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DIA DO TRABALHADOR
Por Luiz Etevaldo da Silva
Primeiro de maio, dia do trabalhador. O trabalho é a categoria
sociológica estruturante da vida social, sem ele não existiria organização
societal. Em tese, todos realizam algum trabalho, ou necessitam do
trabalho para sobreviver. Então o trabalhador é quem constrói a história
das sociedades.
A História do Dia do Trabalhador remonta o ano de 1886 na
industrializada cidade de Chicago (Estados Unidos). No dia 1º de maio
deste ano, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores
condições de trabalho, entre elas, a redução da jornada de trabalho de
treze para oito horas diárias e foram duramente reprimidos pela polícia.
Neste mesmo dia ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral
dos trabalhadores.
A história do 1º de Maio, então, está ligada a luta por melhores
condições de vida, lá no final do século 19, está associada ao mundo da
produção econômica, ao modelo de desenvolvimento capitalista, à luta de
classe. Mas, é interessante aqui ampliar a reflexão sobre o a relação entre
trabalhador e trabalhador. É comum quando se pensar em
trabalho/trabalhador lembrar apenas o trabalho que produz e reproduz
capital, no sentido econômico. É a cultura capitalista, que considera
importante basicamente o resultado da ação humana sobre a natureza.
Mas trabalhador é todo aquele que contribui para a organização social, em
diferentes espaços de atuação.
Nesse 1º de Maio são importantes os trabalhadores da educação, dos
sindicatos, das instituições religiosas, o artista, o presidente da associação
de bairros, do trabalhador voluntário, entre tantos que não ajudam
aumentar o PIB do País, mas contribuem bastante para a organização
social.
Por vezes, os patrões costumam tentar confundir o 1º de Maio como
do dia do trabalho. Talvez porque o trabalho é o mais importante para
eles, é o que gera produção, lucro. O trabalhador é importante somente
como mão-de-obra, por vezes desligados da cidadania. É bom destacar
que alguns trabalhadores ligados, por exemplo, aos sindicatos são “pedras
no sapato” deles.
Referir-se ao dia do trabalhador significa compreender o ser humano
em primeiro lugar, depois as ações ou tarefas realizadas por ele (o
trabalho). Pensar no trabalho dialeticamente é pensar no trabalhador, sim.
Mas no sentido ontológico e histórico. Pois é através do trabalho que o
ser homem se constitui como humano, no sentido amplo, atribui
significado as interações, busca a satisfação social e estabelece interlocução
com a cultura, pois o ele não tem natureza fixa no ato de trabalhar, é
influenciado pela cultura.
Deve-se também se considerar que ao pensar o trabalho pelo viés
antropológico, aprende-se que é a partir dele que o ser humano se realiza,
compreende os processos culturais, constrói história, se humaniza e se
reconhece como sujeito
Importa ressaltar, neste viés, que o ser humano se constitui como ser
antropológico através do trabalho, visto que ele é base estruturante do
ser. O homem mediante o trabalho é capaz de se dizer no mundo,
começar a esboçar sua identidade e definir posição na sociedade.
Destaca-se, sobretudo, que a própria consciência humana tem relação
direta com o trabalho que o homem tem oportunidade de realizar ao
longo de sua vida, pela necessidade contingente de transformar a natureza,
apreensão das técnicas de manipulação dos objetos, dos modos de dar
formas às ações e adequar às finalidades humanas e produzir o mundo
que ainda não existe.
A performance humana, por meio do trabalho, constitui-se ao
perceber sua condição humana, aprender a fazer perguntas e garimpar
respostas no complexo universo de possibilidades.
Nesse DIA DO TRABALHADOR, é importante pensar que a
história se constrói sobretudo por meio do trabalho. Parabéns a todos os
trabalhadores que realizam ações que contribuem para o bem da
sociedade, para criar condições de cidadania e emancipação social.
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