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A DESINDUSTRIALIZAÇÃO VISTA DE BAIXO PARA C I A E DE DENTRO PARA FORA: 
O DESAFIO DE SE RETRATAR A CLASSE TRABALHADORA EM PALAVRAS E IMAGENS* 

Michael H. Frisch 

O título de minha apresentação sugere um contexto: as amplas 
transformações econômicas e sociais do forte núcleo in
dustrial dos Estados Unidos, como parte da reestruturação global 

ora em curso. Sugere, ainda, um método para documentar esse contexto e a 
complexidade singular que a dimensão de classe insere neste processo. 

Comentarei um projeto documental particular: minha colaboração em 
história oral com o fotógrafo Milton Rogovin. Em nosso livro Portraits in 
Steel (Retratos em Aço), publicado em 1993 pela Cornell University Press, 
retratamos através de palavras e imagens os trabalhadores do setor siderúr
gico - e suas famílias - de Buffalo, Nova York, uma cidade que acabara de 
passar por um colapso quase total de sua indústria siderúrgica, que antes 
havia sido dominante. 

Ao apresentar este trabalho, espero levantar algumas questões mais am
plas sobre mudança social, história oral e documentação. Parece-me parti
cularmente apropriado fazê-lo aqui no Rio de Janeiro, pois o trabalho de 
meu parceiro está especialmente em consonância com o do grande fotó
grafo brasileiro Sebastião Salgado. E igualmente apropriado, porque as 
questões da transformação econômica global que vinculam nossas socie
dades de maneira tão complexa conferem, espero, maior relevância e im
portância às experiências dos operários de Buffalo que Rogovin e eu ex
ploramos minuciosamente. 

Gostaria de começar chamando atenção para algumas das qualidades ge
néricas da história oral e da documentação fotográfica que têm de ser con
sideradas em projetos como este. Posso permitir-me ser particularmente 
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conciso na discussão sobre história oral com esta platéia, porque o trabalho 
das conferências internacionais de história oral como esta, tem tido muito 
a ver com a cristalização de novos entendimentos da capacidade e do poten
cial que são exclusivos deste modo de documentação. Neste ambiente, já é 
quase um truísmo observar que o que aparece, à primeira vista, como limites 
e desvantagens da história oral como evidência histórica, torna-se, na ver
dade, sua mais proeminente e distinta vantagem. A história oral enfoca, 
geralmente, contextos específicos com grande detalhamento; apoia-se na 
fugidia evidência da memória; e distingue-se das metodologias históricas, 
como Ron Grele há muito observou, porque através do formato das entrevis
tas o entrevistador é profundamente envolvido na geração, no presente, dos 
próprios dados que serão estudados, em seguida, como evidência do passado. 
Em termos convencionais, cada um destes fatos pareceria estar em contradi
ção com o estudo formal da história, que busca entendimentos mais gerais 
apoiados em evidência objetiva solidamente embasada no passado. 

Apesar disso, compreendemos que o sentido de minuciosidade e o inte
resse pela construção individual, social, cultural e política da memória, 
pela natureza das formas narrativas e pela construção inevitavelmente 
dialógica do "passado no presente" - que a entrevista de história oral tão 
vividamente representa - promoveu a história oral a uma posição central 
no que há de mais vital e excitante em teoria cultural e estudos históricos 
de nossos dias. 

Contudo, este movimento nem sempre se traduz em entendimento e acei
tação mais amplos do potencial da história oral. Na verdade, nosso próprio 
sucesso como historiadores colocou desafios à autoridade profissional, e 
nossa concepção de história oral, como geradora de um diálogo mais amplo 
sobre importância e significado históricos no presente, tem desafiado a au
toridade cultural das elites sociais e institucionais. A história oral talvez 
tenha demonstrado seu potencial, mais precisamente quando teve suficien
te importância para provocar resistência. Estas questões, em grande parte 
inerentes à metodologia e suas aplicações, têm sido particularmente agudas 
quando a história oral aborda e engaja linhas de classe e poder. Em outro 
documento, escrevi sobre como tem sido possível, já há um bom tempo, 
reduzir a história oral ou a "dados" - usados pelos árbitros profissionais e 
culturais com autoridade - a uma "voz do povo" emotiva, romantizada. O 
que pode significar a mesma coisa se a interpretação e a localização da expe
riência continuarem sendo reservadas às "classes pensantes". 

Alguns dos presentes devem conhecer o artigo que escrevi há alguns anos 
ao me deparar pela primeira vez com esta tendência, quando um grupo com 
o qual trabalhava viu-se envolvido em uma "batalha" editorial com o New 



York Times acerca do texto que nos havia sido encomendado para sua revista 
de domingo e que se baseava em entrevistas sobre desemprego. Aquilo a que 
o Times resistia nada tinha a ver com conteúdo político. Na verdade, pareci
am estar nos dizendo: "quanto mais radical, melhor". O que lutaram - para 
excluir - o que achavam desinteressante e irrelevante - era toda e qualquer 
consciência analítica, explicativa ou histórica que houvesse nas entrevistas. 
Era como se o trabalho da classe operária provocasse um choque de experi
ência pura e autenticidade emocional que os leitores do New York Times 
poderiam então deglutir e digerir junto com as guloseimas de seu caie da 
manhã dominical. O paralelismo desta postura com a pornografia pareceu -
me, à época, bastante revelador e informou muito de minha busca por alter
nativas em história oral ao longo dos anos, especialmente enquanto tomava 
forma o projeto Portraits in Steel. 

O trabalho em conjunto com um fotógrafo documentalista ajudou-me a 
perceber que as questões que inicialmente tendera a definir em termos de 
história oral representavam, na verdade, temas mais amplos e profundos de 
engajamento cultural e de representação, temas centrais na longa e comple
xa história da fotografia documental: a atitude e a postura do fotógrafo em 
relação ao assunto-tema; o envolvimento do fotógrafo nas fotografias, como 
algo mais que lentes passivas para documentação da "realidade"; a questão 
de como intenção, platéia e usos de tais fotografias atuam como componen
tes de seu "significado"; e o problema da responsabilidade do fotógrafo pe
rante as pessoas em suas imagens - tudo isso levanta questões curiosamente 
paralelas aos temas centrais do discurso da história oral, estimulando muito 
do que há de mais interessante em nosso campo. 

E também no caso da fotografia, como acontece na história oral, estas 
questões tornam-se mais complexas e significativas quando o enfoque é a 
intervenção em vidas individuais em comunidades e locais específicos e 
quando o que está sendo explorado não é alguma realidade estática, mas 
mudanças e opções complexas nessas vidas e comunidades, assuntos que as 
pessoas nas fotografias experimentam como temas ativos, reflexivos. E quan
do esses temas têm uma dimensão definitiva de classe, aquilo que, na foto
grafia documental, pode ser chamado de "dialógico", torna-se, como na 
história oral, extremamente complexo, com impacto tanto na geração, quan
to na recepção do trabalho documentativo. 

Nestas acepções, não chega a surpreender que a problemática do 
documentário de classe operária tenha sido tão fundamental na história da 
fotografia nos Estados Unidos - do impulso de expor, revelar - que motivou 
as expedições de Jacob Riis à other half (outra metade), ao impulso para 
reforma e ação social no trabalho de Lewis Hine e à tensa, instável, conflu¬ 



ência de documental e introspectivo no Let us Now Praise Famous Men (Vamos 
Agora Homenagear Homens Famosos). Aqui, no Brasil tensões similares 
animam a ligação que Sebastião Salgado faz, em suas fotografias de traba
lhadores, de particularidades humanas e estruturas globais, fotografias cuja 
intensa força gera em sua platéia uma tensão artística distintiva, que é cen
tral no romântico dilema do projeto documental: como receber, responder, 
e que atitude tomar diante de fotografias tão lindas de realidades definiti
vamente nada belas. 

Com estas preocupações em mente, permitam-me apresentar-lhes o fotó
grafo Milton Rogovin, como base para discussão do que aprendi elaborando 
histórias orais em conexão com suas fotografias. Milton Rogovin personifica 
hoje, perto dos noventa anos, a tradição mais antiga de documentarista ativista 
social, cuja origem ele atribui a Lewis Hine. É interessante notar que Rogovin 
não começou a fotografar seriamente senão já próximo dos cinquenta anos -
quando seu ativismo político fez dele uma vítima dos expurgos promovidos 
por MacCarthy nos anos 50. Com a voz, de fato, silenciada, este optometrista 
por profissão voltou-se para os olhos, como um meio de continuai' se manifes
tando e trabalhando em prol da mudança social. 

O trabalho de Rogovin tem como foco aqueles que ele denomina, no títu
lo do catálogo de sua principal exposição retrospectiva, The Forgotten Ones 
(Os Esquecidos). Parte de sua obra tem um enfoque microscópico - em livro 
recente documenta ao longo de 25 anos pessoas de vizinhanças muito pe
quenas e muito pobres - , e parte é impressionantemente global - em um 
vasto projeto fotografou mineiros de carvão em cerca de 25 países em todo 
mundo. 

No projeto que deu origem ao nosso livro, Rogovin fotografou operários 
siderúrgicos nas usinas e fundições de Buffalo no final da década de 70, 
principalmente. Empregou uma técnica direta que é, ao mesmo tempo, ób
via e, pelo mesmo motivo, surpreendentemente original, pois não tenho 
conhecimento de nenhum paralelo similar na longa história da fotografia 
documental: fotografava o operário no local de trabalho e depois pedia per
missão para visitá-lo em casa e lá tirar fotografias em ambiente e pose da 
escolha do trabalhador. Seu espetáculo Working People (Gente que Trabalha), 
que foi exibido internacionalmente, apresentou cerca de quarenta desses 
pares casa trabalho; Rogovin empregou uma técnica muito similar nas ma
ciças séries multinacionais com mineiros de carvão, que esperamos sejam 
publicadas brevemente. Mais recentemente, a curiosidade do fotógrafo foi 
excitada por outras dimensões de comparação, especialmente as mudanças 
ao longo do tempo, e vem se dedicando a uma variedade de projetos em que 
volta a fotografar temas de retratos anteriores. 



Este impulso levou à nossa colaboração, quando Rogovin observou que 
praticamente todos os siderúgicos que fotografara no final da década de 70 
haviam-se tornado "ex-siderúrgicos" com o colapso da indústria em Buffalo. 
Eles representavam, podemos dizer, uma espécie de amostragem acidental 
da desindustrialização, um grupo de "índices humanos chaves" de uma 
ampla transição econômica e social. Rogovin decidiu refotografá-los e eu 
conduzi extensas entrevistas de histórias de vida, frequentemente utilizan
do as fotografias originais como ponto de partida para documentar um 
mundo de trabalho e comunidade que havia sofrido, subsequentemente, 
tão profunda modificação. 

Desde o início procurei desenvolver um modo de entrevista adequado às 
fotografias, razão por que achei particularmente útil a idéia de elaboração 
de retratos. Quase todas as fotografias de Rogovin são retratos formais - ele 
se interessa quase que exclusivamente por envolver diretamente uma pes
soa que olha fixamente para ele e sua câmera. Esta dialética de auto-apre¬ 
sentação e representação mediada, que pude sentir, é tão central para a 
história oral quanto a elaboração de retratos. Em nenhum dos casos, o artis
ta ou historiador é um receptor passivo. Nem o sujeito é uma fonte passiva 
de dados para o artista ou historiador. A energia que une o artista e o sujeito 
é muito similar à qualidade dialógica que muitos de nós exploramos na 
entrevista de história oral. Em ambos os casos, o resultado é um registro 
complexo, sincrético da interação ocorrida. Esta, foi a qualidade que bus
quei nas entrevistas que conduzi para complementar os retratos de operári
os do setor siderúrgico feitos por Milton Rogovin. 

Antes de mostrar-lhes estas imagens e comentar rapidamente os textos, 
permitam-me observar que esta dimensão de nosso projeto teve o efeito de 
produzir um livro de difícil publicação - o que se deve, principalmente, ao 
fato de ter provocado muita resistência, do mesmo tipo da descrita anteri
ormente, resistência esta fundada no desafio inerente ao documentário de 
classe operária. 

Contatamos cerca de dez editores antes de encontrarmos um que estivesse 
disposto a aceitar o projeto. Parte da pilha de cartas de rejeição, é verdade, 
deve-se a preocupações reais quanto ao custo e ao mercado potencial, tendo 
em vista a despesa com a produção de um livro com tantas fotografias de alta 
qualidade. Muitas das recusas, porém, tinham origens mais complexas: re
sistência à inclusão de entrevistas de histórias de vida que pudessem ser 
mais que simples "legendas" ou word-bites para os retratos; resistência a 
nossa decisão de empregar um formato de conversação modificado, com 
perguntas e respostas, em vez de apresentarmos entrevistas redigidas como 
narrativas contínuas a uma única voz, o que tornaria a interação com o 



entrevistador explícita e engajaria o leitor; e, mais fundamental, resistência 
a nossa apresentação das entrevistas sem anotações, interpretações ou co
mentários acadêmicos, e com uma introdução mínima, apenas para explica
ção do contexto. 

Com efeito, a maioria dos editores se sentia mais confortável com um livro 
artístico de fotografias sem nenhum contexto ou contextualizado como de 
"classe média", mas acabavam dando a este termo um significado altamente 
carregado, cujos conteúdo e implicações seriam qualquer coisa, menos bur
guês: a linguagem da classe média quase sempre emerge quando esses sujei
tos desejam expressar a idéia de que o chão está desmoronando sob seus pés 
e de que se sentem, subitamente, suspensos no fosso entre os ricos despreo
cupados e a desesperada subclasse dos pobres - de fato, uma noção bem 
distinta de "classe média". 

Fiquei muito intrigado a este respeito ao notar o impressionante contras
te entre as aglomeradas e diferentes categorias que os trabalhadores cons
troem no interior e no entorno de suas histórias e de suas vidas, e as análises 
em malhas truncadas, unidimensionais que os críticos adotam, seja através 
de pesquisas acadêmicas, seja da crítica política. Pode-se sentir algo dessa 
complexidade, creio, no comovente contraste entre as imagens do trabalho 
e dos ambientes domésticos onde as pessoas escolheram posar para a câmera 
de Rogovin - ambientes que um incompreensivo crítico pôde ver apenas 
como evidência de que os trabalhadores haviam se "vendido" a um estilo de 
vida burguês, como se a verdadeira consciência de classe exigisse que se viva 
em um barraco e se boicote a cultura de consumo. 

A título de ilustração, permitam-me apresentar de forma condensada o 
que talvez seja o exemplo mais carregado e fascinante surgido nessas entre
vistas - um exemplo que estive muito perto de eliminar quando notei que 
uma certa Doris McKinney, fotografada com óculos de proteção e maçarico, 
havia contado a mesma história duas vezes em uma longa entrevista que eu 
tentava desesperadamente resumir. A história compreende o fato de que ela 
era uma mãe que recebia auxílio da assistência social e que estava diante de 
uma oportunidade de obter emprego permanente na usina da Republic Steel. 
Eis como ela contou a história da primeira vez: 

Lembro do maçarico de que estava falando com você... tive de apren
der como cortar o aço. E nós tínhamos três meses antes de acabar o 
período de experiência. E eu já conseguia cortar o aço, mas o 
maçarico ainda parecia pesado demais para eu levantar, e aí eu meio 
que arrastava e empurrava ele - você sabe. E o cara com quem eu 
estava trabalhando ficava mandando relatórios negativos sobre mim, 



dizendo que eu não conseguia pegar o maçarico, e coisas desse tipo. 
Aí um dos outros contramestres disse, "bem, eu acho que ela dá 
conta do serviço". Então, eu tinha perto de uma semana para atra
vessar e ia haver um feriado longo, tipo dia do trabalho, ele me 
chamou no escritório e disse: "Bom, se você não levantar esse 
maçarico quando voltar do feriado, está fora." Simples assim (ri). 
Imagina só, passar de duzentos - deixa eu ver, acho que era quanto 
eu estava ganhando, talvez trezentos por semana, e a idéia de voltar 
para a assistência social e ganhar trezentos por mês... O fim de sema
na inteiro eu chorei e chorei (ri). Quando voltei na segunda conse
gui pegar e carregar o maçarico como se não fosse nada. Porque era 
psicológico, sabe. Eu sabia que não queria voltar para a vida que 
estava tendo, e que se houvesse um restinho de força dentro de 
mim, e se as outras mulheres conseguiam, então não via por que eu 
não ia conseguir. E aí eu consegui. 

Mais tarde, contudo, em uma entrevista muito longa, Doris McKinney 
descreveu como havia completado um programa de curso comunitário de 
nível superior enquanto estivera por conta da assistência social, curso do 
qual saíra como assistente de terapeuta ocupacional, e como procurara uma 
posição profissional no campo da assistência social mas acabara ficando com 
o emprego na Repubic Steel. Eis o que ela disse: 

DM: Era um passo para frente, porque era um bom emprego e paga
va bem; e era um passo para trás porque não era o tipo de coisa que 
eu queria fazer. E aí, foi bem deprimente. E depois, ter de manter o 
emprego - que não tinha nada a ver com ajudar um paciente a se 
recuperar de um derrame, ou um doente mental a ocupar seu tempo 
livre. Isto é o que eu fora treinada para fazer, e, ainda por cima, tinha 
conseguido um emprego no hospital Memorial de Niagara Falis. 
Mas o salário inicial era muito baixo. E a gente tinha estado privado 
de tudo, tanto tempo, que o dinheiro pesou mais que a experiência. 
E quem podia garantir que o outro emprego ia dar certo? De modo 
que, quando consegui o emprego na Republic (Steel) -você sabe 
como é, a cabeça da gente tem de mudar para manter um emprego, 
não dá para continuar se imaginando fazendo outra coisa. 

MF: Você não pode dizer "O que sou 'mesmo' é uma terapeuta 
ocupacional"? 

DM: Isso mesmo. É, "estou fazendo isto só temporariamente". Não, 
não dá - tem de ser tudo ou nada. Pensei que desse para manter as 
leituras, e manter os AJOTs, Journal of Occupational Therapy (revistas 



de terapia ocupacional), as revistas (do ramo), você sabe. Mas 
você não consegue se manter no emprego a menos que participe 
ativamente dele. Aí, uma hora, você se decide e diz, "Bom, en
quanto estiver nesse emprego vou fazer o diabo para mantê-lo e 
conseguir algumas das coisas que quero, e se chegar a hora, que 
seja, sigo em frente." 

É claro que esta é a mesma história de experiência, tentativa e determina
ção - mas com um invólucro de significado totalmente diferente, um novo 
envoltório que transforma uma mãe desesperada, que vive à custa da assis
tência social e procura uma saída, em uma graduada de nível superior que 
aceita uma mobilidade profissional descendente em troca de sustento eco
nômico para suas necessidades familiares. 

Tais exemplos poderiam ser multiplicados por muitos outros que se encon
tram no livro, talvez não tão dramáticos, todos sugerindo resistências vividas 
a categorias redutivas e a capacidade que têm as pessoas que trabalham cie 
entender e representar esta complexidade através de construções próprias -
do mesmo modo que suas poses diante da câmera apresentam sua realidade 
em seus próprios termos, basicamente, e não apenas nos do fotógrafo. 

Desde que terminei este projeto, passei a me interessar muito pelo que se 
mostrou ser um crescente campo de trabalhos que documentam a 
desindustrialização e a transformação econômica, baseados em grande par
te em combinações de história oral e fotografia. O que tem despertado mi
nha curiosidade é ver como estes trabalhos evidenciam, com tanta frequên
cia, exatamente os mesmos tipos de categorias de consciência e identidade -
variadas e de difícil compreensão - que a história contada duas vezes de Doris 
McKinney, ou o templo a Elvis Presley de Dick Hughes conseguem transmitir. 
Para exprimir o que tanto compele e instrui nesta ótica, quero, resumindo 
meus comentários e apresentando os dela, contar uma história sobre a primeira 
vez que encontrei Alicia Rouverol, minha colega neste painel. 

Deparei-me pela primeira vez com o projeto de Alicia sobre Linda Lord 
como interlocutor de seu ensaio em um painel acadêmico chamado When 
Plants Shut Down (Quando as Fábricas se Fecham), na Berkshire Conference 
on the History of Women, em Chapei Hill, Carolina do Norte. O painel como 
um todo estava diretamente voltado para o tema da conferência, Complicating 
Categories: Women, Gender and Difference (Categorias Complicadoras: Mulhe
res, gênero e Diferenças). Neste papel, vi-me repetidas vezes atraído pela 
citação que Alicia havia tomado da entrevista de Linda Lord, citação que ela 
escolheu para título do que viria a ser o livro conjunto das duas: "Eu Estava 
Satisfeita, e não Estava Satisfeita". 



Isto parecia capturar com exatidão a qualidade que havia acabado de ob
servar em minhas próprias entrevistas - como na "classe média, mas não 
classe média". Mas, à época, fiquei surpreso de me pegar lembrando de um 
quadro de referência muito distinto que a citação sugeria, um quadro que 
me ajuda a cristalizar os pontos que desejo afirmar neste painel, no Rio -
tanto sobre documentação, quanto sobre realidades da classe trabalhadora. 
Isto envolve uma história pessoal que pode parecer um pouco distante do 
assunto - caso Anton Tchekhov e os aristocratas russos do final do século 
XIX pareçam, a vocês, muito distantes de uma usina siderúrgica de Buffalo, 
Nova York, e de uma indústria avícola de Belfast, Maine. 

Há alguns anos, um amigo me recrutou para o elenco do teatro da comu
nidade em uma produção local da grande peça de Tchekhov, The Three Sisters 
(As Três Irmãs). Meu papel era o de Kulyiugin, um mestre-escola e marido 
traído de Masha, a mais temperamental das irmãs. Eu tinha pouca experiên
cia de palco e precisava de muita orientação; boa parte dela dizia respeito a 
como apresentar algumas falas cruciais: diante de cada humilhação e desa
pontamento que sua sina lhe impunha, Kulyiugin repete: "Estou satisfeito, 
estou satisfeito, estou satisfeito." O truque era dizer estas palavras de um 
modo que não fosse apenas patético, mas que também deixasse claro quão 
determinado estava este homem em, de alguma maneira, seguir em frente, 
em evitar a autopiedade que paralisava as outras personagens da peça. Essas 
linhas voltaram à minha mente quando li as palavras de Linda Lord porque, 
ecos pessoais à parte, parecia que Tchekhov, Linda Lord e, por extensão, os 
trabalhadores de Buffalo que eu havia entrevistado estavam, de fato, falando 
uns com os outros. 

Considerem que, além do pobre Kulyiugin, As Três Irmãs envolve uma 
família de aristocratas que esmaecem no crepúsculo de uma nobreza russa 
que logo seria varrida pela modernização e pela revolução. Eles estavam 
perdidos em províncias muito distantes do centro do poder e da sofisticação 
de seu mundo. Eles, seus amantes e seus amigos passam a maior parte dos 
quatro longos atos reclamando do tédio e lamentando seu destino. (Nunca 
esqueço a luta de nosso valente diretor, não inteiramente bem-sucedida 
devido à dubiedade de nossos talentos, para evitar que uma maravilhosa 
peça sobre o tédio se tornasse uma chatice. Mas isto é uma outra história). 

Linda Lord lança tudo isso em uma perspectiva nítida: aqui estão os no
bres e aristocratas de Tchekhov, que apesar de toda sua riqueza e de seus 
privilégios insistem, de fato, em dizer "não estamos satisfeitos"; aqui está 
Kulyiugin, o determinado profissional de classe média, que sem convencer, 
mas comovedoramente, insiste em afirmar "estou satisfeito" quando tão 



obviamente não o está. E aqui está Linda Lord, uma mulher da classe traba
lhadora de Belfast, Maine, que ao ser perguntada se gostava de seu emprego 
na indústria avícola refuga e desvia a implícita opção isto/ou aquilo, respon
dendo: "eu estava satisfeita, e não estava satisfeita", e segue em frente con
tando sua história à sua própria maneira. 

Esta é uma afirmação reveladora, e colocar esta declaração no título foi 
uma escolha reveladora de Alicia Rouverol. O que isto me diz ecoa poderosa
mente o que aprendi com as fotografias de Milton Rogovin e com os textos 
que lhes foram apresentados, que ajudei a compor para meu próprio projeto 
de história oral. Os indivíduos da classe trabalhadora se encaixam nas cate
gorias óbvias que outros usam com tanta frequência para engajá-los e aferi¬ 
los, sejam elas categorias de valores de classe média que se presumem auto-
evidenciadamente universais, sejam categorias de análise acadêmica tidas 
como um tanto mais profundas ou mais verdadeiras do que aquilo que as 
pessoas podem descobrir quando refletem sobre conversas acerca de sua 
própria experiência. A maneira certa de começar, dizem-nos, é deixar nos
sas categorias na porta - aproximarmo-nos de suas histórias em seus pró
prios termos, para ver como eles podem se questionar, complicar e imagi
nativamente expandir, em vez de serem enquadrados a partir de nossas 
próprias premissas. 

Permitam-me concluir com uma palavra final - literalmente, uma pala
vra. Na conferência de Berkshire onde conheci Alicia Rouverol, como acon
tece com vários congressos acadêmicos nos dias de hoje - excluindo, espera
mos, este do Rio de Janeiro -, a atmosfera estava carregada de teoria e jargão 
- o tipo de frases de efeito que servem, em todos os campos, como atalhos 
para a comunicação entre os que sabem exatamente aquilo a que se está 
fazendo referência, mas que pode ser impenetrável e opressivo para quem 
vem de fora. Nosso painel estava, felizmente, imune a esta praga contempo
rânea, tanto que alguém sugeriu que tínhamos deficiência de jargão ou de 
vocábulos técnicos e que, para sermos levados a sério pelos outros, precisá
vamos cunhar nosso próprio vocabulário técnico. A palavra que sugeri, refe¬ 
rindo-me jocosamente à qualidade que estive discutindo aqui, foi 
"multivalência", pronunciada de modo a ecoar, mas contrastando, com 
ambivalência. 

Ambivalence, como é geralmente usada em inglês, sugere sentimentos de 
incerteza ou uma confusão de valores. Mas multivalence, sugeri, evoca exata
mente a qualidade distinta que estávamos escutando: multi-valentes, mui
tos valores, o tomar-se muitos valores ao mesmo tempo sem implicar confu
são, contradição ou, sequer, paradoxo. Como em estar "satisfeito e não satis
feito". Multivalência imp lica uma maneira de ser no mundo, maneira que, 



como sugeri aqui, pode ser particularmente característica da experiência da 
classe trabalhadora, desafiando e complicando nossas categorias e nos pe
dindo que pensemos sobre as coisas de modos muito diversos. 

As piadas têm o mau hábito de voltarem para nos assombrar e mereço toda 
a culpa se, nos próximos anos, vocês começarem a ouvir "multivalência" 
como apenas mais um pomposo jargão acadêmico sem o menor sentido. 
Acredito, porém, que há um ponto de utilidade junto à piada; um ponto 
sobre o qual vale a pana refletir, considerando a arraigada influência do 
pensamento isto/ou aquilo em tantas áreas de discussão pública e privada, 
quando todos sabemos que no mundo real a vida pode ser muito mais com
plexa e bem "multivalente". 

Vou encerrar aplicando este ponto - e a palavra - ao corpo mais amplo do 
trabalho documental em imagens e palavras que mencionei nesta apresen
tação. Sentir e avaliar a multivalência nos lembra que, se a fotografia se 
refere à qualidade do ver, a história oral terá que ver com a qualidade do 
escutar. Em ambos os casos, estas qualidades exigem níveis de diálogo, 
interação e troca ou ativos - algumas vezes implicitamente, como no traba
lho de mestres da fotografia documental, como Rogovin e Salgado, outras 
explicitamente, como no próprio processo histórico oral e, quase sempre 
indispensavelmente, se nós e os sujeitos de nossos temas documentais qui
sermos ter esperança de entender complexas transformações sociais, cru
zando o hiato de classe e poder, e de nos entender uns aos outros. 



ENTRE TEXTO E FOTOS: CONTANDO A HISTORIA DE LINDA LORD 
E DO FECHAMENTO DA PENOBSCOT POULTRY* 

Alicia J. Rouverol 

Em 24 de fevereiro de 1988, a Penobscot Poultry- última processadora 
de frangos do Maine - fechou suas portas, encerrando as atividades 
de uma indústria do ramo avícola que um dia fora produtiva e 

competitiva em nível nacional. Localizada na comunidade costeira de Belfast 
(população: 6.200), a Penobscot Poultry havia sido a única empregadora de 
porte no Condado de Waldo, e seu destino levou ao desemprego mais de mil 
pessoas. Sofrendo já alto índice de desemprego, Belfast, Maine, tinha muito 
pouco a oferecer como alternativa de emprego para esses trabalhadores 
demitidos. 

O fechamento da Penobscot não é um incidente isolado. É parte de uma 
tendência maior de declínio industrial que afeta todas as regiões do país. 
Conquanto os historiadores tenham dado considerável atenção ao impacto 
da industrialização na vida das mulheres, há uma carência de literatura 
sobre as consequências desta desindustrialização. Em meu trabalho explo
rarei este importante fenômeno social e econômico nos níveis individual e 
local, enfocando o fechamento da Penobscot e seu efeito na vida de uma 
determinada operária: Linda Lord. 

Quero começar descrevendo as particularidades que envolveram o fecha
mento da indústria e como ele afetou Linda de maneira singular, devido, 
precisamente, a seu sexo - apesar de gênero não ter sido o único fator em 
ação aqui. Como, porém, nosso painel aborda a inter-relação entre narrativa 
de história oral e fotografias, falarei também de como construímos nosso 
livro, ora em vias de publicação, I Was Content and Not Content: The Story of 
Linda Lord and the Closing of Penobscot Poultry, e ainda como, através de texto e 

* Tradução de Paulo Martins Garchet. 



fotografias, desenvolvemos esta "narrativa da desindustrialização". O que 
diz nosso livro - uma justaposição de texto e imagens - sobre o declínio 
industrial e o significado de seu impacto nos trabalhadores locais e suas 
comunidades; o poder de texto e imagens na configuração deste contar ou 
recontar a desindustrialização? 

Finalmente, encerrarei abordando algumas das questões metodológicas 
que moldaram meu entendimento da experiência de Linda Lord na 
Penobscot Poultry e alteraram a história que contamos nesse livro. Recorri 
a entrevistas, jornais e documentos governamentais para posicionar a nar
rativa de Linda Lord em uma perspectiva de contexto mais ampla. Utilizei 
também história oral colaborativa, como recurso para explorar as ligações 
entre subjetividade, identidade e as políticas de pesquisa documental. Esta 
colaboração teve início quando meus colegas Cedric Chatterley e Stephen 
Cole conduziram extensas entrevistas com Linda Lord entre 1988 e 1989, 
mas tomou novo significado quando envolvi Linda na análise dessas entre
vistas. Os resultados foram surpreendentes e tiveram marcante influência 
no projeto do livro de história oral/fotografia de que estamos falando. Darei 
especial atenção, aqui, à reação de Linda à nossa análise inicial de sua nar
rativa e comentarei como sua própria análise subsequente influenciou nosso 
entendimento do impacto do fechamento da Penobscot. Permitam-me pri
meiro fornecer algumas informações sobre o contexto da indústria avícola 
no estado do Maine e, então, situar Linda e a família Lord na história desta 
indústria. 

A criação de aves nos Estados Unidos data da fundação de Jamestown1 e 
foi uma operação essencialmente doméstica durante bem mais de duzen
tos anos.2 Por volta de 1860, a indústria avícola do Maine estava quase que 
exclusivamente voltada para a produção de ovos, que fornecia milhares, 
anualmente, à cidade de Boston. Na década de 1920, os frangos ou eram 
vendidos localmente, ou entregues por caminhões diretamente aos mer
cados das cidades.3 Foi na década de 40 que a indústria de processamento 
de frangos - indústria em que trabalhou Linda Lord - finalmente 
deslanchou. 

1 Jamestown, no atual estado da Virgínia, foi o primeiro assentamento inglês na Amé
rica, fundado cm 1607. O nome homenageava James I, então rei da Inglaterra. 

2 Hanke, O. A.; Skinncr, J. L. c Florea, J. H. (cds.). American Poultry History. Madison, Wl: 
American Poultry Historical Society, Inc., 1974, p. 200-372. 

3 Barringer, R. E. An Economic Perspective on Waldo County, palestra proferida na 
abertura da exposição original do projeto. Belfast, Maine: Belfast Free Library, 23 de 
fevereiro de 1989. 



Os desenvolvimentos tecnológicos, aliados à demanda ampliada do mer
cado, alimentaram a indústria, tanto durante a Segunda Guerra, quanto 
imediatamente depois.4 Por volta de 1954, a produção de aves era a maior e 
mais importante atividade agrícola do estado do Maine. Por volta de 1971 a 
indústria atingiu seu ápice.5 Apesar do Maine ser apenas o décimo produtor 
de frangos processados do país à época, Belfast se cognominava "A Capital 
Mundial do Frango".6 A comunidade, claramente, se percebia como um 
centro de processamento de aves e, para Belfast, os frangos, de fato, eram um 
negócio de porte. 

A Penobscot Poultry foi fundada em Belfast, em 1949, por Al Savitz, que 
depois a vendeu, e tornou a comprá-la com financiamento da família Lewis. 
Com a morte de Savitz pouco tempo depois, os Lewis - o pai George e o 
filho Bernard - assumiram a Penobscot.7 Natural da Polônia e filho de um 
açougueiro, George Lewis tinha uma longa carreira em processamento e 
armazenamento frigorificado de peixe e carne, bem como no mercado imo
biliário. Tornou-se milionário e um dos empresários e filantropos mais 
proeminentes do Maine.8 Seu filho, Bernard Lewis, sucedeu-o após sua 
morte, em 1987. Bernie contraiu câncer logo após a morte de seu pai e 
pouco depois fechou a Penobscot Poultry. O próprio Lewis admitiu que 
fechara a companhia não só pelas perdas ostensivas da família, de cinco e 
meio milhões de dólares, mas também devido à pressão familiar para vendê-
la ou liquidá-la.9 Na verdade, Linda Lord e outras pessoas familiarizadas 
com a indústria avícola do Maine afirmaram que a Penobscot poderia ter 
sobrevivido se os filhos de Lewis tivessem tido o mesmo compromisso 
demonstrado por seu pai e por seu avô com a exploração do negócio de 
processamento de aves.10 

4 Hanke, p. 420, 558-560. 

5 Barringer. An Economic Perspective, op. cit, p.5-6. Ver também Barringer, Waldo County: 
Historical Profile. Manuscrito inédito, 1989, p. 6. 

6 U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract ofthe United States 1973. Washington, D.C.: 
Government Print, 1973; Waldo County: An Area Where Industry, Agricullure, Recrealional 
Industries Complement Each Other. Maine Sunday Telegram, 4 de março de 1973. 

7 Bernard Lewis, palestra proferida na inauguração da exposição do projeto original. 
Belfast, Maine: 23 de fevereiro de 1989. Belfast Free Library, p. 12. 

8 George I. Lewis, 83, Philanthropist, Dies. Morre George I. Lewis, 83, Filantropo. Portland 
Press Herald, 16 de maio de 1987, p. 37. 

9 Lewis, p. 22. 

10 Comunicação pessoal da autora com Linda Lord, 7 de agosto de 1994; com o jornalista 
de Belfast, Jay Davis, 8 de agosto de 1994; com dr. Harris (Zoologia c Veterinária, Univer
sidade do Maine), 2 de abril de 1993. 



As razões mais frequentemente aventadas para explicar o destino da 
indústria avícola do Maine, contudo, incluem custo de combustíveis, des
pesa de transporte de grãos e, especialmente, concorrência com os merca
dos do Sul, que ofereciam mão-de-obra mais barata.11 Contudo, outros 
fatores também contribuíram para o fracasso da indústria: administração 
fraca, políticas governamentais problemáticas e empréstimos insustentá
veis. Alguns críticos culpam as companhias avícolas por não reinvestirem 
adequadamente na indústria.12 Estudos sobre a desindustrialização revelam 
que, frequentemente, as fábricas são fechadas não apenas porque deixaram 
de ser lucrativas, mas porque já não são lucrativas "o bastante".13 A Penobscot 
Poultry - e a indústria avícola do Maine como um todo - pode bem enqua¬ 
drar-se neste padrão de declínio industrial. 

Ao lado da história do fechamento da Penobscot está a história de Linda 
Lord, cuja família - de modo não muito diverso da família de George e Bernard 
Lewis - estava intimamente ligada à criação de aves. Nascida em Waterville, 
Maine, em 1948, Linda cresceu na comunidade rural de Brooks, apenas 24 
Km a oeste de Belfast, onde se localizava a Penobscot. Seu pai, Philip Lord, 
havia trabalhado para a Universidade do Maine, testando o sangue dos fran
gos para controle de pullorum,14 e ela se lembra vividamente de tê-lo ajudado 
em seu trabalho quando criança. A família também criava galinhas poedeiras 

11 Para uma discussão sobre a indústria avícola do Maine e sua concorrência com merca
dos do Sul, ver Cartter, C. T. The U.S. Broiler Boom: New Pressures and New Possibililies for 
Maine's Coníract Poultry Growers. Bath, Maine: Coastal Enterprises, 1980, p. 2-18. Para 
uma discussão sobre como o Sul historicamente atraiu a indústria reprimindo salários c 
condições, ver Cobb, J. C. The Selling of the South: The Southern Crusade for Industrial 
Development 1936-1980. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1982. 

12 Goodman, D. Belfast Now and Tomorrow, Maine Times, 18 de julho de 1980, p. 3. 

13 Bluestone, B. e Harrison, B. The Deindustrialization of America: Plant Closings, Community 
Abandonment, and the Dismantling of Basic Industry. Nova York: Basic Books, Inc., 1982, p. 
6-7. Para um exemplo recente, ver também Rimer, S. Fali of a Shirtmaking Legend 
Shakes its Maine Hometown, The New York Times, 15 de maio de 1996: Al, Al3. Em 6 
de maio de 1996, o grupo Warmco anunciou que iria vender ou fechar sua divisão de 
Waterville da Hathaway, â mais antiga fábrica de camisas do país, apesar do fato de que a 
companhia acabara de duplicar sua produtividade. Entre outras estratégias, os trabalha
dores - 95% dos quais mulheres - tinham aberto mão de seus aumentos em um esforço 
para manter a fábrica aberta. Linda J. Wachner, a principal executiva, declarara que a 
divisão de Waterville seria fechada porque "não estava ganhando dinheiro" (A13). Sua 
companhia, cujas afiliadas incluem importantes linhas de vestuário, como a Calvin Klein 
e a Ralph Lauren, tivera um lucro líquido de US$46.5 milhões em 1995. O salário de 
Wachner em 1995 totalizara US$10 milhões, entre salário e ações. Para uma discussão 
mais detalhada sobre mobilidade do capital c formas de desinvestimento, ver Bluestone 
e Harrison, p. 140-190. 

14 Nome científico da doença conhecida como "diarreia branca dos pintos", provocada 
por bactérias do gênero salmonela. 



e Linda, como tantas outras crianças que cresceram no meio rural, ajudava 
nessas tarefas. Em suas próprias palavras, "qualquer coisa que precisasse ser 
feita ... quando (eles) iam cuidar das aves". Embora Linda diga que cresceu 
"no meio" das aves, o que a levou a optar pelo emprego na Penobscot foi o 
salário, melhor que o de qualquer outro negócio da região - melhor, especi
almente, que o do sazonal ramo de turismo, hoje o número um da economia 
do Maine. Linda entrou para a Penobscot pouco depois de concluir o secun
dário, e sua posição inicial foi na unidade de chocadeiras, e depois na de 
processamento industrial. "Eu tinha procurado outros empregos", diz ela 
"e aí pensei: bem, eu já trabalhei para a companhia, melhor ficar com ela. E, 
então, fui para a Penobscot." 

Quando começou a trabalhar na unidade industrial, seu primeiro serviço 
foi na "transferência" - pendurando os frangos nas linhas mecanizadas da 
fábrica. Depois de cinco anos e repetidos casos de septicemia, optou por 
passar para o "túnel do sangue", onde degolava manualmente as aves até 
que a companhia instalou um equipamento que cortava automaticamente 
os pescoços, ao qual ela passou a dar apoio. Durante 15 dos vinte anos que 
trabalhou na Penobscot, Linda ficou no "túnel de sangue". Em um acidente 
de trabalho perdeu a visão do olho direito e lutou muito para obter uma 
indenização. Em 1984 aderiu a uma greve por salários mais altos e melhores 
benefícios. Solteira e sustentando a si mesma à época do fechamento da 
fábrica, sua meta era ficar e encontrar emprego na área de Belfast, para 
continuar perto da família e cuidar de seus pais, então já idosos. 

Qual o papel do gênero na experiência de Linda na Penobscot Poultry e 
nos eventos que se sucederam a seu fechamento? O gênero teve papel signi
ficativo; porém, a classe, a cultura rural e outros fatores também moldaram 
sua experiência de vida. As escolhas de Linda frequentemente iam contra os 
papéis esperados de seu sexo. Ao construir uma vida não tradicional, no 
trabalho e em casa, Linda Lord viveu uma experiência que pode servir como 
exemplo, encorajando-nos a ultrapassar falsas dicotomias e considerar as 
conexões - tanto as similaridades quanto as diferenças - entre as culturas 
de trabalho dos homens e das mulheres.15 É precisamente na complexidade 
da história de Linda que está seu valor para nós, como acadêmicos; porque 
são as histórias individuais reveladas através da história oral que 
frequentemente questionam nossas generalizações históricas.16 A história 

15 Baron, A. Gender and Labor History: Learning from thc Past, Looking to the Future, 
In: Work Engendered: Toward a New History of American Labor, Baron, A. (cd.), Ithaca, Nova 
York: Cornell University Press, 1991, p. 23. Baron se reporta, aqui, a Linda Kerber. 
Separate Spheres, Female Worlds, Woman's Place: Thc Rhetoric of Women's History. 
Journal of American History 75, junho de 1988, p. 9-39. 
16 Biel, S. The Left and Public Memory. Reviews in American History, v. 23, 1995, p. 704-709. 



oral colaborativa, como mostrarei, tem complicações adicionais, mas enri
quece nosso entendimento. 

Primeiro, e mais importante, os aspectos econômicos tiveram papel fun
damental nas opções de Linda com relação a seu emprego na Penobscot 
Poultry. Quando procurou trabalho, logo após deixar o secundário, "era (a 
Penobscot) praticamente o único lugar onde estavam contratando", disse 
ela. Depois da experiência na área de "transferência", Linda preferiu passar 
para o "túnel do sangue" não apenas devido aos riscos de septicemia asso
ciados com a "transferência", mas porque o salário era muito melhor. "Na
quele tempo eu estava no meio de um divórcio", disse, "e por isso estava 
correndo atrás de ganhar o máximo que pudesse para poder me sustentar." 
Linda foi forçada pela necessidade econômica a aceitar e manter um em
prego que a levava a trabalhar em relativo isolamento e em condições 
menos que ideais, coberta de sangue e poeira. Mas era, também, uma das 
funções de melhor remuneração da fábrica e uma posição ocupada predo
minantemente por homens.17 

Porém, Linda não aceitou o emprego na Penobscot apenas por causa do 
salário, mas também porque queria ficar perto de casa: sua mãe estava doen
te e seu pai já era idoso. Embora ela mesma admita que "não era um trabalho 
muito agradável", Linda escolheu permanecer na Penobscot porque isto lhe 
permitia cumprir suas obrigações familiares. A irmã de Linda e um de seus 
irmãos haviam mudado para outro lugar do estado; seu irmão mais velho 
ficara na área e morava perto da casa de sua família, a uma distância que 
podia ser coberta a pé, mas não era o principal encarregado dos pais. Ela é 
quem o era. De modo bastante similar aos trabalhadores da indústria de 
vestuário na virada do século que foram estudados pelo historiador Thomas 
Dublin - especialmente os sapateiros de Lynn, alguns dos quais haviam 
migrado do campo circunvizinho -, Linda escolheu trabalhar na cidade, 
mas permaneceu, essencialmente, em sua comunidade natal.18 Embora não 

17 O salário inicial de Linda na Penobscot, em 1967, era cerca de US$3.25 por hora. Mais de 
vinte anos depois, quando a Penobscot fechou cm 1988, estava ganhando US$5.69 por 
hora. Naquela época, as funções que pagavam melhor na fábrica incluíam a de motorista 
de caminhões, de pesagem e a de espetar os frangos, executada por Linda Lord. 

18 Dublin, T. Transforming Women's Work: New England Lives in the Industrial Revolution. 
Ithaca, Nova York: Cornell University Press, 1994, p. 119-151; particularmente 130-137. 
Há uma quantidade de paralelos interessantes entre os sapateiros de Lynn na virada do 
século c a experiência de Linda Lord na indústria avícola. Evidentemente, a continuidade 
através de gerações era comum entre os sapateiros de Lynn, e uma grande proporção de 
pais estava empregada na indústria. Antes de 1855, a indústria de calçados fora transferida 
de dentro das casas, c Dublin depreende que diversas filhas da área rural começaram a 
assumir a função de amarrar sapatos primeiro dentro das próprias casas. Para essas 
mulheres, a entrada nas fábricas de Lynn parecia estar a poucos passos de distância. 



residisse na casa da família, quando efetivamente foi viver por conta própria 
depois de seu casamento, comprou a casa de sua avó, no centro da aldeia de 
Brooks, a menos de um quilômetro e meio de onde morava sua família. Embo
ra motivada pela necessidade econômica, Linda não usou seus ganhos para 
suplementar a renda familiar (como fizeram os sapateiros de Lynn); ela fez-se 
arrimo de sua própria casa. Porém, ajudou de fato a cuidar de sua família, um 
apoio que é crítico e que, frequentemente, esquecemos de considerar em 
nosso entendimento das contribuições econômicas das mulheres quando 
analisamos a economia familiar ampliada. E este papel recaiu sobre seus om
bros precisamente por causa de seu sexo e de seu lugar na estrutura familiar. 

As escolhas de Linda no mundo do trabalho não foram, de modo algum, 
tradicionais. Não apenas porque optou pelos serviço na fábrica, em lugar de 
outros: dentro da própria fábrica, ela também ocupou uma posição não 
tradicional. Depois de trabalhar na "transferência" (uma posição ocupada 
tanto por homens quanto por mulheres), Linda não passou às linhas de 
evisceração, ou a outras fases do processamento onde trabalhava a maioria 
das mulheres da Penobscot. Optou, ao invés, por trabalhar no "túnel do 
sangue". Não apenas era raro ver uma mulher nesta posição na indústria, 
como era extremamente raro aquelas que ali estivessem permanecerem 15 
anos, como Linda o fez. De fato, ela comentou que provavelmente teria 
continuado nesta posição se a fábrica não tivesse fechado. 

Como foi que Linda quebrou a barreira do gênero? De modo bem simples 
- como outras mulheres que entrevistei, oriundas de famílias de campone
ses ou pescadores -, ela não encontrou os mesmos tipos de constrangimen
tos de gênero que são experimentados pelas trabalhadoras urbanas. Precisa
mente porque havia crescido em um ambiente rural - e sempre havia execu
tado uma série de tarefas de casa e da fazenda que não são gênero-específicas 
-, ocupar uma posição tradicionalmente masculina não a embaraçava. "Eu 
era o tipo de garota que nada me incomodava quando cresci - nem sangue, 
nem nada dessas coisas", comentou Linda. "Eu acho que, por ser uma garo
ta da roça, educada em uma fazenda, essas coisas, sangue nunca me incomo
dou." Mais tarde, fora da fita, ela disse: "Quando aceitei aquela posição no 
pau de degola, todo mundo riu de mim - disseram que eu jamais ia conse
guir fazer o serviço. Eu fui a primeira mulher a fazê-lo - mostrei a eles, a 
esses danados desses homens!" Linda desafiou a tipologia de funções por 
sexo que prevalecia na indústria insistindo em seu direito a ser tratada 
como seus colegas homens.19 

19 Para um interessante paralelo quanto à luta contra barreiras de gênero, ver Cobble, S. D. 
Drawing lhe Line: The Construclion of a Gendered Work Force in lhe Food Induslry. In: Baron 
A. (ed.) Work Engendered: Toward a New History of American Labor, lthaca, Nova York: Cornell Universily 
Press, 1991, p. 221. Linda foi a primeira mulher, na Penobscot, a trabalhar no "túnel do 
sangue", e pode ler sido a primeira a ocupar esta posição em qualquer lugar do estado. 



O gênero certamente influiu nas outras experiências de Linda na 
Penobscot, em graus maiores e menores. Ela sofreu assédio sexual no em
prego: "Tive um (gerente) que foi uma dureza - tentou me demitir, mas não 
conseguiu. Mantive o pé firme." Linda soube se defender nessas ocasiões, 
mas também participou de ações coletivas em favor de seus colegas de traba
lho. Como superintendente de linha, participou de uma greve por salários 
maiores e melhores benefícios. A greve não teve sucesso, mas ela continuou 
a agir na defesa de seus próprios direitos e dos de seus colegas de trabalho. 
Não apenas batalhou por uma indenização quando perdeu a visão em um 
acidente de trabalho, como, com a informação obtida no processo, ajudou 
outros empregados que enfrentavam problemas de septicemia causada pelo 
trabalho com os frangos. "Quando alguém está errado eu realmente luto 
pelos meus direitos", declarou. "E ajudei muitas outras pessoas lá. Porque, 
quando fui superintendente de linha e assistente de superintendente geral, 
cheguei à conclusão de que as pessoas estavam certas e a companhia errada, 
e realmente saí do meu caminho para lutar por eles - você sabe -, conseguir 
o que eles precisavam." Mesmo quando criança ela sempre manteve suas 
posições. Linda comentou em uma conversa recente: "Eu acho que foi a 
maneira como fui criada." Ela disse que foi criada para ser uma "moça de 
bom coração". Contudo, Linda acredita que sua tendência para lutar pelos 
mais fracos pode, na verdade, estar ligada a seu papel de "ovelha negra da 
família", sempre tendo que se defender por si só.20 Tais comentários indicam 
a gama de influências - incluídos gênero, valores rurais e dinâmica familiar 
- que afetaram seu comportamento e suas escolhas enquanto trabalhou na 
Penobscot. 

É com o fechamento da fábrica, contudo, que alcançamos um enten
dimento mais penetrante de como o gênero influiu na experiência de 
Linda Lord, o que, por sua vez, pode nos informar sobre o impacto 
genérico dos fechamentos de fábricas. Até o presente temos poucos 
dados sólidos sobre os custos sociais da desindustrialização, tanto para 
os homens quanto para as mulheres, mas os estudos existentes indicam 
que tais custos são consideráveis. No mínimo, o fechamento de uma 
indústria produz desemprego no curto prazo. Não apenas os trabalha
dores perdem seus empregos, como, frequentemente, os empregos sub
sequentes que encontram não propiciam renda comparável.21 Tendo 

20 Comunicação pessoal da autora com Linda Lord cm 13 de maio de 1996. 
21 Wallace M.e Rothschild, J. Plant Closings, Capital Flight, and Worker Dislocation: The 
Long Shadow of Dcindustrialization. In: M. Wallace, M. c Rothschild, J. (eds.), 
Deindustrialization and the Restructuring of American Industry, Research in Politics and Socicty, 
Greenwich, CT: JAI Press Inc., v. 3, 1988, p. 19-20. 



perdido o tempo de casa, ficam vulneráveis a demissões no novo empre
go. Essas consequências são particularmente graves durante uma 
recessão e nas cidades ou regiões onde haja poucas oportunidades de 
emprego. Estudos revelam que pelo menos um terço dos que são afeta-
dos pelo fechamento de uma fábrica irão enfrentar desemprego de lon
go prazo.22 No caso das mulheres, é duas vezes maior a probabilidade de 
que ainda estejam desempregadas um ano depois de perderem seu em
prego.23 Os trabalhadores mais velhos, quando dispensados, também pas
sam por longos períodos de desemprego e vêem declinar suas trajetórias de 
ganhos.24 Também as minorias são particularmente vulneráveis devido à sua 
concentração no centros urbanos, onde o fechamento de fábricas tem sido 
maior.25 

Contudo, a incidência de perda de empregos, a duração do desemprego e a 
estabilidade prejudicada são apenas alguns dos muitos custos pessoais asso
ciados com os fechamentos de fábricas. Frequentemente, os trabalhadores e 
suas famílias acabam por exaurir suas reservas e podem ser forçados a vender 
suas casas para evitar a execução da hipoteca.26 A saúde, física e mental, pode 
também ser negativamente afetada. São comuns as doenças associadas ao 
estresse, bem como de depressão e, até, um número maior de suicídios. As 
famílias e as comunidades também sofrem: os estudos dos efeitos do desem
prego em massa, por exemplo, indicam que há um aumento de violência e 
crime nas comunidades afetadas.27 Porém, uma das principais preocupações 
manifestadas por trabalhadores que sobreviveram a fechamentos de fábricas 
é a perda de benefícios de saúde.28 E, além dos efeitos sobre os indivíduos e 
suas famílias, há também os "efeitos em cascata" dentro da comunidade. 

A experiência de Linda Lord depois do fechamento da Penobscot ilustra 
os efeitos singulares do declínio industrial sobre as mulheres operárias. 
Primeiro, e mais importante, o curso de treinamento para novas funções -
frequentemente alardeado como um apoio para que os trabalhadores pos-

22 Blucstonc e Harrrison, p. 51-53. 

23 Bluestonc e Harrison, p. 54 

24 Folbre, N. R.; Leighton, J. L. c Roderick, M. R. Legislation in Maine. In: Staudohar, P. D. 
e Brown, H. E. (eds.), Deindustrialization and Plani Closure, Lcxington, MA: D. C. Heath 
and Company, 1987, p. 294. 

25 Bluestone e Harrison, p. 54-55. 

26 Bluestone c Harrison, p. 63-72. 

27 Wallace c Rothschild, p. 22-24. 

28 Bratlett, D. e Steele, J. America: What Went Wrong? Kansas City: Andrews and McMeel, 
1992, p. 140-134. 



sam começar uma nova vida - não facilitou a habilitação de Linda para a era 
pós-industrial. Tendo perdido um olho no emprego, ela estava mal equipada 
para manter a carga de leitura que fazia parte do curso sobre fornalhas a óleo 
em que se matriculou. Talvez igualmente desencorajadora foi a experiência 
de ter sido - literalmente - posta de lado pelos homens da turma quando 
todos os alunos se amontoavam em volta do queimador de óleo para as, aulas 
práticas. Linda abandonou o curso e continuou procurando emprego, mas 
sentiu-se prejudicada neste processo, não apenas por suas dificuldades no 
curso de treinamento, como também por não ter um nível mais alto de 
educação. Como disse, falando de seu irmão mais velho, "Ele tem a educação 
por trás dele, de modo que vai poder sair e encontrar outro emprego bom em 
algum lugar." O diploma de mestrado de seu irmão permitiu-lhe se 
reaparelhar e obter emprego com muito mais rapidez que sua irmã.29 

É interessante observar que Linda desafiou as estatísticas de outras ma
neiras; nesse sentido, sua experiência pode ter sido a exceção, antes que a 
regra. Dentro de seis meses encontrou trabalho em uma fábrica local de 
cordas, que empregava entre trinta e 35 operários. Embora tenha um sólido 
pacote de benefícios médicos, não tem direito a benefícios de aposentadoria. 
Com os cortes na indústria da defesa e as demissões resultantes, a segurança 
no emprego e sua estabilidade econômica de longo prazo continuam incer
tas. Linda sente que melhorou sua situação de trabalho, apesar da insegu
rança no emprego. O serviço é muito mais limpo e ela recebe mais por hora 
trabalhada, embora seja paga por produção. Como ela mesma diz, "Bem, 
posso garantir que ficar olhando dez milhas de corda passa muito mais 
rápido que vigiar galinhas passando em uma linha (de produção)." Mais 
importante, contudo, Linda sente que o emprego lhe permitiu ficar em sua 
comunidade natal e cuidar de sua família. 

Linda - como tantos outros trabalhadores deslocados - não optou pelo 
antídoto que se sugere com maior frequência àqueles que não conseguem 
mais ganhar a vida em uma área desindustrializada. Estudos revelam que, 
conquanto as pessoas migrem por razões econômicas, os trabalhadores em
pregados raramente sacrificam seus empregos para se transferir outra região 
que ofereça melhores salários. Os custos económicos de uma mudança são 
apenas uma de muitas considerações. Os custos psicológicos, a perda das 

29 Em uma conversa com Linda no dia 13 de maio de 1996, vim a saber que seu irmão não 
era o único membro da família com educação mais elevada. Sua irmã também frequen
tara a universidade, obtivera um diploma de professora e lecionara em Hartford, CT, antes 
de retornar para a área de Portland. Linda mencionou em sua história oral que logo após 
o secundário ela (Linda) fora internada em um hospital para uma operação, e ficara um 
ano sem poder trabalhar. Não ficou claro se isto afetou suas possibilidades de cursar uma 
faculdade. Nunca pressionamos Linda a respeito deste ponto específico. 



amizades e dos vínculos comunitários que estão associados à migração não 
podem ser medidos com facilidade.30 E nem sempre a migração é uma opção 
viável. As famílias cujos cabeças são trabalhadores em meio de carreira têm, 
frequentemente, obrigações financeiras que os impedem de mudar e aceitar 
"qualquer emprego" com salário menor.31 As mulheres - especialmente as 
mães solteiras - não podem facilmente pegar suas coisas e mudar para outra 
área em busca de trabalho. As mulheres que têm a responsabilidade de 
cuidar de pais idosos ou enfermos - como frequentemente acontece em 
nossa sociedade - têm sua mobilidade restringida do mesmo modo. "E não 
se pode mudar um pai que cresceu, viveu e que, na verdade, espera morrer 
em um determinado lugar. Uma sociedade não pode exigir que tal pessoa 
parta", como comenta a historiadora Paula Petrik.32 Linda Lord quis ficar 
na área de Belfast, não apenas porque Brooks era seu lar, mas também 
porque precisava - e queria - cuidar de seus pais idosos. 

Contudo, não podemos avaliar a experiência de Linda dentro dos limites de 
seus próprios objetivos e interesses pessoais, e de sua posição dentro da estru
tura familiar, um ponto ressaltado por Dublin em seu recente livro Transforming 
Women's Work.33 A comunidade de Linda foi fundamental em sua decisão de 
permanecer na região após o fechamento da Penobscot. Permitam-me expli
car. Linda serve há já 25 anos no corpo voluntário de bombeiros de Brooks, 
além de ter sido atendente de ambulância durante dez anos, carreira que ela 
afirma ser a que teria seguido se tivesse prosseguido seus estudos. Ela conti
nua a ajudar amigos e membros da comunidade à qualquer menção de neces
sidade, seja o dono de um restaurante local com problemas com seu sistema de 
aquecimento, seja um amigo que precisa de ajuda para matar algumas gali
nhas em casa. Ao longo dos últimos vinte anos, Linda tocou bateria em ban
das locais de música country; o conjunto com o qual toca no momento, a Frye 
Mountain Band, já tem compromissos agendados para o verão. E a chegada do 
verão também lhe permitirá tirar da garagem sua motocicleta e seu trike (mo
tocicleta de três rodas, uma de suas aquisições mais recentes). Linda também 
adora caçar e pescar, e gosta de viver no campo com seus cachorros. São todos 
esses aspectos da vida de Linda - não apenas seu papel de quem cuida da 
família - que a mantêm casada, talvez no sentido mais verdadeiro da palavra, 

30 Bluestone e Harrison, p. 99-103 

31 Wallace e Rothschild, p. 24. 
32 Petrik, P. Walking the Line: Women in Industrial Labor, palestra proferida na inaugu
ração da exposição original do projeto, Belfast, Mainc: Belfast Free Library, 23 de feverei
ro de 1989, p. 4-5. 

33 Dublin, p. 11. 



com sua comunidade natal de Brooks, no Maine. Como observou a historia
dora Laurel Thatcher Ulrich, "a vizinhança, em todas as suas ramificações, é 
um dos aspectos mais importantes da história feminina na América, e um 
aspecto frequentemente negligenciado".34 Explorando o papel das comuni
dades nas vidas de mulheres como Linda Lord, podemos começar a ampliar 
nosso entendimento de por que é pouco provável que as mulheres, em pleno 
declínio industrial, consigam se desenraizar de seus lares e comunidades para 
procurar outros empregos melhores em outros lugares. Podemos ter também 
insights sobre os fatores que, além das considerações das esferas individual e 
familiar, influenciam as escolhas e motivações das mulheres. 

Dizer que o gênero de Linda limitou sua mobilidade, tanto antes quanto 
depois da Penobscot, é uma avaliação razoável; dizer que ela era apenas "um 
braço da economia de sua família" seria prestar-lhe um tremendo desserviço. 
Embora não invoque o termo feminista para si mesma, Linda concorda com 
a maioria de seus princípios fundamentais. Ela é uma cidadã do Maine que 
trabalha duro e sustenta a si mesma. Ainda que Linda possa ter sido explo
rada, tanto na Penobscot, quanto na Belfast Rope, ela fez escolhas que 
frequentemente atenderam seus próprios interesses. 

Entender os "interesses" de Linda provou ser o desafio crucial deste proje¬ 
to. "Eu estava e não estava contente", foi o comentário de Linda Lord a 
respeito de seu trabalho na Penobscot. E esta declaração, aparentemente 
paradoxal, tornou-se o ponto central de nosso estudo à medida que tentáva
mos compreender quem era Linda exatamente, por que ela havia aceito o 
emprego na Penobscot e lá permanecera durante vinte anos e se, como tra
balhadora, havia-se demonstrado diligente ao enfrentar as circunstâncias 
menos que ideais que enfrentou. Foi neste ponto que a metodologia do 
projeto moldou seu resultado. 

Inicialmente não esperávamos mais que documentar fotograficamente o 
fechamento da Penobscot. Um encontro casual no dia da festa de fechamen
to da fábrica foi em parte responsável pela ampliação deste objetivo inicial: 
o historiador oral Steve Cole e o fotógrafo Cedric Chatterley conheceram 
Linda, que lhes contou sua história e concordou em ser entrevistada. Steve 
e Cedric conduziram juntos as primeiras duas entrevistas, em torno das 
quais desenvolveram-se as demais. Depois, durante o ano que se seguiu ao 
fechamento da fábrica, Cedric continuou a documentar Linda - através de 
fotografias e entrevistas gravadas. Cedric e eu trabalhamos juntos na edição 
da narrativa de Linda e das fotografias que ele fizera, com o intuito de criar 

34 Ulrich, L. T. A Friendly Ncighbor': Social Dimensions of Daily Work in Northern 
Colonial New England. Feminist Studies, v. 6, n. 2, verão de 1980, p. 403. 



uma exposição itinerante, exposição esta que, em 1989-90, levamos a todos 
os cantos do estado, em um esforço para chamar atenção para o fechamento 
da Penobscot. Através de foros públicos em cada local, tentamos engajar os 
acadêmicos locais e os membros da platéia em discussões sobre o impacto do 
fechamento de fábricas em suas próprias comunidades. Inspirados por suas 
narrativas e, especialmente, pela história de Linda, Cedric e eu decidimos 
começar a trabalhar em um livro. 

No início desse trabalho, Steve, Cedric e eu invariavelmente aplicávamos 
nossas próprias lentes culturais, nossos próprios preconceitos ao processo. 
Todo documentalista o faz. Porém, nosso objetivo ao criar o livro era tentar 
tornar estas perspectivas e preconceitos claros para o leitor, de modo que ele, 
ou ela, entendesse que não estávamos apenas "contando a história de Lin
da", mas, recontando sua história e, consequentemente, também recontando 
esta "narrativa da desindustrialização". A história que contamos mudou 
significativamente ao longo do tempo e, através do envolvimento da própria 
Linda, tomou nova forma: ficou menos romântica, menos nostálgica e mais 
complexa e ricamente disposta em camadas. O que começou como perspec
tivas de paradoxo em torno de sua experiência na Penobscot, assumiu uma 
natureza multifacetada e polifônica. Vimo-nos contando múltiplas históri
as da experiência de Linda, e em diversos níveis (até por múltiplos autores). 
Nossa esperança é que a história que contamos permita um maior entendi
mento das nuanças do que representa o fechamento de uma fábrica para as 
comunidades, nos níveis individual e local. 

Como procedemos ao fazer este livro? Que decisões tomamos e por quê? 
Na parte do livro que trata da metodologia eu abordo este processo em 
detalhe, de modo que, aqui, farei apenas um rápido esboço de nossas deci
sões editoriais e mostrarei como elas estão ligadas a nossas perspectivas e 
abordagens, como historiadores orais e fotógrafos. Para a exposição, havía
mos inserido o mínimo de texto possível, de modo a manter a atenção dos 
observadores. Incluímos apenas a narrativa de Linda, sem as perguntas dos 
entrevistadores. Enfocamos suas passagens de mais impacto e, em sua maior 
parte, escolhemos um texto que fosse consistente ao longo de toda sua 
narrativa, colocando texto específico com imagens específicas. Para o livro, 
fizemos escolhas editoriais muito diferentes, em parte porque este seria de 
fato um livro - o leitor poderia literalmente gastar tempo com a narrativa e 
com as fotografias. E assim voltamos às transcrições originais e reeditamos 
todas as nove entrevistas. Desta vez optamos por incluir nossas perguntas 
como entrevistadores não apenas para apresentar o contexto dos comentá
rios de Linda, para alertar os leitores para o fato de que o que estavam lendo 
era uma entrevista. Quisemos evitar apresentar a entrevista de Linda como 



uma narrativa contínua, procurando, ao contrário, mostrar que era de 
fato um diálogo: Linda não estava apenas "contando sua história", mas 
respondendo a perguntas que frequentemente eram bastante dirigidas -
perguntas que moldaram a história que estava contando. Há um inter
câmbio dinâmico acontecendo aí, e negá-lo, ou evitar suas implicações, 
dá a ilusão de que esta narrativa representa um estado mental fixo e 
estático. Não representa. Os comentários que Linda fez refletem seus 
pensamentos e opiniões à época, que podem ou não ter mudado em res
posta às particularidades da situação. E, claro, há a questão do que ela 
não disse nas entrevistas, o que jamais emergiu na narrativa, ou o que 
poderia ter emergido se Steve, Cedric e eu propuséssemos perguntas di
ferentes. Assim, a decisão de incluir nossa própria presença no projeto 
veio a ser nossa primeira decisão editorial. 

Optamos, também, por manter a narrativa em ordem aproximadamente 
cronológica. Inicialmente procuramos fazer apenas as fotografias acompa
nharem o processo de liquidação da fábrica, bem como a experiência de 
Linda em busca de emprego após o fechamento. Mais tarde, esta escolha 
refletiu nosso desejo de contar a história de Linda como a ouvíramos, mos
trando as mutações ao longo do tempo, em sua perspectiva e em suas cir
cunstâncias. Na verdade, este foi um dos aspectos mais desafiadores da 
editoração. "As pessoas falam em espirais, mas lêem em linhas", como Mike 
Frisch me lembrou e Paul Thompson anotou em The Voice ofthe Past35 Por 
isso tive que encontrar maneiras de eliminar as repetições desnecessárias 
para não perder o leitor; e, ao mesmo tempo, queria que permanecesse algo 
da espiral porque nos dava uma idéia das camadas da memória à medida que 
se abriam. 

Nossa opção editorial mais importante surgiu de meu estudo da narrativa 
de Linda, quando comecei a escrever sobre a metodologia. Havíamos encon
trado em suas entrevistas muito material contraditório, que não havíamos 
visto, ou por cima do qual havíamos passado quando fizéramos a editoração 
para a exposição. Para o livro, estas aparentes contradições tornaram-se a 
peça central do projeto. Em um momento, Linda faz comentários incisivos 
sobre como a Lewis poderia ter pago mais; no momento seguinte, ela insiste 
que haviam-na tratado bem. Contudo, ambos esses pontos de vista sobre a 
gerência influenciaram suas experiências lá. Se eliminássemos estes comen
tários aparentemente contraditórios - apenas porque não se encaixavam 
em nossa intenção de contar uma narrativa coerente -, teríamos represen
tado erroneamente sua história ou, simplesmente, teríamos deixado de en¬ 

35 Thompson, P. The Voice of the Past. Oxford: Oxford Univcrsity Press, 1988, p. 243. 



tender sua história. Os próprios comentários de Linda descrevem muito 
bem sua reação à experiência na Penobscot: ela estava "contente e não 
contente" com seu trabalho na fábrica. Em vez de pendermos para as 
"consistências" de sua narrativa, começamos a explorar estes tipos de 
aparentes "inconsistências", e foi aí, essencialmente, que descobrimos a 
chave para a história de Linda, e para a apresentarmos em toda sua rique
za. Aqui descobrimos não apenas as múltiplas perspectivas embutidas na 
narrativa de Linda, mas também a importância de apresentar esta narrati
va através de múltiplas perspectivas, através de um grupo de co-autores e 
colaboradores. 

Nosso processo na coleta, edição e apresentação desta história oral e 
deste material fotográfico resultou, inevitavelmente, em uma espécie 
de "recontagem" da história. Linda disse as palavras, mas Steve, Cedric e 
eu orientamos as perguntas. Linda trabalhou no "túnel do sangue", 
procurou depois emprego, participou de eventos comunitários, mas 
Cedric enfocou essas imagens fotográficas. E, finalmente, a narrativa de 
Linda - embora a mantivéssemos essencialmente intacta - não é apre
sentada verbatim; Cedric e eu a moldamos no momento em que incluí
mos certas coisas e excluímos outras. Como resultado, a história reflete 
não apenas as palavras, impressões e pensamentos de Linda, mas tam
bém as lentes através das quais Cedric, Steve e eu percebemos seu mun
do. Embora nossa meta e intenção sejam contar a história de outra pes
soa, nossa própria história jamais fica inteiramente fora do quadro. A 
edição de textos de história oral nos lembra que a objetividade não é 
apenas um mito, é uma ilusão. 

Considere-se o estilo de entrevista de Steve, que incluiu perguntas 
dirigidas e muito incisivas, especialmente na primeira entrevista. Em
bora não seja uma prática recomendada entre os historiadores orais, 
este estilo foi eficaz no caso de Linda, gerando precisamente a informa
ção que ele buscava. De maneira bastante semelhante, a percepção de 
Cedric da fábrica como "morte mecanizada" certamente conformou as 
imagens que fotografou. A maneira como Cedric e eu percebemos o 
destino da fábrica está refletida em como editamos o texto e o coloca
mos ao lado das fotos. Vejo agora as muitas maneiras pelas quais "inter¬ 
editamos" texto e fotos - intencional e não intencionalmente - para 
contarmos uma história de contradições. Usando tais estratégias, Cedric 
e eu podemos ter realçado o tema do paradoxo neste livro. Consciente
mente (e, estou certa, inconscientemente) enquadramos esta história 
com um olhar privilegiado, privilegiado no sentido de que, como a mai¬ 



oria de nós quando está fazendo este tipo de trabalho, assumimos um 
nível de autoridade em tais escolhas - errada ou acertadamente.36 

Foi ao escrever a introdução ao livro, contudo, que comecei a perceber que 
assumíramos algumas premissas fundamentais sobre a história de Linda Lord. 
Instados pelo colega folclorista Glenn Hinson, decidi levar nossa análise de 
volta a Linda, que nesta altura havia se tornado uma amiga e colega no proje¬ 
to. Em nossa conversa gravada fiz duas perguntas centrais a Linda, com refe
rência a seu trabalho na Penobscot. Queria entender melhor suas motivações 
ao aceitar aquele emprego, e também me indagava se havíamos interpretado 
erroneamente seu comentário "eu estava e não estava contente ", que se 
tornara o tema unificador do livro. Como folclorista, eu presumira que Linda 
havia aceito o emprego na Penobscot devido, primeiramente, às ligações de 
sua família com a indústria - uma premissa comum em nossa disciplina e um 
ponto de vista que eu e Cedric mantivéramos ao longo de todo o projeto. Linda 
insistiu em que, conquanto estivesse familiarizada com galinhas através do 
trabalho de sua família com as aves, fora sua necessidade econômica a razão 
fundamental de aceitar o emprego na Penobscot. Os comentários de Linda 
forçaram-me a abandonar minha visão mais romântica a respeito do background 
rural de sua família e me encorajaram a olhar mais de perto o papel da econo
mia (ou classe) e do gênero em suas opções de trabalho. Ao mesmo tempo, 

36 Tal assunção de autoridade veio a ser criticada recentemente nos campos da antropolo
gia, do folclore e da história. Os etnógrafos começaram a reconhecer, cada vez mais, que 
o trabalho de campo c uma interação comunicativa com o entrevistado, envolvendo não 
apenas lugar c tempo compartilhados, mas autoridade compartilhada. Ver Conquergood, 
D. Rethinking Ethnography: Towards a Criticai Cultural Politics, Communicalion Monographs 
58, 1991: p. 183. Ver também Frisch, M. A Shared Aulhority, xv-xxiv. Em anos recentes, 
o campo da antropologia experimentou uma "crise de representação", na qual os 
etnógrafos começaram a questionar profundamente seu papel no campo. Ver Marcus, G. 
E. e Fischer, M. M. J. Anlhropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the 
Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press, 1986. Já lá se vão os dias em que 
um etnógrafo presumia que poderia estudar uma comunidade e então apresentar um 
texto escrito - um estudo científico "objetivo"- sobre a cultura do "Outro". Hoje, quem 
trabalha no campo não mais tenta ser observador objetivo; antes, luta para "entender a 
conduta humana à medida que ela se revela ao longo do tempo cm relação com seus 
significados para os atores". Ver Rosaldo, R. Culture and Truth: The Remaking of Social 
Analisys, Boston: Bcacon, 1989, p. 37. Existe hoje tanto uma predisposição para compar
tilhar o poder, quanto um entendimento de que isto c essencial para o esforço do 
trabalho de campo.- Tendências recentes na antropologia reflexiva (cm que o pesquisa
dor de campo reconhece sua influencia enquanto pesquisador de campo) e na etnografia 
recíproca (cm que o pesquisador de campo encoraja a resposta c a participação do entre
vistado) tentam modificar ainda mais este equilíbrio de forças, favorecendo o lado do 
indivíduo ou comunidade com quem se esteja trabalhando. O objetivo final, acredito, c 
uma etnografia colaborativa, em que o entrevistado se veja engajado em um diálogo com 
o pesquisador de campo, ambos dialogando com o texto. 



minhas discussões e as de Linda sobre sua declaração "eu estava e não estava 
contente " esclareceram minhas dúvidas em torno de seus sentimentos apa
rentemente paradoxais a respeito do serviço. Sua reação reforçou minha ava
liação de que "contente e não contente" não refletia uma espécie de "consci
ência dividida", mas um entendimento mais holístico de sua experiência de 
vida. Suas perspectivas aparentemente contraditórias eram de fato integra
das.37 À medida que Linda detalhava os fatores que influenciaram sua decisão 
de permanecer em sua comunidade, as múltiplas razões por trás de sua decisão 
tornaram-se mais evidentes. Seu testemunho nos faz lembrar que "gama de 
fatores" estava em jogo: economia, gênero, valores rurais, dinâmicas familia
res, responsabilidades em casa, compromissos familiares, entre outros. Suas 
palavras ("eu estava e não estava contente") implicam paradoxo; mas sua 
história (o que ela efetivamente nos conta através de sua narrativa) implica 
polifonia e, simultaneamente, contém múltiplas tramas e perspectivas.38 

Quanto mais trabalhávamos com a narrativa de Linda, mais entendíamos 
que suas experiências, na Penobscot e depois, não eram situações em preto 
e branco, de isto ou aquilo, não refletiam pensamento dicótomo, o tipo de 
pensamento que pode paralisar Linda ou qualquer um de nós; o tipo de 
paralisia que faz vastos e complexos desenvolvimentos econômicos e sociais 
- como o declínio industrial - parecerem insuperáveis. A capacidade de 
Linda de abraçar todos os aspectos de sua experiência, sua disponibilidade 
para reconhecer essas necessidades e desejos, preocupações e interesses 
conflitantes, pode bem ser um exemplo para todos nós. Ao apresentarmos 
todo o espectro da experiência de Linda na Penobscot - sua visão de seus 
empregadores, bem como sua raiva por seu comportamento injusto - tenta
mos, como autores e editores, mostrar todos os lados do diálogo. Pois é 
através do diálogo que as crises econômicas e políticas, tais como a 
desindustrialização, podem, talvez, começar a ser abordadas. 

Ao final, as respostas honestas de Linda à nossa análise forçaram-me a 
reconsiderar as premissas que havíamos assumido a respeito de seu trabalho 
na Penobscot; porém, mais importante, influenciaram e alteraram o que 
agora vejo em sua história, e como apresentamos sua narrativa neste livro. 
As discussões em que estive engajada com Linda - e nosso engajamento 
continuado - forçam-me a estar sempre reavaliando nossa análise. A conti¬ 

57 Rouverol, A. J. Paradox and Poliphony. In: 'I Was Content and Not Content': The Closing of 
Penobscot Poullry and lhe Story of Linda Lord: An Ethnography in Process, dissertação de 
mestrado, Universidade da Carolina do Norte em Chapei Hill, 1995. 

58 Em Paradox and Poliphony, argumento que "o texto de Linda por si só c composto de 
tramas simultâneas que se entrelaçam para contar não uma história, mas uma quantida
de de histórias" (67). 



nuidade desse diálogo não apenas informa meu conhecimento, também 
desafia meu entendimento da história oral como oportunidade única para 
incorporar os participantes como colegas e co-autores em nossos trabalhos. 
Como indicou Michael Frisch em A Shared Authority, temos que começar a 
engajar as dimensões de poder de nossos empreendimentos (1990). Se de 
fato quisermos "compartilhar autoridade" teremos de nos tornar acessíveis, 
disponíveis e, até certo ponto, vulneráveis perante os indivíduos que estu
damos. Se formos fazer história "de baixo para cima", como muitos pesqui
sadores culturais e sociais e historiadores orais procuram fazer, precisamos 
convidar nossos participantes a se engajarem conosco, não apesnas como 
colegas, mas como co-autores de nosso trabalho. Não precisaremos concor
dar com suas interpretações e idéias ao final, mas acredito que temos obriga
ção de apresentar suas interpretações junto com as nossas.39 Fazer história, 
creio, significa dar espaço aos de fora da academia, cuja especialização reside 
ultimamente não apenas em sua experiência aprendida (ou escolarizada), 
mas em sua experiência vivida.40 

Mas a colaboração entre Linda e eu fez mais que forçar-me a reconsiderar 
como os folcloristas e os historiadores - orais e sociais - deveriam abordar suas 
pesquisas. A colaboração, para mim, questionou a própria natureza e os méto
dos de nosso trabalho, o que nos leva de volta a esta questão de apresentar 
narrativas sobre desindustrialização. Será este empreendimento apenas para 
documentar e nada mais? Estaremos tentando "intervenções"? O que fazemos 
com os materiais que colhemos e - se a meta for intervenção - como ordenar 
efetivamente o que descobrimos para levá-lo aos debates de políticas públicas? 
No momento estas questões estão sendo debatidas acaloradamente, tanto na 
história oral, quanto no folclore. O recente livro desbravador de Hugo Slim e 
Paul Thompson, Listening for a Change: Oral Testimony and Community Development, 
levou os historiadores orais a se fazerem estas mesmas perguntas (1994). O 

39 Ver Lawless, E. J. Holy Women, Wholly Women: Sharing Ministries of Wholeness Through Life 
Stories and Reciprocai Ethnography. Filadélfia: University of Pennsylvania Press, 1993. Em 
seu estudo, Elaine Lawless engajou as mulheres-ministro que entrevistou em seu pro
cesso de análise. Ela não chama esta técnica de "etnografia colaborativa", mas de 
"etnografia recíproca": "Esta nova abordagem, que considero inerentemente feminista e 
humanista, leva a 'antropologia reflexiva' um passo além, ao colocar cm primeiro plano 
o diálogo como um processo de entendimento e coleta de conhecimento. A abordagem 
c feminista porque insiste em uma negativa de construtos hierárquicos que colocam o 
acadêmico em algum ápice do conhecimento e do entendimento, e seus 'sujeitos' cm 
alguma posição inferior, menos informada. Esta abordagem não procura privilegiar ne
nhuma voz, e se baseia em diálogos como a chave para o entendimento e o esclarecimen
to". (5). 

40 Para uma crítica do termo "experiência", ver Scott, J. W. In: Butler J.e Scott, J. W. (eds.) 
Experience, Feminists Theorize the Political, Nova York: Routledge, 1992, p. 22-40. 



aumento do movimento de documentação participativa - em que folcloristas, 
historiadores orais e ativistas comunitários têm procurado envolver as comuni
dades em seus esforços de pesquisa -indica uma conscientização aumentada 
das perspectivas de mudança social através do trabalho documental de campo e 
um maior interesse nelas. A pesquisa da professora Lucie White, da Harvard Law 
School, busca abrir caminhos ainda mais profundos. Ao documentar as vidas 
das mulheres por conta da assistência social, ela procura produzir "contra-
narrativas" às narrativas que hoje nos são contadas sobre por que as mulheres 
estão vivendo da assistência social.41 Conquanto não possa presumir que nosso 
livro atrairá as atenções para os temas mais amplos da desindustrialização, ou 
dos atuais conflitos dentro da indústria avícola (os trabalhadores, tanto quanto 
os criadores da Carolina do Norte, por exemplo, estão tentando reformar seus 
respectivos campos dentro da indústria), posso ainda replicar que a conversa -
e uma conversa que vá além de nós, como pesquisadores de campo - pode ter 
consequências imprevisíveis. A conversa casual de Linda com Steve e Cedric 
aquele dia, no Rollie's Café, levou a uma série de eventos que atraíram uma 
atenção bem mais ampla para sua história. Mais que isto, no dia em que a 
Penobscot Poultry fechou - e em que Linda chamou Steve e Cedric para sua 
mesa e começou a contar-lhes suas experiências na fábrica -, ela deu início ao 
que agora entendemos ser, entre outras coisas, um diálogo político, embutido 
na forma de história oral.42 

Nosso objetivo com este livro é apresentar esse diálogo político a uma 
audiência mais ampla não apenas porque queremos que a história de Linda 
seja "ouvida", mas porque queremos que sua história provoque o leitor, 
levando-o a colocar, ele mesmo, perguntas críticas sobre a experiência de 
Linda e sobre o impacto do declínio industrial: Qual foi o custo, para Linda 
Lord e outros como ela, quando a Penobscot fechou suas portas? O que 
custa, a todos nós, quando nossas empresas fecham? E, quando este custo se 
torna alto demais? Nosso objetivo é iniciar o diálogo - tanto interna quanto 
externamente -, encorajando os leitores a reíletir sobre como nossas empre
sas e comunidades podem reconhecer sua interdependência, de modo que 

41 L. White está trabalhando no momento em um alentado estudo baseado em entrevis
tas de história oral com mulheres envolvidas no Head Start. Para um exemplo de seu 
trabalho, ver seu artigo No Exit: Rethinking 'Welfare Dependency' from a Different 
Ground. Georgetown Law Journal v. 81, n. 5, junho de 1993: p. 1961-2002. 

42 No livro, eu argumento que o testemunho de Linda Lord c uma espécie de "transcrição 
oculta", uma crítica política embutida cm boatos, fofocas, metáforas, eufemismos e 
histórias folclóricas. Ver Scott, J. C. Dominalion and lhe Arts of Resisíance: Hidden Transcripls. 
New Haven: Yale University Press, 1990, p. 137. Scott retruca que, através de tais 
declarações, aqueles que não estão em posições formais de poder conseguem, algumas 
vezes, externar suas críticas, criando uma "transcrição pública" de seu descontentamen
to c revelando um diálogo político contínuo, ainda que amortecido. 



possamos começar a elaborar políticas que sirvam tanto às empresas, quanto 
aos homens e mulheres que devotam suas vidas a essas companhias. A narra
tiva de Linda e as fotografias de Cedric - e o livro como um todo - não 
pretendem apenas desafiar, mas servir como uma espécie de incentivo à 
ação. Com este livro, não estamos apenas fazendo uma "narrativa da 
des industrialização'', mas instando uma resposta a esta narrativa. Minha 
esperança é que a história de Linda Lord venha provocar você, como provo
cou a mim. Que o (a) faça refletir sobre como "está e não está contente", que 
leve você a fazer o que ela fez no dia em que chamou Steve e Cedric para sua 
mesa: agir com base nesse entendimento. 



COMENTÁRIOS SOBRE O PAINEL 
"IDENTIDADE DA CLASSE TRABALHADORA EM UMA ECONOMIA GLOBAL" 

Ana Maria Mauad 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e a oportuni
dade de ler e comentar trabalhos tão interessantes, além de extre
mamente pertinentes para o contexto global da produção 

historiográfica contemporânea. Muito mais do que dois exemplos de como 
podemos fazer trabalhos com história oral e imagens, o que assistimos aqui 
foi a exposição de uma nova maneira de contar a história - fascinante e 
envolvente. 

Tomarei como ponto de partida o aspecto presente em ambos os títulos: 
palavras e imagens e textos e fotos. Acrescentaria verbal e visual. Formas 
distintas de registrar e ao mesmo tempo (re)apresentar a realidade históri
ca e vivida. Dois sistemas de signos que se entrecruzam na composição da 
textualidade de uma época. 

Por muito tempo, a imagem se viu ancorada à palavra. Ora a imagem ilus
trando a palavra, ora a palavra servindo de legenda, explicação e redução do 
olhar para as múltiplas possibilidades da imagem. A palavra aprisionava a 
imagem. Vivemos num mundo de imagens, mas normalmente nos expressa
mos por palavras. No princípio sempre foi o verbo. Ainda agora dependemos 
de tradução simultânea para nos entendermos. Portanto, por mais que se 
insista no jargão da civilização da imagem, vivemos num mundo traduzido 
cotidianamente por palavras, transformadas em gestos e expressões, mas 
sempre palavras. 

No entanto, como historiadora da imagem e uma pesquisadora que se 
dedica a trabalhar com imagens que se processam através do tempo como 
mensagens, plenas de significado, devo me rebelar contra o imperialismo do 



verbal propondo não uma revolução radical pois seria trocar um pelo ou
tro, mas uma compreensão integral da comunicação humana que se realiza, 
justamente, na intertextualidade. 

É, exatamente, esta a possibilidade que me foi apresentada em ambos os 
trabalhos. Possibilidade de uma narrativa compartilhada, palavras e ima
gens engendrando histórias de vida, associadas a problemáticas complexas, 
cuja análise do local desvenda o global, numa dialética onde global e local 
interagem na composição dos quadros de compreensão de problemáticas 
sociais próprias à contemporaneidade. 

O tema da desindustrialização, tão caro à historiografia americana, em 
princípio nos soa árido - alguma coisa que tem a ver com questões econômi¬ 

cas, curvas de lucros etc. Mas, ao contrário, somos colocados face a face, com 
imagens e palavras que nos impõem uma nova aproximação ao tema. Daí a 
história das tendências e modelos, ou dos fatos e personagens relevantes, ser 
tomada de assalto pela experiência de Linda Lord ou de Doris McKinney, 
diante da transformação radical de suas vidas e da necessidade de continuar 
vivendo. A história, com H maiúsculo, ganha um recheio de humanidade, 
ganha voz e rosto; é identificada pelos que a vivenciaram e, ao mesmo tem
po, narrada por aqueles que a estudam. 

É interessante notar alguns aspectos comuns em ambos os trabalhos, que, 
acredito, Alicia poderá desenvolver um pouco mais, nos possibilitando uma 
visão mais completa de todo este processo de interação entre palavras e 
imagens, entre texto e fotos. Para finalizar pontuarei alguns, deixando a seu 
critério o caminho a seguir. 

1. O elemento de contradição inerente em ambas as formas de expressão -
verbal e visual - que perpassa toda a exposição. Como operá-la? Numa 
determinada parte do seu texto, Michael chama atenção para a contradição 
inerente ao trabalho com fotografias documentais. Ele diz: "como interpre
tar, responder e operar sobre tão belas imagens que expressam tão dura 
realidade? Ao mesmo tempo, como analisar a trajetória de nossos entrevis
tados à medida que nos envolvemos com eles, e aí interpretar como estar 
satisfeito e insatisfeito ao mesmo tempo?" 

2. Em que medida Linda é um exemplo? Dito de outra maneira, qual o 
papel do sujeito histórico na construção de narrativas intertextuais, quais 
os limites e possibilidades da sua intervenção, na construção da história de 
seu grupo e de sua coletividade? Como corolário desta questão a "noção" 
cunhada por Michael de "multivalência" e os conceitos de polifonia ou 
dialogia, utilizados por Alicia, superam a redução de uma epistemologia da 



objetividade rumo a uma da intersubjetividade. Fundamental para o traba
lho com metodologias que coordenam o oral e o visual. 

3. Finalmente, durante todo o tempo o trabalho de vocês, denuncia. A 
injustiça social é a base comum, a partir da qual, os trabalhos são construídos 
de baixo para cima e de dentro para fora. Qual a extensão desta intervenção? 
Vocês da mesma forma que Linda em relação ao seu trabalho estão: "content 
and not content"? 


