James C. Scott e Resistência Cotidiana
no Campo: uma Avaliação Crítica*
K arl M onsm a

N as últim as duas décadas, talvez ne
nhum pesquisador tenha agitado tanto os
estudos do mundo rural em língua inglesa
quanto James C. Scott. A publicação de seu
The M oral Economy o f the Peasant: Rebe
llion and Subsistence in Southeast Asia (A
Economia M oral do Camponês: Rebelião e
Subsistência no Sudeste da Asia), em 1976,
provocou uma célebre polêmica com Samuel
Popkin (1979). O trabalho posterior de Scott,
sobre a dominação e a resistência no cotidia
no, especialm ente os livros Weapons o f the
Weak: Everyday Forms o f Peasant Resistan
ce (Arm as dos Fracos: Formas Cotidianas
da Resistência Camponesa, 1985) e D om i
nation and the Arts o f Resistance: Hidden
T ranscripts (A D om inação e as A rte s da
R e sistê n c ia : T ra n scriçõ e s E sc o n d id a s,
1990), é especialmente influente e controver
so. O debate sobre a resistência cotidiana
inclui, para citar somente algumas das inter
venções mais conhecidas, um número espe
cial da revista Journal o f Peasant Studies
(vol. 13, n. 2, 1986), a conferência oficial da
presidente da Law and Society Association
em 1994 (Merry, 1995) e um ensaio crítico de
uma das principais antropólogas americanas
(Ortner, 1995). Essas discussões e as novas
pesquisas que inspiram muitas vezes extra

polam os estudos de cam poneses e outros
grupos rurais para abarcar temas como a re
sistência urbana, o papel dos movimentos e
das organizações form ais na m udança so
cial, a existência ou não da hegem onia das
classes dom inantes nas m entes dos subal
ternos e o papel dos processos sim bólicos
na dominação e na resistência.
Em 1998 Scott lançou Seeing Like a Sta
te: H ow C ertain Schem es to Im prove the
Human C ondition H ave F ailed (Ver como
um Estado: Com o C ertos E squem as para
M elhorar a Condição H um ana F racassa
ram), que contém um a crítica devastadora,
com traços anarquistas, do Estado m oder
no, do pensamento modernista e de todo tipo
de especialista em desenvolvimento ou pla
nificação social. Com tantos alvos, é garan
tido que o novo livro provocará outra roda
da de discussões calorosas.
Este ensaio desenvolve um a avaliação
crítica do trabalho de Scott, centrado espe
cialmente nos livros sobre a dominação e a
resistência. Para contextualizar o debate, in
clui, primeiro, uma breve discussão da car
reira de Scott, de seus primeiros livros, que
tratam da ideologia política e da corrupção
no Terceiro Mundo, e de Seeing Like a Sta
te, seu livro m ais recente. Depois de uma
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exposição das idéias de Scott sobre rebe
liões cam ponesas e sobre a dom inação e a
resistência cotidianas, apresenta-se várias
ressalvas a esta abordagem.
Scott elabora um argumento convincen
te para a valorização da resistência cotidiana
e das representações do poder feitas pelos
subalternos e pelos poderosos. Tam bém
desenvolve conceitos e m étodos úteis para
estudar esses fenômenos. Contudo, ele exa
gera o grau de estratégia e o de cálculo en
volvidos na ação humana e, por isso, presta
pouca atenção às am bigüidades, às contra
dições e às conseqüências inesperadas da
resistência cotidiana. Tais complicações se
m ultiplicam na dom inação indireta, que se
realiza por meio de mercados ou de burocra
cias, e na dominação complexa, caracteriza
da por divisões entre poderosos ou entre
subalternos. Estas considerações são ela
boradas e ilustradas abaixo por meio de exem
plos provenientes da literatura sobre poder
e resistência rurais.
Carreira e Linhas de Pesquisa

Scott fez o curso de graduação em Eco
nomia Política no Williams College (Estado
de M assachusetts, EUA), nos anos 50. D e
pois de se formar, passou dois anos como
aluno especial na Birmânia e em Paris, antes
de entrar na pós-graduação em Ciência Políti
ca da Universidade Yale, onde fez o mestrado
e o doutorado. Entre meados dos anos 60 e
meados dos anos 70, foi professor de Ciência
Política na Universidade de Wisconsin. Nes
se período, publicou vários artigos e dois
livros sobre ideologias políticas, corrupção
e clientelismo, focalizando especialmente o
Sudeste A siático.
P olitical Ideology in M alasia: R eality
and the Beliefs o f an Elite (Ideologia Políti
ca na M alásia: A Realidade e as Crenças
de uma Elite), publicado em 1968, é um estu
do da m entalidade dos funcionários públi
cos. Scott afirma que a desconfiança, a falta
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de civismo e a tendência generalizada a usar
cargos públicos para prom over in teresses
pessoais e familiares, com portam entos fre
qüentes entre as elites da M alásia e de mui
tos outros países do Terceiro M undo, não
são decorrentes de irracionalidades da cul
tura tradicional, mas da realidade de um pro
duto social limitado, que leva à percepção,
entre as elites, de um jogo de soma zero, no
qual os ganhos de uns só podem vir à custa !
de outros.
Em Com parative P olitical C orruption
( C o rru p çã o P o lítica C o m p a ra d a , 1972)
Scott sintetiza uma ampla bibliografia sobre
a corrupção e a patronagem nos países po
bres e na história dos países avançados para
explicar variações entre países e através do
tempo nas formas e na intensidade da cor
rupção, que ele define como a transgressão
das normas formais de um papel público para
ganhar benefícios particulares (incluindo aqui
como beneficiários os parentes, os amigos
ou até o partido político do ator corrupto).
Dependendo do contexto e das regras ofici
ais em vigência, a corrupção pode incluir fe
nômenos da vida política e do setor público
tão diversos quanto o nepotism o, o subor
no, a patronagem, o empreguismo, a troca de
favores ou a compra de votos.
Para Scott, a corrupção é uma maneira
informal de exercer a influência política, e boa
parte de seus padrões pode ser explicada
pelas caraterísticas do jogo político oficial.
Os grupos excluídos da política formal são
os mais propensos a lançar mão da corrup- |
ção para conseguir o que querem. Por isso,
os maiores corruptores são elites econôm i
cas excluídas do poder legítim o por razões
id eo ló g icas, étn icas ou n ac io n a lista s (no
caso de empresas estrangeiras), mas os po
bres também tentam se proteger e conseguir
o que precisam de funcionários menores por
meio de pequenos subornos ou de pistolões.
Funcionários públicos e políticos são mais
fáceis de corromper e mais dispostos a exigir
subornos ou favores para cum prir ou para

não cum prir suas funções onde existe uma
brecha relativamente grande entre a criação
das leis e a sua im plem entação, e quando
não existem organizações, com o partidos
políticos fortes, capazes de fiscalizar a buro
cracia, situações que aumentam a arbitrarie
dade dos funcionários.
Em regimes democráticos, a corrupção
democratiza-se mais e passa a beneficiar tam
bém líderes dos partidos e grupos de eleito
res. A compra de votos com dinheiro, em 
pregos ou favores, m uitas vezes usando
recursos provenientes de elites econômicas,
é mais notável onde os eleitores se motivam
p rincipalm ente por ganhos p articu lares a
curto prazo, uma situação que emerge onde
as formas tradicionais de dependência e co
erção pessoais decaíram mas não foram subs
tituídas por lealdades ideológicas ou classistas.
E nquanto esses dois prim eiros livros
abordam temas tradicionais da Ciência Polí
tica, o trabalho posterior de Scott aproximase mais da Antropologia e focaliza mais os
pobres, esp ec ialm en te os cam p o n eses, e
suas relações com as elites locais. Entretan
to, alguns aspectos dos primeiros livros per
manecem nas pesquisas mais recentes. Um
deles é o realce do imediatismo, da descon
fiança e do comportamento conservador de
correntes da escassez. Outro, a ênfase nos
interesses das elites do Estado e dos funcio
nários públicos. Talvez o mais notável, po
rém, seja o destaque dado à patronagem e à
face pessoal do poder.
A inda na U niversidade de W isconsin,
Scott afiliou-se ao Land Tenure Center da
quela universidade, um dos principais nú
cleos de pesquisa sobre cam poneses e te
mas a g rá rio s nos E sta d o s U n id o s. Na
primeira metade dos anos 70, publicou arti
gos sobre a patronagem rural e a política cam
ponesa, linha de pesquisa que levou ao livro
The M oral Econom y o f the Peasant, sobre
as origens sociais de rebeliões camponesas
no Sudeste Asiático.

Em 1976 Scott voltou, como professor, à
U niversidade Yale, onde hoje é “professor
titular” 1 de Ciência Política e de A ntropolo
gia. Ali ele dirigiu sua atenção para a resis
tência cotidiana dos camponeses, produzin
do dois livros sobre o tem a (Scott, 1985 e
1990). Desde o início dos anos 90 Scott diri
ge o Programa de Estudos Agrários daquela
universidade. Este programa pretende apro
veitar o conhecim ento, a experiência e os
entendimentos populares para o avanço dqs
estudos rurais, tentando superar as frontei
ras entre estudos históricos e contem porâ
neos e entre estudos das diferentes regiões
do mundo. Cada ano o programa acolhe um
grupo in terd iscip lin ar de p ós-doutores de
vários países, que participam em uma série
de seminários sobre um tema específico rela
tivo ao mundo rural.2
O trabalho de Scott salienta o conheci
mento, os entendim entos e as práticas lo
cais, enraizados no tempo e no espaço. Per
passando os textos dele, especialm ente os
publicados a partir de meados dos anos 70,
en c o n tra-se um resp eito p ro fu n d o pelos
cam poneses e outros grupos subalternos, e
uma desconfiança de todos que lhes explo
ram ou querem lhes adm inistrar ou arregi
mentar para seu próprio bem, sejam latifun
diários, capitalistas, colonialistas, burocratas,
agrônomos ou militantes de partidos revolu
cionários.
Em seu livro mais recente (Scott, 1998),
por exem plo, que trata das conseqüências
nefastas da “ideologia alta-m odernista” (a
crença no progresso por meio dos avanços
tecnológicos e do planejamento científico da
organização social), Scott argumenta que os
agrônomos e outros técnicos do Estado de
vem aprender com o conhecim ento prático
dos camponeses (e dos moradores locais em
geral) e tentar aprimorar esse conhecimento,
enfatizando menos os experimentos contro
lados com plantações, que não correspon
dem às condições com plexas da produção
real, e abandonando esquem as para o d e
97

senvolvimento rural derivados da teoria so
cial, sem consultas ao cam pesinato.3 Ele
sugere que a policultura e a variedade gené
tica das sementes, características da agricul
tura tradicional, são mais sustentáveis a lon
go prazo e mais resistentes às pragas que a
monocultura, a variação genética limitada e
os agrotóxicos prom ovidos pelas grandes
em presas m ultinacionais e também, muitas
vezes, pelos agrônomos e pelo Estado. Os
grandes esquemas de políticos e burocratas
urbanos para a reorganização do campo, es
pecialm ente a coletivização da agricultura,
quase sem pre fracassam por causa da falta
de conhecimento das condições locais e por
causa da resistência cotidiana, sem organi
zação form al mas ubíqua e contínua, dos
cam poneses.
Os outros três livros de Scott tratam ex
plicitamente da política camponesa, embora
Domination and the Aris o f Resistance tam
bém aborde outros grupos e classes subor
dinados. O resto deste artigo focaliza tal as
pecto do trabalho de Scott, que segue sendo
o mais influente, especialm ente os estudos
da dominação e da resistência no cotidiano.
Rebeliões Camponesas

The M oral E conom y o f the P easant:
R e b e llio n a n d S u b siste n c e in S o u th e a st
Asia (1976) foi parte de uma onda de pesqui
sas sobre a política camponesa nas ciências
sociais americanas estimulada pela Guerra do
Vietnã.4 Este livro sintetiza idéias de Chayanov (1986) e de outros economistas sobre a
economia de subsistência e a aversão ao ris
co do ca m p o n ê s,5 noções de B arrin g to n
M oore Jr. (1966) quanto ao impacto do capi
talism o e do Estado nas relações tradicio
nais de troca entre senhores e camponeses e
o conceito de “econom ia m o ral” de E.P.
Thompson (1963 e 1971) para afirmar a exis
tência de um a “ética da subsistência” entre
os cam poneses do Sudeste A siático, o que
im plica a responsabilidade da aldeia pela
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sobrevivência dos seus membros e, especial
mente, o dever dos ricos e dos poderosos de
aliviar a exploração dos pobres ou até de
subvencioná-los em tempos difíceis, mesmo
se o preço deste “seguro” for um aumento
na taxa média de extração. Nesta concepção,
as garantias tradicionais são minadas pelo
crescim ento da população, que aumenta o
poder dos donos de terras, pela comerciali
zação da agricultura, que expõe os campo
neses às flutuações do mercado internacio
nal e quebra os laços pessoais entre eles e
as elites, e pelo Estado colonial, que garante
a propriedade das elites locais, diminuindo
sua dependência das suas clientelas, e im
põe impostos fixos que não levam em conta
o que sobra para os cam poneses comerem.
No co n tex to d essas m u d an ças, segundo
Scott, crises de subsistência levam os cam
poneses a se rebelarem contra a violação dos
direitos tradicionais pelas elites e pelo Esta
do, um argumento que ele justifica com aná
lises históricas de rebeliões na Birmânia e no
Vietnã durante a depressão dos anos 1930.
Três anos depois da publicação de Tke
Moral Economy o f the Peasant, Samuel Popkin, partidário da escolha racional, replicou
com The R a tio n a l P easant: The Politicé
Econom y o f R ural S o ciety in Vietnam (0
Camponês Racional: A E conom ia Política
da Sociedade Rural no Vietnã, 1979).6 Popkin mostra que a aldeia tradicional vietna
mita não tinha a coesão moral que Scott lhe
atribui, que os camponeses suspeitavam tan
to uns dos outros que não queriam contri
buir para o bem comum e que a elite local,
incluindo a liderança das aldeias, era insen
sível à condição dos pobres, aproveitando
qualquer oportunidade para explorá-los e
usando seu poder para forçá-los a pagar a
maior parte dos impostos da aldeia. O colo
nialismo, conforme Popkin, só aumentava as
vantagens das elites aldeãs e dos latifundiá
rios. A adm inistração francesa e as elites
locais se coligavam para extrair mais impos
tos dos pobres e para proteger a proprieda

de dos ricos, o que aumentava a desigualda
de nas aldeias. Os latifundiários m anipula
vam as leis e a burocracia colonial para mo
nopolizar terras.
U sando a idéia de incentivos seletivos
para a ação coletiva de Mancur Olson (1965),
Popkin argum enta que os cam poneses se
guiriam qualquer m ovim ento ou liderança
que enfraquecesse as elites tradicionais e
providenciasse benefícios concretos, como
a proteção contra a violência ou contra a
carestia. Ele apresenta evidências convin
centes de que padres católicos e duas seitas
vietnamitas tinham ganho apoio nas aldeias
devido à sua capacidade de m inar o poder
das elites locais e de organizar esquemas de
ajuda m útua e beneficência social que os
cam poneses não usufruíam antes. Os co 
munistas faziam a mesma coisa mas eram mais
bem -sucedidos, segundo Popkin, porque ti
nham uma noção mais realista do poder polí
tico e maior competência organizacional. Uma
das principais contribuições dos com unis
tas às aldeias era a liderança honesta. Sem a
corrupção dos chefes tradicionais, os cam 
poneses podiam ser convencidos a colabo
rar com projetos comunitários para melhorar
a produtividade, tais como represas e canais
de irrigação, e outros projetos para melhorar
a vida aldeã. A derrubada das elites locais, a
redistribuição das terras e os projetos comu
nitários selaram a lealdade de grande parte
dos cam poneses aos com unistas e perm iti
ram que eles extraíssem muito mais impostos
e homens das aldeias que os franceses tira
ram antes, o que ajuda a explicar como um
exército camponês venceu dois dos exérci
tos m ais poderosos do mundo (prim eiro o
francês, depois o americano).
M uitas das críticas de Popkin à p ers
pectiva da “econom ia m oral” acertaram o
alvo, não porque a escolha racional é mais
certa que a abordagem mais cultural de Scott,
mas porque Popkin, orientado pelas entre
vistas que fez com camponeses e militantes
com unistas no meio da guerra e por várias

etnografias sobre o Vietnã colonial, fez uma
pesquisa h istó rica m ais pen etran te, cujos
detalhes muitas vezes extrapolavam os limi
tes estreitos da escolha racional.7 Apesar da
originalidade de sua síntese teórica e de sua
perspicácia a respeito das disposições cam 
ponesas,8 Scott tinha uma visão um tanto ro
mantizada do funcionamento interno da aldeia
tradicional e das relações entre camponeses e
elites locais. Ele superaria essa falha na sua
próxima pesquisa, mergulhando profundamen
te nas relações internas de uma aldeia.
A Resistência Cotidiana

Antes de escrever Weapons o f the Weak,
Scott viveu quase dois anos, no fim da déca
da de 70, em uma aldeia da planície Muda, a
região arrozeira mais relevante da M alásia
peninsular. A aldeia estava sofrendo as con
seq ü ên cias co n tra d itó ria s da “rev o lu ç ão
verde”. De um lado, um novo projeto de irri
gação na região permitia, pela primeira vez,
duas colheitas ao ano, aum entando bastan
te a produtividade e a confiabilidade das plan
tações e afastando o espectro da fom e das
casas dos pobres. Por outro lado, novas téc
nicas, especialm ente o uso de m áquinas de
ceifar e debulhar (com bine harvesters) na
colheita do arroz, aumentavam a desigualda
de de classe, porque desempregavam os tra
balhadores e incentivavam os latifundiários
a despejar pequenos rendeiros, para depois
ou alugar as terras em parcelas maiores ou
p lantar por conta própria. A observação
participante de Scott focalizou as relações
de classe no cotidiano, especialm ente como
os ricos e os pobres da aldeia interpretavam
as mudanças recentes, como falavam uns dos
outros na ausência destes, e como essas re
presentações divergiam das falas e dos atos
nas interações entre as classes. Também co
lheu muita informação sobre a resistência de
pequena escala, geralmente sem organização
formal ou líderes oficiais, dos cam poneses
pobres à apropriação de seu trabalho e das
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suas produções, como tam bém às indigni
dades que sofriam dos ricos.
Em Dom ination and the A rts o f Resistance, ele desenvolve mais o argumento teó
rico de Weapons o f the Weak, focalizando,
além dos camponeses, outros grupos e clas
ses sujeitos à dominação clara e, muitas ve
zes, pessoal, especialmente escravos, servos,
povos colonizados e minorias raciais ou ét
nicas. Vale a pena ler e discutir os dois livros
em conjunto, tal o grau de inter-relação entre
eles. Esses trabalhos estimularam grande par
te da ebulição intelectual dos últimos anos a
respeito da resistência cotidiana.
Scott afirma que a distinção entre a re
sistência e atos egoístas como, por exemplo,
furtos não faz sentido quando estes limitam
a apropriação dos poderosos. Qualquer for
ma de resistência, por mais organizada que
seja, tem um aspecto egoísta porque visa
m elhorar a situação dos participantes. Na
aldeia onde ele morou, a resistência cotidia
na incluía furtos de arroz, a debulha incom
pleta, o deixar grãos no caule para outros
membros da família respigarem, boicotes aos
agricultores que pagavam pouco (ou aos que
usavam as m áquinas de ceifar e debulhar,
quando da introdução destas), a matança de
animais dos ricos que invadiam hortas, e todo
tipo de boatos, difamações e ameaças vela
das. Baseando-se neste trabalho de campo,
Scott elabora um argumento vigoroso con
tra o conceito de hegemonia, enfatizando a
importância da resistência cotidiana nas re
lações de classe e na mudança social.
Ele acha que m uitos cientistas sociais
se equivocam em tomar as organizações for
mais, tais como sindicatos, movimentos so
ciais ou partidos revolucionários, como os
meios mais im portantes da luta social e as
causas principais da mudança social. Con
forme Scott, a resistência contínua de pe
quena escala ou até individual, mas tacita
mente organizada e incentivada pela cultura
dos subalternos, impõe limites aos podero
sos e frustra m uitas das suas am bições, a

longo prazo condicionando, igualm ente ou
até mais que os movimentos sociais, as for
mas de extração e dominação.
Nas relações de classe, conforme Scott,
há um equilíbrio de poder no qual ambos os
lados estão sempre tentando ganhar peque
nas vantagens. Para muitos tipos de subor
dinados, especialmente os que sofrem a su
je iç ã o p esso al, a re s is tê n c ia in fo rm al e
cotidiana é a estratégia m ais eficaz nessa
guerra sem fim. A rebelião, as greves e ou
tras form as de contestação abertas são ar
riscadas demais, quase sem pre term inando
na repressão, e as organizações formais po
dem ser facilmente infiltradas pelas autori
dades, visando reprimi-las ou manipulá-las.
Mesmo quando a organização e a oposição
abertas são viáveis, Scott acha que a resis
tên cia cotidiana continua tendo um papel
im portante, especialm ente nos aspectos de
dominação que se dão entre seres humanos
que se conhecem.
Essa resistência prosaica, tanto sim bó
lica com o m aterial, tam bém influencia os
m ovim entos formais e m olda as explosões
sociais porque mantém viva uma cultura opo
sicionista, ou mesmo uma contra-ideologia,
que pode estourar no cenário público nos
raros momentos em que a repressão do coti
diano é suspensa. Até os ativistas dos mo
vimentos sociais podem sentir a força da re
s is tê n c ia c o tid ia n a q u an d o te n tam u sar
cam poneses ou outros seguidores para fins
que estes não escolheram (veja Scott, 1979).9
Em bora Scott estude sobretudo a dom ina
ção de classe, alguns dos exemplos mais dra
máticos que ele apresenta da força da resis
tên cia co tid ian a envolvem resistên c ia ao
Estado, especialm ente a sonegação de im 
postos e a deserção de soldados. Na aldeia
malaia que ele estudou, os moradores usa
vam vários subterfúgios para pagar só 15%
do dízimo islâmico obrigatório porque, se
gundo eles, essa verba nunca foi gasta em
benefício deles (Scott, 1985, p. 170, nota 68).
Há muitos exemplos históricos de exércitos

minados ou dizimados por uma profusão de
atos individuais de deserção. Talvez o mais
famoso de todos seja a evaporação do exér
cito russo durante a Prim eira Guerra M un
dial, o que permitiu a revolução, propulsada,
vale a pena lembrar, por milhões de campo
neses sem nenhum a organização acim a do
nível da aldeia, a maioria esm agadora dos
quais nunca tinha ouvido falar nem em bol
cheviques, nem em comunismo.
Aqueles que vêem a hegemonia das eli
tes nas idéias das classes populares, segun
do Scott, geralmente só enxergam a face pú
blica das relações de dominação. Quando
interagem com os poderosos, os pobres re
presentam estrategicam ente a subordinação
para se proteger e para conseguir benefícios,
mas não devem os tom ar essas representa
ções com o expressões dos pensam entos e
dos sentim entos internos dos subalternos.
Transcrições Públicas e
Transcrições Escondidas

Em D om ination and the Arts o f Resistance Scott desenvolve uma dramaturgia do
poder. Esse trabalho é fortemente influen
ciado por Goffman, só que, enquanto Goffman (1959) estudou a interação social sem
enfatizar tanto as relações de poder, o poder,
a dominação e a resistência estão no centro
da análise de Scott, do início ao fim.
Scott usa o conceito de “tran scrição
pública” para descrever as interações em si
tuações de poder. A palavra “transcrição”
(transcript), no sentido incomum que ele a
usa, significa as palavras, os gestos, as ex
pressões culturais e as outras ações que se
poderia incluir em um relato escrito. Acho
que a palavra “representações” teria servi
do melhor ao propósito de Scott. A transcri
ção pública consiste, essencialm ente, das
representações do poder produzidas nas in
terações entre poderosos e subalternos, in
cluindo formas de interação cotidiana e ri
tuais oficiais, tais como desfiles, julgamentos,

coroações e discursos públicos. Correspon
dendo com a transcrição pública, e em diálo
go constante com ela, estão as “transcrições
escondidas” dos dom inantes e dos dom ina
dos, as representações da dom inação que
ambas as partes elaboram na interação entre
pares sem a presença do outro lado.10 Para
entender como a dominação se reproduz dia
a dia, quais são seus limites e pontos de fra
queza, e a natureza das expressões popula
res quando o poder coercitivo das elites lé
suspenso ou se desm orona, Scott aconse
lha o estudo de todas as três transcrições e a
com paração entre elas.
Scott focaliza principalm ente as situa
ções de dominação e exploração claras e di
retas, e geralm ente pessoais, onde espera
achar uma divergência m aior entre a trans
crição pública e as transcrições escondidas.
Nas interações com as pessoas que têm po
der sobre eles, os subalternos dirigem seu
comportamento estrategicamente para encai
xar nas expectativas dos poderosos, dando
signos de deferência e de respeito, nunca
q u estio n an d o , não rep lican d o a insultos.
“Com exceções raras, mas significativas, a
representação pública do subordinado, por
causa da prudência, do medo e da vontade
de bajular, moldar-se-á para valer-se das ex
pectativas dos poderosos” (Scott, 1990, p.
2). Na presença do senhor, o escravo repre
senta um papel de subserviência, mas Scott
insiste que é uma simulação, não o caráter
“verdadeiro” do escravo, e estende uma ló
gica parecida às outras situações de dom i
nação pessoal.
Os poderosos também são constrangi
dos pela transcrição pública porque têm de
proceder com o detentores de poder legíti
mos e competentes. Na presença dos subal
ternos, não podem contrariar a ideologia que
usam para justificar seu poder. O papel dos
poderosos tem de ser representado, para não
quebrar a magia do poder e expô-los ao es
cárnio ou ao desafio aberto, o que poderia
afoitar a classe subordinada e levar à rebe
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lião. A transcrição pública também discipli
na as elites, obrigando-as a esconder suas
divisões e a apresentar uma frente unida visà-vis os subalternos.
A transcrição pública afirma o poder dos
grupos dom inantes ao m esm o tem po que
esconde fatos inconvenientes que possam
levantar dúvidas sobre sua legitim idade ou
que contrariem a ideologia oficial. É especial
mente importante ocultar a coerção, muitas
vezes com eufemismos. A representação pú
blica do poder também tende a esconder do
olhar público a oposição e a resistência, crian
do a impressão, entre os subalternos, que a
resistência aberta seria inútil.
As transcrições escondidas, tanto dos
dom inantes quanto dos subordinados, são
produtos de espaços protegidos onde po
dem falar abertamente sobre as relações de
dom inação e as suas idéias a respeito do
outro lado. Cada parte só tem um conheci
mento limitado da transcrição escondida da
outra. Scott discute muito mais a transcri
ção escondida dos subalternos, que é mais
difícil para o pesquisador estudar e que aju
da a entender a resistência cotidiana e as
explosões sociais.
P ara os subalternos, a transcrição es
condida é, em grande parte, um produto da
transcrição pública. A necessidade de con
trolar as emoções e de reprimir as respostas
naturais aos insultos e às indignidades aos
quais são sujeitos na interação com os po
derosos cria um impulso de desabafar e de
restabelecer a dignidade quando as pessoas
entram em um contexto social protegido dos
olhos e dos ouvidos dos poderosos. A s
sim, Scott acha que, em bora os poderosos
precisem da transcrição pública principal
mente para manter a apropriação material, as
reações mais fortes dos subalternos à trans
crição pública acontecem por causa da vio
lência simbólica que experimentam em decor
rência da exploração."
Não é somente a subordinação direta no
processo de produção que gera essas afron
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tas. A privação sujeita as pessoas a muitas
humilhações, tais como a dificuldade de se
apresentar em público limpas e com trajes
decentes, a incapacidade de pagar casamen
tos, funerais e outros rituais para familiares
ou a necessidade de suplicar favores para
sobreviver.
S abem os re la tiv a m e n te pou co a re sp e ito de
um aldeão m alaio se só sabem os que é pobre e
sem terra. Sabemos muito m ais sobre o signi
ficado da sua pobreza um a vez que sabem os que
sente um desespero particular porque não tem
o suficiente para alim entar convidados na fes
ta de Ramadâo, que os ricos o passam na senda
da ald eia sem sa udá-lo, que não pode pagar
enterros dignos para seus pais, que sua filha só
casará tarde, se casar, porque falta um dote,
que seus filhos deixarão a casa cedo porque ele
não tem propriedade para lhes segurar e que
precisa se rebaixar — m uitas vezes sem pro 
veito — para pedir trabalho e arroz dos v izi
nhos mais abastados. Saber o significado cul
tural da sua pobreza desta m aneira é conhecer
as feições da sua indignidade e, por isso, aferir
o conteúdo da sua ira. (Scott, 1990, p. 113)

N a transcrição pública, os pobres têm
de aceitar essas humilhações e o desdém das
elites hum ildem ente, sem reagir. Por isso,
muito da transcrição escondida dos subal
ternos compõe-se de reações fantasiadas ou
veladas à transcrição pública. São respos
tas à transcrição p ública e negações dela
“fora do palco”. A m iúde a transcrição es
co n d id a env o lv e asp ec to s so b ren a tu rais,
como magias ou rezas invocando a vingan
ça contra os poderosos.
H á, de novo, um a forte influência de
Barrington Moore aqui, especialmente do li
vro Injustice (1978), onde M oore argumenta
que a motivação principal para a rebelião é o
ultraje moral que as pessoas sentem quando
indivíduos ou grupos identificáveis as su
jeitam a indignidades e abusos, ou a priva
ções que lhes impeçam de cumprir um papel
decente e digno na com unidade. Em bora
Moore queira entender as rebeliões abertas,
Scott usa uma abordagem parecida para en
tender a rebeldia dissimulada no dia-a-dia.12

É por meio da transcrição escondida que
as pessoas formam noções contestatórias da
realidade social e organizam a resistência
cotidiana. Q uando existe mais autonom ia
para a comunicação entre subordinados sem
que seja ouvida ou entendida pelos senho
res, patrões ou outros poderosos, a transcri
ção escondida pode tom ar uma forma mais
completa e coerente, servindo como um tipo
de contra-ideologia, especialm ente quando
a dominação é experimentada de uma forma
relativamente homogênea. Isso não implica
que a transcrição escondida se desenvolva
em um ambiente livre da dominação. Os en
tendim entos e as ações da transcrição es
c o n d id a m uitas vezes são im postos pelo
poder e pela violência dentro do grupo su
bordinado. Deste modo, é comum a violên
cia ou outras punições contra delatores, furagreves ou outros que colaboram com as
autoridades.
Contra a Hegemonia

Scott discorda veementem ente da idéia
de que a hegemonia cultural dos grupos do
minantes explica a manutenção de relações
de dominação e exploração. Ele usa a exis
tência da transcrição escondida para d es
m entir a m aioria das concepções de hege
monia. Se existe a hegemonia, existe princi
palmente entre os grupos dominantes e serve
para organizá-los e convencê-los de seu di
reito de reinar. Para Scott, a continuação da
dominação depende essencialmente da coer
ção e da desigualdade esm agadora na rela
ção de forças, um argumento mais fácil de
sustentar para os casos extrem os de escra
vos, servos, cam poneses e prisioneiros que
estuda. Ele acha que muitos pesquisadores
não encontram a transcrição escondida por
que não é tão fácil de estudar, e por isso
acabam acreditando na hegemonia. Eles só
reparam na transcrição pública e tomam as
re p rese n taç õ es dos su b a lte rn o s por seus
sentim entos e pensam entos internos.

Segundo Scott, as possibilidades para a
ação política dos oprimidos são quase sem 
pre mais lim itadas que seus pensam entos e
suas fantasias. Por isso, sempre há pessoas
que imaginam inversões ou negações da or
dem social vigente, e muito da cultura popu
lar reflete esse imaginário em um a forma semioculta ou disfarçada. Portanto, ele defende
o estudo das canções, das rimas, dos dese- ^
nhos satíricos, dos pasquins, dos boatos,
das piadas, dos contos e da religião popular
para ganhar acesso à transcrição escondida.
N os festivais e carnavais a transcrição es
condida pode em ergir em público porque os
autores estão disfarçados por fantasias ou
protegidos pela multidão.
M esmo se os subalternos acreditassem
em vários aspectos da ideologia dominante,
isso não implicaria necessariamente a hege
monia. Quase qualquer ideologia é poliva
lente e pode ser interpretada de uma maneira
que favoreça os oprimidos. O cristianismo,
por exemplo, pode justificar os reis, os es
cravocratas e os capitalistas, mas tam bém
pode inspirar e ju stificar as rebeliões mais
radicais e utópicas. As ideologias dominan
tes quase sempre defendem a justiça do sis
tem a de dom inação argum entando que os
dominantes providenciam serviços importan
tes aos subalternos. Se as classes popula
res acharem que não recebem os serviços
devidos, ou que os poderosos aproveitam
de sua posição para lhes maltratar, a crença
na ideologia dom inante poderia estim ular a
rebelião. Supor que os pobres e os oprim i
dos precisam ser educados ou conscientiza
dos para poder lutar contra a dom inação é
desconsiderar o fato de que a m aior parte
das revoluções sociais e dos m ovim entos
radicais da história foi feita por pessoas com
alguma forma de “consciência falsa” . Viran
do Gramsci de cabeça para baixo, Scott afir
ma que o fato de a grande maioria das rebe
liões terminar em repressão indica que muitas
vezes há o contrário da hegemonia: a crença
de que se pode mudar a estrutura da domi103

nação, quando, na realidade, isso não é pos
sível por causa da força coercitiva das elites.
Dado o perigo da rebelião, é mais segu
ro dedicar-se às formas de resistência que
não desafiam abertamente a transcrição pú
blica. Portanto, é decisão estratégica dos
subalternos resistir sem desafiar e manipular
as categorias da transcrição pública para
melhorar sua situação. M uita da resistência
cotidiana simplesmente cobra as promessas
da ideologia oficial, seja a proteção aos ser
vos, o sustento e o cuidado paternalista dos
escravos, a patronagem aos camponeses ou
o emprego aos operários. Até a rebelião aber
ta amiúde evita uma confrontação direta com
a transcrição pública, pedindo, por exemplo,
a ajuda do rei contra oficiais corruptos ou
contra senhores cruéis, mas não reivindican
do o direito de viver sem senhores e sem
reis. M uitas vezes, segundo Scott, quase
ninguém acredita que toda a estrutura de
poder realmente vá cair. Nestes casos, a re
belião é uma estratégia de negociação, e os
rebeldes tentam se proteger contra a repre
sália que vem depois por meio de reclama
ções exprimidas na linguagem respeitosa da
transcrição pública.
As Contradições da
Resistência Cotidiana

H á m uito de valor nesta abordagem .
Scott dem onstra a im portância da resistên
cia cotidiana na luta constante acerca da pro
porção do produto que as elites podem se
apropriar e do grau de deferência que podem
exigir, e mostra que a resistência de pequena
escala pode ser uma força para a mudança
social tão poderosa quanto movim entos or
ganizados. Esta análise também deve inco
modar muitos intelectuais e militantes da clas
se média, especialm ente os que crêem que
camponeses e outros subalternos têm “cons
ciência falsa” e precisam da instrução e da
liderança deles para poder lutar com eficácia
contra a dominação. Certamente, as afirma
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ções de que a dom inação se reproduz por
causa do controle dos m eios da produção
simbólica pelos grupos reinantes são vulne
ráveis às críticas de Scott. Ademais, as im
plicações m etodológicas deste trabalho são
ricas: os estudos da cultura popular e das
interações cotidianas não podem ser perifé
ricos à sociologia “dura” do poder, da explo
ração e dos movimentos sociais; esses estu
dos são essen ciais para en ten d er com o a
dom inação acontece e com o é possível re
sistir.
Contudo, Scott tende a exagerar o grau
de polarização nas transcrições escondidas
e a ignorar as am bigüidades da resistência
porque focaliza principalmente a dominação
nítida e acentuada. Também não especifica
até que ponto suas conclusões se aplicam à
dom inação indireta, m ediada por mercados
ou por regras e procedimentos burocráticos,
e não discute a dominação complexa, na qual
os subalternos lidam com várias formas de
subordinação ao mesmo tempo. Sherry Ortner argumenta que a maior parte do que ela
denom ina resistance studies é “rasa” por
causa da falta de densidade etnográfica, es
pecialmente a falta de atenção aos conflitos
internos dos grupos subalternos, o que pro
duz uma tendência a rom antizar a resistên
cia. Estudos mais profundos “revelariam, ou
deveriam revelar, as ambivalências e as am
bigüidades da resistência em si, [...] [que]
emergem das redes intricadas de articulações
e desarticulações que sempre existem entre
dominante e dominado. Porque a política da
dominação externa e a política interna de um
grupo subordinado podem tanto se conca
tenar como se repelir.” (Ortner, 1995, p. 190).
Alguns dos problemas na abordagem de
Scott decorrem das concepções de estrutu
ra e da ação humana nela implícitas. Ele trata
a estrutura da dominação como algo “exte
rior” aos atores humanos, especialmente aos
subalternos, e por isso desconsidera a parti
cipação destes na reprodução da dom ina
ção. Dentro das estruturas existentes, nes-

se olhar, os dominados resistem e fazem o
melhor que podem para limitar sua explora
ção e manter sua dignidade. É certamente
possível que as estruturas de dom inação
pareçam externas aos subalternos, mas é im
portante reconhecer que, ao mesmo tempo
que elas moldam, facilitam e limitam as ações,
é a ação e a interação humanas que as repro
duzem. Isto é o que Anthony Giddens (1984)
chama a “dualidade da estrutura”.
Para Giddens, as estruturas existem vir
tualm ente, na form a de procedim entos ou
regras generalizáveis entre situações análo
gas que, juntam ente com recursos, facilitam
e constrangem a ação. Os sistemas sociais
constituem-se por meio de práticas reprodu
zidas e padronizadas por estruturas através
do tempo e do espaço. Esta idéia de estrutu
ra é bastante parecida com a noção do habi
tus de Bourdieu (1977, pp. 78-87): as dispo
siç õ es e os esq u em as in te rn a liz a d o s de
percepção e de ação que são transponíveis
entre situações homólogas.
Para usar uma estrutura, as pessoas ne
cessariam ente têm de mobilizar as catego
rias e entendim entos embutidos nela, e as
sim a reproduzem (Giddens, 1984, pp. 327-34).
Isso im plica que as representações dos su
balternos na transcrição pública não são sim 
plesmente estratégias para lidar com a dom i
nação, porque as interações da transcrição
pública também ajudam a constituir a domi
nação. A realização de determinada estrutu
ra de interação com os poderosos tende a
reproduzir essa estrutura, mesmo quando os
subalternos a manipulam para ganhar melho
rias na sua condição.
Scott também tem uma noção voluntarista demais da ação dos subordinados. Seu
olhar dramatúrgico, e sua ênfase na dissimu
lação e na manipulação estratégica da trans
crição pública pelos subalternos, implicam a
ação relativamente calculada e consciente.13
As expressões públicas, porém disfarçadas
e am bíguas, da transcrição escondida dos
subalternos também se compõem, segundo

Scott (1990, p. '139), da “m anipulação” de
códigos culturais. Mas pode-se duvidar do
grau de cálculo consciente orientando a re
sistência. Há uma contradição entre a afir
mação de que a transcrição escondida e as
form as da resistência são irredutivelm ente
culturais e a idéia de que as pessoas ajustam
sua resistência estrategicam ente a cada si
tuação específica de dominação.
Não é tão fácil escolher ou inventar no
vas estruturas de ação, com o Scott parece
achar, uma vez que a maioria do conhecimento
necessário para a realização dessas estrutu
ras não é acessível à consciência discursiva.
Isso quer dizer que as pessoas não form u
lam pensamentos explicitando todas as suas
ações, e nem saberiam explicar muito do que
fazem, mesmo quando sabem perfeitamente
bem como fazê-lo, o que inibe a livre inven
ção de novas formas de ação. Na maior par
te do tempo, a criatividade inerente à agên
cia humana manifesta-se não na reinvenção
consciente das estruturas, mas no emprego
de regras estru tu rais em situações novas.
Esta criatividade não é uma simples manipu
lação calculada das regras, porque as pes
soas geralmente usam as regras sem pensar
nelas e sabem fazer muito mais do que sa
bem explicar. M esmo quando a transposi
ção das regras de um a situação para outra
leva a m udanças na estrutura, a natureza
dessas mudanças foge do controle dos ato
res (Sewell Jr., 1992).
Para esclarecer o que está em jogo aqui
para teorias da dominação, pode-se com pa
rar a noção da transcrição escondida de Scott
com o conceito de doxa de Bourdieu, que é
uma versão sofisticada e influente da idéia
de hegemonia, embora Bourdieu não use esta
palavra. Scott não explicita suas diferenças
com Bourdieu, mas fica claro que ele é um
dos seus interlocutores principais. Segun
do Bourdieu, quando as pessoas vivem em
um contexto social igual ao que produziu seu
habitus elas tomam as estruturas desse con
texto como naturais e inquestionáveis. “Em
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uma form ação social determ inada, quanto
mais estável as estruturas objetivas e quan
to mais plenamente elas se reproduzem nas
disposições dos agentes, maior será a exten
são do campo da doxa, daquilo que é dado
como natural.” (Bourdieu, 1977, pp. 165-6).
A doxa resulta de uma correspondência entre
o habitus e as estruturas sociais existentes,
o que torna impensáveis os arranjos sociais
alternativos. Este argumento não convence
Scott, para quem, mesmo se existisse a doxa,
grupos diferentem ente posicionados na es
trutura de dominação teriam olhares distin
tos dentro da mesma doxa e lutariam para
avançar seus interesses materiais e simbóli
cos com interpretações distintas acerca dela.
No trabalho de campo em Kabylia, que
foi o ponto de partida para a elaboração das
idéias de habitus e doxa, Bourdieu dificil
mente teria ganho acesso à transcrição es
condida das mulheres da aldeia. Lila AbuLughod (1986) embrenhou-se no mundo das
mulheres beduínas do deserto do oeste egíp
cio para desvendar como elas falam e agem
entre elas e como essas interações diferem
das suas interações com os homens do gru
po. A brilhante etnografia que ela produziu
ajuda a m ediar as diferenças entre Scott e
Bourdieu.
A cultura e o modo de vida dos beduí
nos egípcios, baseados no pastoreio de ove
lhas e na lavoura de cereais, são parecidos
com os dos Kabyles, sugerindo que muitas
das conclusões de A bu-Lughod se adequa
riam também ao grupo estudado por B our
dieu. Consistente com as idéias de Scott, ela
descobriu que “uma conspiração de silêncio
excluía os homens do mundo das mulheres”
(Abu-Lughod, 1986, p. 23). Alguns aspec
tos da transcrição escondida das mulheres
servem para limitar os maltratos dos homens,
especialm ente dos maridos, mas, apesar da
segregação do mundo feminino, que, segun
do Scott, deveria g^rar um a transcrição es
condida mais coerente, a das mulheres be
duínas está longe de constituir uma contra106

ideologia à dominação masculina. As mu
lheres compartilham com os homens a preo
cupação com a honra da patrilinhagem , só
que ganham o prestígio e a honra individuais
de uma maneira diferente dos homens, prin
cipalmente por meio da deferência voluntá
ria e do controle das paixões e das necessi
dades do corpo, atitu d es que reforçam o
poder dos patriarcas da linhagem .14 As pulsões refratárias certamente existem, mas são
ca n aliza d as p ara o d isc u rso e stiliz a d o e
co n v e n cio n al da p o esia tra d ic io n a l, que
constitui um a m aneira socialm ente aceitá
vel de exprim ir, pelo m enos entre os pares,
os sentim entos reprim idos por esta ordem
au stera.
O estudo da transcrição escondida das
mulheres desse grupo traz m uitas com pre ensões novas a respeito das relações de gê
nero e das relações familiares no mundo ára
be, mas também assinala que a transcrição
escondida dos subordinados não é sempre
oposicionista, podendo até ser com plem en
tar à transcrição pública. Em bora não tives
se o mesmo acesso à transcrição escondida
que Abu-Lughod, Bourdieu (1977, pp. 1645) descreve a lógica básica desta situação:
“[...] categorias sociais desfavorecidas pela
ordem simbólica, como os jovens e as mu
lheres, não podem fazer outra coisa senão
reconhecer a legitim idade da classificação
dominante, justam ente pelo fato de que sua
única chance para neutralizar os efeitos dela
mais contrários aos seus interesses encon
tra-se em subm eter-se a eles para usá-los.”
No caso dos beduínos, a melhor maneira para
uma mulher melhorar sua situação, e para as
mulheres coletivamente manterem a dignida
de, é com posturas que acabam sustentando
o patri arcado.
Scott conhece o trabalho de A bu-L u
ghod e a cita com aprovação (Scott, 1990, p.
166, nota 69), mas tem um a interpretação se
letiva desta etnografia complexa. Ele vê os
poemas que exprimem sentimentos proibidos
com o um tipo de expressão disfarçada da

transcrição escondida das mulheres. AbuLughod deixa claro, porém, que as beduínas
realm ente incorporam e apóiam os valores
dominantes, mesmo na interação entre m u
lheres sem a presença de homens, mas que
também expressam em oções contraditórias
nos poemas que recitam. Apesar da separa
ção do mundo feminino, não existe uma dife
renciação tão clara entre a transcrição públi
ca e a transcrição escondida das mulheres, e
muito do contraponto entre a dominação e a
resistência acontece dentro da própria pes
soa, refletindo contradições profundas e in
solúveis da cultura beduína. A transcrição
escondida disciplina as beduínas, fortalecen
do o autocontrole que confirm a sua subor
dinação ao mesmo tempo que lhes dá respei
tabilidade, e limitando sentimentos rebeldes
a formas de expressão relativamente inócuas.
Por outro lado, os numerosos exemplos
de resistência às classificações dominantes
e de entendim entos alternativos que Scott
aduz dem o n stram que B ourdieu ex ag era
quando diz que os dominados “não podem
fazer outra coisa senão reconhecer a legiti
midade da classificação dominante”. M es
mo no caso-Iimíte das beduínas, os poemas
que as mulheres (e os homens jovens) reci
tam mostram os limites da doxa. Em circuns
tâncias que enfraquecessem a linhagem —
por exemplo, a migração dos beduínos para
a cidade ou para a Europa — , os sentimen
tos exprimidos nos poemas poderiam induzir
uma transcrição escondida mais oposicionis
ta e a resistência mais ativa, especialmente
nas novas gerações.15 O importante é estu
dar as transcrições escondidas e suas con
seqüências, sem p ressupor que estas são
necessariamente positivas ou negativas para
os subalternos. Em muitos casos, as trans
crições escondidas e a resistência cotidiana
trazem uma mistura complexa de benefícios e
prejuízos.
Mesmo quando orientada por uma trans
crição escondida claram ente contestatória,
a resistência cotidiana pode reforçar a estru

tura de d o m inação ao m esm o tem po que
ameniza a condição do subordinado. Foi isso
que aconteceu com os escravos americanos
retratados por E ugene G enovese em Roll,
Jordan, Roll: The World the S/aves M ade
(1972),16 certamente um dos melhores livros
de todos os tempos sobre a resistência coti
diana. Genovese mostra com muito detalhe
como os escravos usavam a resistência coti
diana para melhorar sua condição dentro da
escravidão, insistindo em transformar as con
cessões dos senhores em direitos. A trans
crição escondida dos escravos foi bastante
coesa e elaborada, incluindo, especialm en
te, a interpretação do protestantism o como
uma ideologia de libertação. Só com a que
bra do poder militar dos senhores pelo exér
cito do Norte na Guerra da Secessão foi que
veio a público o lado radical da transcrição
escondida: m uitos escravos sim plesm ente
foram em bora, deixando os senhores estu
pefatos com a “traição” dos seus “fiéis cria
d o s” .
Mas, enquanto durava o regim e escra
vista, o grosso da resistência cotidiana dos
escravos tendia a reforçar o poder dos se
nhores ao mesmo tempo que trazia ganhos
reais para os escravos. A perm issão para
plantar hortas, para folgar e celebrar, e a pro
teção contra as tem idas patrulhas de bran
cos pobres, m esm o quando transform ados
em direitos de fato pelos escravos, aum enta
vam a sua dependência dos senhores e re
forçavam a ideologia de paternalism o. Os
furtos de milho, galinhas e porcos, que m e
lhoravam a alimentação dos escravos, tam 
bém reforçavam o estereótipo deles com o
infantis e sem juízo moral. Depois da aboli
ção, algum as das astúcias e espertezas tão
úteis para sobreviver na escravidão reforça
riam tendências individualistas e impediriam
a ação coletiva dos negros. Scott conhece
bem esse trabalho, mas, no seu relato, a re
sistência cotidiana, que Genovese trata como
profundamente ambígua, porém a única re
sistência possível a m aior parte do tempo,
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vira a defesa da dignidade e uma arma po
tente contra a tirania dos senhores, sem os
custos pesados que Genovese identifica.
A Dom inação Indireta

Se, em co n d içõ es de su jeição clara,
como na escravidão, a resistência cotidiana
pode fortalecer o sistema de dominação ao
mesmo tempo que melhora a vida dos domi
nados, quanto mais ambigüidade e contradi
ção devemos esperar da resistência cotidia
na às formas sutis e mediatas de dominação?
Scott (1990, p. 21) admite que sua aborda
gem é menos pertinente à dominação indire
ta, mediada por instituições impessoais como
mercados ou burocracias, tão importante no
mundo atual. Porém, ele faz duas observa
ções importantes que podem ajudar a enten
der o papel da resistência cotidiana nessas
formas de dominação. Primeiro, afirma que,
quanto mais as pessoas sentem que tenham
escolhido a subordinação, mais legítima esta
lhes parece e menos resistem aos que man
dam nelas. Um monge que se submete, vo
luntariamente, à disciplina de uma ordem re
ligiosa ou um jovem da classe média urbana
que se oferece espontaneamente aos coman
dantes de uma guerrilha rural podem ser con
siderados casos paradigmáticos da subordi
nação voluntária (Scott, 1990, p. 82, nota 33,
e pp. 109-10).17 Mas há muitos casos mais
ambíguos, nos quais as alternativas são limi
tadas, e Scott oferece pouca orientação teóri
ca a respeito deles. Por exemplo, que tipo de
transcrição escondida e que formas de resis
tência acharem os entre trabalhadores rurais
que podem escolher entre patrões, q uan
do a oferta de em prego é boa, mas só “es
colheram ” ser trabalhadores rurais porque
as outras alternativas eram m enos atraen
tes ainda?
Em bora não cite Scott, Verena Stolcke
(1988), no seu estudo sobre trabalhadores
rurais, especialmente mulheres, em São Pau
lo na década dos 1970,18 usou uma aborda
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gem parecida, prestando atenção às formas
de resistência cotidiana e aos entendim en
tos da dom inação e da exploração que as
trabalhadoras exprimiam fora da presença das
autoridades das fazendas. Os achados de
Stolcke são consistentes com a posição de
Scott. Em bora reconhecessem que alguns
patrões, administradores e turmeiros (os con
tratan tes de trab alh ad o res “tem p o rário s”,
também chamados “gatos”) eram melhores
que outros, a transcrição escondida das tra
balhadoras revelava que elas não achavam
justas sua pobreza e sua subordinação. Elas
acreditavam que os ricos, especialm ente os
latifundiários, viviam bem do trabalho dos
outros porque, em algum momento no pas
sado, tinham monopolizado a propriedade, e
porque exerciam uma influência indevida no
governo. Também lançavam mão de várias
formas de resistência veladas e de pequena
escala para amenizar as condições de traba
lho e limitar a exploração pelos fazendeiros,
tais como: trabalhar devagar no início da
co lh eita de café, quando o adm inistrador
avaliava o quanto a fazenda devia pagar por
cada cesta colhida; debulhar cada ramo só
uma vez, deixando um a parte do café, para
poder encher as cestas mais rápido; misturar
pedrinhas e raminhos com as cerejas de café;
tirar somente as ervas grandes durante a car
pa (quando eram pagos por hora), deixando
as novas para criar mais trabalho depois.
Em bora os fazendeiros não tivessem a
hegemonia, as trabalhadoras geralmente não
os enfrentavam d iretam ente por causa da
coerção econômica e política. Tinham medo
de perder o emprego e achavam que a ação
coletiva seria fútil ou levaria à repressão. Na
maioria das vezes, tampouco buscavam seus
direitos na justiça, dados os empecilhos bu
rocráticos e a inconveniência de visitas re
petidas às repartições oficiais.
O trabalho de Stolcke mostra que, pelo
menos às vezes, os desfavorecidos de uma
sociedade de mercado sabem avaliar de uma
maneira bastante lúcida e realista o grau de

“escolha” que têm, e que sua aquiescência
pode resultar da resignação e não da hege
monia, mas não é claro que sempre seja as
sim. No caso dessas trabalhadoras rurais, a
legitimidade dos fazendeiros era minada em
g ran d e p arte p o rq u e era óbvio que eles
usavam os turm eiros, em vez de contratar
as trabalhadoras, para exim ir-se de pagar
os d ire ito s trabalhistas. F azendeiros que
contratassem trabalhadores e pagassem os
direitos poderiam conquistar mais legitim i
dade. Além disso, os pobres do Brasil dificil
mente acreditam na ideologia de igualdade de
oportunidades, que se usa para ju stifica r a
d esig u ald ad e nas socied ad es ca p italistas
avançadas, porque o sistema de educação é
escancaradam ente enviesado co n tra eles.
Nos países onde o sistema educacional é mais
igualitário e a reprodução de classe aconte
ce mais por meio dos processos culturais
sutis (Bourdieu e Passeron, 1979), como a
resistência dos filhos de trabalhadores à dis
ciplina escolar (Willis, 1977), é mais provável
que os pobres vejam algum grau de escolha
atrás da sua trajetória pessoal, possivelmen
te culpando a si mesmos pela sua posição
(cf. Sennett e Cobb, 1972).
A segunda observação de Scott é que a
dominação indireta geralmente tem uma face
humana, na forma do supervisor, do capataz,
do patrão ou do proprietário, e que esses
seres hum anos conhecidos, que exercem a
dom inação de uma maneira visível, mesmo
quando parte de um sistem a muito maior,
atrairão o grosso da resistência cotidiana dos
subalternos (Scott, 1985, pp. 347-8, e 1990, p.
21, nota 3). Ele quer dizer que a transcrição
escondida e a resistência cotidiana co n ti
nuam importantes na dominação menos di
reta, mas pode-se questionar se, mesmo ser
vindo com o arm a potente para proteger a
dignidade individual, a resistência aos po
derosos próximos tende a isentar as ciasses
dom inantes mais distantes, que podem ser
as principais beneficiárias da exploração dos
subalternos.

Há um exemplo interessante dessa ten
dência em Weapons o f the Weak. A revolução
verde é promovida por empresas multinacio
nais e pelo Estado malaio. Os beneficiários
p rin cip ais d essa m udança n a p lan ície de
Kedah são chineses ricos, geralmente mora
dores nas cidades da região, que alugam as
máquinas de ceifar e debulhar aos plantado
res de arroz e acumulam cada vez mais terras
próprias. M as a transcrição escondida e a
resistência cotidiana dos pobres da aldeia
de “ Sedaka”, onde Scott fez o trabalho de
cam po, são direcionadas quase exclusiva
mente contra a elite da aldeia, que é muçul
mana e etnicamente malaia como os pobres.
Como os ricos da aldeia são parte da mesma
comunidade moral dos pobres, estes cobram
deles a obrigação tradicional de cuidar dos
fracos e os punem com difam ações e resis
tências veladas quando não a cum prem , o
que é cada vez mais comum porque depen
dem muito menos da m ão-de-obra dos po
bres que no passado. Os chineses podem
ser bem mais ricos, mas, como não são mu
çulmanos nem malaios, ninguém espera que
ajam moralmente, e os moradores da aldeia
não os culpam tanto pelas m udanças que
sofrem.
No caso das trabalhadoras rurais pau
listas estudadas por Stolcke, a transcrição
escondida era direcio n ad a principalm ente
contra os fazendeiros. Houve algumas idéi
as genéricas sobre o poder e a ilegitimidade
de to d o s os ric o s, m as q u a s e nenh u m a
consciência, por exemplo, do poder do capi
tal financeiro no Brasil ou do papel de em
presas multinacionais na industrialização da
agricultura. As trabalhadoras não presta
vam quase nenhuma atenção à política nacio
nal porque achavam que o governo, com ex
ceção de alguns anos dourados sob Getúlio
Vargas, havia esquecido dos pobres. Assim,
tinham pouca noção das relações entre a di
tadura militar e a sua situação (nos anos 70),
a não ser a idéia geral de que o governo não
cuidava dos pobres.
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E m bora as conclusões de Scott só se
apliquem parcialmente à dominação indireta,
a pesquisa de Stolcke mostra que o método
que ele defende é muito útil para estudar a
consciência e a resistência de grupos como
trabalhadores rurais, levando a entendimen
tos mais matizados e sofisticados que estu
dos lim itados aos sindicatos e movimentos
que pretendem representar tais grupos.
A Dom inação Complexa

Outra forma de complexidade decorre de
divisões entre as elites ou entre os subalter
nos. Segundo a lógica de Scott, o número
de transcrições públicas e escondidas pode
proliferar, porque m uitas pessoas sofrem
com binações de várias formas de dom ina
ção ao mesmo tempo, tais como a domina
ção de classe, a dominação racial, a domina
ção de gênero, a dominação do Estado e a
dom inação hierárquica em burocracias, e
sem pre há grupos em posições am bíguas,
tais com o capatazes, capangas e gerentes,
que podem misturar elementos das transcri
ções dos dom inantes e dos subordinados.
Scott acha que a abordagem básica aplicase de uma maneira relativamente direta nes
sas situações mais complexas, o que implica
que as pessoas são capazes de m anobrar
com várias transcrições e com binações de
las, escolhendo a mais adequada para cada
situ ação .19 Scott não vê grande problem a
nisso porque tem uma noção relativamente
estratégica e voluntarista da ação humana.
Contudo, se a ação é produto dos esquemas
do habitus, ou, na versão de Giddens, das
regras em butidas na consciência prática, as
pessoas não têm tanta capacidade de fazer
distinções apuradas entre com binações es
pecíficas de relações diversas de dominação.
Em vez disso, agem conforme as homologias
percebidas entre as situações encontradas.
As conseqüências contraditórias das trans
crições escondidas podem se multiplicar.
Um a das divisões principais entre po
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derosos em muitos lugares é a diferenciação
entre oficiais do Estado, por um lado, e clas
se dominante, por outro. Em trabalho antC'
rior, rastejei as conseqüências de um a sérít
de leis contra a vadiagem para as relações d
classe no interior da P ro v ín cia de Buencs
A ires no início do século X IX (M onsm i
1992, pp. 111-34). Os desentendimentos en
tre fazendeiros e autoridades estatais sobrt
a aplicação dessas leis modificaram a transcri
ção escondida dos moradores rurais, dandolhe feições mais favoráveis aos fazendeiros,
Além de definir homens sem proprieda
de e sem emprego como criminosos, as leis
lim itaram a m obilidade dos pobres rurais,
proibiram várias diversões populares consi
deradas nocivas à moralidade e à disposiçã
para o trabalho, especialmente o jogo, proi
biram o contato com os indígenas, vistos com
ladrões de gado e protetores de foragidos, t
restringiram as vendas rurais, que compra
vam p ro d u to s ro u b ad o s e se rv ia m com»
ponto para divertimentos proibidos. A pu
nição principal para violações era o recruta
mento para o serviço militar. Essas leis cons
titu íram um a ten tativ a de im p o r ordem e
respeito na população rural, notoriamente
indisciplinada, forçar os pobres a venderem
sua força de trabalho aos grandes fazendei
ros de gado e encher as fileiras do exército,
tudo ao mesmo tempo.
Entretanto, os delegados, juizes de paz
e oficiais militares encarregados de impor i
lei encontravam muita resistência informal dt
população rural, especialm ente a fuga dos
réus e a deserção de soldados, inclusive os
soldados da própria polícia. N a maioria das
vezes, a resistência era individual, mas cor
tava com a cumplicidade dos outros, como,
por exemplo, a ajuda na fuga de prisioneiros,
Com a falta de mão-de-obra no campo, mui
tos fazendeiros também colaboravam ness«
resistência para segurar seus peões. Men
tiam para as autoridades, não deixavam os
juizes de paz prenderem seus peões e tolera
vam as vendas e os jogos proibidos nas suas

propriedades. Em algumas localidades o jogo
contava com o apoio e a participação de boa
parte da elite local. Durante a guerra com o
Brasil dos anos 1820 (a Guerra Cisplatina), o
recrutam ento indiscrim inado no cam po de
Buenos Aires levou a confrontos entre ofi
ciais militares e fazendeiros e protestos des
tes ao governo, além de fugas em massa dos
peões.
N a visão de Scott, seria relativam ente
fácil os peões desenvolverem um a transcri
ção escondida que reagisse às suas relações
com os fazendeiros e outra que respondesse
às suas relações com os oficiais do Estado,
podendo resistir aos dois tipos de podero
sos, mas o conceito de habitus sugere que
não é tão fácil segregar as percepções, os
sentim entos e as estratégias para resolver
problemas que são adequados a uma esfera
de interação daqueles que são adequados a
outras. O fato de que os fazendeiros colabo
ravam na resistência ao Estado significava
que custava aos peões redefini-los como ini
migos e opressores no dia-a-dia das fazen
das. As transcrições públicas e escondidas
podem ser vistas como estratégias para lidar
com o poder embutidas no habitus. Colabo
rando com a resistência dos pobres aos ofi
ciais do Estado, os fazendeiros estavam, de
certa forma, tom ando parte na transcrição
escondida dos pobres, o que lim itava o es
paço para o desenvolvimento de um conjun
to de entendim entos e esquem as de resis
tência direcionados contra os fazendeiros.20
Pode-se dizer, e com razão, que os pobres
manipulavam a transcrição pública de subor
dinação aos fazendeiros, que enfatizava a
patronagem pessoal, para ganhar força na
sua resistência ao Estado, mas, ao fazer isso,
eles também fortaleciam a dominação de clas
se. Como conseqüência, quando a transcri
ção esco n d id a dos pobres se m anifestou
abertamente durante a guerra civil de 182829, os alvos dos rebeldes do campo bonaerense, sem nenhuma organização central no
início, eram quase sem pre os sím bolos do

E stado, esp ecialm en te as d eleg acias e as
casas e fazendas dos juizes de paz. Os rebel
des não atacavam as outras fazendas.2'
O utra form a de com plexidade decorre
das d iv isõ es en tre os su b altern o s. Scott
parece pensar que cada grupo tem sua pró
pria transcrição escondida, correspondendo
às form as particulares de dom inação e de
exploração que sofre. Provavelm ente tem
razão, m as esse entendim ento é lim itado,
porque não leva em conta as relações con
traditórias com outros grupos dom inados.22
Q uando não se trata de um a divisão qual
quer, mas de uma relação na qual um grupo
subordinado tenta dom inar outro, as conse
qüências para as transcrições escondidas e
para a resistência cotidiana podem ser parti
cularmente complexas. Em uma pesquisa com
processos criminais do fim do século passa
do em São Carlos, no interior paulista, esta
mos examinando, entre outras coisas, as re
lações entre imigrantes italianos e negros nas
fazendas de café após a abolição.23 Os pro
cessos en v o lv en d o v io lên cia e n tre esses
dois grupos retratam uma m istura contradi
tória de convivência e conflito. Pequenas
provocações podiam levar à violência entre
negros e italianos que se diziam amigos, e
que eram reconhecidos como am igos pelas
testem unhas. O que se vê nessas intera
ções é uma tentativa do italiano para se co
locar em uma posição superior à do negro e
uma insistência do negro em afirmar sua dig
nidade e igualdade. D ois conflitos ocorri
dos em bailes nas fazendas exemplificam es
sas tendências.
Em 1893 houve um baile depois de um
casam ento de colonos italianos na fazenda
do “Coronel Gentil” . Um grupo de negros,
em pregados do coronel, e suas m ulheres
entraram e começaram a dançar. Ninguém
questionou a presença dos negros no baile
dos italianos, e parece que foram convida
dos. Tachiano, um dos negros, com eçou a
brigar com a mulher, causando certo escân
dalo. Segundo outros negros, A ntônio B.,

um italiano amigo do Tachiano, interveio e
bateu nele com o cabo de um machado para
ele parar de brigar. Na seqüência, Tachiano
se apossou do machado e golpeou Antônio
no rosto, deixando-o cego de um lado.24 O
italiano foi resgatado pelos outros colonos
presentes e Tachiano fugiu com a mulher.25
O segundo exemplo ocorreu na prim a
vera de 1891. José Rodrigues de Sampaio
deu um jantar para os colonos da sua Fazen
da da Cachoeira para celebrar o fim da co
lheita. Depois do jantar os colonos organi
zaram um baile na tulha da fazenda. Um
negro, camarada da fazenda, chamado Zeferino L. acabava de tirar uma mulher para dan
çar quando o italiano Antônio L. pediu para
o negro dançar com ele. Zeferino recusou,
dizendo que já ia dançar com a mulher. Com
isso, o italiano tirou um revólver e insistiu
que Zeferino dançasse com ele.26 Zeferino
recusou de novo, dizendo que, nesse caso,
ninguém mais dançaria. Zeferino e todos os
outros presentes saíram da tulha, deixando
Antônio dentro. Foram buscar o fazendeiro,
que foi à tulha com Zeferino e abriu a porta,
perguntando: “O que é isso A ntonio, áo
que este respondeu: quem chegar morre, e
disparou diversos tiros de revólver em d i
recção a porta, um dos quaes rossando pela
cara do dito seo patrão foi offender [Zeferi
no]”. Zeferino foi baleado no peito mas so
breviveu. O fazendeiro prendeu Antônio e o
entregou ao delegado quando este chegou
à fazenda no dia seguinte.27
Não é à toa que esses conflitos aconte
ceram em bailes. Como Scott nota, as pes
soas afoitadas pelo álcool declaram mais fa
cilmente a transcrição escondida em público.
As indignidades que as pessoas não res
ponderiam em outras circunstâncias, ou res
ponderiam de uma maneira velada, são amiú
de retrucadas diretam ente sob a influência
do álcool. Nos dois casos um italiano amigo
do negro cobrou obediência e o negro não
aceitou tal cobrança, insistindo na igualda
de no trato. Esses dois exemplos sugerem
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que grande parte da transcrição escondida dos
negros depois da abolição orientou-se para a
preservação da dignidade diante dos insultos
dos italianos e de outros brancos pobres.
No primeiro caso, o negro retrucou com
violência a humilhação da correção pública
e física im posta pelo italiano, tão parecida
com o trato recebido pelos escravos. No
segundo, o negro calm am ente afirm ou seu
direito de dançar com quem ele quisesse, e
de não trocar de parceiro só para se adequar
à vontade do italiano. Este tratou o negro
como inferior e respondeu com violência ao
desacato dele. O fazendeiro entrou na histó
ria como defensor do negro. (Os outros ita
lianos presentes tampouco aprovaram o pro
cedimento violento de Antônio, mesmo que
se achassem superiores aos negros.) N os
processos criminais, os fazendeiros e adm i
n istra d o re s aparecem várias vezes com o
mediadores de conflito e agentes da ordem
nas fazendas. Os italianos eram mais num e
rosos e, a julgar pelos processos, mais v io 
lentos que os negros.28 Conforme os negros
dependessem dos fazendeiros para a p ro te
ção contra a violência dos italianos, to rn a
va-se mais difícil eles manterem a transcri
ção escondida de oposição aos fazendeiros
que tiveram antes da abolição. As tensões
entre negros e italianos, a maioria das vezes
submersas, mas de vez em quando eclodin
do em público, provavelmente também im 
pediam a colaboração entre eles na resistên
cia cotidiana aos fazendeiros.
Conclusão

Depois de ler o trabalho de James Scott,
é difícil achar que a resistência cotidiana tem
pouca importância, que é “só” uma m aneira
de amenizar um pouco a dominação, e que a
luta social “verdadeira” se encontra ex clu si
vamente nas ações dos movimentos e p a rti
dos organizados. A queles que acham q u e
os pobres, especialm ente os cam p o n eses,
têm “consciência falsa” e precisam ser e d u 

cados, tutelados ou conscientizados antes
de serem capazes de ação política eficaz tam
bém estão vulneráveis às críticas de Scott.
No seu livro mais recente, ele elabora uma
crítica original e convincente da arrogância
dos intelectuais que inventam grandes es
quemas de engenharia social e desprezam o
conhecim ento prático das pessoas sujeitas
a tais esquem as, especialm ente os cam po
neses e outras classes consideradas atrasa
das pelo pensam ento modernista.
Com seu enfoque nas transcrições públi
cas e escondidas, Scott também proporciona
conceitos valiosos para estudar as relações
de dominação e as formas da resistência coti
diana. As reflexões acima sobre a dominação
indireta e a dominação complexa, por exem
plo, não seriam possíveis sem esses concei
tos. Além disso, Scott nos alerta para a im
p o rtâ n c ia dos p ro d u to s c u ltu ra is e do
discurso indireto com o indícios dos enten
dim entos dos subordinados.
Contudo, a abordagem de Scott traz as
conseqüências de seu modelo um tanto in
gênuo e voluntarista da ação humana. Ele
exagera o elemento planejado e estratégico
da interação. Com o Goffman mostrou, as
pessoas ajustam sua interação naturalmente
à situação social, sem refletir a cada palavra
ou gesto. Quando Scott adapta o interacionismo ao estudo da dominação, ele tende a
esquecer do aspecto não pensado da intera
ção. Entretanto, Bourdieu, com a noção de
habitus, e Giddens, com o conceito da cons
ciência prática, mostram que os seres huma
nos não são capazes de inventar estratégias
novas para lidar com cada situação específi
ca. Em vez disso, transpõem regras, ou es
quemas de percepção e de ação, entre situa
ções análogas.29 Boa parte desses esquemas
as pessoas sabem usar, mas não sabem ex
plicar com palavras, e, se Bourdieu está cor
reto, encontra-se aspectos essenciais deles
em butidos nas disposições.
M uito da resistência cotidiana, com o
Scott reconhece, ganha a forma de manipu

lação das relações com os poderosos para
conseguir pequenos ganhos. Como ele ten
de a exagerar o grau de entendim ento dis
cursivo na transcrição escondida e o grau
de cálculo co nsciente atrás d a /e s is tê n c ia
cotidiana, preocupa-se pouco com os resul
tados inesperados ou contraditórios dessa
resistência. Tanto Genovese quanto Willis,
porém, mostram que os entendim entos par
ciais e a resistência de pequena escala po
dem fortalecer aspectos im portantes da es
trutura de dominação, ao mesmo tempo que
resultam em melhorias reais na vida dos sub
jugados. Ao servir-se das relações de domi
nação para m elhorar sua posição, os subal
ternos contribuem para sua reprodução como
estruturas de interação, o que significa que
também reproduzem, dentro de si mesmo, as
disposições e os esquem as de percepção e
ação da transcrição pública do subalterno,
que eles não podem sim plesm ente usar ou
abandonar à vontade conforme cálculos de
seu valor estratégico em cada tipo de intera
ção com os poderosos. As possibilidades
de conseqüências contraditórias se multipli
cam na d o m in ação im pessoal e in d ireta,
como também com a presença de divisões
entre as elites ou entre os subordinados.
Não se deve concluir que a resistência
cotidiana é fútil. Scott apresenta muitas evi
dências de sua importância, não somente no
dia-a-dia mas também na mudança social a
longo prazo e na formação dos entendimen
tos e dos repertórios de ação que se mani
festam nas grandes explosões sociais. Scott
fez mais que ninguém para abrir este campo
de pesquisa. Contudo, a resistência cotidia
na é mais com plexa e contraditória do que
ele admite, especialm ente em situações de
dominação complexa ou indireta. Devemos
combinar a abordagem de Scott com uma teo
ria m ais sofisticada da ação hum ana para
estudar essas com plexidades.
(Recebido para p ublicação
em fevereiro de 2000)
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N otas
1.

As categorias da hierarquia acadêmica americana não correspondem às categorias brasi
leiras. Scott ocupa um “nam ed chair” (uma cátedra especial com dotação própria), que é
o topo da carreira acadêm ica naquele país. Ao longo de sua trajetória acadêm ica ele
ganhou várias distinções, incluindo a presidência da Associação de Estudos Asiáticos e j
uma cadeira na Academia Americana de Artes e Ciências.

2.

Para maiores informações sobre o Program in Agrarian Studies, veja a página da internet
http://w w w .yale.edu/agrarianstudies.

3.

Um a parte do livro também trata do planejamento urbano, incluindo um capítulo sobre
Brasília.

4.

Além dos livros de Scott e Popkin discutidos no texto, os livros mais importantes dessa
onda incluem o de Eric Wolf, Peasant Wars o f the Twentieth Century (1969) , o de Joel S.
Migdal, Peasants, Politics and Revolution (1974) , e o de Jeffery Paige, Agrarian Revolu
tion: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World (1975). A
partir de então, as rebeliões camponesas e as revoluções sociais viraram objetos dura
douros da pesquisa norte-americana. Os livros subseqüentes de maior impacto incluem,
além dos outros livros de Scott, os seguintes: Theda Skocpol, States and Social Revolu
tions: A Comparative Analysis o f France, Russia, and China (1979); John Walton, Reluc
tant Rebels: Comparative Studies o f Revolution and Underdevelopment (1984); Charles
Tilly, The Contentious French (1986); Jack Goldstone, Revolution and Rebellion in the
Early Modern World (1991); John Markoff, The Abolition o f Feudalism: Peasants, Lords,
and Legislators in the French Revolution (1996); Jeffery Paige, Coffee and Power: Revo
lution a nd the R ise o f D em ocracy in Central A m erica (1997). A im portância dessa
vertente de pesquisa nos Estados Unidos pode ser avaliada pelo fato de que o primeiro
livro de Paige e os livros de Skocpol, Tilly, Goldstone e M arkoff citados aqui ganharam o
prêmio mais alto da American Sociological Association, o D istinguished Scholarly Pu
blication Award, dado anualmente ao melhor livro.

5.

A idéia central que ele tomou emprestado dos economistas é que o camponês faz todo o
possível para m inim izar as chances de um desastre econôm ico, com o a perda de uma
colheita, que pode ocasionar a fome para sua família, mesmo quando isso significa uma
renda média bem menor. Sem nenhum tipo de seguro contra o desastre, o camponês não
quer correr riscos, e prefere técnicas e relações sociais que gerem rendim entos estáveis f
aos arranjos que produzam uma renda média mais alta com flutuações maiores, que [têm]
mais probabilidade de cair para abaixo da linha de subsistência.

6.

Scott claramente constituía o alvo principal de Popkin, mas este também atacava as inter- jj
pretações de Eric W olf (1969), Joel Migdal (1974) e Eric Hobsbawm (1959).

7.

A pesquisa de Scott sobre a rebelião dos anos 30 no Vietnã baseia-se principalmente em
documentos do governo colonial achados nos Archives d ’Outre Mer, em Paris.

8.

O livro foi traduzido para quatro línguas asiáticas, inclusive a vietnamita, o que indica uma
boa acolhida na região que Scott focalizou.

9.

Parte da atração de Scott pela resistência cotidiana deve-se ao fato de esta ser geralmente I
mais democrática e mais enraizada na vida popular que movimentos e partidos formais, I
muitas vezes liderados por segmentos educados da classe média que acham que sabem
melhor que os pobres o que é bom para eles. Essa posição fica mais clara em Scott (1998). I
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10. Scott (1990, p. 14) inclui os atos de resistência dissimulados como parte da transcrição
escondida, porque constituem negações da transcrição pública.
11. Esta posição também implica a idéia de que tratar os subordinados com respeito e digni
dade facilita a exploração material, mas Scott não desenvolve este aspecto de seu pensa
mento.
/
12. Mas Scott discorda da afirmação de M oore de que quando as pessoas percebem uma
situação como inevitável, aceitam-na como legítima.
13. Com sua ênfase na ação estratégica, Scott às vezes parece aproximar-se da abordagem da
escolha racional, uma escola de pensamento da qual ele certamente discorda.
14. O controle da paixão e da sexualidade, especialmente, inibe o desenvolvimento de laços
que podem ameaçar a lealdade à patrilinhagem.
15. Para Bourdieu, tal resistência resultaria da incompatibilidade entre o habitus e um a situa
ção estrutural nova, mas Abu-Lughod mostra que o germe da oposição já existe, mesmo
quando as estruturas da vida cotidiana continuam muito parecidas com as que geraram o
habitus.
16. Infelizmente, só a primeira metade deste livro foi traduzida para o português, com o título
O Mundo Prometido (Rio de Janeiro/Brasília, Paz e Terra/CNPq, 1988).
17. A espontaneidade da participação dos camponeses nas guerrilhas é mais questionável.
Tanto os governos quanto os rebeldes muitas vezes agem para forçar os cam poneses a
escolherem um lado ou outro, deixando a fuga como a única outra alternativa (WickhamCrowley, 1990 e 1992). Nesta situação, a escolha que muitos prefeririam — simplesmente
seguir com a vida e ficar fora do conflito — não é possível.
18. Este livro também inclui uma análise histórica. Aqui refiro ao trabalho de campo discutido
nos capítulos 4 a 6.
19. Veja, a respeito disso, o diagrama que Scott (1990, p. 26) apresenta de sete variedades
hipotéticas das transcrições públicas e escondidas de um escravo, correspondendo a
interações com pessoas em posições diferentes.
20. Vale a pena ressaltar que os fazendeiros só conseguiam participar na transcrição escon
dida dos pobres porque suas divergências com os oficiais do Estado eram reais. Se os
fazendeiros tivessem sim plesm ente inventado a am eaça de prisões e de recrutam ento
para poder oferecer a proteção aos peões, teria sido relativamente fácil os pobres penetra
rem a ideologia dos fazendeiros e resistirem tanto às autoridades do Estado quanto aos
fazendeiros. Boa parte da historiografia tradicional do Rio da Prata rural afirma que os
fazendeiros controlavam as leis e os oficiais do Estado e criaram a ameaça para poder
patrocinar seus peões (e.g., Lynch, 1981; Rodríguez Molas, 1982). Este olhar exagera
muito o grau de conivência entre os fazendeiros e os oficiais do Estado e subestim a
grosseiramente a agência e a resistência dos pobres.
21. A transcrição pública do Estado republicano pós-colonial das Províncias Unidas do Rio
da Prata (posteriormente Argentina), baseada nos direitos do cidadão e na proteção da
soberania nacional, fora minada pela arbitrariedade dos oficiais do Estado, especialmente
no que diz respeito ao recrutamento militar.
22. Scott (1990, pp. 134-5) discute as condições que aum entam a coesão da transcrição es
condida dentro de um grupo, como a homogeneidade da experiência, mas não examina as
relações entre grupos de subalternos.
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23. 0 projeto conta com a colaboração de Oswaldo Truzzi e de seis alunos de graduação do
Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Este pesquisa
tem o apoio da FAPESP, processo 97/10863-1.
24. Segundo um dos depoimentos, Antônio bateu em Tachiano com um porrete e Tachiano
tomou o machado de outro italiano. Antônio contou uma história um pouco diferente,
dizendo que tinha tomado o machado de um dos negros, que estava ameaçando o admi
nistrador por este ter tentado controlar a desordem entre aqueles. Antônio também achou
que o autor dos seus ferimentos era outro negro, que tinha batido nele enquanto Tachia
no e os outros o seguravam.
25. Fundação Pró-M em ória de São Carlos, Processos Criminais, Caixa 462, Processo 2691.
Usa-se as iniciais dos sobrenomes porque a Fundação Pró-M em ória proíbe a identifica
ção dos réus, inclusive os do século XIX.
26. Embora se possa especular que a reação do italiano foi um ataque de ciúme, este evento
provavelm ente não tinha a ver com hom ossexualism o. No passado era m ais comum
homens heterossexuais dançarem com outros homens. Nenhuma testemunha achou no. tável o italiano querer dançar com o negro e Zeferino nunca sugeriu que o pedido em si
mesmo era insultante. A briga começou porque o italiano reivindicou a prioridade sobre
a moça, provavelmente uma negra.
27. Fundação Pró-M em ória de São Carlos, Processos Criminais, Caixa 291, Processo sem
número (1891). Citação do depoimento de Zeferino.
28. Os italianos aparecem nos processos muito mais como agressores que como vítimas da
violência. A tendência entre os negros é exatamente o contrário (Fausti, 2000).
29. Alfred Schutz (1967), com sua discussão do uso de tipificações, também mostra que as
pessoas dependem de esquem as de percepção para entender situações específicas.
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Resumo

James C. Scott e a Resistência Cotidiana no Campo: uma Avaliação Crítica
O artigo é uma avaliação crítica do trabalho de James C. Scott, focalizando especialmente
seus livros sobre a dom inação e a resistência cotidianas. Scott apresenta um argumento
convincente pela importância da resistência cotidiana, sem organização formal mas tacita
mente coordenado pela cultura dos subalternos. Ele elabora um a abordagem útil para estudar
a consciência dos dominados e a usa para refutar a maioria das teorias da hegemonia. Con
tudo, ele não reconhece muitas das ambigüidades e das contradições da resistência cotidia
na, que pode fortalecer a estrutura de dominação ao mesmo tempo que produz melhorias reais
para os subalternos. As contradições da resistência cotidiana se evidenciam ainda mais nas
situações de dominação indireta e de dominação complexa. Ilustram-se essas considerações
com exemplos da literatura sobre a dominação e a resistência rurais.
P alavras chave: James C. Scott; dominação e resistência no cotidiano
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A bstract

Jam es C. S c o tt and Everyday Resistance in Rural Areas: A Critical Evaluation
This critical evaluation of James C. Scott’s work focuses primarily on his books aJ)out domi
nation and resistance in day-to-day life. Scott presents convincing arguments for the impor
tance of everyday resistance, which lacks formal organization but is tacitly coordinated by
the culture o f subalterns. He also devises a useful approach to studying the consciousness
o f the dom inated, and uses it to refute most theories o f hegemony. However, he fails to
recognize m an y o f the am biguities and contradictions of everyday resistance, which can
strengthen th e structure of domination at the same time that it produces real improvements
for subalterns. The contradictions of everyday resistance are even more evident in situations
of indirect dom ination and complex domination. These considerations are illustrated by exam
ples drawn from the literature on rural domination and resistance.
K eyw ords: Jam es C. Scott, domination and resistance in day-to-day life
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