INTÉRPRETES DO ACERVO
Mundos do trabalho e o mundo dos arquivos
John French fala de suas experiências nos arquivos
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Apresentação
A Seção Intérpretes do Acervo foi desenhada para divulgar as pesquisas e o conhecimento
produzidos com base no acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Nossa proposta é
estreitar a relação com os pesquisadores que realizam suas investigações na instituição. Afinal,
quem são esses pesquisadores? Qual o perfil das suas pesquisas? Quais as dificuldades
encontradas? E, mais do que isso, quais documentos eles buscam, e sob quais perspectivas
analisam esses documentos? Sabemos que são inúmeras as abordagens possíveis.
Nosso entrevistado e intérprete nesta edição é o pesquisador
e professor da Universidade de Duke (EUA), John D. French,
brasilianista, especialista em História Social do Trabalho, com
vasta publicação acadêmica nos temas Brasil, globalização,
trabalho e política na América Latina, trabalho, raça, e gênero
entre outros. Destacamos duas dessas publicações em língua
portuguesa: O ABC dos operários: conflitos e alianças de classe
em São Paulo (1900-1950) [1] e Afogados em Leis: a CLT e a
cultura política dos trabalhadores brasileiros [2]. Inveterado pesquisador em arquivos desde o
início de sua carreira acadêmica, realizou várias de suas pesquisas no APESP e publicou artigo
sobre arquivos de organizações de trabalhadores [3].
Para mais informações curriculares de French, ver: https://history.duke.edu/people/john-dfrench. Ali, algumas de suas publicações acadêmicas podem ser baixadas na íntegra.
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Paulo, Hucitec/Prefeitura de São Caetano do Sul, 1995.
[2] FRENCH, John. Afogados em leis: a CLT e a cultura política dos trabalhadores brasileiros. Trad. Paulo
Fontes. São Paulo, Ed. Fundação Perseu Abramo, 2001.
[3] FRENCH, John. “Os Trabalhos Arquivísticos Voltado ao Mundo dos Trabalhadores: Avanços e Desafios
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2010.
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