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Ele procurava trabaIho
mas de algum modo este sempre !he escapava
da sua cama em Brixton
ele andava em cfrculol desde 0 raiar do 101,
Ie indagando onde oh onde nelta cidade
ele toearia na mio de sua mie p'tria
pensando, em breve,
muilo em breve agora ela deve me encontrar.
Deixaram-no varrer tOOOI 01 alloalhol que poderia varrer para eles
nio havia cana
na lena deles que ele pudelle cortar,
e as veus quando eSlava cansado
etes 0 oIhavam e chamavam-no de pregui~oso
quatrocenlol anOl,
nio foi tempo ballanle para faze-los cornpreender.
David Campbell

Through Arawak Eyes
(Atnvb de Olhoc Anwlllt)
(Toronto: Dezembro de 1975)
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Perspicaz, incisivo, quase de tirar 0 £Otego em sua amplitude de vislo e
seu aparente dominio do objeto, 0 recente artigo de Peter Linebaugh em
LILt, to* ~ hist6ria escrita em grande escala. Uma mistura habilidosa de
leoria, fato e literatura, 0 artigo, precedido como foi pel0 tratamento tipico
da historiografia inglesa canadense do trabalho, pareceu ainda mais
impressionante. ~ claramente 0 produto de urn bistoriador excepcional,
dedicado a urn estudo critico do passado de modo a melhor compreender
como uansformar 0 presente. E urn objetivo muito louv4vel, que eu
compartilho. Compartilhar objetivos porem nOO signutea necessariamente
compartilhar m6todo au analise. Na verdade, acho que '7odas as Montanhas
AtIanticas Estremeceram" ~ tanto equivocado quanto perigoso. Estas 810
palavras ~peras, raramente empregadas no discurso polido do debate
acad~mico. Decidi empregA-las, precisamente, porque este nllo ~ um debate
acad~mico, mas sim urn debate politico. Os debates epistemo16gicos e, em
menor grau, metodo16gicos que ocuparam um lugar tllo proeminente em
revistas hist6ricas progressistas nos ultimos seis 8oos, sao fundamentalmente debates politicos. Depois dos anos de hist6ria produzida no perlodo
.da Guerra Fria, seguidos pelas efusOes infantis dos prim6rdios da nova
esquerda, como poderemos, enquanto historiadores, assegurar que a renov~
da anAlise hist6rica marxista nos paises capitalistas avan~ados consiga de
fato contribuir em ~o a mudan~ sociais fundamentais?
Este nllo ~ urn debate de limites pr~-determinados e nem mesmo 6
novo. Se a hist6ria do socialismo no 8&:ul0 vinte nos ensinou uma li~ao
dial6tica. esta foi a da importancia de uma reavali~Ao constante. continua,
critica da pClitica e do perigo sempre presente de se degenerar em sectarismo.
Al6m disso, t.emos uma ~oo rica, embora irregular, de pratica academica
e debate progressistas com os quais podemos tanto aprender quanto construir.
De fata, um dos m6ritos do artigo de Linebaugh 6 que ele t.entou, em parte
estender uma ponte entre 0 trabalho dos intelectuais da Terceira e Quarta
Internacionais. As questOes nao sao, portanto, novas, como esclarece a bela
ci~OO de Morris feita poe Linebaugh. Mas a pilhagem do Terceiro Mundo
que se alastra cada vez mais e 0 perigo crescente de urn "armaggedon"
nuclear, no minimo aumentaram a nossa responsabilidade em enfrenti-Ias.
I

Antes de eottar a fundo em minha entica, acredito que seria melhor
resumir 0 meu pr6prio entendimento da estrutilra, teoria e mttodo

. * LabolirtLeTravail,

10 (1982): 87-121 - Traduzido para 0
publicado na Revisla Brasileira tU Hist6ria. 6 (1983): 7-46 (N.R.).
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portuguci e

empregados poc Linebaugh em seu artigo. E nestes niveis que eu considero-o
trabalho mais perigoso, simplesmente porque e destes niveis que e mais
provavel que oulros historiadores tirem inspira~o para 0 seu pr6prio
trabalho. A questa.o hist6rica que e a "raison d'ctre" explicita do artigo (se a
tradi~o dos debates de Putney pode ser ou nlio rastreada atraves de uma
diaspora para entAo retomar como bumerangue - onde acho que Linebaugh
erra) pode ser abordada apenas depois de compreender como ele colocQu a

quesrao.

A estrutura do artigo e uma constante intera~ao entre dois niveis de
discurso. 0 primeiro, tanto na apresenta~ como na importlincia, e litenirio,
mesmo pOOtico. 0 segundo e historiognUico. A primazia da voz poetica, tal
como simbolizada por Blake, atende a imimeros objetivos no desdobramento
da eslrutura do argumento. Mas nao sao razOCs utilitarlas que a tornam .'
primordial. 0 saito pOOtico para 0 imaginario e urn sucedAneo de uma nova
ordem social sem explora~lio, e deste modo e dotado de poderes marais e
explicativos que podem ser evocados por Linebaugh contra os diabos gcmoos
do imperialismo e empiricismo. De posse de tal annamento, pode-se
enveredar pela estrada elevada da universalidade - 0 que acontece freqilentemente com Linebaugh -, e olhar das alturas os nfveis mais baixos da
especificidade hist6rica de tempo e lugar. Eclaro, a estrada elevada pode ser
urn lugar de refUgio quando os problemas mundanos da especificidade
nublam 0 quadro mais amplo, ou simplesmente interpOem-se no caminho.
A primazia da voz poetica tarnbem prepara 0 leitor para 0 principal salto de
fe estrutural no argumento: a primazia da linguagem, oeste caso 0 ingl~s
"pindgin", como prova da generalidade do interesse e experi~ncia que
pennitiram a transmissllo de uma tradi~ revolucionaria.
o poder evocativo da voz pretica e ainda mais enfatizado pela fraqueza
da verslio truncada (ja historiografia apresentada por Linebaugh como 0
segundo nivel do discurso. 0 capitulo de abertura de A Formar;ao da Classe
Operaria de Thompson e "A Crise do Steulo XVII" de Hobsbawm slIo
discutidos como provas da fraca compreensllo do Partido Comunista da Gr1Bretanha (pcGB) a respeito do desenvolvimento interrompido da Inglaterra
entre meados do sCeulo XVII e XVIIII. 0 primeiro trabalho e visto como
ideol6gico,o segundo como circulacionista e ambos como europocentricos.
Exige-se, portanto, urna anAlise enraizada em seu contexto produtivo e
internacional. Com 0 desenrolar do argumento, isso se lorna muilo
importante. Ptmnite-se com isso que a Inglaterra seja reduzida a urn porto de
• Em frances no original (N.R.).
IE. P. Thompson - TIle Maw.g o/lhe Ellglish Working Clan, (LondOll, 1963) e
E. J. Hobsbawm - MThe Crisis of !he Seventeenth Century", Pasl aM Preselll; 5 e
6 (1954).
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partida e subseqlientemente a urn porto de entrada. Os aspectos essenciais do
seu desenvolvimento tanto ideol6gico como econOmico ~o vistos como se
acontecessem em outro lugar. Assim, as importantes conlribui~s de Dobb
e Rude - tamMrn do PCGB - para a compreensao dos desenvolvimentos int.emos nos ntveis econOmico e ideol6gico, podem ser seguramente ignoradas.
Isto pode ser considerado negligencia, j1 que certamente e possivel argumentar que a conlribui~llo mais importante do PCGB para as ciencias hist6ricas
foi ~ar 0 debate sabre a transi~o.
Diversas questOes te6ricas excelentes sOO Ievantadas no artigo, questOes
que se tomam especialmente interessantes devido apericia de Linebaugh em
escapar da necessidade de aplicar a teoria it prAtica. Ao citar Marx com re~
it primazia de se estabelecer a organi~lIo fisica da produ~o e rcprodu~.
Linebaugh enfatiza a imponancia de se conceber os produtorcs como trabalho vivo, e depois desenvolve a ideia da existencia simultiinea de quatro
modos de organiza~o do trabalho vivo no periodo - grande propriedade
agricola ("plantations"), pequenos produtores. sistema de prod~lIo domestica
e, 0 que e mais curioso, navios. Assim se estabelecem as bases de uma
analise que acentua a complexidade das rcla~res sociais de prod~~o e abre
caminho para uma detalhada analise dp, classe. Mas a promessa nunca e
curnprida. Primeiramente, somos informad\ls de que os produtores da riqueza
social e a cIasse operAria sao intercambiAveis, uma vez que "nao e preciso
ser pedante na nossa escolha de paIavras". Dai em diante, 0 artesl10 diarista, 0
produtor campones. e 0 escravo da grande produ~lIo a~ucareira sao considerados como pertencentes todos it mesma cIasse social. Este reducionismo urn
tanto surpreendente encontra sua defesa no exame dos miseraveis da Inglaterra do seculo XVII. Apresentadas como vitimas da acumula~ao primitiva
capitalista, que anteriormente haviam tido ocuparyres fixas. a fluidez e a dinamica social destas pessoas eram lAo grcindes que ICe va a tentaliva de fixar urn
homem ou uma mulher em uma ou ontra categoria social naqnela corrente
rapida e turbulenta". Assim, em duas paginas, 0 miseravel faz a sua
transi~lIo da condi~o de outro lado da maeda da acumula~o primitiva em
rela~lIo ao proletArlo para a condi~o de ponta de lan~a da classe openiria,
atraves de quem a independencia, a intratabilidade, a asllicia do proletariado
silo mantidas.
Como veremos adiante, cste abandono.da analise de classe foi necessario para que a argurnen~ da lese principal deste artigo fosse bem-sucedida.
Embora isso comprometa obviamente a promcssa te6rica da analise, havia
ainda a possibiiidade de urna discussao enriquecedora a respeito da inte~lIo e
oposi~res dialeticas inerentes aos vMios modos de organiza~ao do trabalho
vivo. Infelizmente isso nllo ocorre. Apenas 0 ultimo dos modos acima
mencionados, aquele dos navios, e mantido para algo pr6ximo a um exame
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seno. Inspirando-se talvez na prntica cigana do "proletariado" de ler a palma
cia mao, somos regaJados com a metMora da "mao da coope~ dos seculos
dezessete e dezoito", onde os dedos representam os continentes e 0 polegar,
os navIDs. A intera~ao nlio e entre modos, mas entre regicks geogrMicas e
assim, presurnivelmente, nos desviarnos da acusa~no de europocentrismo.
N6s definitivamenle navegamos longe do malerialismo hist6rico.
A juIgar pela produ~no tfpica de nossas revistas de hist6ria, a escrita
criativa nao faz parte do roteiro dos cursos de metodologia de p6s-gradlJ~o.
Contudo, isso pode ser uma tecnica importanle na exposi~no hist6rica. E
oeste artigo este e nitidamenle urn elemento chave do metodo usado. Linebaugh tern um dominio inquestion~vel da lingua inglesa. Nenhuma prosarebuscada ou parngrafos pesados podem ser encontrados; 0 homem sabe
realmente escrever. Enlevados pelo prazer de tal escrita. demoramos a
perceber que lui algo errado com aquilo que esta sendo dito de fato. 0 metoda
e refo~do pela ccmpetente mistura de jarglles e citaeOOs de epoca ao Iongo
do texto, acrescentando a medida certa de au.enticidade. Fica-se com a
impressi1o, quase independentemenle do que edito. que 0 aulor conhece 0 seu
lema com intimidade; que ele se sente a vontade no seculo dezessele dos
ladrOes de gado. mendigos e vendedores'", seja M 0 que Coeem.
Mas quando se olba mais objetivamente, 0 metoda empregado neste
artigoe 0 mais velho de que se tern nolicia. Linebaugh procede com ilustra~. Nenhum mimero m~ante, tabelas cansativas, ou grMicos complicados
sOO permitidos, de modo a nno estorvar a ~1Io de uma boa est6ria Urn
Sl%uIo na vida de vanas comunidades negras em Londres e analisado como se
composto de quatro Cases distintas: inte~ao. consolida~o, abolicionismo
e reforma da classe open1ria Todas na base de biografias curtissimas de seis
homens. CosturMvamos escrever hist6ria polftica assim.
- Nilo impossivel que urn argumenlo hist6rico com problemas estruturais, te6ricos e metodologicos possa ainda ser correto em algum aspecto.
Mas nlio e 0 caso de "Todas as Montanhas Atlfutticas Estremeceram". 0
argumento central explicilo do artigo e historicamente errado. Linebaugh
leva-nos a uma divertida, mais irreal, ~ada de gansos selvagens no interior
de um Mundo mitico e, ao faze-Io, eu diria que ele prejudica consideravelmente a hist6ria real dos individuos com os quais ele se preocupa tanto.
argumento central do artigo que a tradiclio revolucionaria dos
debates de Putney loi transportada atraves dos mares para a costa da Africa e
colonias do "novo" Mundo nas dtC3das posteriores a 1649, pelas primeiras
vitimas da politica de expulsllo dos miseniveis. Esta "dispersllo da parte

e

o

e

'" No original, "dunakerr. rofflen and bawdy-baskets"_ Pan um significado mais
ellato dutlS paJavru. ver a reJa~io contida em Linebaugh - "Tod.. IS
montanhu ...... Revisla Brasjl~jra t:U His/6ria. 6. p. 20 (N.T.).
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atuante do proletariado ingl~" foi apresentada como uma tentativa de povoar
as grandes propriedades agrleolas. Uma vez nas col6nias. a tradi~ sofreu
algumas transfonna~ mas. tal qual uma toupeira. ela se apresenta como
tendo urna longa vida, aparecendo repetidamente sob vlirias formas para
atornlentar as classes dominantes. Tanto nas grandes plan~oes como. com
maior importAncia para Linebaugh. a bordo dos navios negreiros. criou-se
urna nova lingua atraves da qual transmitia-se a ~ revolucionMia dos
debates de Putney. 0 ingl!s "pidgin" de Linebaugh torna-se 0 depositArio
desta tradi~. que pennaneceu viva em vmias comunidades negras. todas elas
tratadas como se tivessem eompartilhado desta lingua. Tanto por sua
integraClO parcial na marinha mercante britanica, como ao Jongo de suas
s6lidas comunidades em terra finne, partieularmente em Lonclres, estes
negros foram bem-sucedidos em recarregar 0 movimento oper.kio ingl~ com
a sua pr6pria tradi~llo revoluciom1ria. Assim, conta-se a hist6ria de revolta,
repremo. dispersao. transferencia e subseql1ente revitaJiz~. Nos tennos de
Linebaugh. a diaspora retornou tal qual urn bumerangue sobre classes
dominantes, mas com um rosto negro.
Os problemas principais deste argurnento sAo hist6ricos, lingiiisticos e
conceituais. Embora exista uma importante sobreposi~llo entre estes
campos, vou Irata-los nesta ordem. Os problemas hist6ricos decorrem da
aus!ncia de uma analise da competi~o entre os modos de organiza~llo do
trabalho.vivo nas col&1ias. Este descaso pela espeeificidade de tempo e lugar
e, pocem, ainda mais nitido na discussDo do idioma que Linebaugh afinna sec
a lingua franca, a qual permitiu a transmissao da trad~o dos debates de
Putney. Concluirei com uma discuss!o a respeito da inadequa~llo da
"lradi~llo" como urn instrumento conceitu3I e alguns comentArios sabre
aquilo que percebo ser 0 prop6sito do artigo.
IT

Cronologicamente 0 primeiro problema hist6rico desta argumenta~lIo,
mas de modo algum 0 menos ~rio, e a continua~llo de uma tradi~llo
antinOmiea naquilo que Linebaugh confunde com a "margem do mapa". A
"estranha ecologia" de alguem era o.lar de outro pavo. Nllo estamos
simplesmente tratando de uma terra. cujos recursos 0 capitalismo ingl~s
poderia arrebatar, como Linebaugh nos faria acreditar. 0 processo em questao
e a invas!o da America, para emprestar 0 titulo de uma estimulante
discussDo do impacto causado sobre a visllo de mundo Quaker pelo seu papel
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na desttui~o das civili.zar;Oes amerinWas2. AIem dissa, ap6s 0 choque inicial
e a camificina da invas!o euro¢ia da.A,rerica, estabeleceu-se, na organi~ do trabalho humano, 0 mai<I sistema de pr<XI~ao dom~tica do mundo
em termos geognUicos. Os ingleses independentes, intI'ataveis e espertos de
linebaugh, que rejeitavam a disciplina dos estrategicos povoados europeus,
desempenharam um importante papel intermedWio no estabelecimento do
comercio de peles. Quando se aventuraram em "um continente de ~ a ser
conquistado para ser apropriado", eles foram armados com algo mais que
uma moringa e uma rabeca. Embora eles talvez nao mais cultivassem 0 lote
de urn homem branco, nAo escapavam ~ ramificw;Oes dos modos de organiza~l1o do trabalho vivo pelo capital simplesmente porque 0 trabalho era
nativo.
Este nao foi 0 unico problema decorrente da falta de continuidade da
anatise em termos dos modos de organizafrAo do trabalho vivo, no que diz
respeito lls coiOnias. A grande propriedade agricola nAo era uma experioocia
"compartilhada". mas urn dos diversos modos concorrentes que, no Canbe e
na maio~ pane das colonias americanas sulistas, conseguiram estabelecer 0
seu domfnio. Barbados e um exemplo interessante porque foi urn caso em
que esta transforma~o da economia colonial ocorreu bem cedo. Em 1645 a
colooia tinha 11.200 pequenos fazendeiros brancos - nem &odos eram
pequenos produtores independentes ._, e 5.680 escravos negros. Em uma
gera~Ao, bavia 745 grandes propriedades agrfcolas na ilha empregando 0
trabalho de 82.000 escravos negros. Ficou assim demonstrado um sistema
lucrativo para 0 capitalismo ingles e, por volta de 1697, esta mimiscula
colonia exportava para a GrI-Bretanha cinco vezes mais do que 0 valor <las
exporta~Oesconjuntas da Pennsylvania, New York e Delaware3• Linebaugh
afinna que a dWpora nao foi "bem-sucedida em produzir uma base estavel de
acumula~ capitalista" no Caribe. Tem razao, mas por motivos errados. A
diaspora nlio teve exito precisamente porque nilo era 0 trabalho deles-que
seria explorado, uma vez que os miseraveis que fixaram residencia
permanente nas colooias 0 fizeram em ~de medida de outros mOOos e em
outras colonias. Sua ~ontribui~ao para 0 desenvolvimento da acumula~
capitalista dentro <las cstruturas de classe em desenvolvimento nas treze
colOOias, embora desigual, foi subs~ial.
Tenho a impressAo de que Linebaugh estava ciente da fraqueza de sua
linha de argumenti~o neste ponto. Isto porque, embora aparecessem um
tanto unidas nas margens dos seus mapas. as distAncias em experiencia e
2Francis Jennings - TIt~ 1I....olioll of Alfurico: b.diolll. Colo"ioli8". o"d 1M
Co,,' of COtlqIUII. (Chapel Hill. 1975).
3Embora antigo. cODtinua sendo necc..'rio ler. Eric Williams - Copitoli8111 olld
Slo...uy. (Chapel Hill. 1944).
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esp~o

entre as colonias. e mesmo dentro delas. eram evidentes por si
mesmas. Deste modo. lOma-se imponante encunar as di~ias, e a argumen~ abandona rapidamente os modos com base em terra fmne para se
concentrar nos navios. Na verdade 030 estAvamos provavelmente tratando de
navios como urn todo, mas siro com um sortimento de barcos. barc~as e
outras embarca~oes que exigiam processos diferentes de organ~llo do
trabaIho devido As difere~as nas equipagens. Mas aqui, t claro. estou sendo
pedante. algo de que olio se pode acusar Linebaugh, uma vez que eIe opera no
nivelliter.bio da alegroa. Os marinheiros sao como trabalhadores fams:
"0 grande emprego de capital, a divi.lo do tnb8lho, a .ujei~o e
repeti~io. a supervi.io proxima. ° tnb8lho em equipe.. e a •.rda
do lar .10 a. ca,aaenstica. em wmUDI da marinba com a f'brica".

Eu poderia aniscar a opinillo de que os espartanos nas Guerras PUsicas
tam~m compartilhavam destas caracierlsticas, mas Mo consigo ver relevincia no paralelo em qualquer um dos casos. Por certo, se devemos falar
sobre urn "proletariado internaeional viajando pelos mares" no ftnal do steu10 dezessete e inicio do dezoiOO, algoma evid~ncia de uma reIacao assaJariada
capitalista deve ser apresentada. Afmal de conlaS, urn navio t uma ~quina
que produz valor por meio do trabalho da ttipula~llo em sua Iuta pelo
controIe da natureza. 0 modo como 0 valor ~ divididO ~ uma questao hist6rica fundamental, ernbora reconhecidamente compIexa. A prole~o dos
marinheiros, assim como de outras ocu~oes, e urn processo que deve ser
estudado, mas olio urna supos~llo a priori que se pode tomar como um dado
no 8&:ulo dezessete.
Eimportante para a progressllO 16gica do argumentp de Linebaugh que
os marinheiros, particularmente aqueles dos negreiros, sejam proleWios.
~ conUUio, 0 bastlo da tradi~ revoluciorWia, em seu revezamento.
poderia vir a cairo Calle lembrar. os rebeldes do extrcito do Parlamento
passaro-no para os miseriveis. que 0 passam de urna maneira dinlmica e
ativa 80S marinheiros, que por sua vez 0 passaro para os escravos nos
porOes, cujos desceMentes cruzam a linha bern na hora da marcha ftnal peIa
Revoh~llo Industrial. 0 raoo de os marinheiros estarem talvez ern urn time
diferente e terem pouco ou neDbum interesse ern passar adiante" uma tradi~llo
igualitAria, revoluciorWia, a homens e mulheres acorrentados em seus
porOes nab ocorre a Linebaugh. Em resumo, seu argumenoo baseia-se na
sliposi~ duvidosa de que os marinbeiros olio sAo apenas objetivamente
proletarizados, mas que sAo proletArios com conscimcia de classe.
. . Mas 0 melhor est! ainda por vir. A partir deste terreno pouco finne,
Linebaugh <U 0 maier saIto estrutural oeste artigo e conclui:
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"Criou-Ie uma nova linguagem. Uma combinaflo primeiro, do
Ingles dutico, segundo, do "sabir" do Mediterrineo, terceiro, do
calio herm~tico do "Iubmundo", e quarto, da CODltrUflo grama-'
tical da Africa Ocidental, prodnziu 0 "ingle. pidgin" que lomon-Ie
nos anos lumultuosol do lrafico de escravo, a linguagem da costa
africana... Onde quer que al pellOts tivellem de .e enlcoder, 0
inglel pidgin era a lingua franca do mar e da fronteira. Ja que como
lOdo. que vinham para a Novo Mundo 0 faziam depoi. de alguns
meses no mar, 0 pidllin 011 leUI cognalol maritimol e popularel
tomaram-Ie 0 meio de transmillio para exprellar as noval
realidades .ociail. Em meadol do .~culo dezoito havia comunidadel de fala pidgin em Fl1adafia, New York e Halifa".

Das alturas de sua voz pOOtica. Linebaugh olhou para baixo e viu
particularidades foneticas em diarios de navios, urn "diaIeto" entre piratas em
1722. urn "dialeto" observado na Critical Review de 1751, e urn grande
mimero de negros na marinha britanica ate 0 fmal do steulo dezoito. Possi·
velmente, com base, na suposi~o de que uma imagem vale por mil palavras
de evidencia hist6rica, ele nos apresenta uma "li~ de linguas". Se isso Ilio
rebaixasse tanto 0 feito real, monumental, dos escravos em termos da
hist6ria dos idiomas no mundo ocidental. este argumento seria risivel. A
li~o e urn desenho mostrando 418 escravos acorrentados no porio de urn
navio de cerea de 250 toneladas. Como fomos informados de que "as pessoas
vAo falar" e tamMm sobre a import,ancia dos meses no mar p~ a cri~ao do
"meio de transmissAo para expressar as novas realidades sociais", pode-se tao
somente conduir que Linebaugh pensa honestamente que em rais condi~s
uma lingua pode ser criada e/ou aprendida.
Imagine-se acorrentado a urn toseo peda~o de madeira. com apenas sete
pes quadrados de es~o total. mal alimentado. vivendo em meio ao excremento de cerca de 400 outras pessoas espremidas ao seu cedor por dois ou
tees meses. tendo sido separado a for~a de sua familia. povoado e meio de
vida. e navegando pela primeira vez na sua vjda. V oc~ seria capaz de aprendec
OIl criar uma lingua rica 0 bastante para expressar a pOOtica da Biblia OIl os
conceitos politicos de Winstanley? Bern, tampouco 0 seriarn as vitimas do
Ir.ifico.
.
ill

Ocampo da s6cio-lingUfstica e a hist6ria dos idiomas e bern mais
complexo do que 0 Berlitz de Alto Mar de Linebaugh ou seu dialeto ocasional levam em conta. Nllo M absolutamente nenhuma evidencia quanto a
exis~ncia de urn "ingles pidgin" tal como definido por Linebaugh. Alem
disso, ha decadas de pesquisa em torno <las complexas questOes da natnreUl
213

dos "pidgins" e lfnguas crioulas ("creoles'') que sao diametra1mente opostas a
visao simplista de Linebaugh 4 • 1M bem mats de 100 "pidgins" e Unguas
crioulas conhecidas que foram ou sllo faIadas no mundo. Apenas urn destes
pode ser considerado como tendo tido como seu componente principal a
varia~ do ingles padroo que Linebaugh resolveu chamar de ingles nautico.
Esta lingua, conhecida como "crioulo Pitcarnense", e ainda falada pelos
descendentes dos rebeldes do HMS Bounty na i1ha onde se instaIaram seus
antepassados em 17~.
Em lugar de uma Unica Ifnguafranca do mar e da fronteira, seja IA 0 que
forem, a complexa variedade das novas realidades sociais criou imimeras
linguas, tanto "pindgins" como"crioulas". Linebaugh nlio parece perceber
que M uma importante distin~lio a ser feita entre "pidgins" e Ifnguas
crioulas. Slio diferentes em termos de fun~l1O, uso e estrutura e, rnais
importante ainda para 0 argumento em curso, sllo hist6rica e socialmente
distintas. Os traficantes de escravos na costa africana usavam "pidgins",
enquanto os escravos nas colonias criaram linguas crioulas. Antes de es~
rapidamente as hip6teses divergentes em s6cio-lingUfstica, reIativas as
origens das Hnguas crioulas, deixern-me esclarecer as distin~s elernentares
entre "pidgins" e Iinguas crioulas.
A distin~llo basica e que os "pidgins" nlio sllo a lingua materna de
ningOOm. ProdUlO do encontro de diversos povos, sem nenhurn idioma em
comurn, os "pidgins" desenvolveram-se para permitir 0 corneccio e a troca
Enquanto a sua fun~llo foi a de facilitar tran~s comerciais, eles preci-

4Este e urn "mpo imenso; talvez os melhores SWu'riOi dos poIItOI de vilta em
debate po..am ler obtidol nal atal publicadaa dal varial conferencias
internaclODais que tSm lido realiUldal nelte campo desde 0 fim dOl anOI 1960.
Dell Hymel (cd.) - Pidgillizalioll alld Cr~olizalioll of Lt",guages: Proceedillgs of
II COflf~r~lIc~ Mid III 1M Ulli".r,i/y of We.rl llIdin, MOM, JafNIiCII, April 1968.
(Cambridge, 1911); David DeCamp e Ian Hancock (cd.) - Pidgill.f aM Creole.:
CMrrellte Truth alld Prospects. (Walhington. 1974); .Paul Kotey e HaiC DerH<lUllwan (eeL) - LallgMage aM LillgMislic Probl~ms ill A/ricll: Procuding4 of
Ih~ 7th COllferellce of Africall LiIl8lii.tic.r. (Columbia. SC, 1977); Kennclh C.
Hill (cd.) - Th~ Gell~.ri8 of LallgMQg~, th~ Fir.rt MichigQII COlloqMilUll. 1979;
(AM Arbor. 1919). Albert Valdman e Arnold Highfield (cd.) - The IlIlITllaliollQ1
Co"f~rellc~ 011 TMoretical Orielllo/iolU ill Cr~ole Slwdie,. (New York. 1980).
Uma boa introdu~io ceral em um volume ~ a de Albert Valdman - Le Criole:
4lrliClwr~ 4111fM/ ~I origille. (paril. 1978). A bibliografia balica na area en' urn
tanto antiquada. mil ~ rnuito detalhada: John E. Reincke - BiblioBraphy of
Pidgill alld Creole UllIgll4ge.. (Honolulu. 1975).
Spa,. mail informa~ sobre cite idioma fa1ado por cerca de ISO delccndentCi
da n0l6ria tripu1a~lo do Capitio Bligh. vcr ROil e Movedy - TIt~ Pilcairlle.re
ulIgMa8•. (London, 1964).
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saram somente das estruturas mais simples6 . Ausencia de tempo e de
artigos. vocabullirio muito reduzido e uma estrutura rfgida e simples de
ora~oes com sujeito. verba e objeto earaeterizavam os "pidgins". Estes
c6digos lingiiIstieos representaram urn importante papel na aia~ de urn
mercado mundial. Entretanto. 6 importante enfatizar que bavia urna variedade
de diferentes "pidgins" desenvolvidos em distintas trocas e regilles do mundo.
dependendo de quem estava envolvido no eomercio. Embora tenha sido negado. par muito tempo. urn lugar ao sol da academia para as Ifnguas erioulas. elas sao qualitativamente diferentes dos "pidgins" pelo fato de serem
lfnguas completas. As pessoas vivem. amam. trabalham e morrem em
linguas erioulas. S10 as linguas matemas da maioria dos descendentes dos
escravos trazidos para as colflnias inglesas. holandesas e francesas do canbe.
Ha em s6cio-lingillstiea tres hipOteses divergentes relativas As origens
das lfnguas erioulas. nenhuma das quais ap6ia de modo algum a suposiCao
simplista do artigo de Linebaugh. A leSe monogenetica. da "relexificacllo" e
da determinacllo social. tratam da dupla questao da re)ar;lo entre "pidgin" e a
cri~lo das linguas erioulas, e das extraordinlirias similaridades entre certos
"crioulos" falados em diferentes sociedades. A lese monogen6tica sustenta
que urn portugOOs "pidgin". em si mesmo uma "relexificacao" do "sabir" do
Mediterraneo, tinha uma larga circula~ao nos seeulos quinze e dezesseis.
Com varia~oes geogmficas importantes. e postulado como tendo sido um
dos "pidgins" empregados em diversas trocas como 0 comercio de cM da
Olina, 0 comercio de especiarias da Indonesia. 0 riflco de escravos da Africa
ocidental e 03 neg6cios de mews preciosos da America do Sui. Tido como
urn desenvoJ ..imento dos primeiros es~gios da cria~o do mercado mundial
dominado pelos europeus, os defensores desta tese afrrmam que este
portugues "pidgin" forneceu a estrutura inicial sobre a qual puderam ser
constru{das, nas colOnias, as linguas crioulas subseqiientes. A menos que
Winstanley, tt allii. fossem portugueses com trajes de ingleses, nllo M aqui
nenhum apoio para 0 argumento de que 0 ingIes "pidgin" era a lfnguajranca
de qualquer um 00s sete mares.
Tampouco as hip6teses da "relexificaCao", nem as da determinaCao
social postulam uma liga~ao entre 0 "pidgin" e 0 "crioulo" no Caribe. Os
adeptos da "relexificacao" argumentam que. em sua chegada ~ colonias. as
6 A imponJncia dada ao upeeto do idioma ler ou nlo uma lIngua materna para
Ie decidir Ie Ie trall de crioulo ou Mpidgin" pode IUlcitar cenoa problemu. Por
excmplo, a urbaniu\,io recente de parcel I I da popu!a\,lo da NOlla Guinj!
rclultou no interca..mento de pellOIl Icm urn idioma comum. Foi criado um
idioma, que quando falado pelol pail ~ conliderado urn ·pidgin", poil Dio ~ a
lingua materna dOll pail, mal qillftdo falado por leUI filhOl ~ cOftliderado urn
·creole"J Para uma anilise mail detalhada, ver a pelquila em andamento de
Gillan Swoff na Unillenidade de Montreal.
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escravas falavam urn grande numero de diferentes idiomas
africanos, e que sob a influencia das culturas dominantes dos senhores de
escravos emprestaram vocabulario dos holandeses, ingleses e franceses,
enquanto desenvolviam uma sfntese, em termos estnlturais, das linguas
africanas. Os deterministas soeiais concordam em grande parte com esta
analise, mas vllo alem para argumentar que a natureza e a fU~:lo de uma
lingua e 0 produto de circunsmncias sociais e hist6ricas particulares. As
similaridades na experiencia de vida dos escravos dos engenhos, explicariam
em grande parte, de acordo com esta escola. as similaridades observadas entre
diferentes "linguas crioulas" francesas ou inglesas da Jamaica e Trinidade7 .
Como ambas as escolas enfatizam a primazia da experiencia nas colonias, e
mais do que evidente que n:lo ap6iam 0 argumento de Linebaugh.
Consideravel pesquisa hist6rica adicional sera necessaria para esclarecer as
numerosas questiks suscitadas por estas teses divergentes. A complexidade
<los problemas hist6ricos envolvidos e talvez melhor ilustrada pelos crioulos
falados na col6nia do SurinA, inicialmente inglesa e depois, holandesa.
No Surin:l, terrene mais reconhecido do que ocupado pelos espanh6is, 0
prirneiro povoado europeu foi estabelecido pelos holandeses em 1551. Sob
ordens ~ Raleigh, os ingleses organizaram diversas incurslles na virada do
steul0 e, a partir de 1630, govemaram algumas partes do pais. De 1651 a
1667, quando foi troeada por New York em Breda, 0 pais foi uma colOnia
inglesa. Poucos lavradores de cana ingleses permaneceram apOs 1678, e
aqueles que partiram tiveram permissllo para levar consigo os escravos
adquiridos antes de 1667. Hli dois crioulos difcrentes falados no Surin:l.
Mutuamente ininteligfveis, ambos derivaram lexicamente do ingles, mas
estruturalmente de diferentes Ifnguas africanas. "Sranan" era 0 crioulo da
grande propriedade agricola ao lange da costa e tinha urn vocabulario e
estrutura suficientemente ricos para perrnitir que os missionarios da Moravia
traduzissem a Bfblia para 0 "Sranan" em finais do steulo dezoito. Mais para
o interior. a lingua crioula desenvolvida foi 0 "Saramaccan". Parece ter side
criado por escravos fugidos. Tinha diversas variantes regionais, todas elas
derivando lexicamente do portugues em uma extens:lo bem maior que 0
"Sranan". "Djuka", uma dessas variantes, desenvolveu um sistema de escrita
sill1bica com fortes paralelos com certos sistemas da Mrica Ocidental. Aqui,
como em qualquer lugar, a variedade de "novas realidades sociais" significavam wna variedade de "meio(s) de transmissao".

7 Elel conlideram a relposta a silll.~43es claclas como provavelmente quase
identic:a, devido a inflll~ncia de eltruturai lingiHltic:a1 universai. que, conforme
argumentam. Cltlo na base de todos 01 idiom...
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As distor~oes hist6ricas do argumento de Linebaugh devem-se, em
grande medida. asua pobreza conceitual. A ideologia popular em geral. e a
ideologia de protesto em particular, sao fen6menos complexos. Para Linebaugh, 0 conceito central para compreender estas questOes e 0 de Tradi~lio.
Apesar do Fiddler on the Roof(O Violinista no Telhado), nlio acredito que a
tradi~ seja urn instrumento conceitual adequado para a tarefa em questlio.
Utilizando-me de certos achados de George Rude8, eu diria que deveriamos
analisar a ideologia popular em termos do relacionamento dial6tico entre'
aspectos inerentes e derivados da ideologia popular. Com inerente, quero
dizer aquelas ideias e cren~as que surgem da experiencia vivida de uma
situa~lio hist6rica particular. Concordaria com Marx quanta
primazia
analitica do inerente, especiaImente quanto ao papel das rel~oes sociais de
prod~lio e reprodu~llo. Com derivado, quem dizer tanto a ~ ideol6gica
de uma dada classe social ou grupo popular, como aquelas ideias e cren~as
vindas de fora da tradi~ das classes populares, sobretudo das vanas fr~oes
das classes dominantes. A influencia cigana de Linebaugh seria urn exemplo
derivado de uma fonte nlio-hegem6nica. A natureza especifica de cIasse do
derivado olio deve ser ignorada; minha preocu~ aqui e apenas enfatizar
que a viabilidade do ~ derivado depende da natureza do inerente.
Isso contrasta em termos bastante radicais com 0 quadroconceitual de
Linebaugh. Ao que parece, ele acredita que a responsabilidade do historiador e
seguir os fios da tradi~llo popular derivada em meio a riqueza do inerente. 0
resultado e uma distor~lio da realidade hist6rica, onde afmn~s separadas
sao apresentadas como sendo ligadas a urna '·'tradiyao", simplesmente porque
compartilham de urn conteudo ou perce~llo basicos. A imagem do "Mundo
Virado de Ponta Ca~" e urn bOrn exemplo. Esta imagem e descrita como
urna "profunda tradiyao" desenvolvida desde a profecia de Merlin, atraves de
Shakespeare, a Biblia de Genebra, a Guerra Civil Inglesa, a Guerra Americana pela Independencia e os escritos de Ottobah Cugoano. Minha questllo
aqui esimples. Em sociedades altamente estratificadas a ideia de uma inversao de papeis pode ser atingida por certo numero de pessoas numa variedade
de diferentes sit~oes hist6ricas especificas. Nlio porque a ideia seja derivada
de urna tradi~llo cultural, mas porque as rela~ de cIasse existentes sao tao
claramente injustas para aqueles que estllo embaixo. As pessoas sonharllo.
Quando dirigido ao argumento central de Linebaugh, esta critica e
extremamente reveladora. A tradiyao antin6mica nlio tinha monop6lio sobre
a teoria OU pmtica democmticas e a tentativa de impor ideias ou conceitos

a

8 Um "pr6cis" de suas reflexoes sobre a natureza da ideologia popular enconlrase em Ideology and Popwlar Prolesl. (New Yolk, 198O).
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radicais nas colonias, em tennos de urna tradi~ especifica, privam-nas de
suas bases objetivas. Quando a Guerra Fria tomou impulso depois do
estabelecimento da aTAN, diversos historiadores tentaram redefinir a hist6ria ocidental em termos da Revolu~llo Atlantica. Neste artigo. Locke e
Rousseau foram substituidos poe Winstanley e Blake, enquanto Paine e
Cugoano est10 agora no lugar de Jefferson e Franklin. a resultado fInal nJo
difere muito. Ambos sustentam-se num processo europocentrico de
legitimacao que nega ~1k> e importAncia 80S habitantes das col6nias.
"Todas as Montanhas Atlanticas Estremeceram" dirigiu-se a urn
problema hist6rico de modo - penso eu - a melhor compreender urn problema da sociedade britfutica no presente. E como problemas semelhantes
existem em todos os paises avan~dos. Linebaugh, por extensllo. dirige-se a
urna vasta plattia. a problema e0 tratamento do ou da imigrante do Terceiro
Mundo em seu "pais materno". Jogando com 0 preconceito. 0 medo e a crise
estrutural do capitalismo, tanto os movimentos politicos racistas como ReOfacistas tern feito significativas incursiks nas classes trabalhadoras dos
parses capitalistas avan~ados. Fossem os problemas restritos A Frente
Nacional, Ku Klux Klan e movimentos do lipo GUarda Ocidental, j&.seria
sufIcientemente serio. Contudo, e muho mais abrangente do que isso, como
nos mostram tao vivamente os irracionalismos xen6fobos do PCF e os
campos de intemamento de haitianos na Fl6rida. Alguns academicos reprovariam urna tal "preocu~o com 0 presente"; eu a recomendo. E edevido A
importAncia do problema politico que Linebaugh introduziu corajosamente .
nos corredores. da academia, que eu formulo esta resposta.
a artigo convidou-nos a todos a reconsiderar e mesmo a rejeitar uma
hist6ria nacionaI estreitamente definida. ~m disso, enfatizou a importAncia
do papel desempenhado por nJo-europeus na hist6ria da classe operaria
inglesa. e por extensno. euro¢ia. Estes sao dois pOntos que eiJ aceito
prontamente. Mas 0 modo como 0 segundo foi contrufdo no artigo, nlo
apenas compromete 0 primeiro, mas impede a analise necess4ria para uma
resposta poUlica adequada ao problema real que esta sendo visado. A nova
forma de intemacionalismo da classe operarla que Linebaugh reclama. sO
pode ser alcan~da se as civil~oes do Caribe forem compreendidas em sua
riqueza e vitalidade. Etas. e nno as grandes propriedades agricolas. foram a
importante realiza~o hist6rica do periodo. Como escreveu Trefossa, 0 poeta
Sranan. em seu poema a respeito de urna conversa 80 retomar da Europa:
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