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RESUMO
A presente pesquisa almejou investigar uma transição política ocorrida durante a

segunda  metade  do  século  XX:  o  processo  de  substituição  da  centralidade  do
significante “proletariado” na política de esquerda e de grupos subalternizados por
uma prioridade de  pautas ligadas a processos de reconhecimento - simultânea ao
progressivo  abandono  da  pauta  anticapitalista.  Esta  é  uma  simultaneidade
problemática, na medida em que não há de antemão relação de necessidade entre a
troca histórica de agentes políticos e a perda de uma pauta emancipatória ainda
pertinente e atual. Desejamos averiguar quais são as causas dessa problemática
ocorrência apontadas pela literatura atual e contribuir a este corpo com uma análise
das  narrativas  históricas  e  das  articulações  entre  anticapitalismo  e  demandas
grupais  empregadas  por  agentes  políticos  anteriores  e  posteriores  à  transição
mencionada Com vistas a iniciar a elucidação necessária, construímos ferramentas
conceituais  para  empreender  a  análise  de  discurso  de  textos  do  site  oficial  do
Partido  dos  Trabalhadores.  Tal  análise  resultou  no  encontro  de  limitações  dos
potenciais  emancipatórios  dos  discursos  analisados,  sustentadas  por  suas
estruturas de narrativa e de articulação de demandas sociais.
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THE PROLETARIAT’S FALL AS A POLITICAL PROTAGONIST AND THE
ASCENSION OF CONTEMPORARY IDENTITY POLITICS.

ABSTRACT
This  research  has  sought  to  investigate  a  political  transition  which  happened

during the second half of the 20th century: the substitution of the centrality of the
“proletariat” signifier throughout Leftist and subaltern politics for a new agenda linked
to  recognition  processes.  This  was  simultaneous  with  an  abandonment  of  an
anticapitalist agenda. Such simultaneity is problematic, in the sense that there’s no
necessity relationship between the historical transformations of political agents and
the loss of an emancipatory agenda still relevant and contemporary. We have strived
to determine what are the causes of such problematic shown by current literature and
to contribute to this theme by executing an analysis of the historical narratives and of
the articulations between anticapitalism and group demands employed by political
agents located before and after the aforementioned transition. With the objective of
beginning such work, we have built conceptual tools for a discourse analysis of texts
from the official webpage of the Partido dos Trabalhadores. Such analysis resulted in
the finding of limitations in the emancipatory potential  of  the analyzed discourses
sustained by its narrative and social demand articulation structures.
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