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TRABALHO E CONSCIÊNCIA – MUDANÇAS NA SOCIEDADE DO TRABALHO E A RECONSTRUÇÃO DA TEORIA DE CLASSE
GT – 09: Trabalho e Educação
Werner Markert – UFRN


1. Fim da Sociedade do Trabalho e de Classe? 

A questão do futuro da sociedade do trabalho e da estrutura de classes sociais tradicionais ainda domina a discussão sociológica internacional. Na Europa, especialmente na Inglaterra e na Alemanha, os conceitos de Anthony Giddens (1999), na sua discussão “além do capitalismo e socialismo”, e de Ulrich Beck (2000), que indica no seu conceito da “segunda modernidade reflexiva” o fim da categoria de “classes sociais”, que passou a ser uma “categoria-Zumbie”, ou seja, uma visão morta de uma espécie já sepultada, mas ainda letargicamente sobrevivendo. Ora, foi Habermas, um dos primeiros autores a questionar o conceito da sociedade do trabalho (1987), que criticou o otimismo fatal destes pseudo-modernistas Habermas desafiou em 1998, num discurso público, o então candidato ao governo alemão, o social-democrata Gerhard Schröder, a criticar as políticas neoliberais e o conceito da “Terceira Via”. Seu texto foi publicado em 1998 e traduzido para o português (Habermas, 1998 e 2000).: “uma política que corresponda  aos mercados globalizados deve se concretizar dentro das formas institucionais que não retrocedam aquém das condições de legitimação da autodeterminação democrática” (Habermas, 2000:107) Habermas não deixa dúvidas sobre as conseqüências sociais fatais do neoliberalismo: “A alternativa neoliberal mencionada alude à antiga controvérsia quanto à relação da justiça social com a eficiência do mercado. ( ...) Deve-se levar em conta que um mercado de trabalho amplamente desregulamentado e a privatização da assistência à saúde, aos idosos e ao desemprego faz com que surjam – no âmbito dos  pior assalariados e dos que possuem relações de ocupação mais inseguras – meios empobrecidos reduzidos ao mínimo para a existência” (idem, 118).

. 
Temos que perguntar, quais serão as conseqüências políticas da ameaça da pauperização social global? Pode-se formar uma nova classe de miseráveis em substituição à classe trabalhadora produtiva tradicional? Estamos no caminho da formação de uma nova classe social que integra todos os excluídos e incluídos no sistema capitalista de trabalho? Como uma tal “classe”, em condições de vida tão diferenciadas, poderia assumir uma consciência político-solidária comum? Existem conceitos político-pedagógicos que refletem este dilema dos marxistas e apresentam propostas concretas de uma formação do trabalhador adequada? Pretendo, neste trabalho, refletir sobre estas questões e referir-me às discussões sobre o conceito marxista de classe e as análises de autores alemães que se orientam em uma sociologia do trabalho crítica e são vinculados às políticas dos sindicatos.

2. A Teoria de Classes Sociais e a perspectiva da sua reconstrução

No Brasil destaca-se atualmente, no rumo das discussões marxistas sobre o futuro da sociedade capitalista, o conceito de classe-que-vive-do-trabalho (Antunes 1999): “a classe-que-vive-do-trabalho, a classe trabalhadora, hoje inclui a totalidade daqueles que vendem sua força de trabalho, tendo como núcleo central os trabalhadores produtivos (...). Ela não se restringe, portanto, ao trabalho manual direto, mas incorpora a totalidade do trabalho social, a totalidade do trabalho coletiva assalariado” (Antunes 1999:102) Neste momento não é possível caracterizar o conceito de classe de Antunes de forma mais detalhada. Para resumir seu conceito: “a chave analítica para a definição de classe trabalhadora é dada pelo assalariamento e pela venda da sua própria força de trabalho” (1999:103).. Nesta definição são incluídos, naturalmente, (idem, 103) os desempregados que existem por causa da lógica destrutiva do capital (ibidem). 
Nesta definição de Antunes são imanentes três pressupostos teóricos que deveriam ser discutidos: a) a definição do conceito de classe poderia ser exclusivamente econômica? b) qual importância assume a “consciência” como categoria fundamental de uma teoria de classe? c) quais serão as conseqüências destas reflexões para a necessidade de reconstruir um conceito de classe?
No marxismo, tem uma longa tradição a polêmica sobre uma definição econômica de classe que caracteriza a vida social dos homens concretos em condições socialmente idênticas em relação à submissão ao capital. Mas, ora, desde o fim da segunda guerra mundial, os marxistas com uma visão economista têm grande dificuldade de manter seu conceito frente à realidade da diferenciação social crescente e da inclusão social da classe trabalhadora produtiva tradicional na fase da expansão da produção capitalista e do estado social entre os anos cinqüenta e noventa do século 20 nos países ocidentais. Na Alemanha, p.ex., nos anos cinqüenta começou a discussão entre os sociólogos críticos e vinculados com os sindicatos sobre o tema “O proletariado ainda existe?”  Hans Paul Bahrdt foi o primeiro diretor do Instituto de Pesquisa Social de Göttingen a realizar, desde esta época, pesquisas na área de sociologia de trabalho, freqüentemente em cooperação com sindicatos. O diretor responsável  do Instituto hoje é Martin Baethge e Michael Schumann faz parte da presidência.: “A velha fórmula do Manifesto Comunista, de que o ‘proletário não tem mais nada a perder do que suas cadeias, não vale mais para a situação social do trabalhador industrial da Alemanha. (...) Assim, ele perdeu também sua consciência proletária combativa de classe e seu espírito revolucionário do passado” (Bahrdt, 1962:33). O autor repete os resultados de uma das primeiras grandes pesquisas na sociologia do trabalho na Alemanha pós-guerra “O imaginário social dos trabalhadores” (Popitz, Bahrdt et.al., 1957). Neste estudo os pesquisadores identificaram a existência de uma consciência de classe proletária tradicional, que reflete em termos políticos sua submissão ao capital e a perspectiva de luta de classes sociais, somente entre 5% dos entrevistados. Hoje, este percentual está, certamente, abaixo de 1%. Mais distante ainda de uma consciência de classe tradicional evidenciou-se a consciência social dos funcionários comerciais e públicos. Este grupo social, permanentemente em crescimento, identificou-se com os valores burgueses ao valorizar seu desempenho profissional individual, baseado no trabalho espiritual e não-manual, com base em sua posição social intermediária, não-proletária. 
Mesmo reconhecendo que ambos, os trabalhadores industriais e os funcionários comerciais são ainda submissos ao poder do capital, os autores admitem: “Ao conceito de proletariado é imanente, que além dos critérios objetivos é fundamental a existência de uma consciência proletária e o fato que o trabalhador age como proletário.  Foram justamente estes momentos subjetivos que ganharam importância na discussão, se os funcionários comerciais são proletários ou não” (Bahrdt, 1962:17).
Este reconhecimento influenciou, desde os anos cinqüenta, a discussão marxista na Alemanha sobre o conceito adequado de classe e as possibilidades de sua reconstrução política (Negt, 1967). Houve uma linha marxista mais ‘economista’ que acentuou em primeira linha as análises do “O Capital” na intenção de construção do conceito de “trabalhador coletivo social” (gesellschaftlicher Gesamtarbeiter), que corresponde à interpretação de Antunes sobre o conceito de classe marxista que “incorpora a totalidade do trabalho social” (Antunes, 1999:102). Este conceito esteve, nos anos setenta, bem vinculado à obra de Ernest Mandel “O Capitalismo Tardio” - uma certa recuperação teórico-política na Europa -, mas perdeu logo sua relevância entre os marxistas críticos devido à insuficiência evidente em relação à realidade social concreta: a consciência coletivo-proletária de classe sumiu quase totalmente no âmbito dos sujeitos que compõem o ‘trabalhador coletivo social’. Hoje, a consciência coletivo-proletária encontra-se somente em círculos militantes do antigo partido comunista ou do movimento trotskista, compostos mais por intelectuais do que por trabalhadores.
O reconhecimento de que uma definição estruturalmente econômica das categorias marxianas deixa a esquerda sempre mais distanciada dos interesses cotidianos e imaginações político-sociais dos homens particulares, provocou duas conseqüências teóricas: 
	a revalorização de escritos de Marx que antecederam o “O Capital” para evitar uma leitura exclusivamente economista deste autor e b) uma discussão político-pedagógica sobre um conceito educacional adequado para a (re)construção da consciência de classe.


Recentemente Sebastian Herkommer resumiu a discussão teórica que sucedeu ao fracasso dos conceitos economistas de classe, a partir do final dos anos setenta. A teoria clássica de classe precisa de uma “reconstrução” e atualização no sentido de vincular dialeticamente a análise “abstrata” da teoria de classe do “O Capital” e o conceito empírico das classes sociais concretas. O conceito “abstrato” tem sua relevância na análise do antagonismo entre capital e trabalho. Todavia, os sujeitos envolvidos, trabalhador e capitalista, aparecem neste conceito somente como “personificações econômicas”, como o próprio Marx enfatizou na “Introdução” do “O Capital”. No conceito de Antunes os sujeitos de classe não saem desta determinação. 
Um conceito determinista perde sua relevância teórica e política enquanto não tiver uma mediação dialética com a existência empírica de classes concretas, “como eles existem num certo país e numa época dada nas sociedades capitalistas” (Herkommer, 2001:24s.). Sem relacionar as categorias econômicas com a experiência da vida cotidiana dos homens, a teoria marxista vai sempre perdendo mais sua base empírica, mantendo somente uma forma abstrata e a-histórica. 
Os teóricos encontravam a fundamentação teórica desta reflexão sobre “gênese e estrutura” do materialismo histórico, já nos anos setenta, nas publicações, p. ex., de István Mészáros (1970) e Roman Rosdolsky (1968).  Meszáros, dando continuidade ao pensamento de Lukács, analisa o suposto ‘determinismo econômico’ na obra de Marx: “Na concepção dialética de Marx o conceito-chave é a ‘atividade humana produtiva’, que nunca significa simplesmente ‘produção econômica’. Essa atividade é, desde o início, muito mais complexa do que a produção econômica (...), e as afirmações de Marx sobre a significação ontológica da economia só serão compreendidas se formos capazes de perceber a idéia marxista das múltiplas mediações específicas, nos mais variados campos da atividade humana, que não são simplesmente ‘construídas sobre’ uma base econômica, mas também estruturam ativamente esta última. Somente se conseguirmos compreender dialeticamente essa multiplicidade de mediações específicas, poderemos entender realmente a noção marxista da Economia” (Mészáros, 1981:103) Na obra de Marx de maior referência para Mészáros, os “Grundrisse”, Marx reflete sobre as mediações dialéticas da sua teoria: “O resultado, no qual nos chegamos, não é, que produção, distribuição, intercâmbio, consumação são idênticas, mas, que eles formam todos partes de uma totalidade, todas diferentes dentro de uma unidade. A produção estende-se, tanto sobre si mesmo na  determinação antagônica da produção, bem como sobre os outros momentos. (....)  Contudo, a produção, na sua forma específica, é por sua vez determinada por outros momentos” (Marx,  s/d:20)..
Este resgate da metodologia da teoria dialética de um entendimento mecanicista da relação “base” e “superestrutura” significa para a análise do conceito marxista de classe, que temos que mediar a análise econômica “abstrata” do antagonismo “trabalho” e “capital” com o “específico” da realidade social concreta, na sua forma histórica-política e sócio-cultural.  Herkommer propõe, na base deste entendimento da teoria dialética para a reconstrução do conceito marxista de classe, a importância de reconhecer, que a mediação entre estrutura econômica de classe, condições de vida cotidiana e agir social não pode ser compreendida como um determinismo, mas nas suas relações intermediárias complexas. Para Mészáros o ‘determinismo econômico’ “opõe à concepção dialética um modelo mecânico no qual uma estrutura atemporal de determinações predomina”. Em contrário, a economia “é também um ‘determinante determinado’: não existe fora do complexo de mediações concretas, sempre concreto e historicamente mutável” (idem, 104).  Se a teoria marxista não é capaz de compreender a realidade social nas suas mediações econômicas, políticas, sociais e culturais complexas, ela mesma reproduz, inconscientemente, o “caráter fetichista do capitalismo” (ibidem), porque não consegue intermediar a estrutura abstrata econômica com as ações, imaginações e ideologias dos homens concretos Numa publicação polêmica Tarso Genro apresentou uma crítica radical ao “esquerdismo voluntarista”, que ainda está sonhando em juízo final contra o capitalismo num futuro de felicidade eterna, o levantamento revolucionário da classe proletária unida. Este “’esquerdismo voluntarista’( ...) tem a mesma matriz ideológica do neoliberalismo. Como? Esse esquerdismo hipostasia o povo ‘de forma pseudo-sacral’, para instituí-lo como ‘padroeiro’ de uma distante revolução, que torna-o politicamente inofensiva no presente”. Os homens “trocam a sua condição de cidadão pela de consumidor (no neoliberalismo) e espectador do futuro (no esquerdismo voluntarista)” (Genro, 2002:19).
.
No mesmo sentido, de compreender a realidade social na sua intermediação entre relações abstratas e realidade concreta, historicamente desenvolvida, na sua “temporalidade” histórico-concreta dentro da “atemporalidade” (Mészáros) abstrata do antagonismo no capitalismo, temos que evitar também um entendimento fetichizado da categoria trabalho Marx reflete a dialética entre o abstrato e concreto nos “Grundrisse” (1953): “O exemplo do trabalho mostra claramente como até as categorias mais abstratas, apesar de válidas para todos as épocas – precisamente por causa da sua natureza abstrata - são, não obstante, produto de condições históricas e só possuem validade nessas condições, dentro de seus limites” (p.155). E mais adiante: “Tudo o que tem forma definida, como produto etc. se apresenta só como momento, momento evanescente desse movimento. O próprio processo imediato de produção se apresenta aqui só como momento. As condições e objetivações do processo são momentos seus” (p. 600)..  A tese da “centralidade do trabalho”, se for definida na sua versão do velho Engels ou do Kautsky, corre o grande risco de eternizar o domínio da máquina morta sobre o homem vivo. Para Engels, a sociedade do futuro distancia-se do capitalismo pelo fim do domínio do poder capitalista, mas tem que manter a racionalidade técnica para poder organizar “as forças produtivas conforme o modelo de um grande plano harmônico” (Engels, 1971:252). Kautsky completa esta visão instrumental-tecnicista da organização da produção futura, ao idealizar a estrutura eficiente da grande empresa capitalista. Cabe ao socialismo transformar esta eficiência para a organização racional da sociedade, superando a produção anárquica do capitalismo e sua crise permanente. O trabalho concreto continua sendo penoso, submisso à lógica da organização industrial, que incluiu também no socialismo um sistema diferenciado do salário. Conseqüentemente, a visão da nova liberdade se concentrou na esfera fora do trabalho racional: no tempo livre. Ao aplicar continuamente a racionalidade técnica na produção, o proletariado terá no socialismo maiores chances ao acesso a atividades políticas e culturais. Este conceito de racionalidade técnica dominou o conceito econômico do “socialismo real” até seu fim.
Neste modelo reproduziu-se, no entendimento dos críticos do socialismo soviético, uma perpetuação da separação nesta sociedade, quase taylorista, entre direção e execução no sistema de trabalho, em contraste total da crítica de Marx e Engels (1991) à divisão entre trabalho intelectual e manual no capitalismo. 
Estes impasses de uma certa versão do ‘determinismo econômico’ provocam a questão: como podemos caracterizar hoje a estrutura concreta da sociedade do trabalho dentro de estruturas ‘abstratas’ de classe e como deve ser organizado um sistema de produção que evite a continuação da antiga divisão do trabalho? Discuto, em seguida, somente a questão da teoria de classes sociais.

3.  Classes Sociais no Capitalismo Atual

a)  Classes Sociais nos anos pós 2a. Guerra Mundial

Ao analisar empiricamente as mudanças estruturais dentro da sociedade capitalista nos últimos vinte anos, não há dúvida de que não podemos mais falar da existência de ‘sociedade industrial’ na suas formas sociais do final do século XIX e dos primeiros setenta anos do século XX. No final do século passado a quota do setor de serviço atingiu 70% da totalidade de empregados. 
Uma das conseqüências sociais deste desenvolvimento mostra-se na mudança das relações e valores sociais que caracterizaram a longa época do ‘industrialismo’.  O ‘industrialismo’ pode ser caracterizado pelas seguintes dimensões sociais da organização do trabalho, de relações sociais e de valores dominantes (veja: Baethge, 2000):
- dominação de produção em massa em grandes fábricas com divisão social aguda entre as competências do pessoal na hierarquia fabril e entre os departamentos, p.ex., fabricação e  administração;
- normas rígidas na definição das condições do trabalho (horas por semana, deveres  formalizados, autoridade hierárquica etc.);  
- perfil de qualificações dos trabalhadores e funcionários determinado pela estrutura rígida da divisão de trabalho;   
- existência de uma consciência coletiva trabalhista com forte vínculo com os sindicatos, entre os operários e extensão contínua de uma identidade social como classe intermediária nos funcionários comerciais e públicas;
-  baixa mobilidade entre as classes sociais e existência de um forte corporativismo.

Nesta estrutura social tradicional existiu ainda a consciência coletiva dos trabalhadores industriais como grupo social, que se encontrou no chão da estrutura social, mas que não se caracterizou como vivendo mais no pauperismo e sem direitos como o proletário antigo. Eles conheceram e defenderam seus direitos trabalhistas e políticos, mas se posicionaram dentro de uma “noção social dicotômica” (Bahrdt, 1962:27), através de uma visão de mundo dividido entre “aqueles lá em cima” e “aqueles lá em baixo” da pirâmide social (idem). Nesta caracterização da sua situação social, os trabalhadores industriais articulam sua convicção sobre a continuação da existência de divisão de classes, mas sem vincular esta “dicotomia” explicitamente com um conceito de classe marxista. A constatação da situação social coletiva ‘lá em baixo’ expressou a visão de uma classe social sem articulação política socialista e “consciência proletária combativa” (ibidem): o reconhecimento da sua situação como classe social sem consciência política de classe Discutirei as conseqüências da existência desta consciência social para a formação do trabalhador no tópico 4.. Esta consciência representa, em termos de Bourdieu, um “sentido objetivo sem intenção subjetiva” (Bourdieu, 1993:115s.). 
Em contraste com a consciência social dos trabalhadores, formou-se no grupo dos funcionários comerciais uma perspectiva individualista em relação a seu status social identificando-se com os valores da classe média baseados na qualificação pessoal, desempenho profissional e ascensão social. A chamada ‘nova classe média’ se distanciou explicitamente da classe trabalhadora industrial e dos seus representantes sindicais e se identificou politicamente com um estado autoritário e até mesmo com movimentos fascistas. Este fato provocou, especialmente, na esquerda européia depois da segunda guerra mundial, uma discussão polêmica sobre a política “proletária” dos partidos comunistas nos anos 20 e 30, que definiu, em termos econômicos, o status social da ‘nova classe média’ como parte integral da classe trabalhadora que deverá se liberar da sua ideologia social em conseqüência das lutas sociais: mas sabemos que ocorreu o contrário, ou seja, a identificação com o fascismo. 
Esta experiência amarga provocou um distanciamento agudo de intelectuais de esquerda do ‘determinismo econômico’ dos partidos comunistas tradicionais e foi um tema central nas pesquisas e publicações dos autores da teoria crítica como Adorno, Horkheimer e Marcuse.

b) Classes Sociais na Sociedade Capitalista Hoje

Sem dúvida, a tendência de dissolução dos valores tradicionais da sociedade industrial continua, como efeito do crescimento de políticas de “produção flexível” e sua extensão para o setor de serviços, em todas suas ambivalências: “flexibilidade” do conteúdo e da segurança do emprego, “qualificação” superior e necessidade de formação profissional permanente, melhor “qualidade de vida” no trabalho e no tempo livre, mas aumento significativo dos gastos para saúde familiar e seguro social: o novo “individualismo” melhora a disposição do consumidor-cidadão despolitizado e coloca seu futuro social num “risco” maior. Nestes grupos sociais dos serviços sofisticados comerciais e informatizadas não encontra-se mais nenhum resíduo de uma consciência ou responsabilidade social-coletiva, mas também um distanciamento claro de qualquer ideologia fascista. 
O problema para os sindicatos e a esquerda hoje é que, mesmo com o crescimento do emprego simples e mal remunerado em amplos setores de serviço e da exclusão social de desempregados, a ideologia do mercado se estendeu globalmente e se tornou hegemônico. 
A realidade social global caracteriza-se hoje sempre mais pela “crescente heterogeneidade das condições no trabalho e na vida” que se reflete na dissolução alarmante de uma sólida “base de interesses coletivos” (Döhl et al., 2000:5s.) nas fábricas e na vida social. Hoje está em crescimento, nas novas condições de trabalho flexível, o tipo do trabalhador-técnico servidor responsável pela manutenção de fabricação (veja: Zarifian, 2001:40s.) e em decréscimo o operário tradicional desqualificado. A classe trabalhadora industrial tradicional está em risco de decomposição. 
Ao mesmo tempo constatamos a formação de uma nova classe inferior (Unterklasse) dos excluídos no nível mundial e de hyperghettos nas grandes metrópoles. Supostamente este grupo, em crescimento forçado, é que mais sofre as conseqüências da lógica do capitalismo atual. Mas, não se constata, certamente, uma reconstituição da consciência de classe ou uma perspectiva social socialista nestas chamadas classes de miseráveis. Sabemos que eles são vítimas fáceis do populismo na América Latina e de um novo fascismo na Europa. 
Assim, o conceito de classe está mesmo extinto? Certamente, na sua versão ‘economista’, que define todos estes grupos sociais como nova classe social integral devido à sua submissão à lógica do capital e seu status econômico de assalariado, o conceito precisa de intermediação com o ‘específico’, com a heterogeneidade social.
Podemos encontrar na teoria de Bourdieu e na sua noção de habitus, como Herkommer propõe, um conceito adequado para a reconstrução da consciência de classe perdida, porque com esta concepção conseguimos interpretar e refletir que os “estilos diferentes de vida (...) representam e reproduzem formas da distinção social, que caracterizam a relação intermediária, ainda inconsciente, de posições de classe” (Herkommer, 2001:25). Neste sentido, o conceito de habitus pode ajudar na des-ideologização das identidades sociais apolitizadas das novas classes médias e do trabalhador-técnico que representam o tipo social do consumidor-cidadão: será possível descobrir as diferenças sociais sutis que produzem e, ainda mais, reproduzem, a diferença econômico-política de classes. Assim, podemos definir a importância de intermediar uma análise diferenciada de ambientes (milieus) sociais com a hierarquia vertical de classe, “que não deveriam ser definidos de uma maneira unidimensional  como nas teorias de classe economistas” (Vesper, 1996:90). A teoria da classe dialética tem a tarefa de mediar as condições sociais cotidianas com a estrutura econômica de classe e o agir social consciente. Neste “conceito de classe orientado no mundo da vida” (lebensweltlicher Klassenbegriff), ampliado pelas categorias reconstruídas do materialismo histórico, Vesper  propõe uma atualização da teoria marxista que reflete as diferenciações sociais atuais.

4. Elementos Teóricos da Reconstrução da Consciência de Classe

Ainda nos anos sessenta, a cisão entre “formas de consciência concretas e consciência de classe” (Negt, 1971:9) provocou, entre os intelectuais alemães ligados aos sindicatos, a discussão sobre um conceito político-pedagógico adequado com a intenção de desenvolver e estabelecer “orientações socialistas sólidas e a consciência de classe realista” (idem). A decomposição da consciência proletária tradicional e, em seguida, de uma teoria socialista consistente não poderiam ser compensadas com a esperança patética da “potencialidade revolucionária objetiva” da classe trabalhadora, de um “esquerdismo voluntarista” em termos de Tarso Genro. O ponto de referência de uma concepção político-pedagógica realista orienta-se “na existência integral do trabalhador” (ibidem, 34) em suas dimensões econômicas, sociais e culturais. As experiências cotidianas dissociadas devem ser interpretadas em sua intermediação com os conflitos estruturais do sistema de produção e reprodução capitalista. 
Para Wilke Thomssen, que fez parte de um grupo de intelectuais que desenvolveu nos anos setenta um conceito político-pedagógico para o sindicato dos metalúrgicos, a tarefa é elaborar um conceito de consciência que supere a descrição normativa dos valores da “consciência de classe proletária combativa” que, supostamente, sempre foi uma construção de intelectuais ou de trabalhadores militantes e ainda não se articulou como consciência de classe coletiva (Thomssen, 1990:307 s.). Este entendimento da “consciência de classe autêntica” se separou da “consciência de classe empírica” do trabalhador individual e se transformou em norma absoluta e se distanciou, desta maneira, historicamente nos últimos cinqüenta anos, sempre mais das imaginações sociais, dos habitus, das identidades fragmentadas do homem concreto.
A base metodológica deste projeto se orientou no “conceito de exegese” (Deutungsmuster-ansatz): todo indivíduo tem um padrão de percepção próprio pelo qual pretende entender a relação das suas experiências sociais no contexto das suas condições de trabalho e de vida. Thomssen relaciona a “categoria da consciência cotidiana” que contempla “a multiplicidade da vida e o concreto-específico” da sociedade dentro dos seus Deutungsmuster. “Eles podem ser entendidos como ‘teorias de consciência cotidiana’, através deles os sujeitos percebem a variedade das suas experiências e reconhecem seus significados sociais. Sua análise oferece uma visão realista sobre a forma como os homens compreendem a intermediação das suas experiências com sua visão da sociedade” (idem, 309). Um Deutungsmuster exemplar, que pode ser identificado na forma como um trabalhador percebe sua situação na fábrica, mostra que “enquanto uma fábrica está caracterizada na perspectiva do operário, ele não a descreve na sua estrutura integral ou função idêntica. Ao contrário, a fábrica aparece como se tivesse múltiplas realidades e atores sociais. A perspectiva desta caracterização é determinada pelo ponto de vista particular deste operário, no qual a realidade aparece cada vez mais determinada pela experiência específica” (ibidem, 317).
Para o processo político-pedagógico é importante que os pedagogos conheçam e reconheçam estes Deutungsmuster, que representam a maneira como este trabalhador compreende e interpreta sua posição na relação com a fábrica. Em geral, este exemplo demonstra, de uma maneira realista, que não podemos esperar que até um operário desqualificado e mal pago tenha uma visão integral e crítica da empresa como fábrica capitalista. Conseqüentemente, cabe ao processo de conscientização política estabelecer a “intermediação do subjetivamente interpretado com o geral-coletivo” (ibidem, 319), com a estrutura antagonista da relação “abstrata” entre capital e trabalho.
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