presente trabalho busca   

operar um diálogo entre Thompson, Castel e a dupla Boltanski/Chiapello, visando 

construir inteligibilidade para o caso brasileiro. O uso dos autores   



permite mostrar: 1) que a “regulação salarial desenvolvimentista” era  uma herança 

simbólica decisiva mesmo entre setores obreiros que mais se   

diziam inovadores e autonomistas nos anos 80; 2) na mesma década, houve cooperação 

conflitiva entre diferentes grupos sociais na criação de uma   

cultura “ativista autonomista”, que veio se acoplar à herança desenvolvimentista; 3) Na 

década de 90, o valor da autonomia foi apropriado pelos agentes da desregulação para 

justificar suas práticas, desqualificando as proteções sociais como formas de inserção   

“passiva” no mundo laboral; 4) Não obstante, a CUT se manteve ativa na denúncia da 

“falsa autonomia”. O paper vai sumarizar a tese de doutorado  “Litígios pelo 

autonomismo e desregulação programática no Brasil”. 

 

 

 


