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Entre memórias dominantes e memórias subterrâneas: os movimentos sociais 

do período revolucionário através da imprensa 

 
Luciana Soutelo1 

 
O tema dos movimentos sociais do período revolucionário é um âmbito 
interessante de análise da memória da Revolução dos Cravos. No entanto, a 
importância das movimentações sociais na configuração da Revolução contrasta 
com a superficialidade com que o assunto é tratado nos relatos de memória. 
Utilizando-se como unidade de análise a grande imprensa nacional entre o 
período de 1985-19952, verifica-se que a questão dos movimentos sociais 
raramente é abordada na evocação da memória da Revolução. E quando isto 
ocorre manifesta-se em versões da memória que se opõem quanto ao 
significado que atribuem à Revolução: relatos que recuperam estes movimentos 
sociais de forma amplamente positiva, procurando compreender seus 
antecedentes e motivações; ou relatos revisionistas, nos quais os movimentos 
sociais aparecem como caricaturas, simplificações históricas em que 
desaparecem os atores sociais e em que tudo se reduz a jogos de manipulação 
operados por partidos políticos. 

 Neste sentido, cabe esclarecer o conceito de revisionismo histórico, 
importante para compreender o processo de (re)construção das memórias sobre 
passados autoritários nas últimas décadas. Em primeiro lugar, convém 
diferenciar este fenómeno do processo natural de revisão historiográfica, fruto 
da reavaliação de interpretações consolidadas à luz de novos conhecimentos 
surgidos no curso da investigação histórica. Segundo Enzo Traverso, o 
revisionismo   histórico   implica   uma   “viragem   ético-política”   na   forma   de  
compreender o passado. Isto significa o questionamento de uma consciência 
histórica compartilhada e de uma responsabilidade coletiva em relação ao 

                                                        
 
1 Doutoranda na Universidade do Porto/IHC. 
2 Este artigo baseia-se  na  dissertação  de  mestrado   intitulada   “A  memória  do   25  de  Abril   nos  
anos do cavaquismo: o desenvolvimento do revisionismo histórico através da imprensa (1985-
1995)”,   realizada   na   Universidade   do   Porto,   com   o   apoio   do   Programa   Alβan,   programa   de  
bolsas de alto nível da União Europeia para a América Latina, n.º de identificação 
E06M100138BR. 
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passado: ao abordar sempre acontecimentos fundadores – como revoluções, 
fascismos, nazismo, etc. –, sua releitura da história ultrapassa as revisões de 
interpretação próprias de uma época e afeta diretamente o sentido das visões 
do mundo e identidades sociais.3  

Para Domenico Losurdo, a consequência imediata da releitura do mundo 
contemporâneo feita pelo revisionismo histórico é a liquidação da tradição 
revolucionária, desde 1789 até a atualidade. Losurdo demonstra que o 
desenvolvimento de interpretações com o fim de deslegitimar a tradição 
revolucionária data do período inicial de guerra fria.4 No entanto, só a partir de 
fins dos anos 1980 estas versões passam a beneficiar de considerável 
visibilidade social, influenciando, assim, na esfera da memória das sociedades. 
O fenómeno pode, portanto, ser definido como uma tendência de interpretação 
histórica que, em primeiro lugar, reavalia as revoluções contemporâneas, desde 
a Revolução Francesa – assim como todos os movimentos políticos e sociais que 
recebem influência e compartilham valores e princípios com estas experiências 
–, sob uma ótica de condenação e ilegitimidade. Consequentemente, e em 
sentido inverso, esta tendência ilumina de forma positiva experiências de 
autoritarismos, as quais são recuperadas e branqueadas.  

Neste sentido, é possível afirmar que o revisionismo histórico ultrapassa a 
esperada influência dos valores de uma época no resultado da análise histórica: 
ocorre, muitas vezes, a desconsideração de processos e especificidades 
históricos de modo a confirmar posicionamentos ideológicos de seus autores. 
Quando esta situação advém de profissionais comprometidos com a análise 
social – historiadores, cientistas sociais, filósofos, etc. –, é possível afirmar que 
houve uma negligência metodológica com o fim de manipular a história. O que 
dizer, porém, quando manifestações semelhantes provêm da generalidade dos 
meios de comunicação, de cidadãos comuns que simplesmente emitem um 
juízo sobre a história? Neste caso torna-se muito mais difícil manter o controlo, 
pois se adentra diretamente no âmbito da memória, cuja análise nos informa 
tanto sobre a identidade social presente quanto sobre as perspetivas de futuro 
de uma sociedade. Assim, o revisionismo histórico deve ser entendido como 
um fenómeno que alcança grande amplitude social em várias sociedades de 

                                                        
 
3 Traverso, Enzo. El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política. Madrid: Marcial Pons, 
2007, pp. 99-101. 
4 Losurdo,   Domenico.   “Due   secoli   in   discussione:   il   revisionismo   storico”   in Il Revisionismo 
Storico. Problemi e miti. Roma-Bari: Laterza, 1996. pp. 3-35. 
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finais do século XX: não apenas na historiografia, mas especialmente no espaço 
público das sociedades, ou seja, no âmbito da memória. 

No caso português, a particularidade da ocorrência de uma revolução 
social que pôs fim ao regime ditatorial anterior abre espaço para o 
desenvolvimento do revisionismo histórico em ambos os planos: tanto no 
sentido de condenar a revolução de 1974 quanto no sentido de reabilitar o 
salazarismo/marcelismo. É possível afirmar que versões revisionistas da 
história recente conhecem progressivo desenvolvimento e visibilidade social ao 
longo dos anos 1990. Algumas destas versões da memória – especialmente 
aquelas que incidem sobre o processo revolucionário e que abrangem, portanto, 
as interpretações revisionistas que tratam dos movimentos sociais – chegam a 
tornar-se memórias dominantes que passam a disputar com outras versões da 
memória a delimitação de uma visão social hegemónica da história sobre o 
passado recente. Este combate pela memória que se realiza no espaço público 
envolve, evidentemente, variadas versões do passado, algumas com mais 
visibilidade pública do que outras.5 Assim, é interessante pensar a relação entre 
memórias dominantes e memórias subterrâneas: enquanto as primeiras, com 
considerável alcance social, participam de forma destacada na luta simbólica 
pela hegemonia no processo de (re)construção do passado, as segundas são 
claramente minoritárias e menos visíveis no espaço público. 

 
Memórias dominantes: o revisionismo histórico sobre o processo 

revolucionário 

Juntamente com as interpretações revisionistas que versam sobre a 
descolonização, este género de versões da memória centradas no período 
revolucionário constituem os exemplos de revisionismo histórico que mais 
capacidade de penetração encontram no espaço público português – e que 
abrangem o espectro político da direita e de setores socialistas. Trata-se de 
visões da revolução que – apesar de sempre terem existido – sofrem um 
considerável crescimento ao longo dos anos. Estas interpretações baseiam sua 
argumentação   nos   “desvios”,   “desmandos”   e   “excessos”   do   período  
revolucionário, de modo que o carácter de relativa espontaneidade dos 
movimentos sociais é subestimado, ao passo que o papel e margem de manobra 
das forças políticas e militares é sobrevalorizado. Dessa forma, a valoração 
                                                        
 
5 Cf. Soutelo, Luciana. “Visões   da  Revolução  dos  Cravos:   combates   pela  memória através da 
imprensa (1985-1995)”  in Varela, Raquel. Revolução ou Transição? História e Memória da Revolução 
dos Cravos. Lisboa: Bertrand, 2012. 
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positiva do 25 de Abril assenta apenas nos princípios mais consensuais de 
liberdade, democracia e fim da ditadura. 

Em artigo de 1987 a propósito do 28 de Setembro, da autoria de António 
Maria Pereira6, defende-se uma visão do processo revolucionário que 
desvaloriza a atuação dos movimentos sociais, os quais estariam submetidos ao 
total controlo do PCP, tendo em vista a intenção deste partido de atentar contra 
a democracia pluralista:  

A concepção de democracia pluralista, no estilo das democracias 
ocidentais, que Spínola queria ver adoptada por Portugal, estava cada vez mais 
comprometida perante as iniciativas das massas populares fomentadas pelo 
duo PC-MDP/CDE e pelos grupos da extrema esquerda, e toleradas, senão 
mesmo aplaudidas, pela Comissão Coordenadora do MFA.7  

Segundo esta interpretação, o PCP é elevado à condição de agente 
dominante da vida portuguesa após o 25 de Abril, menosprezando-se a 
importância das outras forças políticas e sociais atuantes no período – o que 
sugere uma visão maniqueísta do processo revolucionário, baseada nas 
oposições Spínola, democracia pluralista vs. PCP e aliados, socialismo marxista. 

Além da ideia de tentativa de tomada do poder por parte dos comunistas, 
outro eixo norteador deste género de versão da memória da revolução é a 
interpretação do 25 de Novembro – considerado   como   a   “reconquista”   da  
democracia e da liberdade, ameaçadas durante o processo revolucionário. 
Segundo esta lógica, cujo objetivo é condenar o período de intensas 
movimentações sociais, fala-se   na   “retomada”   da   “pureza   inicial”   do   25   de  
Abril   ou   do   “autêntico   espírito   do   25   de   Abril”.   Em 1991, por ocasião das 
celebrações militares do 25 de Abril, o chefe do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas, Soares Carneiro, afirmou que a revolução fora marcada por 
uma dinâmica “abusivamente apropriada por minorias activistas que, durante 
alguns meses, mantiveram um clima de intimidação e violência”; de sorte que 
em 25 de Novembro de 1975 “as Forças Armadas puseram cobro a esse 
aventureirismo desatinado, reconduzindo a Nação aos caminhos da liberdade e 
da esperança”.8 A excessiva simplificação da realidade histórica evidente nas 
interpretações revisionistas por vezes origina, inclusive, a deformação dos 

                                                        
 
6 António Maria Pereira (1924-2009). Advogado. Militante do PSD, foi deputado por este partido 
entre 1987 e 1995. 
7 “Recordando  o  28  de  Setembro”,  in Diário de Notícias, 28 de Setembro de 1987, p. 8. 
8 “Parada  e  desfile  no  Porto  in Jornal de Notícias, 26 de Abril de 1991, p. 2. 
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factos históricos – como, por exemplo, a ideia de que o período revolucionário 
foi marcado pela violência. 

Algumas interpretações revisionistas, assumindo a existência de um 
controlo estrito das forças político-militares sobre os movimentos sociais, nem 
sequer mencionam o desenrolar destes movimentos, apenas sublinham o perigo 
de   emergência   de   um   poder   “totalitário”.   Em   um   artigo   de   1994,   de   José  
Augusto Seabra9, prevalece este ponto de vista:  

Passada a euforia inicial, que a recuperação desta [liberdade] provocou no 
povo português, seguiu-se, como se sabe, uma luta implacável pelo poder, que 
alguns pensavam, como Mao Tsé-Tung, estar na ponta das espingardas, 
enquanto outros, mais organizados, puxavam por detrás os cordéis, para no 
momento   oportuno   tomarem   o   comando   do   “processo   revolucionário   em  
curso”,  através  de  um  poder  totalitário.10 

Em sentido semelhante, um artigo de Nuno Rogeiro11, também de 1994, 
apenas considera como elementos dignos de análise os aspetos do poder 
institucional, sugerindo uma condenação integral do 25 de Abril e período 
revolucionário:  

Se  em  25  de  Abril  de  1974  uns  queriam  uma  “democracia  liberal”  e  outros  
uma   “democracia   popular”,   se   em   25   de   Abril   de 1974 uns queriam 
desembaraçar-se de África sem dar explicações a ninguém e outros queriam um 
processo de transição controlado, se em 25 de Abril de 1974 uns queriam 
obedecer a Roma, outros a Cartago e outros ainda a eles próprios, o que se 
celebra em 25 de Abril de 1974? O triunfo da liberdade? Mas esta só nasceu e só 
se impôs pelo menos um ano depois de Abril de 74. O fim do Estado Novo? E 
eu que sempre pensei que as mortes só são celebradas nas culturas bárbaras...12  

Neste tipo de tendência revisionista mais radical, nem mesmo os valores 
consensuais de democracia e liberdade são entendidos como um aspeto 
positivo do 25 de Abril, sendo deslocados para períodos históricos posteriores. 
É possível afirmar que o eixo comum aos diversos matizes de leituras 
revisionistas consiste numa perspetiva histórica elitista e conservadora, que 
apenas reconhece como atores do período revolucionário as forças políticas e 
                                                        
 
9 José Augusto Seabra (1937-2004). Advogado, professor universitário, diplomata. Aos 17 anos 
foi preso pela PIDE pela primeira vez. A partir de 1961 exilou-se em Paris e só regressou a 
Portugal após o 25 de Abril. Integrou a Assembleia Constituinte, foi deputado pelo PSD, entre 
1983 e 1985, ocupou o cargo de ministro da Educação. 
10 “O  25  de  Abril  e  a  juventude”  in Jornal de Notícias, 21 de Abril de 1994, p. 36. 
11 Nuno Rogeiro (n. 1957). Jornalista e comentador político. 
12 “Abril:  a  porta”  in Jornal de Notícias, 8 de Abril de 1994, p. 6. 
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militares. E desta forma os movimentos sociais convertem-se numa emanação 
artificial daquelas forças, considerando-se que não fizeram mais do que 
contribuir para a desestabilização social. 

 
Memórias subterrâneas: os movimentos sociais como elemento positivo 

e central para a compreensão da revolução 

As versões da memória que salientam a importância dos movimentos 
populares e a conquista de direitos e transformações sociais decorrentes do 
período revolucionário situam-se politicamente entre setores socialistas e 
demais forças políticas à sua esquerda. É importante esclarecer que as 
interpretações baseadas numa valorização positiva da revolução constituem 
também memórias dominantes no espaço público português. No entanto, 
dentre estas visões positivas sobre o 25 de Abril aquelas que enfatizam o papel 
significativo dos movimentos sociais podem ser consideradas como memórias 
subterrâneas. 

Uma tal perspetiva positiva sobre os movimentos sociais e seus efeitos é 
ressaltada em entrevista a Zeca Afonso, de 1985:  

É certo que as transformações fundamentais estão hoje a ser demolidas, 
como a reforma agrária, o chamado poder popular, a iniciativa de grupos de 
cidadãos deste país, sobretudo os oprimidos, em relação a coisas muitos 
simples, como ter uma casa, como ter uma clínica popular, como ocupar os 
tempos  livres  com  uma  casa  de  cultura…  Mas,  para  lá  de  tudo  isso,  há  hábitos 
que apesar de tudo se infiltraram neste país, ou em algumas classes deste país, e 
que são oriundos, digamos, do 25 de Abril. O acesso da mulher ao desporto, 
por exemplo, a liberalização dos costumes, com o derrube de determinado tipo 
de  “totens”,  de  mitos como os sexuais, uma certa desenvoltura do quotidiano, 
que não existia antes do 25 de Abril. Esse tipo de coisas, que não são 
propriamente palpáveis, é, apesar de tudo, aquilo que o 25 de Abril deixou de 
duradouro nesta população, para lá da contrarrevolução que está a ser feita. É 
de facto uma contra-revolução que estamos a viver.13 

Muitas vezes, este género de versão da memória enfatiza a crítica às 
opiniões maioritárias que desprezam o papel dos movimentos sociais do 
período revolucionário. Em artigo da jornalista Luísa Bessa, de 1985, critica-se 
este aspeto do ponto de vista dominante: 
                                                        
 
13 “Zeca  Afonso.  Da   Revolução   que   houve   à   contra-revolução que há. Hoje é mais tempo de 
falar  dos  ‘vampiros’  que  de  ‘grândola’”  in Jornal de Notícias, 25 de Abril de 1985, p. 5. 
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  A democracia ficou-se nas suas possibilidades mais formais. Ninguém se 
quer já lembrar das comissões, das experiências inovadoras que nos deram a 
sensação de ter chegado o momento de tomar nas mãos a própria vida. Hoje, 
delega-se, delega-se, delega-se…   e   já   não   há   quem   queira   recordar   com   uma  
ponta de entusiasmo saudosista as aventuras desses tempos – é  tão  “demodé”  e  
não fica nada bem nos dias que correm.14 

Pode dizer-se que semelhante ponto de vista dominante – que é crítico ou 
simplesmente céptico em relação aos benefícios dos movimentos sociais – abre 
espaço para o desenvolvimento das tendências de revisionismo histórico 
centradas na desvalorização do período revolucionário e cujo foco está 
orientado para a multiplicação dos movimentos populares que caracterizaram 
este período. Já em 1985, o militar de Abril Vasco Lourenço aponta esta situação 
e seus efeitos na interpretação da revolução:  

Hoje, quando, com um enorme desencanto, assistimos ao refluxo da 
revolução, quando vemos que, a coberto da democracia, se põem em causa e se 
anulam transformações importantes que o 25 de Abril e a revolução 
promoveram e que, invocando a liberdade, esse refluxo se traduz sempre no 
benefício e no reforço dos privilégios daqueles que já os desfrutavam antes da 
revolução, vem-se pondo em causa, o que é natural, a questão da total liberdade 
que se seguiu ao golpe militar e que chegou a raiar as fronteiras da anarquia.15 

Com efeito, trata-se de opiniões que sofrem um lento mas progressivo 
crescimento e visibilidade pública ao longo dos anos. Este processo, já nítido em 
meados dos anos 1980, culmina em 1994, no vigésimo aniversário do 25 de 
Abril. Neste ano, verifica-se na sociedade uma excecional quantidade de 
iniciativas comemorativas; o auge da polémica dá-se a propósito de um debate 
televisivo em que um dos convidados era um ex-agente da PIDE, um dos que 
em   1992   fora   agraciado   pelo   Estado   em   virtude   dos   “serviços   prestados   à  
pátria”.   Neste   quadro, a considerável evidência no espaço público de 
interpretações   revisionistas   do   passado   recente   ocasiona   uma   “revolta   da  
memória”16, ou seja, uma grande incidência de críticas a estas interpretações e 

                                                        
 
14 “Amanhã”,  in Jornal de Notícias, 24 de Abril de 1985, p. 32. 
15 “Seminário   na   Associação   25   de   Abril.   Relações   civis-militares são más a nível político – 
afirmou  o  general  Garcia  dos  Santos”  in Jornal de Notícias, 27 de Abril de 1985, p. 3. 
16 Cf.  Loff,  Manuel.  “Esquecimento,  revisão  da  história  e  revolta  da  memória”   in Delgado, Iva; 
Loff, Manuel; Cluny, António; Pacheco, Carlos; Monteiro, Ricardo (orgs.). De Pinochet a Timor 
Lorosae. Impunidade e direito à memória. Lisboa: Edições Cosmos, 2000, pp. 189-199. 
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de opiniões que defendem perspetivas de ampla valorização do 25 de Abril e 
processo revolucionário.  

Portanto, o vigésimo aniversário do 25 de Abril pode ser considerado um 
momento paradigmático do combate pela memória da revolução: a 
multiplicação e convergência de variadas versões da memória já manifestadas 
publicamente em anos anteriores originam um amplo debate sobre o passado 
recente. Desta forma, até mesmo as memórias subterrâneas encontram maior 
possibilidade de divulgação pública. Em intervenção num colóquio, o ex-líder 
comunista Álvaro Cunhal salientou que a liberdade e a democracia não foram 
concedidas nem oferecidas; foram conquistadas pela dinâmica conjugada da 
luta das massas e dos elementos progressistas do MFA.17 É interessante refletir 
que um tal ponto de vista sobre o 25 de Abril – que entende inclusive a 
liberdade e a democracia como conquistas relacionadas com os movimentos 
populares – diverge substancialmente das opiniões que valorizam a revolução 
apenas pela aquisição da liberdade e democracia, sem mencionar a importância 
dos movimentos sociais, ou, muitas vezes, no caso das interpretações 
revisionistas, condenando-os por os considerar controlados por grupos políticos 
minoritários. 

Em outro evento comemorativo, Cunhal criticou as visões revisonistas 
sobre  o  período  revolucionário:  “Actualmente pretende-se reescrever a história, 
imputando ao nosso partido a intenção de tomada de poder no pós 25 de 
Abril.”  E  em  recusa  de  uma  tal   interpretação,  enfatizou  o  papel  e   importância  
dos   movimentos   sociais   no   processo:   as   “transformações   democráticas  
ocorridas em Portugal, com o 25 de Abril, resultaram mais da dinâmica da 
sociedade  do  que  da  acção  do  PCP”.18 No mesmo sentido, em intervenção num 
debate, o jornalista César Príncipe manifestou uma visão do 25 de Abril que 
também enfatizava a importância dos movimentos sociais, os quais tinham 
evidenciado  a  iniciativa  cidadã  na  resolução  de  seus  próprios  problemas:  “com  
o 25 de Abril, o povo deste país veio do fundo da história, veio à superfície 
tratar  do  seu  destino”.19 

Finalmente, na sessão solene da Assembleia da República comemorativa 
do 25 de Abril, o deputado e secretário-geral do PCP, Carlos Carvalhas, 

                                                        
 
17 “  ‘Grande  operação  de  falsificação’  ”  in Diário Notícias, 21 de Abril de 1994, p. 6. 
18 “Regime  fascista  está  em  branqueamento  – adverte  Álvaro  Cunhal”  in Jornal de Notícias, 20 de 
Março de 1994, p. 4. 
19 “Mineiros  recapitulam  Abril”  in Jornal de Notícias, 24 de Abril de 1994, p. 4. 
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manifestou opinião que criticava as versões revisionistas da memória ao mesmo 
tempo que afirmava o carácter fundamental dos movimentos sociais para a 
compreensão da Revolução: 

Combateremos as tentativas de reescrever a história e as campanhas de 
palavras e imagens que procuram resumir o 25 de Abril a um alucinante 
vendaval de agitações e confrontos, e insistiremos em que a revolução foi 
sobretudo um tempo de participação popular.20 

 
Conclusões 

 Memórias dominantes e memórias subterrâneas passam por uma 
constante dinâmica de disputa social e re-significação no espaço público das 
sociedades. É possível afirmar que no contexto do vigésimo aniversário do 25 
de Abril, com a ampla visibilidade social de interpretações revisionistas sobre o 
passado recente de ditadura e de revolução, as memórias subterrâneas que 
enfatizam o carácter positivo dos movimentos sociais do período revolucionário 
ganharam maior margem de divulgação pública. De forma mais específica, 
pode dizer-se que esta repentina mudança nas relações de força que 
caracterizam o combate pela memória deveu-se à polémica ocasionada pela 
grande incidência de interpretações revisionistas a respeito do período do 
Estado Novo nas comemorações do aniversário da revolução, situação que 
desencadeou críticas e protestos. 

 Muito embora as visões revisionistas a respeito do período 
revolucionário beneficiem de um considerável maior grau de tolerância social – 
o que explica o facto de que em meados dos anos 1990 este género de 
interpretação sobre a revolução possa ser considerado como uma memória 
dominante –,  a  situação  de  “revolta  da  memória”  ocorrida  em  1994  suscitou,  de  
uma forma geral, a crítica a todas as tendências de revisionismo histórico. 
Consequentemente, um outro efeito desta situação foi o aumento das visões 
amplamente positivas sobre a revolução, nas quais se incluem aquelas que 
tratam dos movimentos sociais do período revolucionário.  

 Finalmente, como curiosidade, é interessante refletir sobre a opção dos 
editores de um suplemento especial sobre o 25 de Abril, publicado em 1994 no 
Jornal de Notícias, ao agrupar os movimentos sociais do período revolucionário 

                                                        
 
20 “Guterres   lembrou   o   passado   com   os   olhos   postos   no   futuro   – Líder do PS deixou alguns 
‘recados’   ao  Governo   e   avançou   as   suas   propostas   para   a   revisão   constitucional”   in Jornal de 
Notícias,   26   de  Abril   de   1994,   p.   3;   “Tutores   da  memória   – António Guterres apela a revisão 
constitucional  ainda  este  ano”  in Diário de Notícias, 26 de Abril de 1994, p. 6. 
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em   subdivisão   denominada   as   “derrotas   de   Abril”   – faz-se referência 
especificamente às nacionalizações, aos órgãos de democracia direta (comissões 
de moradores e comissões de trabalhadores) e à reforma agrária.21 Com efeito, 
se no plano concreto da história é possível dizer que as conquistas dos 
movimentos sociais foram aos poucos revertidas, no plano simbólico da 
memória os movimentos sociais também saíram derrotados, ao constituírem-se 
em memórias subterrâneas. 

 
Bibliografia  

Catela,  Ludmila  da  Silva.  “Violencia  política  y  dictadura  en  Argentina:  de  
memorias   dominantes,   subterráneas   y   denegadas”   in Fico, Carlos; Ferreira, 
Marieta de Moraes; Quadrat, Samantha Viz (orgs.) Ditadura e Democracia na 
América Latina. Balanço histórico e perspectivas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008, 
pp. 179-199. 

Loff, Manuel. “Esquecimento,  revisão  da  história  e  revolta  da  memória”  in 
Delgado, Iva; Loff, Manuel; Cluny, António; Pacheco, Carlos; Monteiro, Ricardo 
(orgs.). De Pinochet a Timor Lorosae. Impunidade e direito à memória. Lisboa: 
Edições Cosmos, 2000, pp. 189-199. 

Losurdo,  Domenico.  “Due  secoli  in  discussione:  il  revisionismo  storico”  in 
Il Revisionismo Storico. Problemi e miti. Roma-Bari: Laterza, 1996, pp. 3-35 

Poggio, Pier Paolo. Nazismo y revisionismo histórico. Madrid, Akal, 2006. 
Soutelo,   Luciana.   “Visões   da   Revolução dos Cravos: combates pela 

memória através da imprensa (1985-1995)”   in Varela, Raquel. Revolução ou 
Transição? História e Memória da Revolução dos Cravos. Lisboa: Bertrand, 2012, pp. 
229-249. 

Traverso,  Enzo.  “Introduction.  Le  totalitarisme.  Jalons  pour l’histoire  d’un  
débat”  in Le totalitarisme. Le XXe siècle en débat. Paris, Seuil, 2001, pp. 9-110. 

Traverso, Enzo. El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política. 
Madrid: Marcial Pons, 2007.  

Traverso,   Enzo.   “The New Anti-Communism: Rereading the Twentieth 
Century”   in Haynes, Mike; Wolfreys, Jim (Ed.) History and Revolution. Refuting 
Revisionism. Londres, Verso, 2007, pp. 138-155. 

 
 

                                                        
 
21 “Em  nome  de  Abril”  in Jornal de Notícias,  Suplemento  “20  anos  de  liberdade”,  25  de  Abril  de  
1994. 



 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II.  

 

 

 

 

Tradição e mudança? Trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do 

Castelo e ação coletiva 

 
Luisa Barbosa Pereira1 

 

Ação coletiva 

O conceito de ação coletiva vem sendo discutido de forma ampla desde o 
início da formação das ciências sociais. E. Durkheim, apesar de não ter o tema 
como preocupação central, conectou-o à ideia de oportunidade e interesse. A 
ação coletiva seria o resultado de processos de integração e desintegração social, 
que poderia gerar situações de anomias como o crime, a violência e a ação 
coletiva não rotineira. Tal ação, contudo, seria dependente das oportunidades 
existentes, ou seja, da ausência de controlos sociais que a facilitariam ou a 
impediriam.2 

Na teoria weberiana, que influenciou substancialmente a análise dos 
movimentos sociais, a ação coletiva estaria ligada à capacidade carismática dos 
agentes e à ideia de um ato incomum, estimulado por uma crença desviante. 
Seria por isso a ação oposta àquela de aceitação geral, corriqueira. Weber 
também considerou principalmente a situação de anomia para analisar esse tipo 
de ação.3 

No tratamento de Stuart Mills da ação coletiva, o interesse individual seria 
a chave explicativa principal. Sua interpretação levou em conta o espaço do 
indivíduo como um ambiente de ligação entre os arranjos políticos, o Estado e 
os sistemas de cooperação.4 Sua análise influenciou diferentes correntes 
interpretativas utilitaristas como a sociologia do comportamento coletivo, o 
interacionismo simbólico e a teoria da mobilização dos recursos.5  

Já Karl Marx, em sua compreensão da ação coletiva, elaborou uma 

                                                        
 
1 Doutorada pela IFCS-UFRJ/IHC-UNL. 
2 Para uma reflexão sobre a ação coletiva na obra de Durkheim, ver: Tilly, Charles. From 
mobilization to revolution. 1.ª edição. Nova Iorque: Random House-McGraw-Hill Publishing, 
1978, pp. 16-19. 
3 Tilly, Charles. op. cit., pp. 37-39. 
4 Tilly, Charles, op. cit, pp. 24-25. 
5 Para um levantamento das correntes interpretativas da ação coletiva ver Gohn, Maria da 
Glória. Novas teorias dos movimentos sociais. 1.ª edição. São Paulo: Loyola, 2002. 
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narrativa meta-histórica com ênfase nos interesses econômicos, materiais e no 
entendimento histórico das revoluções. Propôs uma abordagem onde, primeiro, 
refutava a perspectiva da motivação individual para a sua compreensão, 
ancorando-a na ideia do interesse de classe, e em segundo, priorizava a esfera 
do conflito inerente ao sistema para entender a sociedade. A ação coletiva e o 
conflito seriam elementos constitutivos desta sociedade dividida em classes. 
Foram os interesses de classe que uniram a burguesia e proletariado para agir 
em  “massa  compacta”,  atingir  seus  fins políticos e combater a monarquia. Seria 
também este tipo de interesse e as condições de existência do proletário que se 
somariam para empenho da ação coletiva e superação do capitalismo.  

Tal ação, tomada para a defesa dos interesses, dependeria também da 
formação de uma consciência de classe e de uma ideologia autônoma. Em 
última instância, a construção de uma consciência coletiva levaria a classe a 
compreender seus interesses, passando de uma condição de classe em si a classe 
para si.6  

Mas o tema não se resolveu por aí. A questão da alienação e da 
consciência de classe foi e ainda é objeto de profundo debate, mesmo no campo 
marxista, e marcou grandes discussões teóricas no século XX.7 O historiador 
inglês E. P. Thompson, por exemplo, desenvolveu a questão defendendo a 
existência  de  uma  “simultaneidade”  da  manifestação  de  relações  produtivas  em  
toda a vida social. Para este autor, em seu estudo sobre a classe trabalhadora 
inglesa, 8 a construção da ação coletiva situava-se no espaço da cultura popular 
e a consciência de classe se manifestava na própria experiência da classe 
operária. A mudança histórica e a própria ação aconteceria pelo fato de as 
relações produtivas serem vivenciadas na vida social e cultural. Assim, tais 
relações repercutiriam tanto nas ideias e valores humanos, quanto seriam 
questionadas nas ações, escolhas e crenças dos trabalhadores.9  

O autor não negligencia a dimensão do conflito social e da luta,10 e define 

                                                        
 
6 A passagem da condição de classe em si a classe para si considera a tomada de consciência de 
determinada classe social. Esta se dá a partir do momento em que é possível se desenvencilhar 
da ideologia da classe dominante. Para o assunto ver: Marx, Karl. A miséria da filosofia. 2.a edição. 
São Paulo: Global, 1985. 
7 A exemplo dos debates da escola marxista inglesa sobre classe, consciência de classe e luta de 
classes. Ou especificamente o debate entre Thompson e Althusser.  
8 Thompson, Edward P. A Formação da Classe Operária Inglesa”.  1.a edição. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1987a. 
9 Thompson, Edward P. As peculiaridades dos ingleses e outros estudos. 1.a edição. Campinas: 
Edunicamp, 2001, p. 263. 
10 Marcelo Badaró faz uma interessante discussão sobre a obra de Thompson no Brasil e a 
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classe social a partir destes pressupostos. Classe seria um processo, uma relação, 
construída a partir da experiência onde o conflito e a ideia de dominação seriam 
elementos constituintes da consciência adquirida pelos trabalhadores no seu 
fazer-se:  

As pessoas se veem numa sociedade estruturada de certo modo (por meio 
de relações de produção fundamentalmente), suportam a exploração (ou 
buscam manter poder sobre os que as exploram), identificam os nós dos 
interesses antagônicos, se batem em torno desses mesmos nós e no curso de tal 
processo de luta descobrem a si mesmas como uma classe, vindo pois a fazer a 
descoberta de sua consciência de classe (Thompson, Edward  P., op. cit., 2001, p. 
274). 

A reflexão de Marx e do campo marxista influenciou de maneira 
irresistível a interpretação das revoluções e das mudanças abruptas da 
sociedade, onde a ação coletiva foi ligada à ideia de interesse, força e revolução. 
Os movimentos sociais acabaram identificados por este campo, segundo o 
modelo dos movimentos revolucionários, entendidos como mobilizações de 
massa. E, por outro lado, o conflito social e a ação coletiva também estariam 
ligados aos ciclos econômicos periódicos da produção capitalista. Ciclos estes 
marcados por fases de retomada, expansão, superprodução, desaceleração e 
crise. O tempo real e a concretização de cada ciclo seriam diversos e 
dependentes de diferentes fatores, tais como: as condições e circunstâncias 
externas, a política econômica dos governos, a geopolítica dos países centrais e 
a ação coletiva dos trabalhadores em luta social contra a burguesia. A fase de 
crise poderia abrir espaço para a desorganização do Estado capitalista e para a 
possibilidade de revoluções voltadas para a mudança do modo de produção. 
Nesse campo, o conflito social é a síntese de cada processo histórico.11  

Assim, o modelo marxista de interpretação da ação coletiva encontrou 
terreno fértil no quadro de desenvolvimento da sociedade industrial e de reação 
dos trabalhadores em luta, seja por direitos sociais ou por transformações de 
ordem mais profunda.  

Analisando os casos de greve, por exemplo, Marcel van der Linden (2011) 

                                                                                                                                                                   
 
tentativa de domesticação do autor, através da retirada ou menosprezo da dimensão do conflito 
e da luta de classes em sua obra. Para mais sobre o tema ver Mattos, Marcelo Badaró. E. P. 
Thompson e a tradição de crítica ativa do Materialismo Histórico. 1.a edição. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 2012. 
11 Para uma reflexão sobre os ciclos econômicos e as crises econômicas no capitalismo ver 
Martins, José Antônio. Observações em torno do movimento real dos ciclos e das crises 
econômicas. Quem paga o Estado Social em Portugal? 1.ª edição. Lisboa: Bertrand, 2012, pp. 291-
316. 



Luísa Barbosa Pereira 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 
 

18 

enfatizou que caberia aos trabalhadores concluírem se possuiriam interesses 
comuns fortes o bastante para valerem a pena serem defendidos. Estes 
interesses, que misturariam tanto aspectos objetivos quanto subjetivos, 
deveriam ser diferenciados de acordo com preocupações a curto e longo prazo. 
Da mesma forma, os interesses comuns não precisariam resultar 
exclusivamente das relações de trabalho. Poderiam incluir temas étnicos ou 
pontos de vista políticos. Para o autor, em qualquer ação coletiva, os 
participantes têm de estar convencidos de pertencerem a um grupo que merece 
o seu apoio e saberem que podem se beneficiar por esta ação. Entretanto, a 
construção   da   identidade   de   “trabalhadores-dispostos-a-fazer-greve”   é  
facilitada quando existirem laços mais sólidos de ligação, como estruturas 
comunitárias, redes de parentesco e, em especial, estruturas sindicais.12 

Em Workers of the World o mesmo autor defende ainda que a lógica da ação 
coletiva empenhada pela classe operária compreende uma ação mais ou menos 
coordenada de um grupo de trabalhadores para atingir um objetivo que não 
seria atingido de forma individual, no mesmo momento e com os mesmos 
meios disponíveis. Assim, a ação coletiva não envolveria, necessariamente, o 
confronto direto ou atividades de protesto claro em todos os momentos, como 
as greves, por exemplo. O mutualismo, as organizações de ajuda e segurança 
recíproca ou as cooperativas de produção e consumo também poderiam ser 
consideradas ações coletivas sem confronto e poderiam estimular ações de larga 
escala, como greves e revoluções, por exemplo.13  

Os trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, ao longo da 
história, adotaram estratégias de negociação e conciliação de classe, mas 
também desenvolveram variados tipos de ação coletiva optando ora por 
enfrentamento objetivo, ora por ações sem confronto direto. No atual contexto 
de mais uma crise cíclica do capitalismo, que tem devastado os direitos do 
trabalho em Portugal no início dos anos 2000, novas possibilidades foram 
abertas para a ação coletiva dos trabalhadores dos ENVC, que têm atuado para 
garantir a manutenção desta empresa no âmbito do Estado.  

Desse modo, o objetivo do presente artigo é analisar a ação coletiva destes 
trabalhadores no período entre 1944 e 2012, com destaque para os últimos anos, 
onde tais mobilizações obstruíram a tentativa de privatização dos estaleiros. 

                                                        
 
12 Linden, Marcel van der. Greves. In: Greves e Conflitos Sociais em Portugal no século XX. 1.a 
edição. Lisboa: Edições Colibri, IHC-FCSH-Universidade Nova de Lisboa, 2011, pp. 17-70. 
13 Linden, Marcel van der. Workers of the World, Essays toward a Global Labor History. 1,a edição. 
Leiden and Boston: Brill, 2008, pp. 11-12. 
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Para isso, consideramos a perspectiva da história global do trabalho, levando 
em conta a totalidade da experiência desse grupo operário e a interpretação da 
ação coletiva, atentando tanto na influência do interesse material e de classe na 
motivação da ação, quanto na abertura para o conflito social proporcionada 
pela atual crise cíclica do capitalismo nos primeiros anos do século XXI. 

 

Os trabalhadores dos ENVC e a ação coletiva sem confronto direto 

(1944-2000) 

Os Estaleiros Navais de Viana do Castelo e seus trabalhadores foram 
estudados por diferentes campos de investigação. Estes se deram tanto no 
ambiente específico de análise histórica, sociológica, econômica e técnica, com 
interesse direto do meio científico,  quanto no âmbito da memória local, com 
interesse específico dos atores sociais da região.14 

Martins e Meira (2004), em livro editado pelo Grupo Desportivo e Cultural 
dos Trabalhadores dos ENVC, levantaram importantes aspectos da história do 
estaleiro, conectando a empresa ao desenvolvimento da cidade e da região do 
Alto Minho.15  

Os ENVC, fundados em 1944 com a atividade de construção naval voltada 
para a pesca do bacalhau, em 1954 empregavam cerca de 1500 trabalhadores. 
No ano de 1959 chegaram a possuir 4500 operários e alcançaram a seguir uma 
importância estratégica para a economia local e para a Armada Portuguesa, 
devido à eclosão da guerra colonial em 1961. O ciclo de produção de navios de 
guerra se fechou em 1968, com a entrega da última embarcação para este fim. 
Um novo ciclo só teve lugar após a Revolução de Abril de 1974.  

Nos anos 1970, o contexto político mundial era de profunda recessão. A 
crise econômica do capitalismo de 1973, conhecida   como   “crise   do   petróleo”,  

                                                        
 
14 A construção de identidades sociais e a contribuição de diferentes gerações são fundamentais 
para a formação de uma memória coletiva. Tal arranjo, como mostrou Arendt (2005), constitui-
se referência significativa para a formulação de ações que fundamentam a prática política dos 
atores sociais. Por outro lado, a memória, que pode parecer um fenômeno individual, deve ser 
entendida sobretudo como um fenômeno coletivo e social, construído e submetido a flutuações, 
transformações, mudanças constantes e, principalmente, à disputa (Pollak, 1992). Ver: Arendt, 
Hannah. A condição humana. 1.ª edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005 e Pollak, 
Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro: CPDOC, 
vol. 2, n.º 3, pp. 3-15, 1992. 
15 Martins, Moisés Lemos; Meira, Gonçalo. Os estaleiros navais e a sociedade vianense. 1.ª edição. 
Viana do Castelo: Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores dos Estaleiros Navais de 
Viana do Castelo, 2004. 
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alterou o cenário do setor naval global. Na Europa, dois em cada três estaleiros 
desapareceram nos anos 1970-1990 e a indústria ficou vulnerável.16 

 Em 1974 a produção dos EUA caiu 10,4% e o desemprego chegou a 9%. A 
taxa de variação do Produto Interno Bruto português passou de 11,2% em 1973 
para 1,1% em 1974 e -4,3% em 1975.17 Tal contexto abriu espaço para uma onda 
de conflitos sociais em diferentes regiões.18 Em abril de 1974 Portugal realizou 
uma das últimas revoluções do século XX e depôs o regime ditatorial do Estado 
Novo, vigente desde 1933. 

Os trabalhadores dos ENVC participaram de manifestações em oposição 
ao antigo regime, organizaram-se em coletivos de defesa da nacionalização da 
empresa e indicaram o seu então dono à   administração   geral   dos   “Estaleiros  
nacionalizados”.   Tal   proposta   foi   garantida   em   1   de   setembro  de   1975   com   a  
argumentação de evitar a falência de uma empresa pertencente a um setor 
estratégico.19 Segundo um dos trabalhadores mais antigos do estaleiro: 

A administração acabou por ter de pedir ao Governo para que 
nacionalizasse a empresa e teve o nosso apoio. Não havia trabalho e nós 
praticamente só construíamos para o nosso país. (Entrevista do trabalhador 
Gonçalo Fagundes à Lusa em 31.08.2011).  

Nesse contexto, os trabalhadores conviveram com uma política inicial de 
contenção salarial20 e adotaram uma postura de dedicação ao trabalho e de 
fortalecimento da empresa. Em 1975 um novo ciclo de construção de navios em 
larga escala foi iniciado, tendo como principal cliente a União Soviética. 

Importante destacar que a postura dos operários navais dos ENVC não foi 
semelhante à de outros operários de Portugal. Como mostra Varela (2011, 2010) 
em seus estudos sobre a história do Partido Comunista Português (PCP) na 

                                                        
 
16 Marques, Fernando; Lynce, Pedro. Indústria e política industrial em Portugal: sectores no âmbito 
da Fiequimetal. 1.ª edição. Lisboa: CGTP-IN, 2011, pp. 293-304. 
17 Beaud, Michel. História do Capitalismo. 1.ª edição, Lisboa: Teorema, 1992, pp. 260-261. 
18 As crises do capitalismo, como indicou Marx (2000), abrem espaço para a desorganização do 
Estado e para o conflito social. A Revolução de Abril de 1974 é resultado da combinação de 
diferentes fatores, entre os quais a crise de 1973. A compreensão desta revolução e suas fases é 
fundamental para analisarmos qualquer elemento da sociedade portuguesa após a década de 
1970. Para um estudo sobre a revolução e o papel do Partido Comunista Português ver: Varela, 
Raquel. A história do PCP na Revolução dos Cravos. 1.ª edição. Lisboa: Bertrand, 2011. Para um 
estudo sobre as situações revolucionárias em perspectiva marxista ver: Arcary, Valério. As 
Esquinas Perigosa da História. Situações revolucionárias em perspectiva marxista. 1.ª edição, São 
Paulo: Xamã, 2004.  
19 As entrevistas realizadas indicaram forte ligação dos trabalhadores com o dono do estaleiro, 
apontando para a possível existência de uma gestão empresarial paternalista. 
20 Como indica Martins e Meira, op. cit., 2004. 
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Revolução dos Cravos e sobre os operários navais da Lisnave, a política de 
arroxo  salarial  e  de  contenção  das  greves  no  “Verão  Quente”  de  1975,  que   foi  
amplamente desenvolvida pelo Governo provisório e apoiada pelo Partido 
Comunista Português sob o argumento de preservar o processo revolucionário 
vivido por Portugal, não teve a aceitação da maioria dos grupos operários que 
radicalizaram as mobilizações sociais. O Governo foi pressionado a atualizar o 
salário mínimo e a conter os preços dos bens alimentares. Uma nova 
Constituição foi aprovada em 1976.21   

Neste ano de 1976 foi criado ainda o Centro de Coordenação da Indústria 
Naval no âmbito do Ministério da Indústria e da Tecnologia, com participação 
da Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores (CT) da Indústria 
Naval. O Centro tinha como objetivo buscar uma alternativa para a crise 
mundial do setor, visando planejamento econômico, progresso técnico e 
desenvolvimento da indústria.22 O crescimento econômico na indústria naval 
seguiu até o ano de 1981. 

Entretanto, uma nova crise cíclica do capitalismo nos anos 1980 
proporcionou uma nova queda na taxa de crescimento do PIB português, que 
passou de 4,81% em 1981 para -1,82 em 1984 e impactou diretamente o setor 
naval. Nesse momento os ENVC se mantiveram em atividade, mas 
concentrados na reparação naval.23  

A atuação dos trabalhadores dos ENVC ao longo de todo esse período se 
deu em torno de acordos laborais, negociações e atividades culturais e de lazer. 
Também em ações de ajuda mútua empenhadas principalmente em situações 
de doença ou falecimento de trabalhadores e seus familiares.24  

A ausência de uma reação de confronto direto dos trabalhadores dos 
ENVC nos diferentes momentos políticos e econômicos vividos por Portugal 

                                                        
 
21

1967-1987. Cadernos AEL. Campinas: Arquivo Edgard Leuenroth – Centro de Pesquisa e 
Documentação Social do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), vol. 17, n.º 29, pp. 341-360, 2010. 
22

ind -1984). ncias Sociais. Coimbra: CES, vol. 18-19-20, pp. 
537-546, 1986. 
23 Martins; Meira, op. cit., 2004, p. 128. 
24 Neste sentido merece destaque o desempenho e o vigor do Grupo Desportivo e Cultural 
destes trabalhadores. Tais arranjos de solidariedade foram se tornando cada vez menos 
frequentes. A diminuição desses arranjos ao longo do tempo nos parece estar associada ao 
incremento dos aparatos de proteção social por parte do Estado a partir principalmente da 
Revolução de Abril de 1974.  
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deu espaço a interpretações que identificavam   uma   possível   “passividade”  
destes operários e uma tendência à conciliação.  

Rodrigues (1999), analisando o impacto da globalização nos ENVC, 
considerou que o fato de possuir uma mão de obra da empresa altamente 
localizada, familiar e de origem agrícola25 influenciou a contenção de protestos e 
da atividade reivindicativa dos trabalhadores.26  

O autor mostra que a proletarização da mão de obra agrícola da região foi 
dada sem deslocação geográfica e que a consolidação da passagem de uma 
forma artesanal – construção de navios para a pesca do bacalhau – para uma 
mais racional permitiu a sobrevivência do estaleiro. Por outro lado, a atividade 
da empresa, mesmo em condições precárias, foi garantida com auxílio dos 
trabalhadores, que optaram pela concertação, o diálogo, o conformismo, e não 
pelo embate direto. 

Tais ações, aportadas segundo o autor pela cultura agrícola dos operários 
e pelos fortes laços familiares, levaram  os   trabalhadores   a  uma  “característica  
passiva  e  pouco  reivindicativa”.  O  mesmo  agregado  familiar deteve em grande 
medida  as  reivindicações  da  “massa”  operária. 

Os trabalhadores, entretanto, nas entrevistas realizadas, ressaltaram que 
as conquistas consideradas importantes do período se deram exatamente por 
esta propensão ao diálogo: os progressivos aumentos salariais e a jornada de 
trabalho de 37 horas semanais; os fundos de pensões e a participação nos lucros 
e resultados da empresa, através da obtenção de títulos do tesouro.27 Como 
indicou uma das entrevistas realizadas:  

                                                        
 
25 As   interpretações   sobre   as   classes   subalternas   e   a   diferenciação   entre   “massa”   e   “classe”  
tiveram grande espaço na sociologia do Brasil até à década de 1990. A origem rural recente dos 
operários brasileiros neste período configuraria uma atuação de massa, passiva e atrasada, e 
não de classe. Para mais sobre o tema ver Ianni, Octavio. O Colapso do Populismo no Brasil. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1968 e Weffort, Francisco. O Populismo na Política Brasileira. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1978.  
26 Rodrigues, Paulo Jorge Gonçalves. O impacto da globalizac
naval: o caso dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Dissertac
defendida na Universidade de Coimbra, Coimbra: Universidade de Coimbra, 1999. 
27 A jornada de trabalho vem sendo constantemente atacada no momento atual, mas segue 
garantida. Por outro lado tanto os fundos de pensões quanto a obtenção dos títulos do tesouro 
podem ser relativizadas como efetivas conquistas, se considerarmos a fragilidade do sistema de 
previdência no capitalismo ou mesmo o crescimento da dívida pública portuguesa. Para uma 
discussão sobre o tema dos fundos de pensões no Brasil ver: Granemann, Sara. Trabalho e 
previdência privada: a (im)possível solidariedade do capital financeiro. Temporalis. Brasília: 
Temporalis, vol. 06, pp. 82-97, 2002 e Mansur, Maíra Sertã. Sindicatos, o novo capitalismo e os 
fundos de pensão no Brasil. Dissertação de mestrado em Sociologia e Antropologia defendida 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: PPGSA-IFCS/UFRJ, 2012. 
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Após o 25 de abril começaram a existir os contratos coletivos de trabalho que 
tinham direitos e obrigações (...) melhorou-se progressivamente os salários, 
foram melhorando os direitos sociais no nível interno e foi se apurando assim, 
ano após anos, através de entendimento entre as partes (...). Nunca houve aqui 
em Viana uma convulsão grande por falta de entendimento das partes. 
Sempre aconteceu o diálogo, a concertação, o entendimento, ao ponto dos 
trabalhadores terem alguns direitos (...).28 

No ano de 1991, numa tentativa de diminuição do papel do Estado na 
gestão dos ENVC, os estaleiros foram transformados em sociedade anônima de 
capitais majoritariamente públicos. O emprego na indústria naval em escala 
global e principalmente na Europa continuava a sofrer redução. Passou de 508 
mil em 1976 para 169 mil em 1998 (Ekei, 2009). As encomendas dos ENVC nesse 
período concentraram-se na fabricação de navios químicos para a Alemanha e 
para a Marinha Portuguesa. 

No entanto, a partir dos anos 2000, a situação financeira dos ENVC 
mergulhou num oceano de dificuldades profundas. Mais uma crise cíclica do 
capitalismo, que estourou na primeira década de 2000, somada à má gestão 
empresarial e à tentativa de reprivatização da empresa, levaram os estaleiros a 
um quadro de extrema fragilidade econômica, apesar da existência de contratos 
em vigor e do seu papel estratégico para a economia nacional, já que era o único 
estaleiro português especializado na construção naval. 

Diferentes medidas contracíclicas, de austeridade, destruíram neste 
período direitos sociais conquistados desde a Revolução de Abril. A 
intensificação da jornada de trabalho, com o objetivo de ampliar a extração da 
mais valia absoluta, e a redução salarial foram combinadas com a 
desindustrialização e a desnacionalização, como evidencia a tentativa de 
reprivatização dos ENVC.29 

 A crise abriu espaço, mais uma vez na história, para a intensificação dos 
conflitos sociais. No caso dos trabalhadores dos ENVC, um novo ciclo de ação 
coletiva foi aberto a partir do início do século XXI. Tais ações não indicam uma 
ruptura com o passado, onde os trabalhadores fizeram convergir suas 
atividades em ações coletivas de menor confronto e na prática de negociação. 

                                                        
 
28 Entrevista com sindicalista de Viana do Castelo ligado à Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN), funcionário dos ENVC há 33 anos. Realizada em 
26.10.12. 
29 Para Arcary (2012) a relação entre centro e periferia do sistema mundial neste crise de fato 
conheceria transformações como reprimarização, desindustrialização e desnacionalização e 
recolonização. Ver: Arcary, Valério. A vertigem da decadência e os desafios do futuro: crises 
econômicas, regressão histórica e conflitos sociais. In: Quem paga o Estado Social em Portugal?. 1.ª 
Edição. Lisboa: Bertrand, 2012.  
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Contudo, é possível identificar um quadro mais dinâmico de mobilizações 
sociais e a adoção de  confrontos  mais  diretos  com  o  “Estado-patrão”.   

      
Os trabalhadores dos ENVC e a ação coletiva com confronto direto (anos 

2000) 

Segundo informações oficiais da empresa, no final do ano 2012 os 
trabalhadores encontravam-se a construir um navio de patrulha oceânica, dois 
navios de combate à poluição, cinco lanchas de fiscalização costeira e dois 
navios para transporte de asfalto. A realidade, entretanto, evidenciou um 
cenário de desemprego interno. Trabalhadores iam ao estaleiro, mas não 
desenvolviam nenhuma atividade produtiva. Como destacou um trabalhador: 

Eu chego à empresa e moralmente não me sinto à vontade para sentar-me com 
os meus colegas a jogar às cartas. Isso para mim está fora de questão. Hoje 
vesti a minha roupa de trabalho, desentupi umas sarjetas, fui plantar duas 
palmeiras (...) foi esse o meu trabalho hoje.30 

O estaleiro, desde 2006, não contratou novos operários. No ano 2001 o 
total de trabalhadores somava 1159, sendo 1005 na produção. Em 2004, um total 
de 1076, estando 956 na produção.31 Atualmente os ENVC contam com cerca de 
600 trabalhadores, número insuficiente para a construção da carteira de 
encomendas anunciada. Nesse contexto, atravessaram a primeira década dos 
anos 2000 sob um processo de desprestígio e desmonte. 

Os trabalhadores, desde o início da crise, procuraram saídas para o 
impasse financeiro da empresa. Através de uma postura propositiva, realizaram 
seminários, reuniões e debates com o interesse de garantir a manutenção dos 
seus postos de trabalho e o pagamento dos salários, ameaçado todos os meses.  

Em janeiro de 2004 a CT dos ENVC elaborou um documento com um 
conjunto de propostas no sentido de contribuir para uma gestão mais eficaz. 
Também interferiu junto ao Ministério e à Secretaria de Estado da Defesa e à 
administração da Empordef32 com a tentativa de solucionar os problemas dos 
estaleiros. Em outubro de 2010 um novo Plano de Reorganização da Empresa 
foi elaborado pela CT detalhando as causas negativas que levaram os ENVC à 

                                                        
 
30 Um montador de estruturas metálicas pesadas, 56 anos, trabalha há 39 anos nos ENVC. 
Entrevista realizada em 25.10.12. 
31 Informações  contidas  na  “Proposta  aos  ORT’s  e  sindicatos  sobre  ‘Plataforma  de  Viabilização  
dos  ENVC”. 
32 A Empordef é a holding das indústrias de defesa portuguesas cuja atividade consiste na gestão 
de participações sociais detidas pelo Estado em sociedades ligadas direta ou indiretamente às 
atividades de defesa. Foi fundada em 1996. 
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crise e ênfase no episódio dos navios Anticiclone e Atlântida.33 O documento 
salientava que os trabalhadores sempre demonstraram espírito de diálogo e 
negociação, mas que havia chegado o momento de ação objetiva já que, nas 
palavras   da   CT,   “jamais   poderão   ser   atribuídas   responsabilidades   aos  
trabalhadores  pelo  que,  nesta  casa,  possa  acontecer”.34  

Em junho de 2011, 24 horas antes da tomada de posse do Governo recém-
eleito, foi anunciado o despedimento de 380 pessoas. Tal fato significaria a 
perda de mais da metade dos empregados dos ENVC que somavam, na época, 
cerca de 700 trabalhadores. 

No dia 22 de junho de 2011, após uma conturbada reunião dos 
trabalhadores com a administração da empresa, o então presidente do Conselho 
de Administração dos ENVC, Carlos Veiga Anjos, foi insultado e teve seu carro 
cercado por cerca de 400 trabalhadores, na saída do estaleiro. No dia seguinte 
pediu a demissão. 

A Comissão de Trabalhadores e as entidades sindicais de Viana do Castelo 
decretaram uma greve de dois dias, mobilizaram uma grande manifestação no 
centro da cidade, com participação da população da região e conseguiram 
reverter os despedimentos. A situação, contudo, estava longe de melhorar. A 
ausência de capital e matéria-prima para a construção da carteira de 
encomendas consolidada em mais de 600 milhões de euros35 e a insuficiência de 
mão de obra impediram a empresa de sair da crise. 

Segundo membros da CT, em entrevista realizada em setembro de 2012, a 
não execução das obras e o desemprego interno nos estaleiros é parte da 
estratégia do Governo para a reprivatização:  

Nós estamos praticamente há dois anos sem trabalho. Estamos parados para 
ser mais fácil privatizar, o governo quer essa justificativa... Todas as empresas 
estão a desaparecer36. 

No início de 2012 o Partido Comunista Português (PCP) apresentou um 
projeto que visava garantir financiamento aos ENVC para o início das obras de 
construção dos navios contidos na carteira de encomendas do estaleiro, mas a 

                                                        
 
33 No caso, o Governo Regional dos Açores rescindiu o contrato de compra dos navios, depois 
de um deles estar pronto. Os motivos para tal são diversos. O argumento do Governo dos 
Açores é o não cumprimento de detalhes do contrato. Os trabalhadores, por outro lado, 
destacam  que  esta  foi  apenas  uma  “desculpa”  utilizada. 
34 Contributos para o Plano de Reorganização, Comissão de Trabalhadores dos Estaleiros 
Navais de Viana do Castelo, 13 de Outubro de 2010. 
35 A carteira de encomendas inclui a construção de dois navios asfalteiros para a Venezuela, 
parte deles já pagos.  
36 Trabalhador da CT do ENVC. Entrevista realizada em 03.09.2012. 
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proposta foi rejeitada.37 Tal fato levou à realização de um comício no dia 4 de 
fevereiro de 2012 em defesa dos ENVC no Cinema Verde Viana.  

Em julho de 2012 foi realizada uma nova eleição da CT com o 
compromisso de atuar mais decididamente na luta contra a reprivatização do 
estaleiro. Tanto a nova como a antiga comissão estavam ligadas à CGTP-IN e a 
taxa de sindicalização dos trabalhadores do ENVC superava a faixa dos 90%.38 

 No dia 13 de agosto de 2012 o Governo português aprovou o Decreto-lei 
186/2012, que autorizou a reprivatização do estaleiro. Segundo o Decreto-lei: 

 (...) indústria necessita de flexibilização e de investimento diversificado, 
que permitam a modernização adequada ao quadro da livre concorrência do 
mercado em que se insere (...). (Decreto-lei 186/2012) 

Diante desse ambiente de descrédito frente à empresa, os trabalhadores 
agudizaram a agenda de mobilizações no interior dos estaleiros, em conjunto 
com a sociedade do Alto Minho e com a CGTP-IN, para evitar a reprivatização. 
Dentre estas se destacam:  

 Participação na manifestação da CGTP no dia 29 de setembro de 2012, 
com a presença de cerca de 300 trabalhadores: os trabalhadores atuaram na 
manifestação  com  identidade  própria,  cartazes  e  camisolas  com  os  dizeres  “Não  
à  privatização”; 

 Manifestação em Viana do Castelo no dia 1 de outubro de 2012, com a 
participação de cerca de 3000 pessoas. No dia seguinte à manifestação, o 
conselho diretor dos ENVC apresentou à imprensa a alteração do prazo de 
entrega dos asfalteiros à Venezuela, reafirmando a vigência do contrato. Os 
trabalhadores argumentaram que o contingente de mão de obra existente era 
insuficiente para o início dos trabalhos.39 

 Ato contra a reprivatização e bloqueio da entrada de deputados da 
Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas, 16 de outubro de 2012, 
com a participação de cerca de 200 trabalhadores. 

 Participação de 71 trabalhadores dos ENVC na Assembleia da República, 
em 17 de outubro de 2012, em virtude da apreciação parlamentar do decreto do 

                                                        
 
37 Segundo entrevista realizada com o deputado Honório Novo (PCP) em 25.10.12, a entrada de 
Portugal na União Europeia impôs uma série de medidas ao País, entre as quais o impedimento 
de ações de apoio do Governo nacional aos ENVC. Por outro lado, Espanha e Alemanha, 
através dos governos locais, burlam as estratégias protecionistas para garantir o 
desenvolvimento da sua indústria naval. 
38 Entrevistas realizadas com deputados do Governo de Portugal identificam que a nova CT é 
mais radical e menos propensa ao diálogo. 
39 O contrato já tinha sido rubricado em 2010. 
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Governo que determina a reprivatização, com o objetivo de revertê-la. A 
apreciação foi rejeitada pela maioria parlamentar, mas a atividade serviu 
também para questionar o então presidente da comissão de acompanhamento 
da privatização da empresa, Francisco Van Zeller, que fizera declarações críticas 
da CT dos ENVC e dos operários navais. Van Zeller, que tinha sido presidente 
da Confederação da Indústria Portuguesa, frente à pressão imposta pelos 
trabalhadores, pediu a demissão no dia seguinte. 

 Adesão de 100% na greve geral convocada pela CGTP-IN em novembro 
de 2012. 

Nesse quadro de mobilizações que proporcionaram adiamentos e 
dificuldades do Governo em acelerar a venda dos ENVC, o processo de 
reprivatização, previsto para findar em 2012, chega a janeiro de 2013 sem se 
definir um possível comprador. 

 

Considerações finais 

Consideramos que os trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do 
Castelo são um importante coletivo para analisarmos a questão da ação 
coletiva, a sua motivação e os diferentes contextos nos quais ela é 
desempenhada. Os ENVC eram, no início do século XXI, os únicos voltados 
para a construção naval em Portugal. Com uma mão de obra altamente 
qualificada (com experiência na construção de diferentes tipos de embarcações) 
e altamente coesa (marcada pelos laços que se estendem da família à empresa), 
foram fundados em 1944, nacionalizados em 1975, e nas primeiras décadas dos 
anos 2000, marcadas por mais uma crise cíclica do capitalismo, passaram por 
um processo de desmonte e reprivatização.  

Ao longo desse período, a classe operária vianense desempenhou um 
papel na luta por direitos da categoria. Seja vinculadas ao confronto mais direto 
ou a atividades sem confronto, como as de solidariedade mútua, as ações 
coletivas desse grupo operário foram motivadas por interesses econômicos de 
classe, relacionados com a manutenção do emprego, os direitos do trabalho e a 
solidariedade classista.  

Cabe ainda a esta pesquisa e a outras acompanhar e analisar os variados 
aspectos da história de ação coletiva desses trabalhadores. História essa que 
continua a ser escrita.  
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Há cravos para as empregadas domésticas? Democracia e serviço doméstico 
 

Manuel Abrantes1 
 

2 
3

-
 

Em Portugal, o processo histórico de declínio da condição servil doméstica não 
encontra reflexo numa aspiração revolucionária de tipo colectivo, nem é 
produto de uma mobilização nesse sentido. Trata-se de uma transformação 
omissa em tumultos, greves, contestações ou aprisionamentos. O 
esboroamento do papel servil doméstico foi sendo evidenciado por 
manifestações difusas de resistência ao poder, cujos registos nos chegam a 
maior parte das vezes com respostas de reforço de autoridade a determinadas 
formas de desobediência e pedidos de regulamentação por parte do Estado 
das obrigações que respeitam ao trabalho doméstico4. 

                                                        
 
1 SOCIUS: Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações; Instituto 
Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa. 
2 O   presente   artigo   resulta   da   pesquisa   de   doutoramento   ‘Serviços   domésticos   e  
trabalhadoras/es  migrantes:  a  negociação  da  relação  laboral’  (2010-14), conduzida no âmbito do 
Programa de Doutoramento em Sociologia Económica e das Organizações no Instituto Superior 
de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa. Estou muito agradecido a todas as pessoas que, 
dentro e fora da esfera académica, ofereceram tempo e energia à pesquisa. Este trabalho tem o 
apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (bolsa de doutoramento 
SFRH/BD/61181/2009). 
3 Brasão (2010). 
4 Brasão (2010), pp. 170-1, itálico no original. 



Manuel Abrantes 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 
 

32 

5

-
6

 

7

8

9  

10

11

12

13 14 15

                                                        
 
5 Brasão (2010), p. 250. 
6 e.g. Anderson (2000); Parreñas (2001); Ehrenreich e Hochschild (2002); Lutz (2008); Abrantes 
(2012a). 
7 Torres et al. (2004); Crompton et al. (2007); Lewis et al. (2009). 
8 Méda e Périvier (2007); Lyonette, Crompton e Wall (2007). 
9 Torres (2008); Williams (2010); Casaca e Damião (2011). 
10 Ferreira (1981); Abrantes (2012b). 
11 Baganha (1998), p. 372. 
12 Abrantes e Peixoto (2012). 
13 Torres (2008). 
14 Ferreira (2010); Casaca (2012). 
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15 Góis e Marques (2009); Casaca e Peixoto (2010). 
16 Baptista (2011); Abrantes e Peixoto (2012). 
17 Guibentif (2011). 
18 Catarino e Oso (2000), p. 186; Brasão (2010), p. 173. 
19 Boaventura de Sousa Santos (2003). 
20 Hyman (2001). 
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21 Bradley (1999); Munro (1999). 
22 Penninx e Roosblad (2000); Kolarova e Peixoto (2009). 
23 Abrantes (2013). 
24 Decreto-lei 235/92 de 24 de Outubro, Art. 18.º; Decreto-lei 88/96 de 3 de Julho, Art. 1.º; e 
Decreto-lei 19/2004 de 20 de Janeiro, Preâmbulo. 
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25 -  
26 -  
27  
28 -  
29 Tendo tomado posse nesse mesmo ano, o Governo era constituído pela Aliança Democrática, 
que reunia Partido Social-Democrata, Centro Democrático Social e Partido Popular Monárquico. 
O processo que conduziu à aprovação da lei é aqui reconstituído com base em Diário da 
Assembleia da República, 1.ª Série, 11/03/1977: 2830; 29/10/1977: 38; 16/06/1978: 3283; 21/06/1980: 
3122; e Diário da Assembleia da República, 2.ª Série-A, 16/06/1978: 914. As posições partidárias são 
analisadas a partir dos debates parlamentares em Diário da Assembleia da República, 1.ª Série, 
31/01/1981: 855-866; 06/02/1981: 935-944; e 11/02/1981: 966-978. 
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É um decreto realista, que pretende consagrar uma realidade social e não 
pretende, através da lei, criar tensões sociais nem criar desemprego na classe 
das trabalhadoras do serviço doméstico.   […]  O  Sr.  Deputado Marcelo Curto 
[PS] começou por afirmar que o Decreto-Lei n.º 508/80 é um diploma de 
concepção paternalista. Lamento, Sr. Deputado, mas parece-me que a 
concepção paternalista de se avançar com um diploma neste sector não existe. 
Paternalismo pode ser o não se avançar com a regulamentação respeitante a 
este sector, mas desde que se avance com ela é prova suficiente de que não se 
têm concepções paternalistas da sociedade31. 

 

O diploma terá de ser melhorado... 

– Voz do PCP: Quando? 

Eu, como católica, digo que só os mandamentos da lei de Deus é que não são 
de melhorar, pois foram logo perfeitos. Mas tudo o que é feito pelo homem 
terá de ser sempre melhorado.32 

No preâmbulo do Decreto-lei n.º 508/80 diz-se que o mesmo constitui um 
primeiro passo no aperfeiçoamento e nas melhorias laborais a introduzir em 
revisões futuras. Mas convenhamos: foi um passo envergonhado, um passo na 
servidão, mas não fora dela. Na servidão de mulheres que, à condição 
desumana da classe pobre e desfavorecida a que pertencem aliaram a 

                                                        
 
30 -

 
31 António Queirós Martins, PSD, secretário de Estado do Trabalho, a 30/01/1981. 
32 Isilda Barata, CDS, a 30/01/1981. 
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condição de mulher. Ser desclassificado, vilipendiado, apenas destinado a 
servir, servir, sempre.33 

A UDP absteve-se na votação da ratificação do decreto-lei n.º 508/80 porque 
este diploma enferma de inconstitucionalidade orgânica e formal, uma vez 
que não foram ouvidos os trabalhadores interessados e tidos em conta os seus 
interesses. Ele exclui os empregados domésticos do usufruto de direitos 
conquistados, depois de muita luta, por todos os trabalhadores e representa 
um regime de excepção. Segundo a AD, aquele decreto-lei não é uma 
regulamentação do trabalho doméstico mas, sim, uma espécie de declaração 
de amor, onde se incentiva a afectividade entre a empregada e o patrão34. 

35

36

 

37

-
–

                                                        
 
33 Odete Santos, PCP, a 10/02/1981. 
34  
35 Lobo (1996). 
36 Naumann e Stoleroff (2000) pp. 547-8. 
37 Decreto-lei 235/92 de 24 de Outubro. Ver Diário da Assembleia da República, 1.ª Série, 22/01/1992: 
589; 08/04/1992: 1535-1552; 28/04/1992: 1745-1746; 29/04/1992: 1745; 08/05/1992: 1923. 
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De facto, o serviço doméstico implica uma relação ao mesmo tempo tão 
estreita – porque exige uma especial confiança ao nível da relação humana – e 
tão distante – porque tantas vezes é mesmo distante no plano físico – que toda 
a aproximação ao regime geral exige uma especial prudência de modo que 
seja reforçado o estatuto do trabalhador sem que deixe de ser acautelada a 
posição da entidade patronal que, neste regime, não é, muitas vezes e 
necessariamente, o elo mais forte da relação.38 

A dispensa de redução a escrito do contrato a termo, o subsídio de Natal que 
só atinge os 100% de retribuição ao fim de cinco anos, a não aplicação da Lei 
do Trabalhador-Estudante aos trabalhadores do serviço doméstico, a não 
consideração de que a maioria desses trabalhadores são mulheres, são 
questões omissas ou negativas com alguma relevância. Finalmente, 
debrucemo-nos sobre a peça mais grossa que temos em cima da mesa: a 
proposta de lei n.º 1é/VI, que visa autorizar o Governo a legislar em matéria 
do  regime  jurídico  das  relações  colectivas  de  trabalho…39 

-

                                                        
 
38 Rui Salvada, PSD, a 07/04/1992. 
39 Jerónimo de Sousa, PCP, a 07/04/1992. 
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41

–
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40 Naumann e Stoleroff (2000), p. 555. 
41 Jorge Leite, PCP, a 30/01/1981. 
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– A crise actual tem obrigado  a  que  muitas  destas  pessoas  tenham  de…  vejam  
os seus recursos; sejam dispensados. E há uma coisa interessante que no outro 
dia me perguntaram: perguntaram-me assim, isto um casal de funcionários 
públicos: se eu não tenho para o ano, este ano, subsídio de Natal nem de 
férias, o que é que eu faço à minha empregada doméstica? Foi os termos. E eu 
disse: epá, não faço a mínima ideia! 

– Era só para ouvir: epá, corta também! 

– E  é  evidente  que  este  casal  deve  ter…  por  acaso  há  muito  tempo  que  não  o  
vejo…  deve   ter resolvido o assunto facilmente: chegou o fim do ano e disse: 
olhe, tenha santa paciência, não é? Vá bater a outra porta porque a gente para 
o  ano  não  tem  dinheiro.  (…)  Penso  que  noutros  setores  de  atividade  poder-se-
á esticar, quebrar qualquer coisa, aqui não, aqui logo à partida neste momento 
a entidade empregadora está desfalcada43. 

 
 

44

                                                        
 
42 Marx 1975 [c. 1867], p. 277. 
43 Dirigentes sindicais, entrevista de campo, 9/1/12. 
44 Cerdeira (2004). 
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A história do trabalho hoje: alguns apontamentos sobre um campo em 

processo de renovação 

 
Marcelo Badaró Mattos1  

 
 

-

 

 A história do trabalho se tornou progressivamente marginalizada, 
crescentemente considerada como irremediavelmente especializada, culpada 
de todos os pecados das mais tradicionais subdisciplinas, como a história 
intelectual  ou  a  história  constitucional  […].  No  interior  dos  departamentos  de  
História, a história do trabalho se sente em desuso, juntando-se à história 
religiosa como uma subdisciplina obsoleta destinada, se não à lata de lixo da 
história, ao menos às leis do desgaste natural na medida em que a reposição 
de pessoal é considerada.2  

 
-

 
 

                                                        
 
1 UFF, Brasil. 
2 Burgmann, Verity.The strange Death of Labour History, In Carr, Bob et al..Bede Nairn and 
Labour History. Sydney, 1991. apud Linden, Marcel van der. Editorial. International Review of 
Social History. Amsterdã: vol. 38/supplement S1, april 1993. 
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4

 
 

 

Há um sentido  forte  no  qual  se  pode  dizer  que  a  classe  ‘caiu’.  Em  vez  de  ser  
uma categoria superior de explicação histórica, a classe tornou-se uma palavra 
entre muitas, compartilhando de uma igualdade aproximada com essas outras 
(o que é o sentido em que entendo  a  ‘queda’  da  classe).  As  razões  desse  fato  
não são difíceis de encontrar. Na Grã-Bretanha, a decadência econômica e a 

                                                        
 
3 Hobsbawm, Eric. Mundos do trabalho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
4 Sobre esse debate ver Antunes, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. 
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reestruturação levaram à desintegração do velho setor do emprego manual e 
do que era, equivocadamente, considerado como classe trabalhadora 
‘tradicional’.  A  ascensão  da  direita  a  partir  da  década  de  1970  e  a  decadência  
da esquerda, juntamente com a dos sindicatos, apontaram para uma direção 
semelhante à da mudança econômica, para um afrouxamento do domínio da 
classe e do trabalho baseado em categorias profissionais, não apenas na mente 
dos acadêmicos, mas também em um público mais amplo. As mudanças 
ocorridas na Grã-Bretanha repetiram-se também em outros países, embora a 
maior mudança de todas tenha sido a desintegração do comunismo mundial 
e, com ela, a batida em retirada do marxismo intelectual.5 

 

-

 
 

6  
 

                                                        
 
5 Joyce, Patrick. Democratic subjects: studies in the history of the self and the social in nineteenth 
century England. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 2. 
6 Fink,  Leon.  “A  grande  fuga:  como  um  campo  sobreviveu  a  tempos  difíceis”.  Revista Brasileira 
de História. São Paulo: v. 32, n.º 64, p. 15-25, 2012. 
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-

7  
 

-

                                                        
 
7 Linden, Marcel van der. História do Trabalho: o velho, o novo e o global. Revista Mundos do 
Trabalho. Vol.1, n.º 1, janeiro-junho de 2009. Para uma apreensão mais ampla da proposta do 
autor ver o seu monumental Workers of the world: essays toward a global labor history. Leiden: Brill, 
2008. 
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 “O   nacionalismo   metodológico   funde   sociedade   e   Estado   e,  
consequentemente, considera os diferentes Estados nacionais como espécies 
de   “mônadas   leibnizianas”   para   a   pesquisa   histórica.   O   eurocentrismo   é   a  
ordenação mental do mundo do ponto de vista da região do Atlântico Norte: 
sob   este   ponto   de   vista,   o   período   “moderno”   tem   início   na   Europa   e   na  
América do Norte e se estende, aos poucos, para o restante do mundo; a 
temporalidade   desta   “região   central”   determina   a   periodização   dos  
desenvolvimentos  do  restante  do  mundo”8 

 

-
 

 
 

 

-

 
 

–
–

                                                        
 
8 Linden, Marcel van der. História do Trabalho: o velho, o novo e o global, op. cit. 
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- -
-

-

 
 

9  

                                                        
 
9 As primeiras formulações da teoria da dependência foram apresentadas por Ruy Mauro 
Marini e Theotônio dos Santos nos primeiros anos da década de 1960, através dos periódicos da 
organização de esquerda que estavam ajudando a criar, conhecida pela sigla POLOP. Sobre o 
tema ver Mattos, Marcelo Badaró. Em busca da revolução socialista. In Reis Filho, Daniel Aarão 
(ed.). História do marxismo no Brasil, vol. 6, Campinas: Edunicamp, 2002.Quando trato da 
originalidade da teoria da dependência, por óbvio reconheço as referências teóricas sem as 
quais não poderia ter sido formulada, em especial no que diz respeito à teoria do 
desenvolvimento desigual e combinado, tal como apresentada por Trotsky, seguindo pistas das 
formulações de Lênin. Cf. Trotsky, Leon. História da revolução russa. São Paulo: Sundermann, 
2007, Tomo I, p. 21. Para uma discussão recente sobre a teoria do desenvolvimento desigual e 
combinado, que inclui considerações sobre seus desenvolvimentos por autores como Novak e 
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-

 

o problema colocado pela troca desigual para a América Latina não é 
precisamente o de se contrapor à transferência de valor que implica, mas 
compensar a perda de mais-valia, e que, incapaz de impedi-la no nível das 
relações de mercado, a reação da economia dependente é compensá-la no 
plano da produção interna.10  

 

11  

 
12

                                                                                                                                                                   
 
Mandel, ver Linden, Marcel van der. The  ‘Law’  of  Uneven  and  Combined  Development:  Some  
Underdeveloped Thoughts. Historical Materialism. London: no. 15, 2007, p. 145–165.  
10  Marini, Ruy Mauro. Dialética da dependência. (1973). In Traspadini, Roberta e Stédile, João 
Pedro (orgs.). Ruy Mauro Marini: vida e obra. São Paulo: Expressão Popular, 2005, p. 154. 
11 Ibidem, idem, p. 160. 
12  Para uma visão geral do movimento, que publicou uma série de coletâneas com o título 
Subaltern Studies, de 1982 to 1999, ver Guha, R., Spivak, G. & Chakravorty (Eds). Selected 
subaltern studies. Oxford: Oxford University Press, 1988. Ou Guha, R. Subaltern Studies reader: 
1986-1995. Delhi: Oxford University Press, 1998.  
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13

-
-

-

-

14  

 -

 
 

                                                        
 
13 Guha, Ranajit. On some aspects of the historiography of colonial India. In Subaltern Studies. 
Vol. I. Delhi: Oxford University Press, 1982, p. 1. 
14 Sem, Asok. Subaltern Studies: class, capital and community. In Guha, Ranajit (ed.). Subaltern 
Studies. Writings on South Asian History and Society. Vol. V. Delhi: Oxford University Press, 1987. 
A partir dos anos 1990, os estudos subalternos foram fortemente influenciados pela chamada 
virada linguística e afastaram-se desse referencial original. 
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- 15 
 

–

-

 
 -

                                                        
 
15  Sobre as fases da historiografia do trabalho na Índia e as contribuições desses novos estudos, 
ver o artigo de balanço da literatura, produzido em conjunto por três dos fundadores da AILH, 
Behal, Rana; Joshi, Chitra and Mohapatra, Prabhu. India. In Allen, Joan; Campbell, Alan and 
McIlroy, John (eds.). Histories of Labour: national and international perspectives. London: Merlin 
Press, 2010. 
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 O reconhecimento internalizado da fraqueza relativa ou da infrequente ação 
dos trabalhadores   “como   uma   classe”   ou   “para   si”   tem   aparentemente  
tornado menos atraente para os pesquisadores um exame íntimo do processo 
de trabalho, de culturas ocupacionais específicas e das comunidades que 
transcendem raça ou etnicidade. Provavelmente pela mesma razão, estamos 
experimentando uma escassez de novos trabalhos sobre a política interna, a 



A história do trabalho hoje: alguns apontamentos sobre um campo em processo de renovação 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 

55 

liderança e o processo decisório dos sindicatos. De acordo com o costume 
usual  da  “coruja  de  Minerva”,  o  terreno  provavelmente  terá  de  mudar  à  nossa  
volta (comoções prolongadas, revoltas populares, uma nova onda de greves?) 
antes que os historiadores (mesmo os historiadores do trabalho) agucem 
plenamente a sua visão sobre centros locais, nacionais e transnacionais de 
ativismo.16 

 

–

 
 

-

 
 

-

-

                                                        
 
16 Fink, Leon. A grande fuga, op. cit. 
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A vulnerabilidade dos trabalhadores imigrantes e a função social do Estado 

burguês 

 

Maria Augusta Tavares1 
 
Introdução 

Até o pós-guerra, o capitalismo demonstrou ser capaz de superar suas 
crises.  Isso  levou  à  conclusão  −  sobretudo  entre  os  que  advogam  esse  modo  de  
produção como o fim da história – de que o capitalismo era um sistema 
perfeito, imagem que o Estado ainda teima em nos inculcar. Já a história 
demonstra que a vitória do capitalismo se deve ao Estado, cujo aparato legal 
sempre foi ajustado às demandas do desenvolvimento, em cada uma de suas 
fases.  Como  bem  disse  Braudel,  “O  capitalismo  só  triunfa  quando  se  identifica 
com  o  Estado,  quando  ele  é  o  Estado”2.  

 Mas o Estado já não pode esconder os defeitos estruturais do sistema. A 
crise estrutural que se revela nos anos 1970, e que se espraia por países e regiões 
de diferentes continentes, suscita questões teóricas até entre o senso comum. 
Ante o aumento do desemprego, não é difícil perceber a fratura existente entre 
a produção e o consumo. Ora, se a mais-valia contida nas mercadorias só se 
realiza no mercado, e se os trabalhadores são potenciais compradores, é óbvio 
que ao deixar de vender a sua força de trabalho muitos deixarão de consumir, 
com consequências para o capital. Talvez sob outra elaboração, mas orientados 
pela mesma lógica, seja possível a muitos trabalhadores excluídos do consumo 
−  ao  mesmo  tempo  que  clamam  por  uma  saída  −  se  perguntarem  quem  está  a  
comprar as mercadorias produzidas. Apesar das evidências, o Estado só 
enxerga  a  sua  função  de  “comitê  para  os  negócios  da  burguesia”,  o  que  explica  
a adoção de medidas salvadoras de empresas e de bancos, tendo em vista a 
manutenção da ordem capitalista. Nessa tentativa, o Estado continua a criar 
artifícios para atribuir unidade a momentos isolados e diametralmente opostos 
desse modo de produção, buscando obscurecer as fraturas inerentes à 
contradição capital-trabalho.  
                                                        
 
1 Professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba, bolsista de 
produtividade no CNPq e investigadora do Grupo de Estudos do Trabalho e dos Conflitos 
Sociais do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. 
2 Braudel (1987), p. 54. 
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 Tais artifícios, entretanto, já não conseguem esconder a incoerência, a 
incongruência, a provisoriedade, as elaborações infundadas, as contradições, os 
oportunismos, etc. que dão sustentação teórica ao capitalismo. Sob essa 
perspectiva, cada nova fase do capitalismo é tratada como se possuísse 
existência isolada e, assim, entre dualismos e setorializações, a totalidade 
histórica dá lugar a fragmentos cuja irrazoabilidade se revela nas tentativas de 
explicar mudanças históricas fora da história.  

 Na contramaré dos que negam a totalidade, lembramos que a história 
dos homens tem no trabalho o seu elemento fundador, o que o justifica como 
um objeto privilegiado nas ciências sociais. Aqui e agora vamos enfocar o 
trabalho em uma das formas preferenciais do capitalismo contemporâneo. 
Trata-se do trabalho informal, precisamente a partir da última década do século 
XX, período em que este é submetido a mudanças substanciais, em consonância 
com a atual fase do desenvolvimento capitalista, orientada para a flexibilidade.  

 É nossa intenção demonstrar que a dificuldade de encerrar com êxito o 
ciclo de valorização do capital torna a precarização uma marca do trabalho. 
Nesse contexto, o trabalho informal sem ligações com o setor formal −  
concepção   da   OIT   (1972)   −   assume   novas   características,   porquanto   o   Estado  
oferece meios para que muitos trabalhos sejam realizados informalmente, 
embora diretamente articulados à produção capitalista. Essa mudança exige 
uma revisão no conceito estabelecido e na sua localização. Muito embora o 
ordenamento da circulação global da mercadoria permaneça hipotecado ao 
“desenvolvimento   desigual   e   combinado”,   queremos   chamar   atenção   para   o  
fato de que não só os trabalhadores da periferia, e tampouco só os 
trabalhadores de baixa qualificação, estão sendo submetidos ao trabalho 
informal. Sob uma suposta autonomia, trabalhadores manuais e intelectuais 
exercem atividades que guardam características da informalidade, embora suas 
jornadas de trabalho façam parte de uma cadeia produtiva da qual resulta uma 
mercadoria cuja propriedade é do capital. Não importa se a mercadoria é um 
produto ou um serviço, se o trabalho é produtivo ou improdutivo, desde que 
atenda ao fim capitalista. Entre esses trabalhadores que atuam na 
informalidade, portanto sem proteção social, vamos ressaltar os imigrantes, 
sobretudo aqueles em condição irregular. Queremos destacar o caráter dual das 
políticas de imigração, em Portugal, pelo qual é possível distinguir a imigração 
do imigrante e, por conseguinte, os distintos tratamentos, uma vez que a 
primeira é funcional para a economia, mas o segundo é socialmente indesejável. 
Dessa fragmentação tiram proveito o capital e o Estado.  
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Desenvolvimento 

A primeira forma de aparição do capital foi o dinheiro. Mas dinheiro não 
é, necessariamente, capital. Dinheiro só se transforma em capital por meio de 
diferentes  processos.   “Sem  assumir   a   forma  de  mercadoria,   o  dinheiro  não   se  
torna  capital”3. Ainda segundo o mesmo autor,  

Para extrair valor do consumo de uma mercadoria, nosso possuidor de 
dinheiro precisaria ter a sorte de descobrir dentro da esfera da circulação, no 
mercado, uma mercadoria cujo próprio valor de uso tivesse a característica 
peculiar de ser fonte de valor, portanto, cujo verdadeiro consumo fosse em si 
objetivação de trabalho, por conseguinte, criação de valor. E o possuidor de 
dinheiro   encontra   no   mercado   tal   mercadoria   específica   −   a   capacidade   de  
trabalho ou a força de trabalho4.  

 A capacidade de trabalho, sob a forma de mercadoria, constitui a única 
propriedade do trabalhador, cuja liberdade lhe permite optar pelo desemprego, 
mas, com raras exceções, estabelecer o salário a ser pago por quem o emprega. 
O trabalhador é para o capitalista o mal necessário, dado que este não pode 
excluí-lo de todo. Contudo, a redução desse constrangimento está sempre na 
pauta do capital. Não é por acaso que, por um lado, cresce o capital fixo, 
enquanto por outro diminui o variável. Na sociedade capitalista, ao contrário 
das formações sociais anteriores, a vida do trabalhador não impõe limites à 
produção.  Tampouco,  mesmo  que  respeitada  a   liberdade  do  mercado,  a  “mão  
invisível”   garante   o   equilíbrio   social   que   prometera   o   liberalismo   de   Smith5, 
especialmente na relação entre população economicamente ativa e postos de 
trabalho.   A   realidade   demonstra,   portanto,   um   progressivo   “exército   de  
trabalhadores  desempregados”6, fenômeno que requer a intervenção do Estado, 
sem que isso signifique garantia de emprego e salário justo. Não deixar os 
trabalhadores sobrantes inteiramente abandonados à própria sorte é uma forma 
de mascarar a sua dimensão classista e, também, de proteger o capital da 
ameaça  das  “classes  perigosas”7. Certo é que, do máximo ao mínimo, o direito 
ao   salário   consubstancia   o   primeiro   “compromisso”   da   sociedade capitalista 
                                                        
 
3 Marx (1983), p. 130. 
4 Marx (1983), p. 139. 
5 Smith (1993). 
6 Hoje, o exército de reserva não é mais predominantemente industrial, como na formulação de 
Marx. Daí optarmos por usar a expressão de Engels (2008) em A situação da classe trabalhadora na 
Inglaterra   − exército   de   trabalhadores   desempregados   −,   por   nos   parecer   mais   adequada   à  
realidade. 
7 Guimarães (2008). O termo é, muitas vezes, identificado com o lumpemproletariado, aqui 
compreendido como um efeito perverso do desenvolvimento capitalista. 
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para com os trabalhadores desde que estes foram separados dos meios de 
produção  para  serem  “livres  como  os  pássaros”8. Mas, à semelhança do pacto 
fordista, esse também “não  é  resultado  de  duas  vontades  livres,  que  se  engajam  
reciprocamente de  maneira  clara  e  refletida  uma  em  relação  à  outra”9.  

O salário é uma das bases da configuração topológica da sociedade 
capitalista, portanto, intrinsecamente articulado com o fim capitalista. Dados os 
mecanismos de que o sistema dispõe para a criação e a constante ampliação da 
superpopulação relativa, é imprescindível a formulação de normas estatais que 
regulamentem o trabalho e a atividade produtiva. Ou seja, em alguma medida, 
a articulação entre o econômico e o social requer um ordenamento jurídico. Não 
por acaso, a relação salarial se move ao ritmo do desenvolvimento capitalista, 
de modo que seus códigos escritos coincidem com o triunfo do projeto de 
industrialização. A partir daí foram adotadas alterações, que variam de um país 
para outro, ou entre regiões, em conformidade com o momento histórico e com 
a correlação de forças dos dois pólos da relação contraditória capital-trabalho. 
Mas, seja maior ou menor a intervenção do Estado, a articulação entre o 
econômico e o social não prescinde de um fundamento jurídico, o que não 
significa afirmar uma intervenção estatal inteiramente favorável aos 
trabalhadores. 

Evidentemente, as conquistas do trabalho também estão associadas às 
hierarquizações, à lógica do desigual e combinado, ao maior ou menor grau de 
democracia nos países, fatores que tanto determinam a divisão social do 
trabalho quanto os direitos dos trabalhadores, a exemplo do Estado de bem-
estar social. Contudo, em alguma medida, a partir do capitalismo monopolista, 
quando a questão social assume proporções gigantescas, o Estado é obrigado a 
reconhecer a necessidade de proteção do trabalho assalariado. Mas para além 
do trabalho assalariado, legalmente constituído, existem outras formas. O 
capitalismo nunca conseguiu eliminar todas as formas pré-capitalistas; mais 
recentemente, a flexibilização da economia delas se apropria, sob uma nova 
roupagem e com uma nova função social. 

Até os anos 1980, predominantemente nos países pobres, havia muitas 
modalidades de trabalho independente. Estas, apesar da sua heterogeneidade, 
foram concebidas como um setor separado da economia capitalista, 
denominado setor informal (OIT, 2012). A partir dessa setorialização, a 

                                                        
 
8 Marx (1984). 
9 Bihr (1999), p. 36.  
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economia passou a ser vista como se apenas as formas de produção 
desenvolvidas fizessem parte do capitalismo. O setor informal era 
representativo do atraso de certas regiões onde o desenvolvimento capitalista 
ainda não tivera uma atuação efetiva. Enfim, setor informal era coisa do 
Terceiro Mundo, e não constava entre os objetos de estudo de investigadores 
americanos e europeus. A literatura econômica sobre o tema o comprova.  

 A formulação formal/informal origina-se numa missão de técnicos da 
OIT ao Quênia, em 1972, para conhecer as atividades decorrentes da pobreza 
daquele país. Dessa missão resulta o Relatório do Quênia, em cujo conteúdo é 
central a setorialização da economia. Essa concepção da realidade foi 
rapidamente assimilada pela academia, por políticos e pela sociedade, 
principalmente devido ao caráter utilitário do setor informal, cujas 
características permitem que sejam criados empregos a baixo custo. Entre elas: 
facilidade de acesso (baixo nível de capitalização e de tecnologia, gerando baixa 
produtividade), utilização de recursos locais, propriedade familiar, escala de 
atividade reduzida e uso de tecnologia que privilegia o recurso à mão de obra 
(caráter extensivo). 

 Cumpre ressaltar as características acima, no sentido de demonstrar que 
elas   são   hoje   consideradas   como   saídas   “flexíveis”   para   o   desemprego.   Fica  
evidente que o discurso da empregabilidade e do empreendedorismo se 
apropria do atrasado, tornando-o agora moderno. A novidade reside em 
transformar trabalho em empresa, mesmo que seja a empresa de um único 
indivíduo, e principalmente em fazer que esse indivíduo trabalhe para o capital 
com a ilusão de ser autônomo. Com isso, aparentemente, o encontro entre 
capital e trabalho dá-se unicamente na esfera da circulação, o que para o 
primeiro implica vantagens objetivas, enquanto o segundo se contenta com 
“ganhos”   subjetivos   e   fictícios.   Ou   seja,   o   empregador se libera dos custos 
variáveis e de alguns fixos da produção; o trabalhador, por sua vez, contenta-se 
com a ilusão de não ser empregado, de acreditar que é um empresário e que 
não se acha submetido às mesmas condições dos assalariados por tempo. Em 
alguns casos, visualiza o antigo patrão como seu cliente. Ora, mesmo que o 
encontro sugira tais ilações, alguém tem de produzir as mercadorias, e não é o 
capitalista  quem  o  faz.  Mesmo  produzindo  fora  da  fábrica  −  na  cooperativa,  no  
domicílio, na associação,  etc.  −,  muitos  supostos  pequenos  e  microempresários  
continuam produzindo para o capital, mediante salário por peça.  

 O salário por peça, à primeira vista, parece ser o resultado de uma 
relação que se restringe a um ato de compra e venda na esfera da circulação de 
mercadorias,   “como   se   o   valor   de   uso   vendido   pelo   trabalhador   não   fosse  
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função  de  sua  força  de  trabalho  vivo,  mas  trabalho  já  objetivado  no  produto”10. 
Mas essa imagem é só aparente. Tem-se a impressão de que o salário por peça 
não está submetido à mesma determinação do salário por tempo, qual seja a 
fração valor diário da força de trabalho sobre uma jornada de trabalho de dado 
número de horas11. 

 “O  salário  por  peça  nada  mais  é  que  uma  forma  metamorfoseada  do  salário  
por tempo, do mesmo modo que o salário por tempo é a forma 
metamorfoseada  do  valor  ou  preço  da  força  de  trabalho”12  

Essa forma modificada do salário por tempo, a que Marx se refere como 
tendo  sido  utilizada  no  trabalho  domiciliar,  é  descrita  por  ele  como  “um  sistema  
hierarquicamente organizado   de   exploração   e   opressão”13, e é agora 
reivindicada pelo capital, por apresentar a flexibilidade que convém ao 
processo de acumulação capitalista. 

 Sob o signo da produção flexível, o ordenamento jurídico atribui 
legalidade a modalidades de exploração que reduzem os custos da produção 
mediante a intensidade do trabalho e a supressão dos direitos do trabalho. Essa 
mudança na composição orgânica do capital, que não pode ser tratada como 
exceção, tende a agravar as condições de trabalho, sobretudo nos países 
periféricos, onde o desemprego estrutural acentua a velha prática do 
subemprego, tornando visível a superexploração de que trata a teoria da 
dependência de Marini14. Mas essa já não é uma prática isolada dos países 
pobres, nem dos trabalhadores com baixa qualificação. O trabalho informal está 
a generalizar-se por todo o mundo, e não mais como atividades independentes, 
realizadas nos fundos de quintais de países pobres como a Bolívia, o Peru, o 
Quênia, mas até mesmo em universidades europeias, onde, sob a forma de 
bolsas, pós-doutores de qualificação reconhecida internacionalmente chegam a 
trabalhar 12 horas por dia, desenvolvendo atividades que, pelo seu conteúdo, 
deveriam ser exercidas mediante contrato de trabalho, com salário e direitos 
sociais compatíveis. Sem nenhuma satisfação, verificamos que a tese defendida 
por ocasião do nosso pós-doutoramento15, segundo a qual o trabalho informal, 

                                                        
 
10 Marx (1984), p. 139. 
11 Idem.  
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Marini (2000). 
15 Essa deu origem ao livro intitulado Os fios (in)visíveis da produção capitalista, SP. Cortez, 2004. 
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articulado à produção capitalista, tendia a generalizar-se por todo o mundo, 
está a ser confirmada por quem queira enxergar a realidade. 

Segundo Gallino16, o Estado abandonou algumas das suas 
responsabilidades básicas no âmbito da regulação do trabalho. Com isso, a 
responsabilidade pela crise dos ciclos econômicos é jogada sobre os 
trabalhadores, cujo desamparo é palpável, tendo em vista a debilidade dos 
sindicatos.  “Aos   trabalhadores  se   lhes  pede  para  estarem  preparados  para   ser  
empreendedores, flexíveis, adaptáveis a qualquer tipo de condições de trabalho 
(...) que lhes surja a qualquer dia, a qualquer nível salarial”17. 

 Se isso é verdade para os trabalhadores em geral, pode-se inferir que é 
ainda pior para os imigrantes, geralmente alvo de rejeições mediadas por toda 
ordem de preconceitos. Aqui, cabe perguntar: na crise, os trabalhadores 
imigrantes ainda interessam à economia dos países aos quais se destinam? 

 No caso de Portugal, mas não só, a imigração é funcional para a 
economia, pois os imigrantes ocupam postos de trabalhos imprescindíveis à 
sociedade. À semelhança de outros países europeus, Portugal apresenta um 
acentuado processo de envelhecimento demográfico. Conforme Abreu e 
Peixoto, as consequências políticas, econômicas e sociais desse processo 
prometem ser avassaladoras18. Especificamente no que se refere ao caso 
português, concluem,  

 [...] com quase toda a certeza, que: (i) não existe uma estratégia única de 
resolução do problema, dada a amplitude do mesmo; (ii) a combinação de 
políticas mais realistas e provavelmente eficazes (ainda que possivelmente 
insuficientes) terá de assentar no incentivo ao aumento da taxa de actividade 
dos adultos jovens, em medidas pró-natalistas (a prazo e com expectativas 
modestas) e no recurso à imigração de substituição (grifo nosso). Esta última 
componente, na medida em que pode ser considerada a única que não se 
encontra constrangida por limitações estruturais análogas às de todas as 
outras variáveis instrumentais relevantes, assumirá certamente um lugar cada 
vez mais central nas discussões em torno deste problema, sobretudo a partir 
do momento em que as suas consequências começarem a fazer-se sentir com 
mais intensidade19.  

 Chesnais, por sua vez, numa de suas análises sobre a debilidade em que 
se encontram os trabalhadores, entende que o capital está a colocá-los em 

                                                        
 
16 Gallino (2002). 
17 Idem, p. 8. 
18 Abreu e Peixoto (2009). 
19 Idem, p. 744-745. 
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concorrência de um país para outro20. Assim, como exemplo, entre as atividades 
de   baixa   qualificação   −   nas   quais   os   imigrantes   são   predominantemente  
ocupados   −   emigram   portugueses   para   a   França   ou   para   a   Alemanha,   onde  
conseguem melhores remunerações, enquanto brasileiros, cabo-verdianos, etc. 
emigram para ocupá-las em Portugal.  

No caso de Portugal, o artigo 59.1 da Lei 23/2007 postula que a concessão 
de um visto de residência para exercício da atividade profissional depende da 
existência de oportunidades de emprego não preenchidas por nacionais 
portugueses, cidadãos europeus do espaço econômico europeu ou suíços. 
Portanto, a priori, o Estado define qual o mercado de trabalho para o imigrante, 
o   que   explica   as   características   “guetização   e   divisão   étnica   do   trabalho”,  
identificadas por Pereira21. Segundo essa autora, os estudos especializados 
sobre   os   imigrantes   “enfatizam   as  modalidades   de   inserção   desfavoráveis   no  
mercado de trabalho, nos segmentos secundários e em setores marcados por um 
baixo estatuto social: a construção civil e obras públicas e as limpezas 
domésticas,   urbanas   e   industriais”22. Góis, ao analisar as migrações cabo-
verdianas, associa o trabalho informal a uma elevada rigidez estrutural do 
mercado   de   trabalho,   entendendo   que   a   informalidade   corresponde   a   “um  
encontro de interesses entre empregados e empregadores”23. A seu ver, os 
imigrantes ilegais estariam ligados a tal setor porque nele não são exigidos 
documentos de identidade ou números da segurança social. Certo é que 
informalidade e ilegalidade caminham juntas. 

Convém ainda observar que: a) o Estado-nação,  em  muitos  casos  −  e  este  é  
um  deles  −,  está  a  ser  substituído  por  uma  ideia  de  comunitarização  e  b)  que  as  
políticas para o imigrante padecem de um dualismo que distancia os 
enunciados da sua efetiva aplicação. Trata-se de uma discrepância que nos leva 
a pensar que imigração e imigrantes são coisas estanques e não um processo. 
Assim, o Estado se ocupa da imigração enquanto transfere para outrem a 
responsabilidade pelo imigrante. Em Portugal, os imigrantes ficam a cargo de 
associações voluntárias.  

 Os acordos e tratados destinados à imigração e ao asilo na Europa 
indicam que os desafios das populações em movimento pressupõem, desde a 
segunda metade dos anos 1980, uma abordagem global. Nesse sentido, listam-

                                                        
 
20 Chesnais (2006). 
21 Pereira (2010). 
22 Idem, p. 15. 
23 Góis (2002), p. 10. 
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se os mais importantes, que por restrição de espaço não podem ser detalhados: 
o Acordo de Schengen (1985); o Tratado de Maastricht (1992), também 
conhecido como Tratado da União Europeia (TUE); o Tratado de Amsterdam 
(1997), que introduziu modificações no TUE e conferiu maiores garantias de 
direitos fundamentais aos imigrantes; a Agência Europeia de Gestão da 
Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da 
União Europeia (2004); o Programa de Haia (2004), destinado a reforçar o 
espaço de liberdade, de segurança e de justiça nos cinco anos seguintes; o 
Tratado de Lisboa (2007), que reformou o funcionamento da União Europeia e 
fez emendas a tratados anteriores; e, por fim, o Pacto Europeu sobre a 
Imigração e o Asilo – PEIA (2008), cujo enunciado reconhece serem as 
migrações internacionais indissociáveis das disparidades de riqueza e de 
desenvolvimento entre as diversas regiões do mundo.  

 Acerca de tais acordos e tratados, Marques observa: 

Desde logo, a comunitarização da questão migratória implicou a criação de 
quadros e procedimentos que se traduziram em inovação e aprendizagem ao 
nível institucional. Os Estados signatários, ao definirem os princípios básicos 
de uma orientação política comum, comprometeram-se igualmente com a 
criação de condições específicas para lidar com as questões migratórias24.  

Na prática, cada Estado teria criado as condições específicas para lidar 
com as questões do imigrante enquanto pessoa?  

No caso do Estado português, cabe às associações assumir as funções 
sociais do Estado. Proliferam associações de imigrantes de âmbito local, 
regional e nacional, mediante diferentes formas de articulação entre o Estado e 
a  sociedade  civil,  “visíveis  no  rápido  e  recente  desenvolvimento  de  um  terceiro  
setor25,  com  forte  respaldo  em  recursos  públicos”26. Dir-se-ia que as associações 
limpam o campo no qual a economia joga.  

Para finalizar, uma ironia: em Portugal, o imigrante, mesmo em situação 
irregular, pode ser contribuinte da Segurança Social. Um enorme avanço, se o 
fato de se tornar contribuinte lhe desse o direito ao benefício das prestações 
sociais, que só são garantidas àqueles que possuam título de residência válido 
em Portugal.  

 
 

                                                        
 
24 Marques (2010), pp. 10-11. 
25 Outra setorialização insustentável. 
26 Marques, op. cit., p. 11. 
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Considerações finais 

É possível verificar que em face do encerramento da ascensão histórica do 
capital, o Estado cumpre a exigência de proteger permanentemente a 
produtividade do sistema. No caso do Estado português, as intervenções ora se 
voltam para a salvação de bancos e empresas, ora para as medidas de 
austeridade requeridas pela troika27, cujos condutores são, por definição e 
origem, representantes dos interesses capitalistas. 

Vimos que embora Estado e capital não sejam idênticos, o segundo não 
prescinde do primeiro. À medida que são reduzidas as margens de 
produtividade do capital, cresce o Estado interventivo, que assume a dívida 
capitalista como dívida pública, o que, neste momento histórico, em Portugal, 
se revela nas medidas de austeridade, pelas quais a população trabalhadora é 
convocada a pagar por uma conta contraída sem o seu conhecimento e sem a 
sua permissão.28 

Fica evidente que a força de trabalho do imigrante é funcional à economia 
não apenas por ocupar postos de trabalho imprescindíveis à sociedade, mas 
também por constituir uma fonte de arrecadação que, em muitos casos, não está 
apta a compartilhar dos benefícios decorrentes, graças à burocracia estatal que, 
casuisticamente, tomou para si a proteção do cidadão e não a do indivíduo.  

Mas não só os imigrantes estão sendo penalizados. É fácil concluir que a 
precarização e a informalidade do trabalho, que atingem autóctones e 
imigrantes, consubstanciam o processo que pretende recompor a acumulação 
capitalista. Isso se dá apesar dos limites decorrentes da própria lógica do 
sistema, tais como a concentração e a centralização de capitais, e os defeitos 
estruturais que o Estado não mais consegue mascarar.  
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Das   “reuniões”   às   “bengaladas”:   geografia   dos   confrontos   entre   grevistas   e  
forças policiais na transição da Monarquia para a República 

 
Mariana Castro1 

 
Introdução 

A abordagem ao espaço urbano de Lisboa como variável para o estudo 
dos processos de conflito laboral tem ficado à margem do que é desejável, ou 
seja, do objectivo de compreender como os manifestantes se movem face à 
malha urbana que a cidade oferece. Deste modo, o meu tema, fruto de um 
trabalho de investigação, prende-se com a dimensão espacial dos conflitos 
grevistas no período correspondente aos anos de 1900 a 1910 e de 1919-1921, 
com o intuito de perceber a influência do espaço físico e simbólico na 
radicalização do protesto grevista. A escolha dos anos no caso dos finais da 
Monarquia baseou-se na pré-visualização de uma listagem do sítio do Centro 
de Documentação do Movimento Operário e Popular do Porto2, no caso da 
República, na identificação do período de maior intensidade grevista, a partir 
da tese de Joana Dias Pereira, Sindicalismo Revolucionário – A História de uma Idèa. 

Quanto à divisão do trabalho, no primeiro subtema são abordadas as 
questões relacionadas com as reclamações, o abandono do trabalho e o começo 
da greve. No segundo subtema, a explicação do percurso que os grevistas 
fazem até ao espaço simbólico. E, por último, o confronto entre grevistas e 
forças policiais, com o intuito de perceber a influência do espaço em ambas as 
acções opostas.  

O protesto social, como acção individual ou colectiva, caracteriza-se 
através do movimento de pessoas, ideias e principalmente, pela diversidade de 
espaços materiais ou simbólicos a que recorre. Neste sentido, os grevistas 
procuram controlar os vários espaços, públicos ou privados, com o intuito de 
satisfazer as suas reclamações. Stillerman consolida esta ideia afirmando: “(…)  

protest actions occur in space, but also fundamentally concern struggles for the control 

                                                        
 
1 Universidade Nova de Lisboa.  
2 Universidade Popular do Porto. Acesso ao Centro de Documentação Movimento Operário e 
Popular do Porto. [Em linha]. Disponível em www <URL: http://cdi.upp.pt/cgi-
bin/apresentaGeral.py> .  

http://cdi.upp.pt/cgi-bin/apresentaGeral.py
http://cdi.upp.pt/cgi-bin/apresentaGeral.py
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of   space.”3 É nesta lógica e na abordagem à geografia e à mobilidade que os 
estudos de Tilly, Stillerman, Leitner, Maxime ou Sewell se inclinam, num 
discurso profundamente enraizado na dimensão socio-espacial.  

Os protagonistas das acções de protesto debatem-se ainda com a questão 
do afastamento do seu espaço de vivência quotidiana, pois este é o espaço que 
conhecem e no qual se sentem seguros. Segundo Tilly, as proximidades e 
rotinas, as políticas de contenção e as configurações espaciais da rotina de vida 
estão inerentes a este processo de protesto.4  

Relativamente à posição do grevista em confronto com as forças policiais, 
na concepção de Stillerman : “(…)   material   spaces   and   spatial   representations  

influence  the  forms,  dynamics  and  outcomes  of  social  protest.”5  
Em traços gerais, os objectivos deste trabalho concentram-se na 

identificação e análise do significado dos espaços escolhidos pelos grevistas, na 
passagem da Monarquia para a República; o modo como ambas as forças se 
posicionavam e se enfrentavam; a explicação do decorrer da acção e, por fim, 
uma análise sobre as consequências das manifestações, entre silêncios ou 
discussões, fugas ou prisões, no sentido de indagar possíveis mudanças ou 
permanências.  

Para tal recorreu-se a uma leitura de bibliografia que permitisse enquadrar 
o tema, nomeadamente: Lisboa Revolucionária 1908-1975, de Fernando Rosas; 
Portugal à Coronhada: protesto popular e ordem pública nos séculos XIX e XX, de 
Diego Palacios Cerezales, entre outras referências. A informação foi recolhida 
essencialmente por intermédio de uma leitura sistemática da imprensa da época 
(O Século, O Mundo, Diário de Notícias, A Capital, A Luta). Usaram-se depois 
ferramentas digitais de visualização geográfica (ArcGis) para a recolha, 
tratamento e análise dos dados quantitativos e qualitativos sobre a localização e 
intensidade da ocorrência de greves. 

 
Definição do objecto de estudo 

A palavra greve foi utilizada ao longo do tempo para caracterizar um 
movimento popular que manifestava a sua insatisfação perante uma entidade 
superior. Todavia, por vezes, esta definição pode conduzir à dificuldade de 

                                                        
 
3 Stillerman,  Joel,  “Space,  Strategies,  and  Alliances  in  Mobilization:  The  1960  Metalworkers’  and  
Coal  Miners’  Strikes  in  Chile”,  Mobilization: An International Quarterly, vol. 8, n. 1, 2002, p.79.  
4 Tilly,  Charles,  “Contention  over  space  and  place”,  Mobilization: An International Quarterly, vol. 
8, n. 2, 2003, p. 221.  
5 Stillerman, Joel, op.cit., p.81.  
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fazer a distinção entre os vários tipos de greves, uma vez que greves como as 
dos estudantes, dos trabalhadores ou até mesmo greves gerais têm 
características diferentes. Outra das situações a ter em consideração para além 
da tipologia da greve é a natureza, se defensiva ou ofensiva. Deste modo, o 
objectivo é entender a diferenciação dos tipos de greve existentes e a sua 
natureza para que se possa definir, de forma clara, o objecto de estudo do 
trabalho. 

No dicionário etimológico de José Pedro Machado, a palavra greve 
corresponde  a  uma  “cessation concertée du travail”6 por combinação prévia entre 
os operários de uma fábrica.7 Ou ainda, na definição do dicionário da Academia 
das Ciências, a greve é uma recusa do operário ou trabalhador em reivindicar a 
situação em que se encontra.8 Portanto, o operário, ao reivindicar, está ao 
mesmo tempo a protestar pelos seus direitos.9 

Segundo  Michael  Foucault,  “um  sujeito  político  nos  dois  sentidos  em  que  
é possível, na língua portuguesa, falarmos de sujeito – o responsável por uma 
acção   e   aquele   que   se   submete   a   uma   acção.”10 Nas palavras de José 
Tengarrinha,   as   greves   são   como   “(…)   as   paralisações   dos   empregados   de  
comércio resultantes de conflitos com o proprietário da unidade comercial ou 
seus  representantes.”11  

No âmbito do trabalho, o objecto de estudo centra-se nas greves de tipo 
sectorial, mais precisamente nos momentos de conflito que são gerados no 
interior das mesmas. Esses momentos seguem um sentido que tendo como 
ponto de origem a fábrica, até ao objectivo final, o centro de poder político, 
podem assumir como pontos de conflito que permitem fazer a descrição 
pormenorizada da acção grevista. O objectivo não passa somente por verificar 
as motivações, o desenrolar das acções e as consequências, mas também, por 
identificar os pontos de conflito no espaço da cidade de Lisboa, permitindo 
perceber a sua influência do desenrolar das greves.  

Em síntese, esta minha abordagem do estudo da influência do espaço na 
radicalização do processo grevista pode oferecer à historiografia do movimento 

                                                        
 
6 Machado, Pedro, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, vol.3, 1977, p. 178.  
7 Machado, Pedro, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, 1981, p. 499.  
8 Academia das Ciências de Lisboa, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, 2001, p. 1939.  
9 Silva, António Morais da, Grande dicionário da Língua Portuguesa, vol. V, Editorial Confluência, 
Lisboa, 1949-59, p. 260.  
10 Idem, p.15.  
11 Tengarrinha, José,  “As  greves  em  Portugal:  uma  perspectiva  histórica  do  século  XVIII  a  1920”,  
Análise Social, vol. XVII (67-68), 1981, p.578.  
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operário novas perspectivas de análise relativamente ao desenrolar dos 
acontecimentos grevistas. 

 
Estado actual da historiografia sobre o movimento operário português 

O estudo do movimento operário português tem atingido resultados ao 
nível da análise quantitativa de greves numa perspectiva de longa duração. 
Quer isto dizer que a análise de longa duração tem dificultado o estudo mais 
específico das greves, ou melhor ainda, permitido o estudo de uma variável. No 
entanto, apesar desta dificuldade, têm-se realizado estudos no sentido de 
responder à problemática das greves e dos conflitos.  

No âmbito internacional, alguns estudos sobre greves têm-se destacado. 
Refiro-me nomeadamente a obras como as de Leitner, Lessard-Chance, Sewell, 
Stillerman ou ainda o mais relevante pelo seu impacto, Charles Tilly.12 Todos os 
autores procuram responder à problemática do movimento grevista no sentido 
de uma variável que é o espaço. Esta é a sua contribuição para a historiografia, 
fazendo que o conceito de greve não se remeta apenas a estudos de longa 
duração e de pouca capacidade para inovação.  

No caso português, a historiografia portuguesa tem algumas obras de 
destaque,   tais  como  “Actividade  revolucionária  no  Portugal Contemporâneo – 
uma  perspectiva  de   longa  duração”,  de  Maria  Eugénia  Mata  e  “As  greves  em  
Portugal:   uma   perspectiva   histórica   do   século   XVIII   a   1920”,   de   José  
Tengarrinha. A primeira faz análise temporal e espacial das greves e a segunda 
remete-se, numa mesma linha orientadora, ao estudo da intensidade da 
actividade revolucionária.  

A obra colectiva com a coordenação de Maria Fernanda Rollo e Fernando 
Rosas, História da Primeira República, deu um grande contributo para a 
historiografia do movimento operário, uma vez que, para além da conjuntura e 
de um tema centrado na crise do liberalismo, também oferece um capítulo de 
Joana Dias Pereira, acerca da ofensiva operária. A mesma autora, na sua tese 
Sindicalismo Revolucionário – A História de uma Idéa contribuiu para o estudo do 
sindicalismo revolucionário, na medida em que, faz alusão à organização do 
sindicalismo e da idéa, influência do bolchevismo. 

 

                                                        
 
12 Obras como: The spatialities of contention politics, de Leitner; Space in contentious politics, de 
Sewell; Space, Strategies, and Alliances in Mobilization: An International Quaterly, de Stillerman e, 
por último, Contention over space and place, de Charles Tilly.  
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As reclamações, o abandono do trabalho e o começo da greve 

Segundo  Marcel  van  der  Linden,  “uma  forma  espectacular de protesto era 
a  ‘saída  colectiva’,  na  qual  grupos  de  trabalhadores  subalternos  abandonavam  o  
local  de  trabalho  com  a  intenção  de  nunca  regressar”.13 O começo da greve era 
quando o operário insatisfeito com alguma situação reclamava ao seu patrão e 
abandonava o trabalho. 

Entre o período de 1852 a 1906, houve uma fraca actividade revolucionária 
e de 1907 a 1934, um período de intensa actividade revolucionária.14 Digamos 
que, ao longo do tempo, os problemas políticos e económicos conduziram ao 
extremar do movimento revolucionário. Do ponto de vista económico, Manuel 
Villaverde Cabral afirma que a guerra teria como consequências imediatas a 
alta dos preços, a escassez de géneros, o encerramento dos mercados de 
exportação, a falta de matérias-primas e de combustíveis e a paralisação ou 
travagem de muitas actividades produtivas.15 

As causas das greves eram essencialmente de cariz económico. No 
entanto, na República, em oposição aos finais da Monarquia, o ambiente 
começa a ser influenciado pelas ideias bolchevistas e por uma ideologia 
sindicalista   revolucionária.   Segundo   Joana   Dias   Pereira,   “(…)   a   propaganda  
esforçava-se por usar a revolução bolchevique como um catalisador do 
movimento  reivindicativo”.16 Ou  ainda,  segundo  Maria  Alice  Samara,  “(…)  por  
outro lado, o mau operário é aquele para quem a Revolução Russa é uma 
esperança,   é   aquele   que   reivindica   (…),   aquele   que   se   preocupa  mais   com   o  
Kropokine   do   que   com   a   ferramenta”.17 Deste modo, o operário numa fase 
inicial reclamava pelos seus direitos dentro da fábrica, posteriormente, lutava já 
pelos seus direitos enquanto trabalhador.  

A título de exemplo, no dia 14 de Outubro de 1900, o jornal O Mundo, 
noticiava o abandono do trabalho por parte dos operários chapeleiros que 
estavam contra a não admissão de outro pessoal operário.18 A 27 de Março de 

                                                        
 
13 Pereira, Joana Dias; Varela, Raquel; Noronha, Ricardo (coord.), Greves e Conflitos Sociais em 
Portugal no Séc. XX, Instituto de História Contemporânea (FCSH-UNL), Lisboa, 2012, p. 19.  
14 Mata,   Maria   Eugénia.   “Actividade   revolucionária   no   Portugal   contemporâneo   – uma 
perspectiva  de  longa  duração”.  Análise Social XXVI, n.º 112-113 (1991): 755-769, pp. 755-756.  
15 Cabral, Manuel  Villaverde,  “A  Grande  Guerra  e  o  Sidonismo  (esboço  interpretativo)”,  Análise 
Social, vol. XV (58), 1979, pp. 374-375.  
16 Rosas, Fernando, e Maria Fernanda Rollo (coord.), História da Primeira República Portuguesa, 
op.cit., p. 430.  
17 Samara, Maria Alice, Verdes e Vermelhos: Portugal e a guerra no ano de Sidónio Pais. 1.ª edição. 
Lisboa: Editorial Notícias, 2002, p. 190. 
18 O Mundo, 14 de Outubro de 1900, p. 2.  
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1909, o jornal O Século afirmava:  “Em  consequencia  de  lhes  ter  sido  recusado  o  
horário  de  10  horas  de   trabalho,   (…)  declararam-se em gréve 86 operarios da 
fabrica  de  grelhas  do  sr.  Dr.  Aubry,  a  Santo  Amaro.”19 No caso republicano, a 22 
de Abril de 1919, o jornal A Batalha noticiava a greve do pessoal construtor da 
fábrica do sr. Joaquim Tojal, que devido ao pedido de aumento de salário 
abandonou o trabalho.20 No dia 11 de Março de 1920, o jornal O Século noticiava 
a greve dos metalúrgicos, tendo eles abandonado o trabalho por não serem 
atendidas as suas reclamações.21 

 

A saída da fábrica em direcção ao centro de poder político 

Os grevistas que reclamam, muitas vezes, saem da sua fábrica em direcção 
ao centro de poder político. Dotados de uma consciência política capaz de 
enfrentar o poder, segundo Michael Foucault, eles iniciam esta luta – que é a 
luta deles – de que conhecem perfeitamente o alvo e de que podem determinar 
o método, lutando precisamente onde a opressão se exerce sobre eles.22 Ao 
deslocarem-se para o centro político, os grevistas estavam, simultaneamente, a 
sair do seu espaço de quotidiano, de segurança, para um espaço simbólico, de 
contestação, onde se encontrava o poder. Nas palavras de Marcel van der 
Linden,   “os   protestos   podem   ser   largamente   simbólicos.   (…)   Alguns  
trabalhadores apresentavam petições, às quais juntavam por vezes subornos, 
para  adoçar  o  temperamento  do  destinatário  da  petição.”23 

Nos finais da Monarquia, os casos dos grevistas que se deslocavam do 
espaço de segurança para o espaço de contestação são reduzidos. Na República 
existe um maior número de casos. A razão explicativa para que esta situação 
aconteça está relacionada com a acção do patronato, na medida em que se o 
patrão da fábrica ou da loja mandasse cercar o estabelecimento, os grevistas 
tinham dificuldade em sair.  

Na   tese   de   Daniel   Alves,   “A República atrás do balcão – Os lojistas de 
Lisboa na fase Final da Monarquia (1870-1910)”, demonstra-se que os lojistas, 
apesar da relação com o seu patrão, recorriam a meios como as reuniões e a 

                                                        
 
19 O Século, 27 de Março de 1909, p. 3.  
20 A Batalha, 22 de Abril de 1919, p. 2.  
21 O Século, 11 de Março de 1920, p. p.3.  
22 Foucault, Michael, Microfísica do Poder, Rio de Janeiro, Graal, 1979, p. 46.  
23 Pereira, Joana Dias; Varela, Raquel; Noronha, Ricardo, op.cit., p. 19.  
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imprensa.24 Também se verifica o mesmo com as greves dos finais da 
Monarquia e da República.  

No dia 5 de Abril de 1910, o jornal Diário de Notícias noticiava que na greve 
dos tanoeiros, os operários não se inscreveram para ir trabalhar e, por isso, 
prosseguiu-se com a reunião da classe.25 No dia 13 de Maio de 1919, no jornal A 
Batalha, na greve dos metalúrgicos, os operários decidem continuar em greve 
por não serem atendidas as suas reclamações, tendo-se deslocado à redacção do 
jornal para expor o caso e avisar todos os metalúrgicos para que ninguém preste 
serviços nas respectivas oficinas.26 No dia 18 de Março de 1920, o jornal O Século 
noticiava que os operários da construção civil, por não verem atendidas as suas 
reclamações, tencionavam dirigir-se para o Terreiro do Paço.27 Neste espaço 
encontrava-se, simbolicamente, o centro de poder político que os grevistas 
pretendiam alcançar. 

 

Do espaço físico para o espaço simbólico: os protestos nas ruas de 

Lisboa 

Segundo Fernando  Rosas,  “(…)  a  burguesia   conservadora   lisboeta,  e  não  
só essa, fosse ela monárquica ou republicana, mais liberal ou autoritária, tinha 
razões para se inquietar com o barril de pólvora que eram os bairros operários e 
populares da capital nas primeiras décadas  do  séc.  XX”.28A luta dos operários 
contra o poder e, simultaneamente, a burguesia, era uma realidade.  

Quando  os  grevistas  se  encontram  nas  ruas  a  inquietação  e  os  “vivas”  são  
constantes, sendo que a geografia vai constituir uma das variáveis 
predominantementes no decurso dos conflitos grevistas e até mesmo nos 
resultados das mesmas. As zonas da cidade ocupadas pelos grevistas tinham, 
na maioria dos casos, a ver com o facto de ser o seu local de trabalho ou muito 
próximo do mesmo. Como podemos observar no mapa acerca das categorias 
profissionais nas zonas da cidade, o sector da construção civil encontra-se 
distribuído pelas zonas do centro, como o Martim Moniz e o Chiado. O 
funcionalismo público, no Terreiro do Paço; a indústria, arte e ofícios, nas zonas 

                                                        
 
24 Alves, Daniel, A República atrás do Balcão – Os lojistas de Lisboa na Fase Final da Monarquia (1870-
1910), Tese de doutoramento, História Económica e Social Contemporânea, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2010, pp. 275-407.  
25 Diário de Notícias, 5 de Abril de 1910, p. 2.  
26 Batalha, 13 de Maio de 1919, p. 2.  
27 O Século, 18 de Março de 1920, p. 2.  
28 Rosas, Fernando, Lisboa revolucionária, 1908-1975. Lisboa: Tinta-da-china, 2010, p. 37.  
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da Madragoa e Chiado; e, por último, o sector dos transportes e comunicações 
encontra-se distribuído pela zona da Baixa e Terreiro do Paço. 

No estudo de caso dos metalúrgicos, Maria Filomena Mónica afirma que 
estes tinham menos poder no interior da fábrica do que nas ruas. Nas suas 
palavras,  “(…)  eram   todavia  mais  eficazes  na  agitação  de   rua.  Eram  os  heróis  
dos comícios e manifestações. O número e a visibilidade davam-lhes  poder”.29  

As zonas com maior número de greves são as do centro, como por 
exemplo: Terreiro do Paço, Chiado, Martim Moniz, entre outros. No mapa 1, 
acerca da geografia das greves nos dois períodos em análise, podemos observar 
uma maior intensidade de greves no centro da cidade, ficando a periferia com 
poucos casos. Ainda a destacar, na visualização do mapa, podemos observar 
que existe uma dinâmica periferia/centro e interior/litoral. 

 
Mapa 1 Densidade da geografia das greves nos finais da Monarquia e na 

República 
 

 
 

No mapa 2, acerca da densidade da geografia das greves nos finais da 
Monarquia, podemos observar a distribuição dos pontos por várias zonas, 
nomeadamente Mouraria, Graça, Martim Moniz, Cais do Sodré, Alcântara, 
Bairro Alto e a zona dos Olivais, Marvila e Beato. No mapa 3, acerca da 

                                                        
 
29 Mónica,  Maria  Filomena,  “Indústria  e  democracia:  os  operários  metalúrgicos  de  Lisboa  (1880-
1934)”,  Análise Social XVIII, n.º 72-73-74, (1982): 1231-1277, p. 1277.  
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densidade das greves na República, podemos observar a elevada concentração 
dos pontos no centro e um sentido interior/litoral. De tal modo que as zonas 
com maior ocorrência de greves são: Terreiro do Paço, Rossio, Chiado, Bairro 
Alto, Restauradores e Jardim Botânico.  

 
Mapa 2 Densidade da geografia das greves nos finais da Monarquia 
 

 
 

Mapa 3 Densidade da geografia das greves na República 
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No dia 26 de Janeiro de 1910, o jornal O Século noticiava o seguinte: 

Os operarios da tanoaria a vapor do sr. Valente Perfeito, na rua do Valle 
Formoso de Baixo,   em   Braço   de   Prata,   reclamaram   hontem   d’aquelle  
industrial augmente de preço na mão-de-obra. O sr. Perfeito não annuiu a esta 
reclamação, o que obrigou os operarios a recorrerem á sua associação, 
realisando-se uma assembléa geral, onde se travou larga  discussão  (…).30 

No dia 18 de Março de 1920, o jornal O Século noticiava a presença dos 
grevistas da construção civil nas zonas do Camões, Chiado, Caminho Novo e 
Madragoa, sendo que a reunião de classe foi no antigo Centro Republicano de 
Santos, na rua da Esperança.31 Ou seja, nestes dois exemplos de ambos os 
períodos em análise, podemos constatar que as zonas escolhidas pelos grevistas 
nem sempre eram semelhantes. No entanto, o objectivo era, na maioria dos 
casos, alcançar o centro de poder político – o Terreiro do Paço – e para isso, 
percorriam outras zonas até atingirem o ponto de chegada. 

 

O protesto social e o espaço político, económico e social 

 

 
Gráfico 1 Momento em que ocorrem as greves nos finais da Monarquia e 

na República. 
 
Como podemos observar no gráfico 1, acerca do momento em que 

ocorrem as greves nos dois períodos em análise, percebemos que os conflitos 

                                                        
 
30 O Século, 26 de Janeiro de 1910, p. 2.  
31 O Século, 18 de Março de 1920, p. 2.  
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grevistas ocorrem maioritariamente à tarde. A manhã e a noite são momentos 
de transição, ou seja, de manhã era o começo da greve, de tarde os conflitos 
tinham maior impacto e de noite eram as reuniões. Outro dado a que o gráfico 
alude é a ocorrência de greves de tarde e de noite em ambos os períodos. Isto 
pode ter a ver com o facto de ser de noite que aconteciam os encontros e as 
reuniões dos grevistas.32 

Quanto ao espaço político, económico e social a que os grevistas se 
dirigiam, destacam-se as seguintes zonas: Terreiro do Paço, Chiado, Rossio, 
Baixa e Alcântara. Todas estas zonas eram a mais ocupadas pelos grevistas, 
uma vez que, simbolicamente, constituíam um espaço de poder. Poder este que 
pretendiam combater em favor dos seus interesses. Segundo José-Augusto 
França,  “(…)  a  cidade  oferecia-se a outros espectáculos, em cafés decorados em 
luxo, como o Martinho, ao Rossio, que recebeu obras em 1909, ou, no Cais do 
Sodré,  o  Royal  (…)”.33 Esta era a cidade lisboeta repleta de encantamentos e, ao 
mesmo tempo, cheia de sombras, constituídas pela mescla de pessoas e de 
categorias profissionais, operários que viviam em bairros operários. 

O caso do Terreiro do Paço prende-se com o facto de ser um centro de 
poder político, pelo qual a presença dos vários ministérios constitui o motivo 
para que os grevistas se dirijam ao local. O Chiado, segundo Maria Alice 
Samara,   “(…)   era   o   local   por   excelência   da   Lisboa   cosmopolita, da Lisboa 
letrada  e  da  Lisboa  artística”.34 O  Rossio  era  a  “(…)  sala  revolucionária   (…),  a  
transição entre o poder das arcadas e aqueles que criticavam a situação e/ou o 
regime”.35 Nas ruas da Baixa reunia-se   uma   “(…)   numerosa   clientela,   certa,  
apaixonada   (…).   Monárquicos   e   republicanos.   Liberais   e   conservadores.  
Burgueses  e  aristocratas”.36 Por  último,  Alcântara  “(…)  era  conhecida  como  um  

                                                        
 
32 Os dados que estão admitidos como não indicados prendem-se com o facto de as fontes não 
fornecerem dados espaciais. No entanto, achei interessante inseri-los na mesma, visto que 
também podem ser quantificados.  
33 França, José Augusto, Lisboa: História Física e Moral, Livros Horizonte, Lisboa, 2008, pp. 639-
640.  
34 Samara, Maria Alice, As Repúblicas da República: História, cultura política e republicanismo, Tese 
de doutoramento em História Contemporânea Institucional e Política de Portugal, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2010, p. 146.  
35 Idem, Ibidem.  
36 Costa, Mário, O Chiado Pitoresco e Elegante: História, Figuras, usos e costumes, Gráfica Santelmo, 
Lisboa, 1965, p. 207.  
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local operário, revolucionário e republicano onde o movimento tinha uma boa 
implantação  política”.37 

 

Influência do espaço na acção grevista 

 

Mapa 4 Localização das greves nas ruas da cidade de Lisboa 
 
 

 
 
A geografia espacial pode influenciar o desenrolar das acções de protesto 

social, de tal maneira que, em muitos dos casos, os grevistas escolhiam ruas que 
facilitassem o resultado da greve. Ou seja, se as ruas permitissem aos grevistas 
estar em segurança no espaço simbólico, então era por essas provavelmente que 
iriam optar.  

Ao visualizarmos o mapa 4, acerca da localização das greves nas ruas da 
cidade de Lisboa, podemos identificar as zonas com maior ocorrência de greves, 
já referidas anteriormente. Não obstante, os locais com um maior número de 
greves são: Largo da Graça, Rua de São Lázaro, Rua da Madalena, Rua dos 
Douradores, Rua Augusta, Rua do Comércio, Beco da Lapa, Rua da Palma, 
Praça Dom Pedro IV, Rua Áurea, Rua do Carmo, Rua Serpa Pinto, Calçada do 
Combro, Rua do Amparo, Calçada do Gastão, Largo do Poço do Borratém, 

                                                        
 
37 Samara, Maria Alice, As Repúblicas da República: História, cultura política e republicanismo, op.cit., 
p. 147.  
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Travessa da Pereira, Travessa da Era, Rua do Arco do Marquês de Alegrete, 
entre outras. Estas artérias eram escolhidas possivelmente por motivos de 
acessibilidade fácil, uma vez que eram na maioria ruas estreitas, travessas ou 
largos, podiam possibilitar a vitória dos grevistas face aos polícias e, até mesmo 
no término da greve, permitir a fuga. Assim sendo, é neste sentido que a 
geografia pode influenciar a acção do grevista e o próprio confronto com as 
forças policiais, cuja facilidade de movimento e ataque era sem dúvida maior 
nas ruas e praças largas. 

 
Confrontos entre grevistas e as forças policiais 

Ao longo do tempo, a violência tem sido um meio para silenciar vozes que 
se   querem   fazer   ouvir.   Segundo  Eric  Hobsbawm,   “(…)   há   acções   de   diversos  
graus de violência que supõem diferentes manifestações qualitativas da 
mesma”.38 Ou ainda, as formas mais antigas de violência podem estar 
aumentando sob tensão e porque formas de violência política estão a instalar-
se.39 

No caso português, o Governo cria em 1911 a Guarda Nacional 
Republicana com o objectivo de manter a ordem pública. Segundo Diego 
Palacios  Cerezales,   “depois   da   revolução   republicana,   tal   como   aconteceu   em  
1834, governar, ou seja, conseguir que as ordens das autoridades fossem aceites 
e a lei respeitada, implicava, também para os republicanos, contar com polícias 
leais”.40 Pedro José Clemente confirma a autoridade da força policial com a 
seguinte   afirmação:   “(…)   a   Polícia   é   uma   força   coerciva   dotada   de meios 
armados ao serviço do interesse público e sujeita à lei vigente, ou seja, a Polícia 
constitui  uma  força  pública  genuína”.41  

O confronto entre grevistas e forças policiais era de forma desigual e 
prejudicial para quem se encontrava nas ruas. As tácticas utilizadas, assim 
como as estratégias, não eram as mesmas, uma vez que ambas as forças não 
tinham o mesmo peso social e o mesmo poder. Por isso, podemos considerar o 
chamado desequilíbrio de forças. 

 

 

                                                        
 
38 Hobsbawm, Eric, Pessoas Extraordinárias: resistência, rebelião e jazz, tradução de Irene Hirsch, 
Lólio Lourenço de Oliveira, Paz e Terra, São Paulo, 1998, p. 318.  
39 Idem, p. 320.  
40 Cerezales, Diego Palacios, Portugal à coronhada: protesto popular e ordem pública nos séculos XIX e 
XX. Lisboa: Tinta-da-china, 2011, p. 218.  
41 Clemente, Pedro José Lopes. Da polícia de ordem pública. Lisboa, 1996, p. 47.  
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Vítimas e opressores: conflituosidade das greves 

 

 
 

Como se pode observar nos gráficos 2 e 3, as greves que geram maior 
conflito são no período da República (cerca de 79%) e as que não geram conflito 
são nos finais da Monarquia (cerca de 72%). O que nos leva a concluir que as 
greves dos finais da Monarquia, em muitos dos casos, não chegavam sequer a ir 
para a rua, ficando o conflito dentro da fábrica ou oficina.42 Em termos de 
violência durante o dia, segundo os gráficos 1 e 2, em anexo, os níveis de 1 a 3 
(da reunião até à entrega de representação na rua)43 correspondiam 
essencialmente ao período da tarde e noite, onde os grevistas estavam presentes 
nas entregas de representações ao Parlamento ou reuniam-se no período da 
noite. No que diz respeito ao nível 4 e 5, é em ambos os casos no período da 
tarde.  

Nos mapas 2 e 3, em anexo, a densidade das greves nos finais da 
Monarquia encontra-se dispersa, assim como os pontos de conflito de nível 1 e 
5. As zonas com maior intensidade são o Terreiro do Paço e o Martim Moniz. 
No caso republicano, os pontos de conflito encontram-se concentrados no 
centro, sendo que as zonas com maior intensidade de conflito são o Terreiro do 
Paço e o Chiado. No mapa 5, acerca do maior grau de conflituosidade, também 
                                                        
 
42 No dia 3 de Fevereiro de 1904, o jornal O Século, a par da greve dos metalúrgicos, noticiava o 
seguinte:  “Diz  que  a  polícia  não  consentia  que pessoa alguma se aproximasse da fabrica, o que 
não  impedia  que  os  operarios  cumprissem  o  seu  dever”,  p.  3.   
43 A escala 1 refere-se à reunião; escala 2, abandono do trabalho; escala 3, entrega de 
representação na rua; escala 4, conflito com as forças policiais que envolva violência verbal ou 
presença da mesma na rua ou fábrica; por último, a escala 5, à violência física, bombas e feridos.  
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se verifica a mesma situação e ainda o conflito em ruas estreitas e de acesso 
difícil. 

 
Mapa 5 Maior grau de conflituosidade nos finais da Monarquia e na 

República 
 

 
 

No dia 18 de Novembro de 1906, o jornal O Mundo, face à greve dos 
eléctricos,   noticiava   o   seguinte:   “Patrulhas   dobradas   vagueiam   pela   rua,  
enquanto que agentes de caras patibulares armados com grossos bengalões se 
veem  aqui  e  acolá,  procurando  ouvir  conversas,  perscrutando  algum  segredo.”44 
No dia 20 de Março de 1920, o jornal O Século, para além de noticiar as 
bengaladas do Chiado, também mencionava o tiroteio no Rossio e na Rua do 
Amparo, causando várias escaramuças e pessoas feridas.45 Quanto às estratégias 
utilizadas por ambas as forças, segundo Pedro Almeida, as forças policiais 
primeiro   intimidavam   os   “desordeiros”,   dispersavam-nos; num segundo 
momento, manobravam as forças de cavalaria, e de seguida, utilizavam armas 
brancas, podendo até, se não houvesse outra solução, abrir fogo.46 No caso dos 
grevistas, segundo Maria Rita Lino Gardel, as armas utilizadas eram as pedras 

                                                        
 
44 O Mundo, 18 de Novembro de 1906, p.3.  
45 O Século, 20 de Março de 1920, p.1.  
46 Almeida, Pedro Tavares de, e Tiago Pires Marques. Lei e ordem: Justiça penal, criminalidade e 
polícia (séculos XIX-XX). Lisboa: Livros Horizonte, 2006, p. 159.  
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da rua, paus ou as bengaladas, que eram tipicamente utilizadas pelos homens 
como acessório de moda.47 

Com o término da greve, o resultado podia ser favorável ou não para o 
grevista. Se a vitória fosse para as forças policiais, para os grevistas, restava a 
fuga ou a prisão. 

 

Conclusão 

A crise do sistema liberal foi o marco do século XX ao nível político, 
económico e social. O regime monárquico já não apresentava soluções para os 
problemas que Portugal estava a enfrentar, como, por exemplo, o rotativismo e 
a crise. Com a entrada na Primeira Guerra Mundial o panorama piorou. Deste 
modo, a insurgência contra o antigo regime monárquico começou a fazer parte 
da mentalidade da sociedade.  

O movimento operário português iniciou o seu processo de crescimento 
quando Brito Camacho cria a lei do direito à greve, aumentando o número de 
greves. No entanto, é a partir de 1917, com a influência das ideias bolcheviques, 
que o operariado começa a sindicalizar-se e a contestar, não só pela fome, mas 
por estar contra o Estado, centro de poder político. O fenómeno do comunismo, 
vindo da Rússia, inspirava uma ruptura nos partidos socialistas do Ocidente. A 
Revolução de Outubro, em 1917, teria como consequência ondas 
revolucionárias em diversos países, desde a Finlândia, Espanha e Portugal. O 
operário reclamava, abandonava o trabalho e de seguida saía do seu espaço de 
quotidiano e de segurança para se deslocar ao espaço simbólico e de 
insegurança, representado pelo poder político. Dirigia-se a zonas como o 
Terreiro do Paço, Martim Moniz, Chiado, ou ficava pelos bairros operários, 
Alcântara ou Marvila.  

Em suma e respondendo à problemática do trabalho – a geografia pode 
influenciar a acção do grevista? –, o grevista está desde o começo da greve a ser 
influenciado pela geografia, uma vez que, ao deslocar-se da fábrica ou da 
oficina para a rua, está já a ser influenciado pela variável espacial. O operário 
que desde a implantação da República ganhara um papel mais activo, tornara-
se membro de um sindicato e era protagonista das greves, tinha ainda que, 
entre  protestos  e  confrontos,  dividir  o  mesmo  “palco”  com  as  forças  policiais  e,  
simbolicamente, lutar contra o poder. 

                                                        
 
47 Garnel, Maria Rita Lino. Vítimas e Violências na Lisboa da I República. Série Investigação. 
Coimbra: Imprensa da Universidade, 2007, p. 398.  
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Os movimentos sociais populares como expressão da luta de classes1 

 

Michelly Ferreira Monteiro Elias2 e Vinícius Mendes Maia3 
 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a relação entre os 
movimentos sociais de caráter popular e o processo da luta de classes no 
contexto do capitalismo contemporâneo. Esse trabalho é fruto de pesquisas 
realizadas pelo Núcleo de Extensão e Pesquisa Agrário e Movimentos Sociais – 
NEPAM da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 
UFVJM.  

Identificar os principais elementos da teoria da luta de classes nas obras de 
Marx é o primeiro esforço para compreender o processo da luta de classes na 
atualidade. Partimos do entendimento de que o movimento da realidade é 
complexo e contraditório, determinado por uma série de aspectos estruturais e 
conjunturais que permeiam a realidade social. A base da estrutura da sociedade 
é constituída por relações sociais de produção capitalistas, que adquire 
características específicas no decorrer da história e nas diversas formações 
sociais existentes.  

No Brasil, o desenvolvimento dessas relações que culminou no 
aprofundamento de várias contradições sociais, principalmente a partir da 
reestruturação produtiva, fez emergir a manifestação de diversos movimentos 
sociais de caráter popular protagonistas das lutas sociais na atualidade. 

Neste contexto, o desafio posto ao presente trabalho é refletir sobre esses 
movimentos e lutas sociais como expressão da luta de classes. Sendo assim, 

                                                        
 
1 O presente artigo é resultado de pesquisas realizadas pelo Núcleo de Extensão e Pesquisa 
Agrário e Movimentos Sociais – NEPAM da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri – UFVJM. 
2 Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – 
UNESP, Campus de Franca e mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do 
Maranhão – UFMA. Professora do Curso de Serviço Social da Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. Doutoranda em Serviço Social pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – UFRJ. 
3 Graduado em Serviço Social pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 
UFVJM. 
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resgatamos alguns dos elementos principais da teoria da luta de classes em 
Marx e situamos características centrais da formação social brasileira, para 
situarmos alguns dos importantes desafios acerca da luta dos movimentos 
populares, considerando as transformações ocorridas na sociedade atual. 

 
Luta de classes em Marx e lutas sociais 

As lutas de classes são inerentes à dinâmica da vida social e à história da 
humanidade a partir do momento em que foi instituída a propriedade privada. 
No intuito de compreender o processo e os desdobramentos da luta de classes 
na atual sociedade capitalista faremos o esforço de resgatar alguns elementos 
centrais da teoria da luta de classes elaborada por Marx. 

Comecemos  com  uma  breve  citação  d’O 18 Brumário, onde Marx imprime 
de forma sintética seu método e sua concepção do movimento da história. 

Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem; não a 
fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se 
defrontam diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado4. 

 A partir desta análise identificamos a centralidade do  “sujeito  histórico”,  
que a partir do seu trabalho atua na realidade e a transforma sob determinadas 
condições   que   compõem   o   próprio   “movimento   da   história”,   demonstrando  
que a sociedade está em constante transformação. 

 Conforme a análise marxiana, a luta de classes e as lutas sociais 
estiveram   presentes   em   diversos   momentos   da   história,   “homem   livre   e  
escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, chefe de corporação e assalariado; 
resumindo opressor e oprimido estiveram em constante oposição um ao 
outro”5. As classes sociais exemplificadas acima se constituem no processo de 
disputa no interior de uma determinada sociedade. E a partir da consolidação 
do capitalismo se constituíram enquanto classes fundamentais a burguesia e o 
proletariado6. 

                                                        
 
4 Marx, s/d [b], p. 203. 
5 Engels, Marx, 2010, p. 84. 
6 “Por  burguesia  entende-se a classe dos capitalistas modernos que são proprietários dos meios 
sociais de produção e utilizam o trabalho assalariado. Por proletários, a classe dos modernos 
trabalhadores assalariados que, não possuindo meios próprios de produção, dependem da 
venda da   sua   força   de   trabalho   para   sobreviver”   (Engels   in Marx e Engels, 2010, p. 84). A 
burguesia explora a força de trabalho do proletariado, apropriando-se da mais-valia produzida 
e gerando a acumulação de capital. 
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 Em As Lutas de Classes na França, Marx analisa o processo das lutas de 
classes na emergente sociedade capitalista, considerando a realidade concreta 
da metade do século XIX na Europa Ocidental. Nessa obra o autor estuda as 
primeiras formas de organização do operário francês, que trava lutas 
memoráveis contra a também nascente classe burguesa.  

 Desde 1830 a França era governada por Luís Filipe, governo conhecido 
como a Monarquia de Julho. O governo representava parte da burguesia 
francesa,   os   “banqueiros,   os   reis   da   bolsa, os reis das estradas de ferro, os 
proprietários de minas de carvão e de ferro e de explorações florestais e uma 
parte da propriedade territorial aliada a ela – a chamada aristocracia 
financeira”7. A França ainda era dividida pelas seguintes frações de classes: 
burguesia industrial (minoria no poder), pequena burguesia, camponeses e 
operários   (excluídos  do  poder).   “Finalmente,   dois   acontecimentos   econômicos  
mundiais aceleraram a eclosão do descontentamento geral e fizeram que o 
desassossego amadurecesse até  se  converter  em  revolta”8. O primeiro, a praga 
da batata de 1845 e 1846; o segundo, a crise do comércio e da indústria da 
Inglaterra em 1847. 

 Em Fevereiro de 1848 a burguesia oposicionista (industrial e pequena 
burguesia) juntamente com o proletariado pôs fim à Monarquia de Julho, após 
um embate aberto e violento. O governo provisório era formado, na sua 
maioria, pela burguesia e por dois representantes do proletariado. Sob a pressão 
dos  operários  é  proclamada  a  República  na  base  do  sufrágio  universal,  “o que o 
proletariado conquistava era o terreno para lutar pela sua emancipação 
revolucionária,  mas  não,  de  modo  algum,  a  própria  emancipação”9. 

 Nesse primeiro momento fica nítido como no processo de luta os 
interesses de classes se confundem. Os interesses de parte da burguesia se 
confundiram com o interesse do proletariado para derrubar uma minoria 
burguesa do poder, sendo o Estado o campo de batalha. 

Após a promulgação de leis que beneficiavam a burguesia, como a isenção 
fiscal e a não garantia de direitos trabalhistas, o proletariado começa a perceber 
que  os  interesses  da  burguesia  são  diferentes  dos  seus.  “Não  é  a  república  com  
instituições sociais, não é o sonho dos que lutaram nas barricadas, é a 
reconsolidação política da burguesia, é a República Burguesa”10. 

                                                        
 
7 Marx, s/d [a], p. 111-112 
8 Marx, s/d [a], p. 115. 
9 Marx, s/d [a], p. 117. 
10 Marx, s/d [a], p. 128. 
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A burguesia industrial, afogada pelo domínio da aristocracia financeira, 
havia percebido que só era possível se desenvolver com a tomada do poder e 
para isso contou com a ajuda do proletariado, que fazia reivindicações que 
colocavam em risco o domínio da própria burguesia, então, para permanecer 
hegemônica era necessário a burguesia industrial destruir a força revolucionária 
do proletariado. E o fez em Junho, numa sangrenta batalha. 

Durante as jornadas de junho todas as classes e partidos se haviam 
congregado no partido da ordem, contra a classe proletária, considerada o 
partido da anarquia, do socialismo, do comunismo. Tinham salvo a sociedade 
dos inimigos da sociedade. Tinham dado como senhas a seu exército as 
palavras de ordem da velha sociedade – “propriedade,   família,   religião,  
ordem”   – e proclamado aos cruzados da contra-revolução:   “sob   este   signo  
vencerás!”11 

 Após a insurreição de Junho a burguesia industrial (com a máscara de 
republicana) tratou de acabar com qualquer resquício de força proletária. O 
primeiro ato da recém formada Assembleia Nacional foi abrir uma comissão de 
inquérito sobre os acontecimentos de Junho. Nas palavras de Marx, a burguesia 
“não  julgava  criminosos,  mas  esmagava  inimigos”12. 

 O governo provisório havia sacrificado os camponeses com impostos e 
após os acontecimentos de junho a burguesia aumentou a repressão sobre as 
manifestações dos trabalhadores, acabou com a lei que limitava em 10 horas a 
jornada de trabalho e retirou impostos sobre o capital. 

 Em 10 de Dezembro de 1848 é eleito Luís Bonaparte como novo 
presidente da França. Com o apoio dos camponeses e representando a 
aristocracia financeira, Bonaparte era o exemplo da contradição das lutas de 
classes, bem como a constituição do partido social-democrata, que conseguiu 
reunir no mesmo partido a pequena burguesia, excluída do poder, com os 
operários. 

Nos anos seguintes, Bonaparte conseguiu abolir o sufrágio universal, 
derrotar a pequena burguesia no parlamento e abolir o próprio parlamento, 
culminando num golpe de Estado em Dezembro de 1851. 

 Percebe-se que a constituição do proletariado enquanto classe social 
autônoma e organizada se dá pela e na luta de classes. Foi somente através das 
lutas que o proletariado se reconheceu enquanto classe e desvelou a face de seu 

                                                        
 
11 Marx, s/d[b]. p. 210. 
12 Marx, s/d [a], p. 134. 
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inimigo de classe: a burguesia. Nesse sentido, a organização da classe 
trabalhadora para lutar contra a burguesia e esse sistema de exploração 
capitalista coloca em evidência os desafios históricos da humanidade na era 
atual. 

A partir dessas abordagens, consideramos que o processo de 
desenvolvimento das lutas de classes é determinado por fatores estruturais 
como a situação econômica de determinada sociedade e por fatores ideológicos 
e políticos como a consciência e a organização política das classes em luta. E de 
forma dialética as lutas de classes também determinam a conjuntura econômica, 
política e social. 

A essa relação entre estrutura e superestrutura mediada pela luta de 
classes Josefa Lopes denominou movimento social. Segundo ela, movimento 
social   é   a   “expressão das relações sociais objetivas e subjetivas determinadas 
pelas relações entre estrutura e superestrutura no movimento real da totalidade 
social concreta de um determinado período histórico e suas manifestações são 
estruturais  ou  conjunturais”13. 

 Com o desenvolvimento do capitalismo e a intensificação da divisão 
social e técnica do trabalho, as lutas de classes se complexificam ainda mais. 
Identificamos que atualmente muitas lutas sociais não estão diretamente ligadas 
às questões salariais ou à relação entre empregador e empregado, como por 
exemplo, as lutas por terra, por moradia, as lutas ambientalistas, feministas, 
étnico-raciais, estudantis, etc., mas podemos supor que elas estejam 
intimamente vinculadas à luta de classes e são expressões dessas lutas,  pois  “as  
lutas sociais (limitadas ou não à lógica mercantil) só podem ocorrer no universo 
do trabalho, entre os sujeitos de classe, quando a oposição entre as classes faz 
sua  inserção  na  temporalidade  histórica  da  sociedade”14. 

Nesse sentido, Reis afirma   que   os   movimentos   sociais   “expressam   as  
diversas   lutas  sociais  engendradas  no   terreno  histórico  da   luta  de  classes”15. É 
importante destacar aqui os movimentos sociais populares, cujas lutas estão 
vinculadas aos interesses da classe trabalhadora. São as lutas  “que  não  podem  
esperar   a   ‘grande   revolução’   para   resolver   problemas   pontuais,   mas   cujos  
objetivos de curto prazo não necessariamente são antagônicos à finalidade de 
longo  prazo”16. 

                                                        
 
13 Lopes, 1999, p. 09. 
14 Silva, 2009, p. 121. 
15 Reis, 2000, p. 120. 
16 Duriguetto; Montaño, 2011, p. 119. 
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Os movimentos populares no contexto brasileiro contemporâneo 

Devido ao histórico dos principais aspectos da formação social do país, no 
que diz respeito à constituição da burguesia, da classe trabalhadora e do Estado 
nacional, a implantação do neoliberalismo no Brasil, associada ao fenômeno da 
reestruturação produtiva a partir de 1990, trouxe consequências severas para a 
classe trabalhadora. 

Conforme a análise de Florestan Fernandes, a identidade da burguesia 
brasileira, de herança escravocrata, autoritária e dependente do mercado 
internacional, foi um marco na história do país, a visão por parte desta 
burguesia do não reconhecimento da classe trabalhadora enquanto portadora 
dos seus direitos sociais e da sua condição de cidadania. Valores esses 
defendidos pelo pensamento liberal clássico europeu, que inspirou a burguesia 
dos países centrais do capitalismo.  

Aliado a isso, o Estado, desde a independência em 1822, vem cumprindo 
historicamente um claro papel de legitimar o poder da burguesia brasileira – 
que manteve seu vínculo com a aristocracia agrária –, se consolidando como um 
mecanismo de aprofundamento da dominação política e econômica existente. 

Esse elemento da formação social brasileira é uma importante expressão 
da forma como as classes antagônicas foram estabelecendo as relações entre si. 
E também expressa o caráter que a luta pelos direitos sociais e políticos foi 
adquirindo no padrão de desenvolvimento do capitalismo brasileiro.  

No Brasil, a partir de 1990 e no decorrer da década de 2000 até à 
atualidade, dentre os vários movimentos populares existentes podemos citar 
como exemplo a importância das lutas do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Movimento 
dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento dos Trabalhadores 
Desempregados (MTD), Marcha Mundial de Mulheres (MMM) e Movimento de 
Mulheres Camponesas (MMC). 

Esses diversos movimentos se destacaram principalmente a partir do 
período da década de 1990, justamente quando o movimento sindical, o qual 
havia avançado politicamente na década de 1980, sofreu retrocessos 
determinados pela reestruturação produtiva e pela ofensiva neoliberal.  

Neste contexto, os movimentos populares vão ser as formas de lutas 
sociais que vão conseguir organizar e mobilizar suas respectivas bases sociais 
em processos que envolvem principalmente demandas e reivindicações ligadas 
a luta por direitos, políticas públicas e reformas sociais. 
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Esses movimentos, além de organizarem diversos segmentos da classe 
trabalhadora, resgataram a importância da organização e da luta social em um 
período de predominância da apatia política e de retomada do 
conservadorismo tão presente na sociabilidade contemporânea, ao mesmo 
tempo que mantiveram a resistência frente à ofensiva neoliberal.  

Estes aspectos das lutas sociais que tiveram no período abordado os 
movimentos populares como principais formas de expressão permaneceram no 
decorrer de 1990 e se complexificaram no decorrer da década de 2000, 
considerando o movimento da luta de classes.  

Analisando esse contexto e pensando as contradições que permeiam as 
lutas sociais, Machado aponta que um dos maiores desafios enfrentados pelos 
movimentos populares na atualidade é fazer que a inserção nos diversos 
campos de luta da vida social se torne um mecanismo de fortalecimento da luta 
política da classe trabalhadora. Assim, aborda em sua reflexão a problemática 
dessas  formas  de  luta,  que  até  então  têm  se  mostrado  limitadas,  “uma  vez  que  
não têm conseguido questionar, de maneira mais decisiva, a hegemonia política 
do  bloco  no  poder,  ou  seja,  do  capital  financeiro”17. 

Considerando também este contexto, Duriguetto aborda alguns dos 
principais desafios enfrentados pelos movimentos sociais de caráter popular e 
pela organização sindical no Brasil a partir do processo da reestruturação 
produtiva e do neoliberalismo.18 Nesse sentido, destaca a questão do incentivo 
ao terceiro setor; a estratégia de negociação por parte do Estado, no viés de 
colaboração e busca de consensos; a existência de uma contundente política de 
cooptação de lideranças sindicais e populares; a criminalização das lutas sociais 
através de ações coercitivas e repressoras por parte das diversas instâncias do 
Estado.  

Mas ao mesmo tempo, a autora também destaca a importância desses 
movimentos sociais no contexto da luta de classes. 

No campo dos movimentos sociais também evidencia-se a presença de 
movimentos que vêm ativando a luta de classes nos marcos das 
contemporâneas condições de dominação e exploração. Como exemplo, 
podemos citar os movimentos que compõem a Via Campesina – dentre eles o 
MST, o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) e o Movimento dos 

                                                        
 
17 Machado, 2006, p. 62. 
18 Duriguetto, 2008. 
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Atingidos por Barragens (MAB) –, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST).19 

A partir desses breves apontamentos, identificamos que os desafios 
apontados por esses autores demonstram a importância que os movimentos 
populares adquiriram no processo da luta de classes no país neste período. 
Assim, identificamos que a complexidade imposta às lutas sociais e enfrentada 
pelos movimentos populares passa de forma central pela questão de buscar 
mediar as lutas imediatas com os processos de organização política e 
construção de uma outra sociabilidade, sendo que este desafio deve ser 
enfrentado tanto pelos movimentos populares, quanto pelo conjunto da classe 
trabalhadora. 

Por isso, apontamos que o esforço de situar esses movimentos a partir do 
movimento da sociedade e enquanto expressão das lutas sociais, determinadas 
pela dinâmica adquirida pela luta de classes no processo histórico da formação 
social brasileira, é fundamental.  

 
Considerações finais 

Este artigo teve como principal objetivo refletir sobre os movimentos 
populares no contexto da luta de classes do capitalismo brasileiro 
contemporâneo, tendo como principais referências a teoria da luta de classes em 
Marx e a realidade que permeia a formação e atualidade sócio-histórica do 
Brasil. 

Nesse sentido, partimos da centralidade que o processo da luta de classes 
adquire para o entendimento das lutas sociais no contexto da sociedade 
capitalista, que desde a década de 1990 no Brasil tem se expressado de forma 
significativa na luta dos movimentos populares.  

A partir da concepção dos movimentos sociais de caráter popular 
enquanto expressão das lutas sociais, identificámos que os principais aspectos 
acerca da teoria da luta de classes em Marx enquanto elemento constitutivo do 
movimento da sociedade nos proporcionaram o entendimento sobre a dinâmica 
da luta de classes, que historicamente vem adquirindo diversas manifestações, 
dentre as quais apontamos as lutas dos movimentos populares desde a década 
de 1990 no Brasil.  

                                                        
 
19 Duriguetto, 2008, p. 63. 
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Nesse sentido, apontamos a partir de realização deste artigo que a teoria 
da luta de classes em Marx e na tradição marxista se constitui em um eixo de 
análise fundamental para entendermos a dinâmica e o movimento real da 
sociedade capitalista e de suas expressões nas relações historicamente 
construídas entre as classes sociais fundamentais e suas frações, situadas na 
formação social brasileira. 

Também identificamos que os movimentos populares passaram a 
expressar, de forma significativa a partir de 1990, aspectos complexos e 
contraditórios do processo da luta de classes no Brasil, principalmente a partir 
das mudanças ocorridas no mundo do trabalho, considerando o processo da 
reestruturação produtiva, a ofensiva neoliberal e o acirramento da questão 
social. 

Por fim, apontamos que os desafios enfrentados pelos movimentos 
populares no contexto da luta de classes do capitalismo contemporâneo 
brasileiro expressam parte significativa dos desafios políticos de luta e 
organização que devem ser enfrentados pelo conjunto da classe trabalhadora. 
Nesse sentido, indicamos que esta é uma importante e complexa questão que 
deve ser aprofundada em futuros estudos no âmbito do pensamento crítico.  
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1 Costa, José Filipe. O cinema ao poder!: A revolução do 25 de Abril e as políticas de cinema entre 1974-
1976: os grupos, instituições, experiências e projectos. Lisboa: Hugin Editores, 2002, p. 18. 
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2  

-

3

4

-
–

 

                                                        
 
2 Ibid., p. 23. 
3 A Cinequanon reunia Carlos Alberto Pereira, Henrique Espírito Santo, Elso Roque, M. Clara 
Diaz-Berrio, Amílcar Lira, Luís Galvão Teles, João Franco, A. Ramos, João Abel Aboim, Leonel 
Brito, M. H. Ramos, António Macedo, J. F. Costa, Moedas Miguel, Luís Filipe Costa, Sá Caetano, 
Manuela Moura, Teresa Vaz da Silva, Luís Filipe Rocha. A Cinequipa tinha dez sócios: José 
Nascimento, João e Fernando Matos Silva, José Luís Carvalhosa, Carlos Alberto Lopes, José 
Carlos Alfacinha da Silva, Álvaro Guerra, Martins Garcia, Américo Freitas de Oliveira, Damiana 
Fonseca. 
4 Ibid., pp. 43-44 
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5 Lemière, Jacques. 

. Tese de doutoramento. França: Université Lille 1 - Sciences et technologies, 
2007, p. 231. 
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6 Lemière,  Jacques.  “Le  cinéma  et  la  question du  Portugal  après  le  25  avril  1974”.  Matériaux pour 
l’histoire  de  notre  temps. França: vol. 80, n.º 1, 2005, pp. 48-60. 
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9  

Fazíamos trabalho de pesquisa, de tipo antropológico, e os programas eram 
semanais. Os filmes não eram bem preparados, mas tentávamos fazer boas 
coisas. Escolhíamos uma zona, fazíamos pesquisa e ficávamos mais ou menos 
dez dias a falar com os habitantes. Tentávamos observar os princípios da 
exploração. Poderia chamar-se documentário etnográfico. As outras 
cooperativas faziam coisas mais urbanas. Depois do 25 de Abril, fazíamos dois 
programas: um sobre a mulher, outro sobre as crianças, que era mais 
pedagógico. 

                                                        
 
7 Coelho, Eduardo Prado. Novo Cinema Português 1961/1981. Portugal: Festival internacional de 
cinema de Figueira da Foz, 1981, p. 8. 
8 Ibid., p. 10. 
9 Salvo indicação em contrário, todas as citações de José Nascimento, Fernando Matos Silva e 
Rui Simões provêm de entrevistas realizadas durante a pesquisa realizada no âmbito das 
minhas teses de mestrado e de doutoramento, entre 2010-12, em Lisboa, em francês e em 
português. 



Mickaël Robert-Gonçalves 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 
 

104 

-

 

-
-

 

Há também Applied Magnetics, que dá mais tarde um filme que se chama 
Contra as Multinacionais. É um filme bastante importante, que mostra pela 
primeira vez o caso de uma empresa que fecha e que se põe em fuga do País: 
um dia, camiões entram e levam as máquinas! Essa primeira luta é 
emblemática porque permite ver o que vai acontecer. O filme mostra cenas 
onde as jovens operárias estão a chorar porque se sentem traídas pelo patrão 
americano que não quer pagar os salários... Depois disso, houve muitos casos 
similares. É isto que mostra e explica Contra as Multinacionais. É um conjunto 
de lutas que seguíamos. Tínhamos a capacidade de ver os problemas sociais e 
políticos do País. 

-

-

–

–
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- -

-

–
-

– - -

 

Faço este filme a partir dessa formação. Era simplesmente com máquinas 
como a tua [um dictafone] para gravar o som e pequenas máquinas 
fotográficas. Não tínhamos muito dinheiro. Os participantes tinham que 
escrever guiões, reuni uma equipa e começámos a rodar. Depois, este 
programa nunca funcionou correctamente, não houve continuidade. 

-

-
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-

- -

 

 

Sempre defendi isto: se a gente aprende a manipular as máquinas fotográficas, 
o vídeo, as imagens, estaremos mais bem preparados para ler as imagens, para 
não sermos manipulados facilmente. Isto faz parte da linguagem de hoje, da 
linguagem dominante, os miúdos deveriam aprender a filmar desde a 
mocidade... 

-
 

-

 

-

-
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El surgimiento de comisiones de trabajadores y sus coordinadoras en la 

revolución portuguesa (1974-1976) 

 
Miguel Ángel Pérez Suárez1  

 
La configuración de estructuras coordinadoras de las comisiones de 
trabajadores (CT) en el contexto político del proceso revolucionario de 1974/75 
parte de la realidad que surge del enorme movimiento huelguista de mayo y 
junio de 1974. Efectivamente, los procesos reivindicativos en las empresas 
implican el nacimiento en la mayoría de las empresas de aquellas estructuras 
representativas.  

Sería necesario hacer referencia al propio surgimiento2 de las CT después 
del golpe del 25 de abril de 1974 y a fenómenos como la pulverización y 
esclerosis sindical, las tradiciones del movimiento y necesidad de estructuras 
representativas y versátiles, así como el propio clima político que se abre con la 
caída de la dictadura. En la generalidad de las empresas se desarrollan entonces 
procesos reivindicativos que culminan con paralizaciones de trabajo en la 
mayoría de los casos, en un movimiento que comienza en los primeros días de 
mayo en las grandes unidades fabriles de la orilla sur del Tajo en Lisboa y en 
grandes empresas del Estado, que como una mancha de aceite se extiende en las 
semanas y meses siguientes a todo el país. Van a predominar en el movimiento 
reivindicaciones económicas – aumentos salariales, salarios mínimos – y 
políticas – exigencia de responsabilidades por la represión y connivencia con las 
viejas autoridades, siendo también de destacar el uso extendido de formas de 
lucha como la ocupación de las instalaciones de las empresas. 

De esta ola de conflictos surgen comisiones de trabajadores elegidas en 
procesos de tipo asambleario, generalmente existiendo una comisión de tipo 
provisional que organiza posteriormente procesos electorales que varían entre 
las diferentes empresas (delegados elegidos en listas, por secciones, etc). Se trata 
de una realidad difícil de cuantificar, siendo conocidos algunos recuentos muy 
dispares entre sí. En su informe al VIII congreso del PCP, ya en 1976, Álvaro 

                                                        
 
1 IHC-FCSH-UNL 
2 Pérez, Miguel. Contra a exploração capitalista: Comissões de trabalhadores e luta operária na 
revolução portuguesa (1974-1975). Dissertação de mestrado, FCSH-UNL, Lisboa, 2008. 
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Cunhal refiere la existencia de unas 1000 CT en todo el país. En un pequeño 
texto sobre el control obrero en Portugal3 Peter Robinson, sin indicar su origen, 
nos da un número de 4000. Podemos afirmar sin grandes riesgos que todas las 
grandes y medianas empresas y muchas de las pequeñas disponen de 
estructuras de este tipo, lo que nos hace considerar aceptable el número 
propuesto por P. Robinson. 

De esa auténtica red que se extiende por todo el país a través de su 
aparato productivo va a surgir la propuesta necesaria de su coordinación, una 
opción que parece surgir como algo natural. Lo obvio de estructuras semejantes 
que representan a colectivos de asalariados que sufren esencialmente 
problemáticas idénticas es reforzado por paradigmas indiscutibles de la 
izquierda revolucionaria que gana espacio en las empresas a través de las CT, 
mientras que el PCP, indudablemente el partido hegemónico en el movimiento 
obrero, centra sus esfuerzos en la construcción de una central sindical con base 
en las estructuras heredadas del régimen corporativo, en una línea política que 
lo aleja de una importante capa de militantes radicalizados que rechazan una 
política que tachan de antiobrera. En un momento político que el PCP considera 
una   “revolución   democrática   y   nacional”   de   contenido   esencialmente  
democrático-burgués, y ante el desarrollo de conflictos laborales radicalizados 
la prioridad es no colocar en causa la alianza con sectores democráticos de la 
clase dominante. Es nuestra opinión que el desinterés del PCP por reforzar estas 
estructuras de base y coordinarlas nacionalmente debe ser entendida 
atendiendo a este análisis global que el partido defiende. En este contexto 
varios pequeños grupos de extrema izquierda refuerzan su influencia y 
consiguen una audiencia de masas, consiguiendo un dominio político de 
sectores determinados del movimiento. 

Las primeras iniciativas que conocemos que intentan unir a las CT en 
objetivos más amplios son, cronológicamente, las reuniones de apoyo a la 
ocupación de Sogantal, en agosto de 1974, y otra iniciativa contra la Ley de 
Huelga durante el mes siguiente. Peter Robinson señala también la 
participación de varias CT en la reacción contra el golpe del 28-9-1974 
promovido por el Presidente de la República, el general Spínola, y que es 
derrotado por la movilización popular. 

La ocupación de Sogantal, empresa textil de Montijo, en los alrededores de 
Lisboa, se convierte rápidamente en un caso mediático y recibe un amplio 

                                                        
 
3 Robinson, Peter, Portugal 1974-75: the forgotten dream, Socialist History Society, Londres, 1999. 
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apoyo político y social, con diversas iniciativas como la venta militante de la 
producción de la fábrica. Conocemos la realización de varias reuniones con CT 
de otras empresas en la zona de la empresa para coordinar el esfuerzo solidario. 
En su estudio4 sobre la manifestación del 12-9-1974 Fátima Patriarca refiere la 
hipótesis de que la manifestación de los astilleros Lisnave hubiese sido una 
iniciativa más amplia, reuniendo otros colectivos de trabajadores en lucha como 
los de la TAP y el Jornal do Comércio. Tal posibilidad no se hizo realidad, 
constituyendo la manifestación de los trabajadores de Lisnave un momento 
clave de la revolución. Ante la prohibición de la marcha, que es organizada casi 
militarmente5 (formación en columnas, uso de cascos y monos de trabajo), los 
trabajadores rompen el dispositivo represivo a la salida de la empresa al grito 
de  “los  soldados  son  hijos  del  pueblo”.  Los  trabajadores  de  Lisnave  asumen  un  
posicionamiento político de clase en ruptura con los análisis de la tradición del 
PCP que se expresa en un comunicado a la población en el que se manifiesta el 
papel jugado por determinadas organizaciones en el proceso6. 

De la CT de Lisnave (denominada Comisión de Delegados de los 
Trabajadores), compuesta por unos 200 delegados elegidos por secciones, y de 
otras CT toma cuerpo en los meses siguientes una llamada Comisión 
Interempresas (Comissão Interempresas), que consigue reunir varias decenas de 
CT de la región de la capital y organiza una masiva manifestación el 7 de 
febrero de 1975. Entre las empresas que encontramos en ella destacan Lisnave, 
Setenave (astillero de Setúbal), TAP, Cergal (cervezas) y varias empresas del 
importante sector de la industria electrónica (Plessey, Applied Magnetics). 
Destacamos en particular la presencia también de la CT de Efacec-Inel, una 
importante empresa de montajes eléctricos y mecánicos que vive varios 
momentos de lucha radical desde julio de 1974, y de la estructura que dirigió la 
huelga de correos (CTT) de junio de 1974 – la Comisión Pro-Sindicato de los 
CTT – que proporciona medios logísticos esenciales.  

En enero de 1975 surge de una asamblea en la Efacec una propuesta en el 
sentido de que sea organizada una manifestación contra el desempleo (cuestión 
que analizaremos en pormenor más adelante). La idea se extiende a las otras CT 
que van a estar en la Interempresas, y al desempleo se une la protesta contra las 
                                                        
 
4 “Operários   portugueses   na   Revolução:   a   manifestação   dos   operários   da   Lisnave   de   12   de  
Setembro  de  1974”,  in  Análise Social, vol. XIV (56), 1978-4º. 
5 “Plano  de  organização  e  condução  da  manifestação”,  CDTL,  10-9-1974, in A. V. O 25 de Abril e 
as lutas sociais nas empresas, Porto, 1977, 2.º vol., p. 105. 
6 “Dos  operários  da  Lisnave  à  população”,  Trabalhadores  da  Lisnave,  11-9-1974, in A. V. O 25 de 
Abril e as lutas sociais nas empresas, Porto, 1977, 2.º vol. p. 110. 
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maniobras de la OTAN que se realizaban en Portugal esos mismos días, que son 
consideradas una injerencia imperialista contra el proceso revolucionario.  

La manifestación del 7-2-1975 es un enorme éxito. Fuertemente criticada 
por la Intersindical y el PCP7 pero con el apoyo de la generalidad de los 
partidos a su izquierda, reúne a varias decenas de miles de manifestantes, 
predominantemente obreros de la cintura industrial de la capital. La 
manifestación rompe un cordón policial ante la embajada de EEUU y termina 
frente al edificio del Ministerio de Trabajo, donde los soldados (del RAL-1, uno 
de los regimientos más izquierdistas de la capital) desplegados allí se 
solidarizan con los manifestantes. Unos días después se realiza en Oporto una 
manifestación semejante. 

Varios procesos de gran calado se entremezclan en este periodo. Por un 
lado, y dentro de la política del movimiento obrero, el PCP opera un cambio 
evidente en relación con las CT y a los movimientos radicales en el que habrá 
influido la promulgación de la Ley Sindical (que reconoce el principio de 
unicidad sindical y la existencia de la Intersindical como central sindical) en 
enero de 1975. Es un cambio paulatino y no asumido abiertamente8, que se 
produce en un momento, la primavera de 1975, en el que se extienden los casos 
de autogestión y las ocupaciones de empresas (más de 80 el primer trimestre 
del año, y más de 50 en el segundo, según la CIP9) y se van produciendo 
nacionalizaciones después de la de la banca el 13-3-1975. Cabe señalar que 
buena parte de las empresas nacionalizadas lo son por presión de sus 
trabajadores10. En general las ocupaciones son una respuesta inmediata y 
radical al cierre de la empresa y la huida de sus dueños que consiste en 
continuar con su funcionamiento en régimen de autogestión. Las autoridades 
crean varios instrumentos legales para estas situaciones que permiten el cese de 
administraciones de empresas y el nombramiento de otras nuevas por el 
Estado, así como facilidades jurídicas y financieras.  

                                                        
 
7 Según un comunicado de la Comisión   Política   del   CC   del   PCP   “la   intención   de   esas  
manifestaciones”   parecía   ser   “provocar   peligrosos   enfrentamientos”   y   sus   organizadores  
“grupos  provocatorios  pseudo-revolucionarios”  que   coadyuvan  “las   intentonas   conspiratorias  
de  la  reacción  interna”.  CP del CC del PCP, 4-2-1975, in Documentos políticos do CC do PCP (2.º 
vol.), Lisboa: Editorial Avante!, 1976.  
8 Entrevista a Manuel Carvalho da Silva (20-7-2004). 
9 Boletim de la Confederación de la Industria Portuguesa, 1974-1976. 
10 Para el caso de la banca consultar la tesis doctoral de Ricardo Noronha: A nacionalização da 
banca no contexto do processo revolucionário português (1974-75). Tese de doutoramento em 
História Económica e Social Contemporânea, FCSH-UNL, 2011. 
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Es necesario señalar que estas luchas obreras se producen en un fondo 
social de crisis revolucionaria imposible de resumir adecuadamente en este 
texto. Es obligatorio destacar otro gran proceso de lucha en los campos del sur 
del país: la reforma agraria que coloca en manos de los jornaleros más de un 
millón de hectáreas, aproximadamente un tercio de la superficie cultivable de la 
región. En las grandes ciudades se desarrollan también grandes movimientos 
vecinales y de ocupación de inmuebles para vivienda y diversos servicios 
sociales.11 Y que la realidad del país, en ese momento, está marcada por una 
crisis permanente de las autoridades y una iniciativa revolucionaria que se 
extiende a todos los campos de la sociedad sin excepción, con sucesivas 
derrotas de los proyectos políticos conservadores que intentan poner freno al 
proceso (julio y setiembre de 1974, marzo de 1975) y la afirmación de un campo 
político-militar abiertamente izquierdista e influido por ciertas experiencias 
internacionales. Conviene no olvidar, sin embargo, los resultados de las 
elecciones para la Asamblea Constituyente, el 25 de abril de 1975. Con una 
participación superior al 90%, las urnas dan una gran victoria al Partido 
Socialista (38%) y al Popular Democrático (hoy PSD, con el 26%, el más votado 
en el centro y norte, menos Oporto) y una decepción al PCP (12%), que obtiene 
resultados muy expresivos en la región de Lisboa y el Alentejo (por encima del 
20%). Los resultados electorales servirán al PS y al PPD (2.º clasificado) para 
construir   un  bloque   social   contra   lo   que   será   llamado   “anarco-populismo”   en  
los meses siguientes. 

En este cuadro global la Interempresas no será capaz de fortalecer su 
estructura y darle continuidad. En marzo y abril de 1975 el PCP retoma la 
hegemonía en Lisnave, consiguiendo en plenarios sucesivos destituir varias 
subcomisiones bastiones de la extrema izquierda. Otro problema a considerar 
podrá haber sido la hegemonización creciente por parte de los militantes de la 
UDP12 y  de  un  gran  esfuerzo  organizativo  de  “reconstruir  el  partido  comunista”  
de esa organización que retira cuadros importantes del trabajo en el astillero.  

En los meses siguientes se asiste a la aparición de una Intercomisiones 
(Inter-Comissões de Trabalhadores), marcadamente del Movimiento 

                                                        
 
11 Para una visión en conjunto de estos movimientos, vease José Manuel Bandeirinha, O processo 
SAAL e a arquitectura do 25 de abril. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2007. 
12 Unión Democrática Popular, creada en diciembre de 1974 por militantes marxista-leninistas 
como frente de masas de un nuevo partido comunista reconstruido (el PCPr, formado un año 
después). La UDP-PCPr se convertirá en el partido más influyente a la izquierda del PCP. 
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Reorganizativo del Partido del Proletariado13 (MRPP, maoísta), que agrupa a 
varias CT donde ese partido tiene influencia (entre las cuales destacan empresas 
como Timex, Cambournac y Teléfonos de Lisboa). La Intercomisiones 
organizará en el mes de octubre un congreso nacional de CT. Otra experiencia 
muy ligada a posiciones políticas son los Consejos Revolucionarios de 
Trabajadores, Soldados y Marineros (CRTSM), iniciativa partida del Partido 
Revolucionario del Proletariado (PRP), que proponen la creación de órganos de 
empresa  separados  de   las  CT  para  preparar   la  “toma  del  poder”.  Los  CRTSM  
realizan varias manifestaciones en Lisboa y dos congresos en abril y agosto de 
1975. En relación a estas tres iniciativas – Interempresas, Intercomisiones y 
CRTSM – parece indicado señalar la dificultad en establecer las influencias de 
cada una, pareciéndonos que, como señala P. Robinson, la presencia de una 
determinada CT en una determinada iniciativa indica la presencia, que no 
hegemonía o control, de militantes de uno u otro signo.  

Por su parte el PCP da pasos en la creación de una coordinadora de CT, 
apoyado en la enorme influencia social del partido. Si bien que existe una 
iniciativa pionera en febrero, la estructura con respaldo del partido sólo aparece 
en julio con la convocatoria de una manifestación el 4 de ese mes por un 
“secretariado   provisional   de   las   CT   de   la   cintura   industrial   de   Lisboa”,   una  
estructura que se popularizará por la sigla CIL.  

La CIL va a congregar varios centenares de CT de la zona capitalina y 
tiene un papel importante en las movilizaciones que marcan la fase más caliente 
de la revolución portuguesa. Apoya la paralización general decretada por la 
Intersindical en agosto y se suma a las grandes manifestaciones de apoyo a los 
proyectos  políticos  de  la  “alianza  pueblo-MFA”  y  al  V  gobierno  provisional  de  
Vasco Gonçalves de principios de agosto, que se realizan casi diariamente en 
Lisboa. Y después de la caída de V. Gonçalves organiza ella misma una 
manifestación   el   18   de   septiembre   y   apoya   la   movilización   de   los   “Soldados  
Unidos   Vencerão”   (SUV)   el   25   del   mismo   mes,   en   un   cuadro   de   gran  
radicalización que culmina en los acontecimientos del 25 de noviembre.  

Sin embargo las dos grandes movilizaciones obreras de estos meses 
culminantes estarán encuadradas por estructuras sindicales, las huelgas 
metalúrgica (principio de octubre) y de la construcción (12 de noviembre de 
1975), que son enormes movimientos de masas que paralizan sectores clave y 
movilizan decenas de miles de obreros en Lisboa, en acciones que van mucho 
más lejos que meras negociaciones de convenios colectivos, reflejando 
                                                        
 
 



Miguel Ángel Pérez Suárez 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 
 

114 

plenamente el espíritu revolucionario predominante en la sociedad. En un 
extraordinario documento sobre la huelga y manifestación de la construcción de 
noviembre14, en la que más de 100 000 obreros cercan el palacio del parlamento 
durante 36 horas, un viejo obrero declara ante las cámaras que no lucha para él 
sino  “para  que  sus  descendientes  puedan  vivir  en  un  Portugal  más  justo”. 

El 8-11-1975 se realiza en Seixal (alrededores de Lisboa), en las 
instalaciones de la nacionalizada Siderurgia Nacional, un encuentro de CT de la 
región de Lisboa en la que se abordan temas relacionados con la situación 
política y social del momento (nacionalizaciones, control obrero, defensa de la 
reforma agraria, crisis político-militar). Desde una perspectiva organizativa 
destaca la admisión de un papel subalterno de esta estructura en el movimiento 
obrero, de sumisión al sindicato y a la Intersindical. Participan en el encuentro 
unas 300 CT, y del mismo surge la convocatoria de una manifestación en los 
días siguientes, la enorme manifestación del 16 de noviembre que llena la plaza 
del Comercio y cuenta con la particularidad de ser retransmitida en directo por 
la televisión.  

Esa manifestación masiva es un acontecimiento fundamental de la 
sucesión que, tras el cerco al parlamento, desemboca en el golpe del 25 de 
noviembre. El día 20 el gobierno declara la suspensión de su actividad en medio 
de un ambiente de continuas manifestaciones. El 24 se realiza una paralización 
del trabajo en Lisboa y una nueva manifestación. En las siguientes horas los 
sectores más conservadores del ejército, con el apoyo civil de los partidos de 
derecha y del Partido Socialista, inician una serie de movimientos que 
aprovechan una acción aislada de paracaidistas afectos a la izquierda. Los 
regimientos más izquierdistas, sin una dirección centralizada, caen uno a uno 
en Lisboa, siendo declarado el estado de excepción. En Rio Maior, en el centro 
del país, la Confederación de Agricultores surge con un bloqueo de la vía 
Lisboa-Oporto exigiendo el fin de la reforma agraria, en un movimiento de gran 
significado político al cortar en dos el país.  

El golpe militar del 25-11-1975 es relativamente blando por presión de 
elementos progresistas en su seno, e incluso en los meses siguientes se concluye 
la elaboración de una Constitución de la República ideológicamente progresista 
y socializante, si no plenamente socialista. Sin embargo, la correlación de 
fuerzas cambia y el movimiento obrero, al lado de los otros movimientos 
sociales, pasa a la defensiva. 

                                                        
 
14 De la película Greve na construção civil (Cinequanon, 1975). 
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Así, y desde enero de 1976 (fecha de la primera movilización desde el 25 
de noviembre), se inicia una larga lista de movilizaciones en defensa de las 
conquistas de la revolución (Reforma agraria, nacionalizaciones, control obrero 
de la producción) que se extiende hasta entrados los años 80. En estos años en 
las empresas intervencionadas que referimos atrás se asistirá a durísimos 
conflictos para impedir la entrega de las empresas a sus antiguos dueños, con 
huelgas de larga duración y frecuentes intervenciones policiales. Las industrias 
nacionalizadas como la CUF, empresas metalúrgicas como SN y Sorefame, 
celulosas y astilleros (con Lisnave, que sigue siendo de capital extranjero) se 
afirman como el núcleo esencial del movimiento obrero organizado. Sin 
embargo, el proceso de contra-reforma  agraria  delineado  por  la  Lei  77/77  (“Lei  
Barreto”)  será  el   tema  central  de   la   lucha  obrera  en  el  decenio siguiente, junto 
con el rechazo a la política de austeridad impuesta por la intervención del FMI 
en 1977. Un simple vistazo a los carteles sindicales de esos años es una fácil 
demostración de lo que decimos. 

Efectivamente, en la estructuración de la representatividad obrera en la 
fase   de   “normalización   democrática”   la   estructura   sindical   concentrará   las  
principales atenciones, destacando el esfuerzo de reorganización de la 
Intersindical, que se reformula en CGTP-IN  en  enero  de  1977  en  un  “Congreso  
de todos los   Sindicatos”   y,   en   paralelo,   el   surgimiento   de   un   núcleo   de  
sindicatos de servicios dirigidos por socialistas y maoístas del MRPP, anti-PCP, 
que están en el origen del movimiento Carta Aberta (1976) y en la escisión 
definitiva de 1979, con la creación de la UGT. En ese contexto el papel reservado 
a la CIL (y a su congénere de Setúbal) es de subordinación y apoyo a la gran 
estructura sindical de la CGTP. 

 
Anexo 1. Número de huelgas por semana (mayo a agosto de 1974) 
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Fuente: Neves, Orlando (dir.) Diário de uma revolução (25 de Abril a 30 de 

Setembro de 1974), Lisboa, Ed. Mil Dias, 1978. 
 
Anexo 2 

 
Fuente: Boletim, CIP, 1974-76. 
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Memórias e narrativas de militantes associativos: trabalho, cultura e 

tecnologia 

 
Nuno Nunes1, Inês Pereira2 e Tiago Carvalho3 

 

1. Raízes para um olhar problemático-analítico sobre os militantes 

associativos na sociedade portuguesa 

No desafio lançado de aprofundar a história do movimento operário e dos 
movimentos sociais em Portugal vale a pena fazer incidir a atenção sobre os 
indivíduos que construíram/constroem tais realidades coletivas socialmente 
significativas   e   de   como   estas   se   refletem   nas   suas   “narrativas   de   si”   e   são  
reflexo de processos históricos. É o que nos propomos fazer nesta comunicação 
conjunta, onde articulamos três reflexões em curso sobre esta temática, com 
enfoques diversos, em estádios de concretização distintos, mas com pontos 
comuns que pretendemos aprofundar. 

O ponto de partida desta reflexão são os militantes associativos, ou seja, as 
“histórias  de  vida”  daqueles   que  nas   esferas  do   trabalho,  do   associativismo   e  
práticas culturais e recentes movimentos tecnológicos, desde as gerações do pós 
Segunda Guerra Mundial até aos mais recentes acontecimentos do século XXI, 
fizeram e fazem a história da sociedade portuguesa. Olha-se, portanto, para 
diferentes gerações de militância. 

Apresentam-se alguns ângulos basilares ensaísticos que pretendem 
interligar um quadro macro de processos históricos – a partir da 
industrialização e até a uma emergente sociedade da informação e do 
conhecimento – com enfoque ao nível micro, apropriando as experiências 
associativas como um elemento de vivências quotidianas múltiplo, complexo e 
em relação com contextos específicos de envolvimento. O enfoque da 
investigação, ainda em fase de concretização, embora já possuamos alguns 
dados   empíricos,   serão   as   “narrativas   de   si”,   com   vista   a   uma   análise  
aprofundada das disposições militantes dos indivíduos construtores de ação 
coletiva na sociedade portuguesa, a partir de quadros teóricos baseados em 
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experiências de investigação distintas, mas que se pretendem unificar a partir 
de um eixo metodológico único que se constitui em torno da recolha de 
testemunhos. 

A convocação das memórias cumpre o triplo objetivo de reconstituir 
processos históricos e as posições dos agentes sobre os mesmos, fazer a recolha 
das suas experiências enquanto material histórico (história oral) e, finalmente, 
estudar a constituição das suas disposições militantes ao nível individual.  

O   enfoque   da   investigação   são   as   “narrativas   de   si”   dos   subcampos   da  
ação   coletiva   “trabalho”,   “cultural-recreativo”   e   “tecnológico”,   resgatando   a  
memória de momentos históricos distintos, envolvência e práticas associativas.  

 
2. Retratos sociológicos de operários militantes: entre o passado e o 

presente  

Na  génese  da  modernidade,  herdeira  dos  valores  da  “liberdade,  igualdade  
e  fraternidade”  da  Revolução  Francesa  do  século XVIII, encontra-se a formação 
do   “espírito   associativo”   que,   caminhando   com   o   desenvolvimento   da  
industrialização e do movimento operário foram construtores de múltiplas 
solidariedades e de coesão social, que resultaram na institucionalização do 
Estado-providência, uma das maiores conquistas alcançadas durante o século 
XX.  

Porém, tornou-se um lugar-comum atribuir à industrialização e ao 
movimento operário uma importância diminuída nas sociedades 
contemporâneas, ocultando assim a centralidade do trabalho e as suas múltiplas 
componentes económicas, políticas, culturais e sociais.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial é estabelecido um novo contrato 
social ocidental, resultante da correlação de forças na ordem internacional, que 
procura integrar o movimento operário nas instituições económicas e políticas 
das democracias capitalistas europeias. O progresso económico e as tensões da 
guerra fria permitem o desenvolvimento do movimento operário, consentâneo 
com modelos de produção fordista, institucionalização de Estados-providência 
e a participação nos sistemas políticos, que acabam por assegurar melhorias 
relativas das condições de vida aos operários europeus, com reflexos no 
consumo e mobilidade social, e que incrementará sustentadamente a 
terciarização verificada nas décadas seguintes (Piqueras, 1995). 

O processo de industrialização na sociedade portuguesa é tardio e 
encontra-se em contraciclo económico e político comparativamente com a 
restante Europa. Nos anos 1960, Portugal era nitidamente uma sociedade ainda 
muito marcada pelo domínio da atividade agrícola. O operariado industrial 
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representava 28,9% da população ativa (Quadro 1), mas este crescera no quadro 
de um modelo de economia que apostava na intensificação de trabalho 
industrial explorador de mão-de-obra pouco qualificada e com ainda forte 
componente manual no processo fabril. 

Mas a década de 1960 marca precisamente o início de profundas 
transformações políticas, económicas, sociais e culturais. No plano político-
institucional destaca-se a queda da ditadura do Estado Novo e a instauração, 
com a Revolução de Abril de 1974, de uma democracia de plenos direitos; a 
constituição do Estado-providência e a integração plena de Portugal no 
contexto europeu e internacional.  

Como pano de fundo assiste-se à gradual mudança da estrutura social 
portuguesa, que se consubstanciou sobretudo na desruralização, urbanização e 
terciarização dos serviços. No entanto, diferentemente do que aconteceu na 
Europa,  

a industrialização portuguesa, tardia e parcial, não só conservou durante 
décadas uma enorme proporção de famílias ligadas à agricultura, como não 
proporcionou a base económica e social para um crescimento e diversificação 
das atividades terciárias semelhantes às dos países plenamente 
industrializados (Machado e Costa, 1998: 33).  

Processos profundos de modernização/reconversão da atividade 
produtiva e o aumento dos perfis de qualificação da população portuguesa 
modificaram a estrutura económico-produtiva do País, consubstanciada na 
alteração do peso relativo dos setores de atividade económica primário, 
secundário e terciário. 

Já no século XXI, a distribuição dos setores de atividade económica na 
população ativa alterou-se significativamente. O setor terciário passou de 60% 
em 2001 para 70% em 2011, sendo reforçadas as tendências de diminuição do 
setor primário que se verificam desde a década de 1960, e no caso do setor 
secundário, depois de uma expansão até 1981 e decréscimo ligeiro entre as 
décadas de 1991 e 2001, diminui em 8% o seu peso até 2011 (Quadro 1).  

A crise eclodida em 2007/2008 incidiu fortemente, mas não apenas, sobre a 
indústria e os operários portugueses. Aumentaram ainda mais as exigências de 
competitividade e de produtividade exigidas pela integração regional europeia 
e globalização económica, cujos efeitos imediatos se repercutiram no 
desinvestimento público e privado, forte retração do emprego, deslocalização 
intensa da atividade industrial, precarização laboral e aumento do desemprego. 
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Quadro 1 – Evolução do setor secundário e dos operários industriais na 
sociedade portuguesa 

Indicadores (%) 1960 1970 

 

1981 1991 2001 2011 

População ativa no setor 
secundário 

28,9 32,3 38,7 37,4 35,1 27 

Operários industriais 30,6 34 36 34,3 30,3 22,7 
Fontes: INE, Censos. 
 
Na divisão internacional do trabalho, enquanto em alguns países o 

operariado revela tendências de diminuição, noutras partes do globo ele está a 
aumentar de importância e na atual estrutura de classes portuguesa os 
operários constituem 22,7% da população ativa (Quadro 1). Para esta classe 
social são transpostas as dominações económica, política, social, cultural e 
simbólica impostas por determinadas classes em época comummente designada 
de   “neoliberal”   (Atkinson,   2010),   cujas   consequências   são   acentuadamente  
visíveis no plano das condições de trabalho, de emprego e salariais e 
igualmente no exercício básico de direitos consagrados pela modernidade, entre 
eles o da participação social e política. 

O desenvolvimento de uma sociologia à escala individual, como propõe 
Bernard Lahire (2002), permitirá a construção de retratos sociológicos de 
operários militantes na sociedade portuguesa, perante um cenário de mudanças 
e de continuidades da condição operária entre a década de 60 do século 
passado e a atualidade.  

Que fatores sociais constroem condições de cidadania e de ação coletiva 
por parte dos indivíduos pertencentes às classes sociais mais desfavorecidas, 
como é o caso dos operários? Os eixos teórico-metodológicos avançados por 
Lahire permitirão compreender as consequências dos constrangimentos / 
possibilidades estruturais e institucionais, as culturas de classe e políticas, as 
socializações, as identidades culturais operárias (Costa e Guerreiro, 2009) e os 
contextos de envolvimento significativos para a sua mobilização coletiva, a 
relevância das condições e modos de vida, as trajetórias sociais, os padrões 
culturais e os seus quadros de interação (Costa, 2008), os círculos normativos 
(Elder-Vass, 2010) e as esferas do quotidiano, as relações de sociabilidade, as 
pertenças associativas e a adesão a determinados atores coletivos (partidos, 
sindicatos e associações de vária ordem), que, conjuntamente, explicarão o 
engajamento operário na história portuguesa contemporânea. 



Nuno Nunes, Inês Pereira e Tiago Carvalho 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 
 

124 

Procura-se construir uma análise sociológica das conquistas, tensões e 
desafios atuais do movimento operário português e da sociedade portuguesa 
em geral quanto à cidadania económica dos operários ou, mais concretamente, 
à participação democrática nos locais de trabalho, mas igualmente em relação à 
sua participação extralaboral na construção do Portugal moderno, 
relativamente aos períodos ditatorial, revolucionário e fase atual de 
modernidade inacabada. 

 

3. Transformações das dinâmicas culturais: entre o local e o global  

Também ao nível cultural importa focar as transformações ocorridas e 
verificar com uma diversidade de militantes a constituição de universos 
culturais vivenciados nas associações e nos contextos em que estas se inserem. É 
essencial indagar não só as alterações nas práticas culturais, mas também como 
estas se inserem no âmbito mais lato de identidades culturais e esferas 
quotidianas. As histórias de vida permitem reconstituir estas mudanças ao 
possibilitarem a comparação das atividades desenvolvidas em diferentes 
períodos e gerações. 

Assim, as associações e os militantes nelas envolvidos desempenham um 
papel fulcral no desenvolvimento de práticas e identidades culturais. A sua 
importância é vital no desenvolvimento de modos de vida dos militantes 
associativos,   sendo   para   isso   essencial   aceder   às   suas   “narrativas   de   si”.   As 
associações são, neste sentido, um lugar privilegiado de desenvolvimento de 
dinâmicas e práticas culturais que estão expostas a influências globais, mas são 
apropriadas localmente.  

É importante explicitar que as associações e os militantes associativos se 
inserem num contexto marcado por dinâmicas globais. Assim, a distensão das 
relações sociais no espaço-tempo aproxima e intensifica a relação entre locais, 
resultando, mais do que numa cultura global, em processos transnacionais de 
apropriação local tendo em conta as condições sociais e históricas pré-existentes 
(Giddens, 1998; Featherstone, 1999).  

Há, assim, que ter em conta processos tanto endógenos como exógenos 
relativamente ao desenvolvimento de dinâmicas de identidade cultural (Costa, 
2008), sendo as associações um local privilegiado de desenvolvimento de 
relações comunitárias. São, nesta medida, fulcrais na constituição de processos 
endógenos, na medida em que participam no desenvolvimento de atividades 
culturais, sobretudo as associações culturais e recreativas. Mas a estes processos 
devem-se também adicionar dinâmicas exógenas que influenciam as práticas 
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desenvolvidas e que acabam por se mesclar na apropriação local. Assim, a 
identidade cultural depende não só de dinâmicas internas, mas também das 
vivências dos militantes associativos, das múltiplas experiências quotidianas 
em que se encontram inseridos e dos processos de globalização cultural 
vigentes. É, assim, possível que as gerações de militantes associativos mais 
recentes, cujos processos de socialização diferem dos seus antecedentes, tenham 
referências culturais diferentes e que são trazidas para o campo associativo. 

No que se refere a processos exógenos há que perscrutar o efeito da 
globalização no desenvolvimento da identidade cultural dos militantes 
associativos. Assim, deve-se evitar conexões lineares entre território, cultura e 
identidade, já que a mobilidade acentua a fragmentação cultural. No que às 
histórias de vida diz respeito e em termos culturais, os percursos de vida são 
marcados por sequências não lineares e deterministas marcadas por múltiplos 
contextos de socialização em que as identidades e culturas se encontram em 
circulação (Carmo e Simões, 2010). No estudo destas questões importa ter em 
conta como a globalização cultural, nas suas múltiplas vertentes, envolve a 
transformação de identidades culturais locais. Além da maior possibilidade de 
deslocação entre lugares, há que ter também em conta a forma como os meios 
de comunicação são fulcrais na difusão de produtos culturais diversos. A 
criação de uma identidade cultural (local) está dependente não só do contexto 
local e de toda a história associada, mas também das múltiplas influências 
globais. 

O associativismo tem um papel fulcral na criação e fortalecimento de uma 
identidade cultural ao unificar a experiência de diferentes gerações e grupos, 
conferindo significado social aos atos coletivos. 

Aceder ao conjunto de narrativas e à sua análise ajudará a entender de que 
forma se alteraram as dinâmicas culturais no seio das associações. Percecionar e 
analisar histórias de vida de diferentes gerações permitirá uma análise das 
mudanças e dos processos macroestruturais da sociedade portuguesa (Almeida 
e outros, 2007). As entrevistas aos militantes associativos de diferentes gerações 
ajudará a perscrutar as mudanças culturais, nomeadamente a articulação entre 
identidade cultural e ação coletiva num espaço em que os jovens têm um papel 
ativo na reconfiguração do legado político e cultural. O conjunto das histórias 
de vida de militantes associativos é, assim, importante para compreender como 
se processou a passagem de vivências associativas localizadas para outras cujas 
referências estão associadas a dinâmicas globais e que são localmente 
apropriadas e moldadas pelo passado histórico.  
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É possível exemplificar o quadro teórico até agora traçado de 
transformações das dinâmicas culturais em que as associações se inserem 
através de trabalho de campo (e múltiplas interações com os agentes no terreno) 
realizado no concelho do Barreiro. Pode-se aventar a hipótese de que neste 
concelho as associações constituem um locus de transformação e afirmação de 
uma cultura local num contexto marcado pela pós-industrialização, 
suburbanização, globalização e desigualdades sociais, ou seja, cruzam-se aqui 
dinâmicas endógenas e exógenas. O mesmo é dizer que as dinâmicas recentes 
tiveram um impacto na transformação cultural das próprias associações e das 
práticas culturais daquele local: de uma cultura marcadamente operária 
operou-se uma transformação que tem em conta processos endógenos 
(especialmente a desindustrialização) e processos culturais de âmbito global4. 

Em particular a emergência de associações culturais ligadas à música e 
que se apoiam no tecido social previamente existente e que continuam, ainda 
que por outra via, a tradição recreativa. A continuação da tradição faz-se hoje 
fortemente influenciada por diferentes formas de música que são suportadas 
por um conjunto de indivíduos e militantes associativos cuja socialização foi 
feita já fora das fábricas e cujo trajeto é marcado por maior escolarização e 
maior independência relativa face ao contexto local. Assim, e focando os jovens, 
estes são, provavelmente, protagonistas de mudança social que devem ser 
focados relativamente às questões culturais, uma vez que são um segmento 
mais escolarizado, com agendas e valores contrastantes/diferentes das 
anteriores gerações.  

No fundo há uma apropriação por múltiplas vias (Internet, escola, 
mobilidade, etc.) que se reconstituem na reapropriação e transformação de uma 
identidade cultural em constante mutação. Estas práticas culturais podem ser 
perspetivadas como efetivando relações sociais. O conjunto dos eventos 
organizados por estas novas associações é fulcral no suporte e intensificação de 
um certo sentido de comunidade. 

 

4. Biografias digitais: histórias de militantes tecnológicos  

As tecnologias de informação e comunicação tornaram-se causa e motivo 
de contestação social. O acesso à informação e aos seus mecanismos de 
produção, bem como as próprias condições de produção e uso de software 
surgem, num mundo em acelerado progresso tecnológico, numa sociedade 

                                                        
 
4 Ver: http://myplacefp7.wordpress.com/2012/09/17/youth-community-and-music-in-barreiro/ 
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baseada no progresso científico, na tecnologia e na circulação (ou fechamento) 
da informação, como um dos principais palcos do conflito social. Se na nossa 
sociedade contemporânea quem controla os meios de informação controla o 
mundo, ou uma boa parte dele, é expectável que estes se tornem arenas de 
contestação e que uma parte da ação dos movimentos sociais contemporâneos 
vise, precisamente, a sua apropriação e ocupação (Sáez, 2004).  

A sociologia dos movimentos sociais, atenta às mudanças sociais e aos 
novos projetos de transformação social daí decorrentes, tem dedicado alguma 
atenção à relação entre os movimentos sociais e a tecnologia, debatendo 
principalmente o uso da Internet enquanto ferramenta tecnológica, mas 
também o aparecimento de movimentos tecnológicos envolvidos no centro de 
uma luta pelo acesso e controlo da tecnologia.  

A importância acrescida da tecnologia nos movimentos sociais faz emergir 
um conjunto de novas personagens, de novos militantes tecnológicos e também 
de novos focos de interesse na análise sociológica biográfica do ativista. Ou seja, 
a investigação sociológica sobre ativismo pode e deve compreender a biografia 
digital do militante tecnológico, a sua relação com a tecnologia e as suas 
experiências no ciberespaço, assumindo-se logo à partida que esta biografia 
digital será fulcral sob todos os pontos de vista. Por outro lado, assistimos a um 
protagonismo crescente dos movimentos – e dentro deles, dos indivíduos – com 
um grau de expertise tecnológica mais significativo e com uma identidade 
digital mais reforçada; o que traz interessantes consequências do ponto de vista 
do impacto social dos movimentos mas também da própria identidade coletiva 
construída no seio do movimento social.  

Sugerimos assim, no âmbito da investigação sobre movimentos sociais 
contemporâneos, a recolha de narrativas sobre as experiências digitais dos 
atores que protagonizam o conflito social. Este artigo é, também, produto de 
algumas experiências neste âmbito, em trabalhos conduzidos junto do 
movimento do software livre, do movimento anti-globalização e do movimento 
pelo acesso digital (Pereira, 2009). A título de exemplo, propomos atentar em 
três ideais-tipo de militante tecnológico, que resultam – também – das 
experiências digitais e que nos foi possível contactar no âmbito das três 
pesquisas mencionadas.  

Em primeiro lugar, o militante tecnológico do século XXI é um ativista 
amplamente conectado, que se move num espaço diverso, atravessado por 
diferentes fluxos, é um ativista em rede. A Internet permite-lhe estar a par de 
um conjunto alargado de causas globais (circunscritas a determinado território, 
mas ecoando, pelas auto-estradas da informação, por outras partes do mundo). 
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Por outro lado, a circulação acelerada de informação, de forma sincrónica, 
através das novas tecnologias de informação, permite não apenas uma 
circulação generalizada da informação, mas também o desenvolvimento de 
ações concertadas, através dos vários meios de comunicação disponíveis (e-mail, 
fóruns, redes sociais, mailing lists, etc.), quer numa escala local, permitindo a 
convocatória eletrónica para manifestações e outros eventos, quer numa escala 
global, através da organização concertada de eventos simultâneos. O 
aparecimento de ferramentas de escrita colaborativa como as wikis constitui um 
bom exemplo de uma ferramenta de convergência que pode ser utilizada entre 
membros de um mesmo movimento enraizado no espaço local. Neste sentido, 
este militante tecnológico tem, ou pode ter, um amplo conhecimento de 
diversas causas relevantes, com as quais pode simpatizar à sua escolha. Por 
outro lado, pode organizar ações conjuntas com uma miríade de associações ou 
participar em eventos globais. Na sua mão tem ainda ferramentas para se 
manter em contacto com militantes tecnológicos noutra paragens.  

Este militante tecnológico do século XXI é também um expert informático, 
um hacker. Segundo Himanen (2001), ao invés de um criminoso, um hacker deve 
ser encarado como um expert, um entusiasta do seu trabalho. Neste sentido, um 
hacker pode ser um especialista e um entusiasta de qualquer área artística ou 
científica. Ao entusiasmo soma-se um interesse maior na criação e no desafio da 
obtenção de ganhos a partir do trabalho. Entusiasmo criativo que desemboca 
num conjunto de novos questionamentos em torno da questão da propriedade, 
que a nova economia estendeu ao controlo sobre a informação a um nível sem 
precedentes. A ética dos hackers originais assentava na partilha e abertura do 
conhecimento e na partilha da informação, na ideia de que o conhecimento 
tecnológico deve ser público, e muitos ativistas dotados de competências 
tecnológicas avançadas e de uma firme intenção de desenvolver trabalho 
apoiam a ideia de um ciberespaço aberto e livre, sem fronteiras nem entraves.  

A questão das novas tecnologias levanta ainda uma terceira questão, ao 
abrir espaço para um outro tipo de militante tecnológico: o ativista anónimo ou 
fragmentado, que permanece invisível ou se reparte por uma multiplicidade de 
espaços de conflito virtuais ou físicos. A contestação contemporânea sugere, 
assim, novos temas para o eterno debate entre movimento e instituição, 
sugerindo, para lá das organizações de movimentos sociais e das massas de 
ativistas, a possibilidade de conduzir um ativismo a la carte, que decorre num 
espaço privado entre o indivíduo e a máquina, em relativo isolamento e 
anonimato. O espectro é amplo: desde as petições virtuais até aos ataques 
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informáticos, passando pela divulgação de comunicados e denúncias em sites e 
plataformas diversas. Do ponto de vista dos atores envolvidos, estas ações, que 
constituem também uma reinvenção dos repertórios contestatários, oscilam 
entre uma ação individual e esporádica até uma ação mais ou menos 
concertada, uma improvisação coletiva entre indivíduos ligados em rede mas 
de forma efémera e apenas semi-concertada (veja-se, por exemplo, o caso de 
Anonymous), fora dos conceitos tradicionais de movimento ou instituição.  

No seu estudo sobre a utilização das tecnologias de informação em 
associações e movimentos sociais da América do Sul, Oswaldo León e os seus 
colegas (2004) apontam para a persistência de problemas técnicos de 
conectividade, para a fraca literacia digital, também entre os membros de 
organização de movimentos sociais, e para os problemas do idioma (já que a 
Internet continua a ser maioritariamente em inglês). Neste sentido, a utilização 
de técnicas inovadoras por parte dos movimentos sociais, ainda que vista como 
uma vantagem inequívoca, está desigualmente distribuída entre os atores e 
encontra-se aquém do seu potencial. A tecnologia, nos movimentos sociais 
como na sociedade em geral, nem sempre consegue cumprir os sonhos que lhe 
são atribuídos. Uma das utopias comummente associadas à sociedade de 
informação parte da ideia de que, enquanto os bens centrais noutro tipo de 
sociedades – por exemplo a terra ou o capital – estão necessariamente 
distribuídos de forma desigual, a informação, mercadoria nuclear do mundo 
em que vivemos, pode ser possuída por todos. Esta ideia, que tem sido 
propagada de forma entusiástica pelos defensores da revolução tecnológica, fica 
infelizmente muito aquém da realidade. O acesso à informação depende 
fortemente do acesso aos seus suportes e vias de transmissão e depende 
também das competências pessoais para a controlar, utilizar e potenciar.  

 

5. O desafio das desigualdades sociais no estudo do movimento operário 

e dos movimentos sociais 

Entre as desigualdades sociais e a ação coletiva situam-se relações sociais 
decisivamente estruturantes das sociedades contemporâneas: as relações de 
globalização económica e da divisão internacional do trabalho, a relação capital 
/ trabalho, as relações entre recursos económicos, culturais, sociais e simbólicos, 
as relações de classe e de género, as relações de dominação social, simbólica e 
cultural, as relações de poder, organizacionais e de autoridade, as relações de 
credenciação escolar e de qualificações sociais, as relações institucionais e dos 
atores coletivos, as relações de construção ideológica e de identidade política, as 
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relações de integração social e conflito, as relações de pertença associativa, de 
distanciamento político e de exclusão social. 

Tal como a emergente sociedade do conhecimento e da informação 
introduz novas desigualdades que, tendencialmente, espelham as divisões 
sociais precedentes (Mossberger et al, 2003; Hamelink, 2000), o acesso à Internet 
e a outras infra-estruturas tecnológicas é fortemente condicionado e desigual. 
Os motivos para esta desigualdade são diversos e prendem-se com questões 
físicas e espaciais (os lugares estão desigualmente conectados), financeiras (o 
acesso e principalmente o acesso de qualidade tem custos que podem ser 
incomportáveis), de literacia (a capacidade para utilizar de forma abrangente a 
Internet encontra-se desigualmente distribuída e é profundamente diferente 
entre países, classes sociais, escalões etários e nível de habilitações) e sociais e 
políticas (o acesso é controlado de diversas formas, em muitos países há casos 
explícitos de censura, mesmo nos contextos mais abertos há determinadas 
utilizações que são sancionadas). 

Responder ao problema sociológico das relações entre desigualdades 
sociais e ação coletiva nas esferas do trabalho, das práticas culturais e das 
sociedades do conhecimento, a partir das   “narrativas   de   si”   de   militantes  
associativos, poderá constituir uma forma útil de aprofundar o estudo do 
movimento operário e dos movimentos sociais na sociedade portuguesa. É isso 
que nos propomos continuar a construir, a partir da base que agora 
apresentamos. 
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O sindicalismo orgânico proposto pelo Integralismo Lusitano e o nacional-

sindicalismo 

 
Nuno Simão Ferreira1 

 
O Integralismo Lusitano defendia a estabilidade social e elogiava a ruralidade 
em face da perversão urbana: industrialização e cosmopolitismo. 

Nos seus postulados doutrinários, ao sufrágio universal o Integralismo 
opunha a representação corporativa dos núcleos tradicionais: família, 
município, profissões, sindicatos e corporações. Ao capitalismo demoliberal e 
burguês, o corporativismo. Ao sindicalismo revolucionário, bolchevique e 
socialista, o sindicalismo orgânico. 

O Integralismo Lusitano apresentava, ainda, uma série de propostas 
concretas essenciais à unidade: necessidade de um rei, como um líder único e 
incontestado que fosse o árbitro e unificador da sociedade; corporações, como 
forma de impor a união das classes e resolver a questão social; o predomínio a 
conferir a nível económico à agricultura e à província, consideradas como berço 
das  virtudes  da  “raça”,  às  quais  se  opunham as cidades e as indústrias.   

A profunda desconfiança em relação à sociedade burguesa e capitalista era 
uma tónica no seu ideário, sobretudo agravada pela institucionalização da 
sociedade demoliberal republicana. Acusavam-na de ser a responsável pela 
sobrexploração operária, pela usura desenfreada, pelo capital especulativo e 
pelo peso conferido à burguesia no tecido da sociedade industrial. 

No modelo que os integralistas apregoavam, de uma monarquia integral, o 
corporativismo desempenhava um papel deveras importante, por ser a estrutura de 
combate, pela imposição de uma nova disciplina social (não só baseada nos bens 
materiais, mas sobretudo no mérito e no prestígio) e por ser uma arregimentação das 
classes trabalhadoras e populares na projecção da totalidade social.  

                                                        
 
1 É investigador de História Contemporânea, doutorando em História Contemporânea pela 
Faculdade de Letras de Lisboa e professor profissionalizado de História do 3.º ciclo do ensino 
básico e secundário. É, ainda, membro-investigador  externo  do  grupo  “Autoritarismo,  Memória  
e  Direita”  da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Colabora com a revista 
História. Lusíada, da Universidade Lusíada de Lisboa, a Comissão Portuguesa de História 
Militar, a revista Clio, do Centro de História da Universidade de Lisboa e a revista Locus, do 
Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.  
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Alberto  de  Monsaraz,  aproveitando  o  “terror”  ocasionado  pelo  impacto  do  
pós-guerra e pelos acontecimentos internacionais, que atingiram sensivelmente 
as classes conservadoras, publicou a Cartilha do Operário, onde atacou 
simultaneamente a desordem e a anarquia no quotidiano, conquistando as boas 
graças dos conservadores. 

Na Cartilha do Operário (1919)2, Monsaraz evidencia os dois pilares da 
concepção corporativa: organização do sector produtivo (empresa e oficina) e a 
organização sindical, que pressupunha o sindicato misto, regulamentado pelo 
contrato colectivo de trabalho, evitando assim possíveis esmagamentos dos 
mais débeis, que seriam sempre os operários. 

Na Cartilha do Operário, embora Alberto de Monsaraz falasse ao operário 
do equilíbrio social assente na família, na propriedade, na autoridade e na 
religião, o seu pensamento dirigia-se à resposta que a monarquia poderia 
oferecer à questão social ou ao conflito entre capital e operariado. A resposta de 
Alberto de Monsaraz inspirou-se amplamente no pensamento da doutrina 
social da Igreja, preconizada pelo papa Leão XIII na sua encíclica Rerum 
Novarum, de 1891. A doutrina social da Igreja afigurava-se ao entendimento 
integralista como um caminho orientador da sociedade para a realização da 
felicidade, através da explicitação da lei natural, que era o fundamento das 
relações sociais.   

A monarquia salvaguardava os interesses dos operários, apoiados pelos 
seus órgãos económicos: empresa, oficina e sindicato.  

A empresa era definida como grupo de indivíduos que operava em 
qualquer ramo produtivo. A empresa podia ser individual ou colectiva, 
devendo ser organizada de forma a garantir ao operariado não ser explorado 
em função da obtenção dos lucros, em criar uma legislação social da empresa 
que concedesse aos operários possibilidades para o seu desenvolvimento 
material e espiritual, impedindo a entrada de ambiciosos que só queriam 
enriquecer.  

A oficina era uma organização vital para a boa regulamentação do 
trabalho, e seria simultaneamente o ponto de partida para o aperfeiçoamento 
profissional do operariado. Cada oficina seria estabelecida por uma organização 
profissional e um pilar para a formação do sindicalismo orgânico, uma das 
bases inevitáveis da monarquia integralista.  

O sindicato seria autónomo, regulado produtivamente em relação à 

                                                        
 
2 Monsaraz, Alberto de, Cartilha do Operário, Lisboa, Alberto Monsaraz (Conde de Monsaraz), 
1919. 
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utilidade social e à harmonização das pretensões entre os operários e os patrões. 
Essa harmonização concretizar-se-ia no contrato colectivo de trabalho: 

(...) assim, tem de ser organizado o trabalho de forma a que entre patrões e 
operários volte a existir a mesma cooperação e as mesmas relações amistosas. 
O capital é necessário para desenvolver a indústria. O trabalho é necessário 
para produzir. De forma que entre um e outro há uma comunidade de 
funções. Um sem outro nada é. Os dois juntos constituem duas modalidades 
do mesmo todo, absolutamente necessário ao bom andamento da produção3. 

Ao sindicato competia a fixação de preços dos produtos, tendo em vista 
desactivar a lei republicana da livre concorrência. Com esta medida económica, 
o consumidor lucraria muito mais, pois a concorrência só se faria sentir na 
qualidade dos produtos.  

A organização operária suportava a criação de sindicatos de produção, 
como meio de assegurar a sua liberdade do jugo esmagador do capital e do 
lucro.    

As relações entre capital e trabalho deviam ser pautadas pela organização 
profissional sob a forma de sindicatos mistos entre operários e patrões4. Os 
sindicatos mistos teriam em conta o carácter social da produção, que estaria ao 
serviço das necessidades consumidoras da sociedade, e pelo carácter cristão da 
produção, de forma a garantir uma moral equilibrada entre o lucro e o trabalho, 
impedir a usura de uns e a inveja de outros, apresentar os verdadeiros deveres 
e direitos. 

 O nacional-sindicalismo5 apresentou uma natureza compósita sob o 
ponto de vista organizativo, em que um centro de fascistas, jovem e radical, 
dirigia uma organização que nas suas margens de província englobava os 
sectores mais conservadores e ultramontanos das elites locais. Aliás, este 
movimento representou o processo de fascização de um sector significativo do 
Integralismo Lusitano e conseguiu, até 1934, mobilizar um segmento 
importante da direita radical portuguesa6.  

                                                        
 
3 Idem, Cartilha do Operário, cit., p.32.  
4 A proposta integralista de sindicatos mistos baseou-se na teoria do papa Leão XIII, que 
defendia a formação de associações de socorros mútuos, de patronatos, de corporações 
operárias, destinadas ao aperfeiçoamento intelectual e moral dos trabalhadores, na sua defesa 
contra a miséria e o desemprego. Leão XIII sugeria, pois, o corporativismo, ao pugnar pela 
necessidade de unir patrões e operários em sindicatos mistos ou corporações.  
5 V.  em  Anexos,  Imagem  1:  “Símbolo  do  nacional-sindicalismo”. 
6 A propósito do pretenso papel vanguardista do movimento, Marcelo Caetano confidencia o 
seguinte: “(...)   teve   (Rolão  Preto)  a   esperança  de  desempenhar  um  papel  político  na  Ditadura  
Militar, que se desvaneceu com a queda de Gomes da Costa. E foi dos que não levaram a bem o 
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Todavia, numa análise mais profunda, havia o propósito claro de construir 
uma força política que reorganizasse em bases fascistas o que restava do 
Integralismo Lusitano e servisse de plataforma à recuperação de parte da Liga 
28 de Maio, evitando a sua integração na União Nacional7.  

A estrutura central organizativa do movimento foi constituída pelo grupo 
fundador do Revolução, que em Lisboa imprimia o ritmo e assegurava os postos 
fundamentais de direcção.  

A recuperação da máquina política local integralista foi sobretudo obra de 
Rolão Preto8, que desde os anos 20 detinha uma influência crescente no sector 
juvenil, coadjuvado por Alberto de Monsaraz.  

Crente na força da sua implantação nacional e da sua acção política, o 
nacional-sindicalismo deixou progressivamente de se definir como um mero 
movimento económico-social e esboço da organização corporativa para resgatar 
o seu papel de força continuadora e vanguardista no âmbito da Ditadura 
iniciada pela Revolução Nacional.  

Os seus estatutos definiam o nacional-sindicalismo como um movimento 
de doutrina e de acção que se propunha realizar em Portugal a revolução 
nacional dos trabalhadores.  

O nacional-sindicalismo definiu-se como um exército regular destinado a 
defender a pátria do assalto dos inimigos e impor, se preciso fosse, as medidas 
consideradas como indispensáveis à sua salvação.  

Os primeiros projectos de organização do nacional-sindicalismo foram 
elaborados por António Pedro no Verão de 1932. Ele surgiu como uma força 
económica e social destinada a ser o embrião do novo sistema corporativo e 
também como força vanguardista da construção de um Estado nacionalista9.  

                                                                                                                                                                   
 
sucesso de Salazar e discordaram dos seus métodos serenos e reflectidos. Sendo como era o 
nacional-sindicalismo a facção mais dinâmica de entre as que apoiavam a nova ordem de coisas 
e contando como contava com numerosas simpatias entre os tenentes que a defendiam, tudo 
parecia indicar que a Ditadura portuguesa, em 1933, iria adoptar rumo semelhante ao fascismo 
italiano”. Caetano, Marcelo, Minhas Memórias de Salazar, s. l. (Lisboa), Editorial Verbo, 1977, 
p.71.    
7 Os primeiros regulamentos não realçavam o carácter de uma chefia pessoal, devendo a 
organização ser dirigida por um directório de seis membros representativos de uma estrutura 
pré-corporativa. Só em 1933 é que Rolão Preto assinaria os estatutos mais próximos do modelo 
fascista, consoante o desenvolvimento da radicalização anti-salazarista.  
A 7 de Fevereiro de 1933, Rolão Preto, Alberto de Monsaraz, Mira da Silva, Álvaro de Sousa 
Rego, José Cabral, António de Sousa Rego e Abílio Pinto de Lemos assinavam uma carta onde 
especificavam e reafirmavam os princípios nacionais-sindicalistas orientadores da acção política 
a desenvolver. 
8 V.  em  Anexos,  Imagem  2  “Fotografia  de  Rolão  Preto”.   
9 Como o nacionalismo do nacional-sindicalismo recolheu a contribuição integralista e dela não 
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 Esta duplicidade de propósitos ambíguos e típicos dos movimentos 
fascistas significava a presença do sindicalismo nacional como ideologia, o que 
permitia iludir o carácter partidário do movimento. Num modelo de perguntas 
e respostas, Rolão Preto elucida-nos acerca da essência do sindicalismo 
orgânico e das suas implicações na organização do Estado, na sociedade, 
economia e no mundo laboral. 

– O que é o Sindicalismo? 

– É a organização da Produção tendo por base o Sindicato.  

– O que é um sindicato? 

– É o grupo económico-social constituído por trabalhadores dum mesmo 
“elemento”  da  Produção.   

(…)  Como  se  organiza  um  sindicato? 

– O sindicato é uma associação livre de trabalhadores que se organiza 
segundo os estatutos que a tradição sindical já consagrou.  

– Os sindicatos têm personalidade jurídica perante a legislação portuguesa? 

– Os sindicatos agrícolas têm personalidade jurídica.  

O Sindicalismo Orgânico considera fundamental o reconhecimento dessa 
personalidade para todos os sindicatos10. 

O esquema do sindicalismo orgânico seria constituído por sindicatos de 
operários e patronais, constituindo a solidariedade. Às corporações caberia a 
mutualidade e ao Estado Integral assegurar a justiça.  

O ideal-tipo organicista seria a solução: 

“negamos  a  dissociação  dos  elementos  da  Produção  Nacional,  isto  é,  negamos  
a existência isolada de classes, artifício que põe em litígio os componentes 
necessários dum mesmo todo11”   e   “o  Equílibrio   Social   Português   e   a   Justiça 
equitativa na Vida dos Portugueses dependem exclusivamente de uma 
Orgânica Nacional definida na Autoridade forte independente e na Nação 
Orgânica  através  dos  seus  grupos  administrativos,  sociais  e  económicos”12 .  

                                                                                                                                                                   
 
se diferenciou, o primeiro princípio dos Estatutos definia Portugal como sendo “eterno”, uma 
pátria (sentimento) que era “uma  realidade  imposta  pela  Terra,  pelo  Clima,  pela  Língua,  pelos  
Costumes,   pela   Raça,   pela  História”; e também como sendo uma nação, considerada eterna, 
como razão básica da existência, que afirmar-se-ia através dos corpos naturais: província, 
região, grupo económico, etc, “é  uma  realidade  económica  indispensável  à  vida  humana,  social-
económica  e  política”. 
10 Preto, Rolão, Balizas / Manual do Sindicalismo Orgânico, 3.ª ed., Lisboa, Edições UP/Colecção 
Estudos Sociais, s. d., pp.17 e 18.  
11 “A  orgânica  do  Estado   integral/   II   princípio  da  produção”,  Revolução, Ano I, n.º 179, 29 de 
Setembro de 1932, p.3. 
12 “II  Princípio  do  N.S.”,  Página do Operário, n.º 18, 19-11-1932, p. 3. 
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O modelo do sindicalismo orgânico era baseado no corporativismo 
integral do Integralismo Lusitano, agora sem rei. Este corporativismo modelou 
a organização política proposta para o nacional-sindicalismo, baseado na 
negação do indivíduo, enaltecendo a família juntamente com o município, os 
sindicatos, as profissões e outros corpos naturais da nação como sendo 
elementos indissociáveis da nova organização da representação nacional. Uma 
representação não política, mas orgânica, com uma Assembleia Nacional 
unicamente composta por representantes destes corpos.  

Rolão Preto define-nos o conceito de sindicalismo orgânico: 

é  aquele  em  que  os  sindicatos  que  representam  os  “elementos”  duma  mesma  
categoria de Produção são os seus órgãos naturais dentro do plano que 
estabelece o seu acordo13. 

A corporação seria o órgão que resultaria do acordo dos elementos da 
produção: 

– Como é formada? 

– Por delegações dos sindicatos do Capital e do Trabalho, isto é, Capital 
técnico e mão-de-obra.  

– A corporação é um grupo numeroso à semelhança dum sindicato? 

– Não. A corporação   é   um   “conselho”   partidário   reduzido,   em   que   os  
elementos representativos dos sindicatos estão em igual número e em iguais 
condições. 

– (…)  mas  na  Corporação  há  igualdade  ou  há  dirigentes? 

– Na Corporação há uma organização horizontal; os seus elementos realizam 
ali a igualdade social-económica. Isto é, no trabalho há dirigentes e dirigidos: 
hierarquia. Na representação corporativa há igualdade de direitos e de 
deveres. 

– Quais são as funções da corporação? 

– Compete à Corporação a elaboração dos regulamentos de trabalho, a 
organização da Produção, os contratos colectivos de trabalho, a resolução 
arbitral dos conflitos sindicais, os salários e as horas de trabalho.  

– O que é um contrato colectivo de trabalho? 

– É um contrato entre os sindicatos representados na Corporação e as 
empresas. Por ele os sindicatos obrigam-se juridicamente a executar, em 
determinadas condições, um trabalho combinado.  

– A Corporação é, pois, um órgão do acordo sindical dentro do Estado? 

– Evidentemente. A corporação essencial é um órgão do Estado Corporativo.14 

                                                        
 
13 Preto, Rolão, Ob. cit., p. 21. 
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Tanto   os   “12  Princípios  de  Produção”   como  os   “Princípios  do  Nacional-
Sindi-calismo”15 davam um destaque óbvio ao mundo do trabalho e à 
economia, a ser dirigida pelo sistema corporativo16, já que  

tudo é Produção. A Produção tem de ser o conjunto orgânico de todos os 
elementos que para ela concorrem. A Produção tem de ser organizada e 
coordenada pelo Corporativismo17, e o Estado tem de confundir-se com a 
Nação. O Estado Nacional-Sindicalista será um estado de Trabalhadores e só 
de Trabalhadores, garantindo a todos os Portugueses que trabalham os justos 
Seguros Sociais, através dos Sindicatos e das Corporações sempre que as 
condições de Vida o exijam.18  

Ao contrário do nacional-socialismo de Hitler, o nacional-sindicalismo de 
Rolão Preto reconhecia que a propriedade era “...   um   direito   sagrado,   por  
interesse  da  Produção  e  por  interesse  nacional”19 e que a “propriedade  Privada  
e o Capital têm uma função social imprescindível como a Técnica e a Mão-de-
Obra têm a sua. Possuir é um Direito  Natural”. Todavia, seria “necessário  que  a  
extensão  da  posse  seja  definida  e  limitada  em  função  da  utilidade  social”20.  

Negava-se a “...solidariedade  do  proletariado  universal  por  cima  e  contra  
as  fronteiras  sagradas  das  nações”21. Este tópico remete-nos à questão que Rolão 
Preto nos aborda acerca da diferença entre o sindicalismo revolucionário e o 
sindicalismo orgânico. 

                                                                                                                                                                   
 
14 Preto, Rolão, Ob. Cit., pp. 21, 23 e 24. 
15 Tinoco, António L., A Revolução Nacional dos Trabalhadores. Princípios-Doutrina, Lisboa, Edições 
UP/ Estudos Sociais, 1933. V. em Anexos, Imagem 3.  
16 O sistema corporativo nacional-sindicalista era semelhante ao integralista, inspirando-se 
ambos na doutrina e acção social da Igreja, teorizadas nas encíclicas Rerum Novarum (1891), de 
Leão XIII, e na Quadragesimo anno (1931), de Pio XI. Ambas as encíclicas pugnavam pela 
formação de associações de socorros mútuos, de associações patronais, de corporações 
operárias, destinadas ao aperfeiçoamento intelectual e moral dos trabalhadores, na sua defesa 
contra a miséria e o desemprego. A Igreja, na tentativa de solucionar a questão social, propôs o 
corporativismo, ao defender a necessidade de unir patrões e operários em sindicatos mistos ou 
corporações que substituíssem os conflitos por uma cooperação entre as classes. No entanto, 
Rolão Preto considerava que os sindicatos mistos, ao juntarem elementos de produção com a 
mão-de-obra, não seriam muito sustentáveis: “a  prática  demonstrou  porém  que  esse  género  de  
sindicalismo  raras  vezes  se  mantém  com  resultado”. Preto, Rolão, Ob. cit., p. 17.  
17 “V  princípio  do  N.S.”,  Página do Operário, n.º 18, 19-11-1932, p. 3. 
18 “X  Princípio  do  N.S.”,  Página do Operário, n.º 18, 19-11-1932, p. 3.   
19 “A  orgânica  do  Estado  integral/  XIº  princípio  da  produção”,  Revolução, Ano I, n.º 179, 29 de 
Setembro de 1932, p. 3.  
20 “A  orgânica  do  Estado   integral/  VI  princípio  da  produção”,  Revolução, Ano I, n.º 179, 29 de 
Setembro de 1932, p. 3.   
21 “A  orgânica  do  Estado   integral/   III  princípio  da  produção”,  Revolução, Ano I, n.º 179, 29 de 
Setembro de 1932, p. 3.  
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– Que diferença há entre o Sindicalismo Orgânico e o Sindicalismo 
Revolucionário? 

– O Sindicalismo Orgânico é um sindicalismo em profundidade, isto é: 
hierárquico, admitindo chefes e subordinados, dirigentes e dirigidos. Além 
disso é também um sindicalismo em profundidade neste outro sentido de que 
ele cria a solidariedade dos elementos da Produção desde a raiz ao fruto.  

– Exemplo do Sindicalismo Orgânico que mostre este segundo sentido? 

– A organização do Pão começa pela coordenação dos elementos que semeiam 
e colhem os cereais e vai até aos serviços da panificação, que têm, 
evidentemente, com os primeiros, interesses solidários. O preço do pão, 
pronto para a alimentação pública, é directa consequência do preço por que 
fica o cereal obtido pela lavoura.  

O Sindicalismo Revolucionário pretende realizar a igualdade na Produção 
negando a realidade dos dirigentes sem os quais não há trabalho possível. É 
um sindicalismo em superfície.  

– Como se realizou nesse ponto o sindicalismo revolucionário na Rússia 
Comunista? 

– Os dirigentes da empresa passaram a ser dirigentes políticos, indicados pelo 
partido.  

– O sindicalismo orgânico é assim um sindicalismo vertical, isto é fundado 
sobre  a  hierarquia  (…)22. 

Ligado ao tópico da distinção dos sindicalismos revolucionário e orgânico 
está a avaliação que iremos patentear que Rolão Preto fez acerca da falência da 
economia liberal capitalista e do erro de que enformava a economia 
colectivizada  marxista.   E   tudo   isto   para   fazer   o   enaltecimento   da   “economia 
colectiva  orgânica”. 

– Mas se a economia liberal faliu, e a economia colectiva de Karl Marx ou 
comunista também está errada, qual deve ser a economia do futuro? 

– A economia colectiva orgânica ou seja o Sindicalismo Orgânico.  

– Em que difere do comunismo? 

– Em que este quer a luta de classes e traz praticamente a ruína, a fome, 
esmagando o capital e a técnica em proveito dum partido político, o 
comunismo, que se arvora em defensor das massas operárias e é o seu algoz, e 
o Sindicalismo orgânico que preconiza o acordo dos elementos da Produção 
impondo deveres e marcando direitos a todos eles, capital, técnica e mão-de-
obra. É o tradicionalismo económico aplicado às conclusões da revolução da 
indústria moderna23. 

                                                        
 
22 Preto, Rolão, Ob. cit., pp. 22 e 23.  
23 Preto, Rolão, Ob. cit., p.11.  
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Previa-se que o Estado nacional-sindicalista não iria estabelecer uma nova 
tirania, pois a sua inspiração radicaria sempre no bem geral: 

a Economia Nacional pública e privada tem de ser disciplinada e orientada 
pelo Estado Técnico que deve dirigi-la e intervir nela sempre que essa 
necessidade se imponha para o bem comum ou colectivo24.   

O Estado seria o “chefe   da   Produção   nacional,   e   a   obrigatoriedade   de  
trabalhos que neste momento assiste a todos os portugueses”25. 

Os   “12   Princípios   de   Produção”   e   os   “Princípios   do   Nacional-
Sindicalismo”  patenteiam  o  anticapitalismo  do  movimento,  que   se  encontrava  
apegado ao imaginário de uma sociedade de pequenos produtores ameaçados 
pela concentração industrial e capitalista. 

Voltando ao tópico da avaliação que Rolão Preto fez acerca da economia 
liberal capitalista, há que destacar que o imaginário do nacional-sindicalismo 
continuava apegado ao ideal de uma sociedade de pequenos produtores e de 
pequenos sindicatos26 ameaçados pela crescente concentração industrial. O 
cartel, o trust, o capital financeiro, que não conheciam fronteiras, conduziriam 
por certo à morte das pequenas empresas e à proletarização das massas 
trabalhadoras, constituindo certamente as origens dos males e das injustiças 
que dariam azo ao fomento da rebeldia dos denominados “escravos  
modernos”.  

Na economia capitalista proliferavam os cartéis, acordos ou pactos 
comerciais estabelecidos entre várias empresas, geralmente do mesmo sector 
produtivo, que se organizavam para diminuir ou criar entraves à livre 
concorrência, combinar preços comuns de venda e controlar o mercado. Eis a 
visão de Rolão Preto ao focar as consequências nefastas da economia liberal 
capitalista.  

– Quais foram as consequências mais graves da economia liberal? 

1.º a concentração capitalista, isto é, a morte das pequenas empresas diante da 
concorrência livre daqueles que reuniam grandes capitais. As grandes 
concentrações de capitais ficam na história da economia individualista com os 
nomes de Cartel, Trust, Companhia, etc. 27 

                                                        
 
24 “VII  Princípio  do  N.S.”,  Página do Operário, n.º 18, 19-11-1932, p. 3.  
25 “A  orgânica  do  Estado   integral/  Xº  princípio  da  produção”,  Revolução, Ano I, n.º 179, 29 de 
Setembro de 1932, p. 3.    
26 Para Rolão Preto seria reconhecido aos almejados pequenos sindicatos um pequeno número 
de filiados, a aquisição de bens móveis e de raiz, e seriam enquadrados dentro dos limites 
impostos pelo interesse nacional.  
27 Preto, Rolão, Ob. cit., p. 6. 
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Este tema é, no entanto, clássico na direita radical portuguesa, na qual 
Rolão Preto foi o porta-voz das classes médias rurais e urbanas ameaçadas por 
aquilo que previa vir a ser o futuro do capitalismo liberal: um mundo dirigido 
por um capital anónimo que escravizaria os campos e transformaria a sociedade 
portuguesa num gigantesco corpo de proletários e de empregados de serviços. 
Rolão Preto continua a assinalar-nos as consequências do Estado liberal 
capitalista na economia: 

2.º a anarquia económica que deu origem à super-produção – excesso de 
produção – em alguns ramos da economia; o abuso da máquina que foi além 
das possibilidades do mundo actual e desorganizou o trabalho trazendo a 
miséria do proletariado e a morte das classes médias28.  

3.º a intervenção do capitalismo no governo dos povos, a qual se traduziu pela 
tirania do capitalismo sobre os parlamentos29. 

A solução da crise capitalista exigiria alterações na política económica que 
se traduziriam numa maior intervenção do Estado. A resolução da questão 
social representou, aliás, o argumento central da fundação do nacional-
sindicalismo. O movimento seria a interpretação racional de todas as 
reivindicações   dos   “oprimidos”   e,   igualmente,   o   triunfo   dos   interesses  
“sagrados”  da  comunidade  nacional  sobre  o  individualismo  e  os  seus  instintos.   

    Salazar resolvera a complexa questão financeira, mas urgia alterar e 
reformar o Estado segundo as propostas do corporativismo integral, única 
forma de estabelecer um maior equilíbrio da distribuição de riqueza, uma 
melhor distribuição da justiça social e eliminar a ameaça comunista.  

    Cabia ao Estado ou ao Estado nacionalista construir ou coordenar 
grandes tarefas intervencionistas e disciplinadoras no campo económico e 
social: nacionalizar o capital e os deserdados do capitalismo, disciplinar os 
patrões, organizar em harmonia social, impor salários mínimos, reformas e 
seguros sociais. 

 Relativamente à “economia   colectiva   de  Marx”, Rolão Preto criticava-a 

                                                        
 
28 Ultrapassadas as dificuldades do pós-I Guerra Mundial, uma era de prosperidade parecia ter-
se iniciado nos principais países capitalistas. Depressa, porém, surgiram nuvens negras no 
horizonte, uma grave crise financeira acompanhada por uma baixa muito acentuada e geral das 
cotações em Wall Street e por uma crise de superprodução que, apesar da acentuada descida 
dos preços, fazia que grande parte da produção agrícola e industrial não tivesse compradores. 
Assim, milhares de empresas, sobretudo pequenas e médias, tiveram de fechar. O desemprego 
aumentava e começava o círculo infernal da crise: se crescia o número de desempregados, 
diminuíam as possibilidades de consumo e mais e mais empresas iam à falência, originando um 
maior número de desempregados e assim sucessivamente. O cortejo do desemprego e da 
miséria alastrou a todo o mundo entre 1929 e 1932. 
29 Preto, Rolão, Ob. cit., p. 6. 
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por ter conduzido a um fracasso económico, ficando à mercê da crescente 
burocratização do Estado, que politizara o sindicalismo, e do parasitismo dos 
funcionários fabris, que aproveitando a não promoção do lucro, as empresas 
tinham-se tornado improdutivas e totalmente dependentes do erário do Estado. 
Eis as apreciações do autor: 

– Quem foi que deu à economia colectiva um sentido definido? 

 – Karl Marx.  

 – Há algum livro mestre de Karl Marx sobre o assunto? 

 – “Das  Kapital”  – O Capital.  

 – E qual foi o sentido que Marx deu à economia colectiva? 

 – O   sentido   revolucionário.   O   triunfo   da   “classe”   operária   sobre   todos   os  
outros elementos da Produção. 

 – Qual foi a base da ideologia de Marx? 

 – A luta de classes.  

 – A luta de classes tem, economicamente, uma base perdurável? 

 – A luta de classes é um erro. A Produção não pode resultar dum conflito 
entre os elementos da Produção mas sim do seu acordo30.     

      

                                                        
 
30 Preto, Rolão, Ob. cit., p. 9. 



O sindicalismo orgânico proposto pelo Integralismo Lusitano e o nacional-sindicalismo 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 

143 

ANEXOS 
 
Imagem 1 

             
                                Biblioteca de Nuno Simão Ferreira 
 
Imagem 2 

         
                                                   Arquivo de Nuno Simão Ferreira 
 



Nuno Simão Ferreira 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 
 

144 

Imagem 3 

                  
Biblioteca de Nuno Simão Ferreira 
 
Referências 

Fontes: 

“A  orgânica  do  Estado  integral/  III  princípio  da  produção”,  Revolução, Ano 
I, n.º 179, 29 de Setembro de 1932, p. 3. 

Monsaraz, Alberto de, Cartilha do Operário, Lisboa, Alberto Monsaraz 
(Conde de Monsaraz), 1919. 

Preto, Rolão, Balizas/Manual do Sindicalismo Orgânico, 3.ª ed., (Lisboa), 
Edições UP/Colecção Estudos Sociais, s.d. 

Tinoco, António L., A Revolução Nacional dos Trabalhadores. Princípios-
Doutrina, Lisboa, Edições UP/ Estudos Sociais, 1933.  

“V  princípio  do  N.S.”,  Página do Operário, n.º 18, 19-11-1932, p. 3. 
“VII  Princípio  do  N.S.”,  Página do Operário, n.º 18, 19-11-1932, p. 3.  
“X  Princípio  do  N.S.”,  Página do Operário, n.º 18, 19-11-1932, p. 3.  
 
 



O sindicalismo orgânico proposto pelo Integralismo Lusitano e o nacional-sindicalismo 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 

145 

Bibliografia  

Ferreira, Nuno Simão, O Pensamento Integralista de Alberto de Monsaraz. 
Dissertação de Mestrado em História Contemporânea, apresentada à Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, sob a orientação do Professor Doutor 
António Ventura, Lisboa, 2001.  

Mattoso, José (dir.), História de Portugal, 8 vols., Lisboa, Editorial Estampa, 
s.d. [1994].  

Medina, João, Os Primeiros Fascistas Portugueses/Subsídios para a História dos 
Primeiros Movimentos Fascistas em Portugal anteriores ao Nacional-Sindicalismo. 
Estudo Antológico, Separata de Vértice, Coimbra, 1978. 

Medina, João, Salazar e os fascistas. Salazarismo e Nacional-Sindicalismo: a 
história dum conflito 1932-1935, Lisboa, Livraria Bertrand, 1978. 

Medina, João, História de Portugal. Dos Tempos Pré-Históricos aos Nossos 
Dias, 15 vols., Alfragide,  Ediclube, s.d. [1993]. 

Pinto,   António   Costa,   “Nacional-sindicalismo”,   Dicionário Ilustrado da 
História de Portugal, vol. II, s.l. [Lisboa], Publicações Alfa, 1985, p. 25. 

Pinto, António Costa, O Nacional-Sindicalismo e Salazar: o fascismo 
português no período entre as duas guerras, Tese de Doutoramento, Florença, 
Instituto Universitário Europeu, 1992. 

Pinto, António Costa, Os Camisas Azuis. Ideologia, Elites e Movimentos 
Fascistas em Portugal, 1914-1945, Lisboa, Editorial Estampa, 1994. 

Rémond, René, Introdução à história do nosso tempo: do Antigo Regime aos 
Nossos Dias (Revisão científica de Jorge Miguel Pedreira), 1.ª ed., Lisboa, 
Gradiva, 1994.    

Rosas, Fernando e Brito, J. M. Brandão de (dir.), Dicionário de História do 
Estado Novo, 2 vols., s.l. [Lisboa], Círculo de Leitores, 1996.    

Sternhell, Zeev, Sznajder, Mario, Ashéri, Maiea (dir.), Nascimento da 
Ideologia Fascista, Venda Nova, Bertrand Editora, 1995. 



 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II.  

 

 

 

A crise do Estado social português e os impactos para a classe trabalhadora 

 

Patrícia Soraya Mustafa 
 

Introdução 

Nesta comunicação pretendemos debater e apresentar alguns resultados de 
uma   pesquisa   intitulada   “Crise   econômica   europeia   e as transformações do 
Estado   de   bem   estar   social   no   âmbito   da   Europa   do   Sul”,   desenvolvida   no  
âmbito do pós-doutorado realizado pela autora na Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) entre setembro de 2013 e setembro de 2014. Ressalta-se que 
por se tratar de uma temática atual, ou seja, que se atualiza diariamente, uma 
vez que a crise do capital está em curso, bem como a adoção de medidas que 
buscam controlá-la e amenizá-la, a pesquisadora resolveu estendê-la até aos 
dias atuais. Portanto, o que se demonstrará neste artigo são dados e reflexões de 
uma pesquisa ainda em curso. 

Esta investigação objetivou compreender quais as transformações que vêm 
sendo operadas no Estado social dos países da Europa do Sul no contexto de 
crise e de adoção de medidas chamadas de austeridade1. Especificamente, neste 
artigo se enfocará o Estado social português, demonstrando a singularidade de 
sua formação e as alterações em curso. 

 
O Estado social nos países da Europa do Sul – a especificidade do caso 

português 

Entende-se neste artigo que o Estado social, enquanto garante de direitos 
sociais – constitutivos da cidadania – se realiza de maneira diferente em cada 
país, pois é fruto da história de cada nação. 

Embora sua generalização ocorresse após a Segunda Guerra Mundial 
(1945)2 em diversos países europeus e da América do Norte, em resultado de 
diversos fatores (a luta da classe trabalhadora por melhores condições de 

                                                        
 
1 As medidas de austeridade foram adotadas na Europa a partir da crise econômica de 2008 e 
baseiam-se, sobretudo, no corte de despesas públicas, no intuito de controlar o défice público. 
Estas medidas foram e estão sendo levadas a cabo pela troika: Comissão Europeia, Banco 
Central Europeu e Fundo Monetário Internacional (FMI). 
2 Após 1945, o Estado social é fundado sobre os princípios da cidadania social, cujo alicerce 
encontra-se nos direitos sociais, nesta época, de caráter tendencialmente universal. 
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trabalho, como resposta à crise do capital de 1929 e ao agravamento da questão 
social, sobretudo, após as duas grandes guerras, bem como devido à ameaça 
iminente do socialismo após a Revolução Russa), no caso dos países da Europa 
do Sul e de Portugal, em especial, a história é outra.  

Sabe-se que todos os países da Europa do Sul (Itália, Espanha, Portugal e 
Grécia) contam com um sistema de proteção social, não homogêneo, ainda que com 
algumas características comuns, que os distingue de outros modelos como o da 
Europa continental, o da Escandinávia e o do Reino Unido. Ainda que com histórias 
diferentes, os pontos de convergência dos sistemas de proteção social destes países 
podem ser assim resumidos: nestes países os sistemas de proteção social são mistos, 
ou seja, por um lado contemplam benefícios pecuniários de tipo bismarckiano, por 
outro, apresentam sistemas de saúde nacionais de caráter universal, seguindo a 
lógica beveridgiana, ainda que estes estejam sendo ameaçados nos dias atuais3. 
Outra característica importante nos sistemas de proteção social destes países é o 
lugar que a família ocupa nos mesmos: são Estados que colocam a família no centro 
da proteção social de seus membros, chamado por Esping Andersen de 
“familiarista”, o que significa que são as famílias as principais responsáveis pela 
proteção social de seus membros, ficando o papel do Estado secundário, neste 
sentido4. Também, segundo Ferrera et al.5 a segurança social oferecida pelos Estados 
da Europa do Sul é incipiente. Obviamente isso se relaciona com a história destes 
países e seus contextos socioeconômicos.  

Nas palavras de Ferrera6, referenciando alguns estudiosos, os Estados 
Sociais dos países da Europa do Sul caracterizam-se pelo: 

[...] relativo subdesenvolvimento do Estado social e a discrepância entre as 
medidas prometidas (e por vezes até legisladas) e as realmente levadas à 
prática7; a importância e elasticidade da família como uma espécie de carteira 
de compensação para o bem-estar dos seus membros — com implicações 
importantes em termos de género8; uma cultura social imbuída de um tipo 
específico de solidariedade muito influenciado pela doutrina social da Igreja9.  

Após estas referências passemos a entender quando e como se estrutura o 
Estado social português. Este se constitui, de fato, após o 25 de abril de 1974, data 
que marca a passagem de um período ditatorial para um regime democrático, 

                                                        
 
3 Ferrera et al. (2002). 
4 Andersen (1999). 
5 Ferrera et al. (2002). 
6 Ferrera (1999), p. 4. 
7 Leibfried (1992); Gough (1996). 
8 Castles (1995); Moreno (1996) e (1997); Saraceno (1994); Trifiletti (1999). 
9 Castles (1994); Van Kersbergen, (1995). 
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conquistado com a Revolução dos Cravos10. Mas é com a Constituição de 1976 que 
os direitos sociais, econômicos e culturais serão consagrados. 

A Constituição portuguesa de 1976 assegura um conjunto de direitos sem 
precedentes   em   Constituições   anteriores:   “Direito   ao trabalho, à saúde, à 
segurança social, à habitação, à educação, ao ambiente e qualidade de vida, 
proteção  da  infância,  juventude,  terceira  idade,  à  deficiência.”11 

Há que se destacar em 1979 a aprovação de uma legislação importante na 
direção de se consagrar a cidadania social em Portugal: é o Decreto-Lei n.º 513-
L/79, de 26 de dezembro, que institui o Esquema Mínimo de Proteção Social, 
voltado para todos os cidadãos nacionais residentes, independente do vínculo 
laboral ou de contribuição prévia, cujo objetivo era:  

Garantia universal do direito a prestações no âmbito da saúde e da Segurança 
Social, incluindo a pensão social, o suplemento de pensão a grandes inválidos, o 
abono de família, o subsídio mensal a menores deficientes e o equipamento social12.  

Como o Estado social português é considerado tardio devido ao fato de só 
se consolidar na segunda metade da década de 1970, observa-se um aumento 
do investimento social a partir desta década, colocando o Estado na contramão 
da história em relação aos Estados sociais que se consolidam após a Segunda 
Guerra Mundial e que a partir dos anos de 1970 começam a sentir os reveses 
decorrentes da orientação neoliberal. 

Outra questão importante a observar é que em Portugal os direitos sociais 
são conquistados concomitantemente aos direitos civis e políticos. Portanto, a 
construção da cidadania neste país não corresponde à cronologia marshalliana13 
considerada para o caso do Reino Unido. Este fato faz que os cidadãos 
portugueses, ao verem ameaçados os seus direitos sociais, sintam que a própria 
cidadania e a democracia encontram-se ameaçadas também. 

 

                                                        
 
10 A Revolução dos Cravos, ou o conhecido 25 de abril de 1974, depôs o governo ditatorial do 
Estado Novo em Portugal, instaurou a democracia no país, que terá como sua principal 
expressão a nova Constituição aprovada em 25 de abril de 1976, dois anos após o início da 
revolução. 
11 Constituição da República Portuguesa, 1976, Título III - Direitos e deveres económicos, sociais 
e culturais. 
12 Decreto-Lei n.º 513-L/79. 
13 Marshall em seu texto Cidadania, classe social e status, de 1967, constrói uma teoria da cidadania 
na qual explica que a cidadania se constitui pelo conjunto de direitos civis, políticos e sociais, 
cada qual conquistado em períodos (séculos) diferentes no caso inglês. Mishra (1981) critica 
Marshall por este não problematizar a emergência de instâncias de igualdade em uma 
sociedade desigual como a inglesa.  
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Crise e contrarreforma do Estado social português 

Desde a crise econômica de 1973 as ideias neoliberais começam a ser 
difundidas e implementadas sob o argumento de que:  

[...] o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as 
liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma 
estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade 
privada, livres mercados e livre comércio14.  

Desta forma, cabe ao Estado a garantia dessas liberdades.  
Instaura-se a partir de então um processo de contrarreforma15 que se leva a 

cabo pautado no ajuste fiscal, na desregulamentação dos mercados, na 
privatização do setor público, na redução do Estado, na desmontagem do 
sistema de proteção social e flexibilização do mercado de trabalho. 

Estas mudanças impactam no campo das políticas sociais: o Estado perde 
o papel de protagonista na garantia da política social; em detrimento da 
garantia dos direitos sociais incentivam-se os indivíduos a serem 
empreendedores; a satisfação das necessidades sociais perde campo para a 
satisfação das necessidades do mercado; empreendem-se reformas nos sistemas 
de seguro social que, segundo as indicações do teórico neoliberal, Milton 
Friedmann,   “[...] devem ser contratados individualmente e gerido por um 
sistema   de   capitalização”16; substituição do princípio da universalização pelo 
princípio  da  focalização  e  o  resgate  “[...] da filantropia privada que passou a ter 
notável estímulo no quadro de um modelo de bem-estar que perdeu o 
protagonismo do Estado e passou a ser denominado de bem-estar misto ou 
pluralista (welfare mix)”17.  

O que se percebe é que estes impactos se agravam ainda mais com a crise 
do capital que eclode em 2008. Trata-se, segundo Mészáros, de uma crise 
endêmica, cumulativa, crônica e permanente, pois, de acordo com este autor, o 
capitalismo não alterna mais períodos de expansão e crise, mas se apresenta a 
partir das décadas de 1960 e 1970 imerso num depressed continuum, 
caracterizando o que denomina de crise estrutural do capital18. Assim nos 
explica Mészáros: 

                                                        
 
14 Harvey (2008), p. 12. 
15 O sentido de reforma, segundo Netto e Braz (2007) perde o sentido tradicional de mudanças 
para conquistas e ampliação de direitos, para um processo inverso, por isso contrarreforma. 
16 Pereira (2010), p. 9. 
17 Idem. 
18 Mészáros (2011). 



Patrícia Soraya Mustafa 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 
 

150 

[...] o sistema de capital, por não ter limites para sua expansão, acaba por 
converter-se numa processualidade incontrolável e profundamente destrutiva. 
Conformados pelo que se denomina, na linhagem de Marx, como mediações de 
segunda ordem – quando tudo passa a ser controlado pela lógica da valorização 
do capital, sem que se leve em conta os imperativos humano-societais vitais –, 
a produção e o consumo supérfluos acabam gerando a corrosão do trabalho, 
com a sua consequente precarização e o desemprego estrutural, além de 
impulsionar uma destruição da natureza em escala global jamais vista 
anteriormente19. 

A partir da referência de Mészáros combate-se o discurso homogêneo que 
afirma insistentemente que a responsabilidade pela crise é dos Estados 
excessivamente protetores, irresponsáveis nos seus gastos públicos.  

O foco passou a ser a dívida pública e o funcionamento do setor público, 
culpando-se fortemente o Estado de bem-estar social como se este fosse o 
responsável pela crise. Dessa forma, buscam justificar a necessidade dos 
planos de austeridade fiscal recorrentes para que os recursos antes destinados 
às necessidades sociais passem a ser canalizados para o pagamento da dívida 
“pública”20.  

Portugal, num primeiro momento, não é atingido fortemente pelos ideais 
neoliberais até porque nos anos de 1980 e 1990 o Estado social português ainda é 
neófito e busca se afirmar enquanto Estado comprometido com a cidadania social, 
ainda que as características deste Estado sempre o colocassem, como diz Ferrera21, 
na condição de austeridade permanente22. No entanto, a partir do resgate financeiro 
de  Portugal  em  2011,  o  país  assina  um  “Memorando  de  Entendimento23”  que  segue  
reformas semelhantes às do Consenso de Washington24. 

                                                        
 
19 Idem, p. 11. 
20 Fattorelli (2012), p. 9.  
21 Ferrera (1999).  
22 Neste sentido, pode-se citar o exemplo do decreto que institui o Esquema Mínimo de Proteção 
Social, o qual já foi referido neste trabalho (Decreto-Lei n.º 513-L/79, de 26 de dezembro). Este, 
nos anos de 1980, é substituído pelo regime não contributivo de proteção social (Decreto-Lei n.º 
160/80, de 27 de maio). Neste decreto-lei mantêm-se todos os benefícios, mas o acesso é limitado 
aos cidadãos mais desfavorecidos – há verificação da condição de recursos. Observa-se que o 
Esquema Mínimo de Proteção Social desde sua origem já era voltado para a população mais 
empobrecida e há comprovação de recursos. O que ocorre com esta alteração que se apontou é 
que o acesso fica ainda mais limitado. 
23 Este  “Memorando  de  Entendimento”  firmado  em  2011  estabelece  apoio  financeiro  da  União  
Europeia a Portugal, apoiado num condicionalismo rigoroso, ou seja, os seus desembolsos estão 
sujeitos ao cumprimento das condições deste Memorando, sendo que a principal condição é a 
redução do deficit público.  
24 O chamado Consenso de Washington foi resultado de uma reunião realizada em 1989 em 
Washington com funcionários do governo americano, Fundo Monetário Internacional, Banco 
Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em síntese este encontro ratificou as 
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Uma legislação importante para compreender os recortes que vêm sendo 
implementados é o DL 133/2012, que altera vários decretos-leis, sob a alegação de 
que a situação econômica e financeira do país exige a atualização dos regimes 
jurídicos das prestações do sistema de segurança social, seja do previdencial, do de 
proteção  social  de  cidadania,  de  maneira  a  garantir  que  “[...] a prestação social seja 
efetivamente assegurada aos cidadãos mais carenciados sem colocar em causa a 
sustentabilidade financeira do sistema de segurança social”25 (DL 133/2012). 

O quadro abaixo ilustra as principais modificações trazidas por esta legislação: 
 
Quadro 1 Comparação entre o regime anterior e as modificações 

derivadas do Decreto-lei 133/2012, de 27 de junho. 

 
                                                                                                                                                                   
 
medidas neoliberais para os países da América Latina propostas pelo governo norte-americano, 
via organismos internacionais, como condição para concessão de cooperação financeira externa. 
25 Decreto-lei 133/2012. 
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 Fonte: http://expresso.sapo.pt/conheca-as-regras-das-prestacoes-sociais-em-vigor-a-
partir-de-dia-1=f735864  

 
Portugal, em 1996, cria o Rendimento Mínimo Garantido (RMG), hoje 

chamado de Rendimento Social de Inserção (RSI), com o objetivo de atender a 
população portuguesa mais empobrecida. Há que se considerar que o RSI foi 
uma tentativa de se universalizar um rendimento mínimo garantido em 
Portugal e, neste sentido, importante. Entretanto, nunca logrou tal propósito. O 
que ocorre, de fato, é que seguindo o caminho da contrarreforma do Estado a 
partir de 2010 o RSI sofre profundos recortes: alargamento dos rendimentos 
considerados na avaliação dos recursos dos beneficiários; alteração do conceito 
de   “família”   utilizado   na   agregação   dos   recursos   dos   vários   indivíduos   que  
conjuntamente recorrem aos benefícios; modificação das escalas de equivalência 
impondo como escala de referência a escala da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) modificada; eliminação de alguns 
benefícios complementares associados aos principais benefícios e reforço das 
condições de fiscalização e das medidas de combate à fraude26.  

 
Quadro 2 Modificações das escalas de equivalência, no RSI, em 2010 e 

2012 

Escala original do RSI Escala da OCDE 

2010  
Escala da OCDE 2012 

1.º adulto 1  1  1 

2.º adulto 1 0,7 0,5 

Restante dos adultos  
0,7 

0,7 0,5 

Crianças 0,5  0,5 0,3 

Fonte: Elaboração própria, baseado nos dados de Rodrigues (2012). 

Ainda na direção dos recortes relacionados ao RSI verifica-se uma queda 

                                                        
 
26 Rodrigues (2012). 

http://expresso.sapo.pt/conheca-as-regras-das-prestacoes-sociais-em-vigor-a-partir-de-dia-1=f735864
http://expresso.sapo.pt/conheca-as-regras-das-prestacoes-sociais-em-vigor-a-partir-de-dia-1=f735864
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de 11% no número de beneficiários de dezembro de 2011 a dezembro de 2012 
(Instituto de Segurança Social, 2012). Em dezembro de 2012 eram 282 146 os 
beneficiários deste subsídio, enquanto em dezembro de 2011 o número 
equivalia a 317 429. (Instituto de Segurança Social, 2012). Some-se a isso que o 
valor máximo do RSI foi reduzido em 6% em 2013, passando para 178,15 
euros27. E o Estado em 2013 gastou menos 22,7% com este direito social.  

No que se refere ao direito à saúde, constitutivo da cidadania, em Portugal 
institui-se o Serviço Nacional de Saúde (SNS) em setembro de 1979, garantindo 
o acesso à saúde pública a todos os cidadãos independentemente da condição 
econômica e social e a cidadãos estrangeiros em regime de reciprocidade. No 
entanto, em 1989 há uma revisão constitucional (Lei Constitucional n.º 1/89) que 
eliminou  o  princípio  da  gratuidade  do  SNS  que  passa  a   ser   “tendencialmente  
gratuito”. E, em 1992, este direito torna-se ainda mais ameaçado com a 
instituição do regime de taxas moderadoras (na verdade, sistema de 
copagamento) para acesso a todos os serviços relacionados com a saúde: 
consultas, serviços de urgência e outros. Para se ter uma ideia, em 2013 o valor 
de uma consulta de especialidade num hospital era de 7,75 euros, e de um 
atendimento de urgência hospitalar, de 20,60 euros.  

O que se observa, portanto, através desta medida é a consubstanciação da 
relação público/privado, observada desde o estabelecimento dos sistemas 
nacionais de saúde nos países da Europa do Sul: 

A combinação público/privado evoluiu de forma diferente no Sul da Europa. 
Aqui o estabelecimento do serviço nacional de saúde (de tipo italiano ou 
ibérico, mas especialmente grego) não promoveu o fortalecimento da esfera 
pública e o afastamento de provisões privadas, mas antes um peculiar conluio 
entre público e privado, frequentemente com grande vantagem para este 
último28.  

No campo dos direitos laborais observam-se de forma crescente contratos 
a prazo, trabalho terceirizado, part-times, estágios não remunerados, 
generalização   dos   chamados   “recibos   verdes”   (formas   de   contrato   em   que   os  
trabalhadores, embora sejam contratados por outrem e exerçam uma profissão 
permanente, são pagos pelo trabalho (tarefa) executado, mas estes é que tem 
que pagar a própria segurança social, portanto, não recebem subsídio de férias, 
de natal, de desemprego e outros), o que comprova a flexibilização crescente 
das relações de trabalho precarizando o trabalho e a vida do trabalhador.  

Um importante direito conquistado pelos trabalhadores, o subsídio de 
                                                        
 
27 Martins e Sanches (2012). 
28 Mozzicafreddo (1992); Paci (1987); Pereirinha (1992); apud Ferrera (1999), p. 7. 
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desemprego (benefício contributivo) continua garantindo 65% do salário base 
do trabalhador em Portugal, mas o valor máximo baixa de 1258 para 1048 
euros. O valor mínimo continua sendo de 419,22 euros; no entanto, depois de 6 
meses o subsídio tem um corte de 10%. Seguindo a lógica dos recortes, a 
cobertura do subsídio de desemprego diminuiu de 37% para 33% de 2005 para 
2012, portanto, há mais gente sem trabalho e sem subsídio. O que deveria 
ocorrer era exatamente o contrário em tempos de aumento de desemprego. Em 
setembro de 2012 o contingente de desempregados era de 15,8% - 871 mil 
desempregados até final de setembro de 2012. Destes, mais de 500 mil não 
tinham nenhuma proteção social, 67%, portanto, e apenas 1/3 dos 
desempregados recebe algum tipo de apoio. 

Portugal, também, conta com o subsídio social de desemprego29, voltado 
para atender os trabalhadores desempregados que tenham esgotado o prazo de 
concessão do subsídio de desemprego ou que não tenham o prazo de garantia 
exigido para aquela prestação. Trata-se de um benefício não contributivo de 
proteção ao trabalhador e configura-se, também, como uma política de ativação 
ao trabalho. Para aceder a este subsídio há algumas condições; entre elas, 
destaca-se: estar em situação de desemprego involuntário, ter capacidade e 
disponibilidade para o trabalho, estar inscrito para procura de emprego no 
centro de emprego da área de residência e comprovação da condição de 
recursos. A cada 6 meses é preciso comprovar os rendimentos. Ainda, os 
desempregados precisam apresentar-se quinzenalmente a partir da 
apresentação de um requerimento. A partir de 2012 se introduz uma taxa de 6% 
a ser descontada dos valores do subsídio, exceto para quem recebe o valor 
mínimo 419,22 euros (para beneficiários com agregado) e 335 euros (para 
beneficiários sem agregados)30.  

Ainda no que se refere aos direitos laborais, pela primeira vez desde sua 
instituição (1974 para algumas categorias), o salário mínimo português, de 2011 
a 2012 não teve aumento – mantendo-se nos 485 euros (sem subsídio de férias e 
natal) e 565,80 euros agregando estes subsídios.  

Indicámos até ao momento algumas reformas que foram realizadas no 
Estado social português, ameaçando fortemente os direitos da população 
trabalhadora. No entanto, outras reformas estão previstas. O (ex)primeiro-
ministro Pedro Passos Coelho fez um pronunciamento em rede nacional no dia 
                                                        
 
29 Maiores detalhes podem-se encontrar no site da Segurança Social: http://www4.seg-
social.pt/subsidio-social-de-desemprego). 
30 Sanches (2012a). 

http://www4.seg-social.pt/subsidio-social-de-desemprego
http://www4.seg-social.pt/subsidio-social-de-desemprego
http://www4.seg-social.pt/subsidio-social-de-desemprego
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3 de maio de 2013 anunciando medidas com o objetivo de atingir a meta 
(imposta pela troika) de cortar 4 mil milhões de euros na despesa pública. 
Segundo Passos Coelho, a reforma do Estado permitiria cortar 4800 milhões de 
euros até 2015. 

Entre o que foi anunciado destacava-se o aumento da jornada de trabalho 
semanal dos trabalhadores da administração pública para 40 horas, com o 
argumento da igualdade das condições de trabalho entre o setor público e o 
privado; ademais 30 mil dispensas, as quais o (ex)primeiro-ministro chamou de 
“recisões   amigáveis”;   e   reformas dos sistemas públicos de pensões – reforma 
sem penalização aos 66 anos de idade. A idade legal de reforma (aposentadoria) 
se mantém nos 65 anos, mas só a partir dos 66 anos é que não há penalização. 

Como se pode observar com os dados que apontamos são vários os 
recortes que vêm sendo operados no interior do Estado social português, 
atingindo e ameaçando a população em geral e especialmente a classe 
trabalhadora exatamente num momento em que esta deveria ser mais 
protegida. Obviamente que há impactos sociais neste sentido – em 201031 18% 
da população, 1,8 milhões de portugueses, viviam abaixo do limiar da pobreza, 
o que consiste numa renda de 421 euros por mês (calculada pelo INE e pelo 
Eurostat a partir do rendimento mediano de cada país, o que não significa que 
auferir renda superior a este valor garanta a satisfação de necessidades básicas). 
No entanto, uma pesquisa de Farinha Rodrigues mostra que em 2010 o número 
de pobres teria atingido o patamar de 19,6% dos portugueses, portanto, mais 
160 000 pessoas. Este economista acredita que hoje este contingente de pessoas 
pobres seja ainda maior. Ele argumenta este dado a partir da queda da linha da 
pobreza que abaixa pela primeira vez depois de 1990 de 434 a 421 euros. Desta 
forma, algumas pessoas que eram pobres em 2009 deixaram de o ser em 2010 
não porque melhoraram a sua renda, mas porque a linha da pobreza 
decresceu32.  

Quando se olha a pobreza entre os desempregados, tem-se que em 
Portugal, em 2005, 28,6% dos desempregados tinham rendimento médio abaixo 
da linha da pobreza. Em 2010, esta taxa aumenta para 35,9%. Para se ter uma 
ideia, na UE esta taxa em 2010 é de 46%, de acordo com dados do Eurostat 
(Portugal, 2012). 

Além da pobreza expressiva, quando se mede a desigualdade social, nota-
se que de 2005 a 2009 há uma diminuição da desigualdade social portuguesa, 

                                                        
 
31 As últimas estatísticas são de 2010, os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE). 
32 Martins e Sanches (2012). 



Patrícia Soraya Mustafa 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 
 

156 

ou seja, os 20% mais ricos tinham um rendimento 6,7 vezes superior ao dos 20% 
mais pobres. Em 2009 esta diferença diminui para 5,6. Entretanto, em 2010 a 
tendência de queda se interrompe e esta diferença sobe para 5,7 vezes. Para os 
23 países da UE esta diferença é de 5,3, portanto, Portugal encontra-se acima da 
média. Há somente cinco países em situação mais desfavorável que Portugal, 
sendo o que se encontra em pior situação para este dado a Espanha, em que os 
20% mais ricos têm 6,8 vezes maiores rendimentos que os 20% mais pobres 
(Portugal, 2012). 

O que tem sido feito diante deste quadro? 
Com a mesma mão com que o governo corta direitos, lança programas de 

amenização da pobreza: programas de emergência Social, como as cantinas 
sociais, o mercado social de arrendamento. No caderno Destaque de 18 de 
novembro de 2012, do jornal Público, intitulado como Protecção Social, vê-se um 
texto  cujo  título  é:  “Num  tempo  destes,  a  aprendizagem  é  o  menos  importante”  
(Portugal, 2012), em que se evidencia a busca de soluções individuais para 
garantir acesso à saúde, alimentação, moradia, vestuário, aos estudantes de 
uma determinada escola. O que comprova uma regressão nos direitos de 
cidadania e a volta das ações caritativas para tentar solucionar ou atenuar a 
pobreza. 

Infelizmente este quadro tende a agravar-se ainda mais. Segundo 
estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de acordo com o 
Relatório das Tendências Globais de Emprego, divulgado no dia 21 de janeiro 
de 2013, o mercado de trabalho não apresentou melhorias em 2012; pelo 
contrário, o número de desempregados à escala global aumentou para os 197 
milhões33.  

O pior, afirma a OIT, ainda estará para vir. Apesar de o Banco Mundial 
apontar para a retoma económica mundial no fim de 2013 e inícios de 2014, o 
mercado de trabalho deve degradar-se ainda mais durante esses dois anos. 
Para 2013, a OIT espera mais 5,1 milhões de desempregados. Para 2014, mais 
três milhões34.  

Este mesmo relatório demonstra também um aumento   no   “emprego  
vulnerável”   e   no   número   de   trabalhadores   que   vivem   “abaixo   ou   muito  
próximo  da  linha  de  pobreza”35.  E,  ainda,  atesta  que  as  “condições de trabalho 
para   os   jovens   vão   piorar”:   do   total   de   197 milhões de desempregados, 73,8 

                                                        
 
33 Ribeiro (2013). 
34 Ribeiro (2013). 
35 Ribeiro (2013). 
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milhões são jovens. Houve um aumento na taxa de desemprego dos jovens em 
2012 de 12,6%, e a perspectiva da OIT é que até 2014 mais 500 mil jovens 
estejam desempregados. 

Enquanto isso, vejamos os lucros do Banco Central Europeu adquiridos 
com os juros dos títulos de dívida dos países periféricos da zona euro:  

[...] lucro de 1100 milhões de euros do Banco Central Europeu (BCE), de 
acordo com os dados do banco divulgados na quinta-feira. Este lucro parte de 
uma carteira de 208 mil milhões de euros em dívida portuguesa, espanhola, 
grega, italiana e irlandesa, que começou a ser comprada em meados de 2010 
pelo BCE36.  

Ainda segundo o jornal Público, estes   lucros   “[...] são agora distribuídos 
pelos bancos centrais da zona euro em proporção com o capital investido por 
cada banco no BCE. Esta regra levará a Alemanha a receber a maior fatia dos 
dividendos”37. 

Isto nos permite afirmar que se há perdedores com a crise em vigência, e 
demonstramos   aqui   quem   são   “os   perdedores”,   há   também,   no   outro   pólo,  
ganhadores. Estas contradições precisam ser evidenciadas e compreendidas e 
também superadas. 

 
Conclusões e perspectivas 

Como se afirmou neste artigo, o Estado social português constituiu-se 
tardiamente, assim como os Estados sociais dos demais países da Europa do 
Sul, apresentando características peculiares, que os diferenciam dos Estados de 
bem-estar social do restante da Europa. Salienta-se que é importante entender a 
partir de que contexto e com que características este Estado se consolida para 
compreender seus limites e alcances.  

Mesmo com limites claros, não se trata de um Estado amplamente 
protetor; o Estado social português ofereceu cobertura a seus cidadãos a partir 
de 1974 quanto ao direito à educação, saúde e segurança social. O que ocorre a 
partir dos anos de 1980, mas mais intensamente a partir da crise de 2008, é que 
estes direitos, arduamente conquistados em Portugal e em outros países, estão 
sendo terrivelmente ameaçados a partir da implementação das ideias 
neoliberais expressas nos planos de austeridade ditados e impostos pela troika.  

Mostraram-se aqui algumas das medidas já adotadas pelo Estado 
português na direção de restringir os direitos sociais da classe trabalhadora, o 
que vem agravando ainda mais as condições socioeconômicas dos portugueses. 
                                                        
 
36 Público, de 22 fev. 2013. 
37 Público, de 22 fev. 2013. 
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Verifica-se isso nos dados da pobreza, do desemprego e desigualdade social. 
Infelizmente, os prognósticos não são animadores. Por um lado, o próprio 

Banco  Central  Europeu  prevê  uma  “[...] uma nova recessão económica na zona 
euro em 2013, afirmou esta quinta-feira o presidente do banco, Mario 
Draghi.”38. E a própria OIT atesta o agravamento do desemprego, sobretudo, 
entre os jovens39. Por outro lado, a tendência é para a continuação da adoção de 
medidas austeras, como recomenda o Relatório do FMI no caso português. 

Cabe salientar, no entanto, que estas medidas não estão concretizando-se 
sem resistências. A sociedade civil, a classe trabalhadora, através dos sindicatos 
e de outras formas de organização, vem manifestando-se insistentemente contra 
o pacote de austeridade que se quer vender à sociedade, vide a greve geral de 14 
de novembro de 2012, entre outras manifestações. Sem estas resistências não é 
possível conter as estratégias atualmente utilizadas, estratégias estas que vêm 
deteriorando ainda mais as condições de vida de pessoas que até então tinham 
o status de cidadãos. Até quando? 
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E quando não se movem? Lides de rotina, entre experiência e expectativa 

 
Paula Godinho1 

 

1. Introdução 

Esta investigação, que foi iniciada em Fevereiro de 2012, parte de alguns títulos 
de jornal. No final do primeiro semestre de 2012, enquanto os sintomas de 
empobrecimento drástico alastravam no Sul da Europa, os jornais indicavam 
que a maior fortuna deste continente, e a terceira maior do mundo pertencia a 
uma grande companhia ligada ao têxtil, cujos primórdios ocorreram na Galiza. 
Por outro lado, em Agosto de 2012 vários jornais brasileiros faziam eco de 
denúncias de trabalho escravo, com exploração de trabalhadores imigrantes, 
horários de 16 horas, instalação em condições desumanas e insalubres por parte 
da que aqui designarei por Grande Companhia. 

Desde os anos 1980, nos trabalhos de terreno na fronteira entre o Norte de 
Portugal e a Galiza, tivera a perceção do papel ocupado pela indústria têxtil no 
emprego feminino, sobretudo – e com grande intensidade – do lado galego da 
fronteira. A Galiza, e em particular a zona de Verín, que fora berço de modistas 
e em que o emprego masculino na construção civil complementou ou substituiu 
o trabalho agrícola quando este se desarticulou, pareceu-me um terreno 
adequado para investigar este fenómeno e os seus contornos, a partir de quem 
trabalhou e trabalha no sector têxtil. Interessa-me perceber como é vivida 
localmente esta experiência e qual a perspetiva das mulheres que a ela se 
dedicavam, numa zona em que, depois do período de grande emigração dos anos 
1960 e 1970, se conjugou a busca da sobrevivência através de modalidades 
pluriactivas, entre a agricultura, o trabalho nas manufaturas e na construção civil, 
bem como num conjunto de serviços.  

Num momento em que as suas condições de vida se deterioram, o 
horizonte da expectativa, estreitamente dependente dos limites da experiência2, 
remete para o que Michel Foucault3 definia como lutas imediatas. As   “lutas  
imediatas”   são   aquelas   em  que   as   pessoas   encaram  as   instâncias   do   poder   que  

                                                        
 
1 Departamento de Antropologia e IHC-FCSH-UNL. 
2 Koselleck (1979). 
3 Michel Foucault (1982). 
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lhes   são   mais   próximas,   não   procurando   o   “chefe   inimigo”,   mas   o   inimigo  
imediato, sem buscar uma solução no futuro para o seu problema circunstancial, 
através de revoluções, libertações ou luta de classes. Susana Narotzky e Gavin 
Smith publicaram em 2006 Immediate struggles – People, Power and Place in Rural 
Spain, uma obra cuja etnografia remete para a zona de Alicante, e que é decisiva 
na compreensão deste tema. Se a estrutura da propriedade rural na Galiza e em 
Alicante não teve muitas semelhanças, num tempo longo, já as condições que 
advieram de conjunturas recentes, no âmbito da história do século XX e até à 
atualidade, mostram alguma comparabilidade. Numa e na outra, a longa 
permanência do Partido Popular no poder (e os fenómenos de caciquismo 
inerentes) e a debilidade da cidadania devem ser vistas à luz de uma situação que 
merece ser reanalisada, embora já tenham decorrido mais de sete décadas.  

 A Galiza, com um golpe dos oficiais que corroboraria o de Franco, escassos 
dias volvidos sobre o 18 de Julho de 1936, não passou aparentemente pela guerra 
civil. Porém, ao alzamiento contra o governo legitimado nas urnas seguiu-se uma 
violência repressiva que teve ali grande envergadura, fazendo-se num sentido. Os 
republicanos de todos os matizes políticos conheceriam os paseos, os fuzilamentos 
após um julgamento sumário, a repressão intestina, a ilegalidade do estraperlo – 
aproveitado para fazer fortuna por parte dos que seguiam os golpistas –, a 
apropriação e compra dos bens arrestados aos que eram alvo da repressão e que 
seriam os vencidos. Esta violência, recoberta de uma aparente irracionalidade, 
constituiu uma forma de interiorizar o medo. Esse absurdo simulado da repressão 
torna o terror endémico, generalizado: se o meu vizinho, o meu primo, o meu 
amigo foi preso/morto, quando chegará a minha vez? O horror da repressão 
franquista nesta zona dissolveu laços de amizade e solidariedade social, 
acautelando uma eventual oposição. Como se nota no filme de Xosé Lois Santiago 
e Pablo Ces, Processo 1021 – Consello de guerra contra os defensores da Republica en 
Verín, o alcaide republicano de Verín e outras pessoas de destaque, civis e 
militares, viriam a ser condenados à morte num conselho de guerra sumaríssimo 
e fuzilados em Ourense em 19374. São frequentes os relatos acerca de 
trabalhadores da construção do caminho-de-ferro, camponeses, jornaleiros, alvos 
de assassinatos extrajudiciais, que foram levados de paseo e executados, sendo 
significativas as revelações acerca do terror franquista na zona, algumas em 
formato ficcional. Aqueles que apoiaram a República – e as suas famílias – viram 
recusados direitos de cidadania, foram castigados e mortos, nesta cruzada que 

                                                        
 
4 Santiago e Ces (2011). 
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decorreu durante anos, destinada a limpar e purificar o novo regime dos elementos 
perturbadores.  

 Essa cultura assente na repressão, com uma economia baseada na escassez, 
centrada na sobrevivência quotidiana, induzia a uma despolitização organizada 
que aniquilava a consciência social. Sedimentou-se com elementos como o 
estraperlo, o mercado negro que superava o formato de produção e circulação legal 
de bens, que se fazia sem dificuldade de maior, nem particular repressão por 
parte das autoridades, beneficiando da proximidade fronteiriça com Portugal. A 
cultura, termo que os antropólogos interrogam e cuidam longamente, tem sido 
usada para justificar tudo, mesmo atitudes e predisposições de carácter oposto. 
Também emerge por vezes como explicação desta aparente apatia, que dá 
continuidade a formatos de caciquismo e alimenta uma mão-de-obra 
supostamente disciplinada e aquiescente. Como antropóloga que recorre à 
história, preferia salientar como a reificação de imagens e a atribuição de 
características pessoais aos povos, alimentando formatos de psicologia étnica, não 
se atém a noções de processo, imprescindíveis para compreender a realidade 
como se apresenta num dado momento.  

 Algum do alegado apoliticismo e da partidofobia locais, que parecem 
predispor a uma entrega da gestão das próprias vidas nas mãos de terceiros – e 
nomeadamente, dos caciques, cuja posição permite aceder às fontes do poder e da 
riqueza – também terá de ser remetido para uma construção mais longa. No caso 
da província de Ourense e da comarca de Verín, mesmo após a transición, a 
continuidade no poder seguiu por vezes a genealogia. A política municipal, 
regional, autonómica e estatal, por um lado, e o recurso a organismos de base, 
como os sindicatos e outras associações, podem aparentemente exigir uma 
familiarização que exclui os não iniciados. Não houve aqui um inequívoco apoio 
continuado ao franquismo, como não pode igualmente naturalizar-se ou 
considerar-se  inerente  a  uma  cultura  própria  local  a  “falta  de  inclinação”  por  uma  
política reivindicativa. Como aponta Xosé-Manoel Nuñez Seixas, é abusivo 
considerar que a Galiza foi  “leal”  aos  franquistas5. A Frente Popular venceu as 
eleições de Fevereiro de 1936 em três das quatro províncias galegas. O Estatuto 
Autonómico tinha sido referendado e aprovado. Embora Ourense fosse a mais 
conservadora das quatro províncias galegas6, os sindicatos anarquistas e o 
sindicalismo agrário comunista desfrutavam de alguma importância. Na zona 

                                                        
 
5 Núñez Seixas (2003), p. 1. 
6 Fernández Santander (2000), p. 257. 
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sul da província de Ourense, onde se encontrava em construção um troço 
ferroviário, o sindicalismo operário era significativo7. O Partido Socialista e a 
Izquierda Republicana, que integravam a Frente Popular, tinham bastante 
implantação. Em Verín eram as duas forças maioritárias desde Fevereiro de 
1936. 

 A prática da dominação e a necessidade de continuar a manter 
diariamente relações com quem a exerce obrigou a um discurso oculto neste 
longo tempo que se segue a 1936. As vidas dos trabalhadores subalternos, que 
têm escasso controlo sobre as suas vidas e dependem de terceiros para 
sobreviver conjugam ação, escolha e oportunidade com a experiência, que resulta 
das suas histórias particulares, que por sua vez os produzem material, social e 
culturalmente8. Porém, também estão cheias de momentos em que, como indica 
James C. Scott, se engole a raiva em público, com uma performance que requer 
formas elaboradas e sistemáticas de subordinação social9.  

 Os antropólogos constroem o saber assentes em relações que criam – este 
é um lugar comum desta área do conhecimento. Apesar de conhecer há 25 anos 
este terreno, realizar esta investigação foi um processo com escolhos e recusas 
de entrevistas, mesmo entre gente da minha rede social local. O silêncio fala, e 
todas as noites preenchia o meu diário de campo com o seu registo, com o que 
me era dito sobre as dúvidas e inquietações dessas mulheres. Temiam 
represálias, pois falar das condições de emprego no sector significa abordar um 
tema quente, em que o segredo desempenha um papel importante. Não 
desvelar os mecanismos de exploração, muitos dos quais fora da legislação 
ainda em vigor, apesar de todos os atropelos mais recentes, parece ser uma das 
formas de continuar a ter emprego. Um trabalho com estas características teria 
de ser feito com base em entrevistas, estando fora de questão a observação 
direta ou participante, pois dificilmente a antropóloga seria contratada. Este é 
um assunto silente e invisível.  

Como se trata de um terreno que conheço melhor, devido a um trabalho 
de campo continuado desde os anos 1980, de novo através de amigos, e de 
amigos de amigos que tentavam interceder, foi possível realizar um conjunto de 
entrevistas a algumas mulheres na zona de Verín já durante o Verão de 2012. 
Antes, havia falado com vários sindicalistas e um cineasta que têm abordado o 
tema. Além dos meus núcleos de relações locais, que são variados devido às 

                                                        
 
7 Pereira (2010); (2011). 
8 Narotzky e Smith (2006), p. 90. 
9 Scott (1990). 
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visitas assíduas que faço a este terreno, onde desenvolvi estadas que variaram 
entre um e nove meses em sucessivas fases (1986-87, em 1999, 2000, 2003, 2005, 
2006, 2009, 2012), procurei informação em fontes variadas, nomeadamente 
relatórios produzidos por entidades governamentais, autárquicas e sindicais, 
bem como nos sites da Internet respeitantes a um conjunto de organismos e 
empresas.  

Embora raramente seja referida aos aprendizes de antropólogos nas aulas 
de  métodos  e  técnicas,  a  “conversa”  é  talvez  das  mais  preciosas  ferramentas  da  
disciplina. Pelo seu carácter informal, poderemos não tomar notas nos nossos 
cadernos de campo no momento em que ocorrem e só registar os seus 
resultados à noite,  na  reflexão  de  fim  de  dia  a  que  costumamos  chamar  “diário  
de  campo”.  Trata-se do resultado de situações informais, não gravadas.  

As conversas mais informais decorreram nas casas dos meus conhecidos, 
por vezes em alguns locais que nos resguardavam ora do frio, ora do calor, 
consoante o momento do ano: à lareira, ou sob um caramanchão ou uma latada 
onde amadureciam as uvas. Os encontros e entrevistas gravados decorreram 
sempre em locais públicos – cafés, esplanadas – ou, no caso dos sindicalistas, na 
sede do sindicato. Tornou-se frequente que as mulheres que vinham falar 
comigo me dissessem inicialmente que outras iriam com elas, ou que se nos 
juntariam, o que não viria a suceder. Em alguns dos casos a explicação estava 
num horário de trabalho demasiado longo nesse dia, embora esse horário seja 
frequentemente auto-imposto. Assim sucedeu numa sexta-feira de Agosto de 
2012, em que uma mulher avisou a amiga que viera, já durante a entrevista, de 
que teria de trabalhar até muito tarde. Foi garantida a confidencialidade às 
mulheres envolvidas, que refiro por pseudónimo, a quem reenviei as 
transcrições das entrevistas (feitas em galego e adaptadas ao português), e que 
as complementaram. Não são igualmente apontadas as entidades 
empregadoras, sendo também banidas referências mais localizadas que 
permitissem a identificação dos sítios.  

 

2. Quem são estas mulheres? 

Nos trabalhos de confecção as mulheres são a mão-de-obra quase 
exclusiva. Porém, uma das entrevistadas acrescentou que num dos sítios onde 
trabalhou havia um homem que engomava. Também na fábrica do grande 
costureiro local, embora não houvesse nenhum homem a coser, eles 
trabalhavam na secção de corte, ou seja, no trabalho mais especializado e 
criativo. Integrando a primeira ou a segunda geração que procurou emprego 
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fora da agricultura mas mantém ligações quase constantes com ela, é na vila de 
Verín que estas mulheres se socializaram, num modo de vida urbano em que 
sair à rua, dirigir-se ao local de trabalho, encontrar-se com as companheiras 
implica um espaço público do modo de vida rural.  

Como sucede em grande parte desta zona de fronteira, os percursos destas 
mulheres estão ligados a famílias marcadas por processos migratórios de 
âmbito europeu, nos anos 1960 e 1970, sobretudo para a Alemanha. Não se 
registam casos conhecidos de trabalho infantil, confirmação feita pelos 
sindicalistas e pelas costureiras entrevistadas. É no início da idade adulta que 
começa a vida de trabalho, no final da adolescência. Se no passado a 
aprendizagem do trabalho têxtil e de confecção envolvia aprender as regras do 
ofício, sem formação técnica escolar, as instituições nacionais e autonómicas 
criaram, desde os anos 1980, um conjunto de cursos técnico-profissionais que 
apresta e avalia o conhecimento de competências técnicas, legitimadas por 
diploma. Sindicalistas e entrevistadas frisaram o mesmo: Verín é berço de 
modistas. Na genealogia das entrevistadas, na rede social de vizinhos e amigos, 
o trabalho de costura é sempre evidenciado. Por outro lado, numa vila tão 
fortemente articulada aos campos envolventes, qualquer das entrevistadas tem 
ligação a aldeias da comarca, em Castrelo do Val, Monterrei e Vilardevós. 

 
3. Onde estamos? 

A sul da província de Ourense e na fronteira com o Norte de Portugal, na 
zona de Chaves, Verín localiza-se entre o campo e um modo de vida urbano, 
numa comarca constituída pelos municípios de Castrelo do Val, Cualedro, 
Laza, Monterrei, Oimbra, Riós, Verín e Vilardevós. Fica entre uma imensa 
planície, a veiga de Verín, sulcada pelo rio Tâmega e encaixada entre vários 
conjuntos montanhosos: a serra de S. Mamede, a de Penas Libres e a de 
Larouco. Cultiva-se milho, batata, hortícolas e fruta em menor grau, e cresceu o 
plantio da vinha nos últimos anos. Na montanha, o mato e as arbóreas, alguns 
soutos de castanheiros e monte recoberto pelo pinheiro, têm sofrido bastante 
com os incêndios dos últimos anos. O gado, de criação extensiva, tem boas 
pradarias nesta zona de minifúndio. O vinho possui uma Denominação de 
Origem (Monterrei) reconhecida desde 1992 e a sua produção contava em 2009 
com 23 adegas e 628 viticultores10. A horta tem um peso importante, com o 
pimento branco de Oimbra registado com selo de qualidade junto da UE. 

                                                        
 
10 Concello de Verín (2009), p. 69. 
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Destaca-se também a riqueza em águas com propriedades terapêuticas, sob 
várias designações.  

Quanto ao sector têxtil, a sua importância decresceu, depois de um 
momento culminante no final dos anos 1980 e na década de 1990. Apesar de 
haver um ciclo escolar de Formação Profissional de Moda e Design, tem pouca 
saída na atualidade11. Num relatório oficial recente, poucas pequenas oficinas 
(talleres textiles) restam quase como a única prova do que foi esta atividade, 
embora no mês de Agosto de 2012 me tivessem referido um novo crescendo de 
trabalho, agora clandestino.  

A construção civil e o trabalho subcontratado em obras públicas foi uma 
fonte de emprego importante, em micro ou pequenas empresas, embora sem 
formação profissional específica. Vários entrevistados diziam que ao longo dos 
últimos  30  anos  uma  família  “média”  de  Verín  teria  o  homem  na  construção e a 
mulher na indústria têxtil.  

Segundo a classificação da OCDE, Verín seria uma Região 
Predominantemente Rural, cujos habitantes vivem em municípios abaixo dos 
150 hab/km2. Na vila de Verín viviam 9796 habitantes em 2005, enquanto a 
maioria da população da comarca residia em núcleos de menos de 500 
habitantes. Só 4,35% da população tem formação superior. Através dos dados 
da Segurança Social quanto ao trabalho em Verín, verifica-se que a sede da 
Mancomunidade é também o grande centro do emprego da zona, para o qual se 
deslocam pessoas provindas dos concellos em redor12 (Concello de Verín, 
2009:35). As baixas taxas de emprego femininas na comarca (30,2%, com o 
concello de Castelo do Val a registar só 20.2% de emprego feminino, e no pólo 
oposto, Verín, com 38.5%) não demonstram que as mulheres não trabalhem, 
mas tão só que não estão registadas, podendo desenvolver as suas tarefas 
produtivas em casa13. O relatório referido olha para estes baixos índices do 
emprego feminino como uma perda de potencial laboral. Os dados reportam-se 
a um tempo bastante recente, em que se tornou mais inconsistente o trabalho 
feminino, devido à deslocalização da produção do têxtil para fora desta zona, 
com as empresas a partirem em busca de uma mão-de-obra ainda mais barata.  

O município de Verín, altamente terciarizado e com muito pouco trabalho 
agrícola, contrasta com os outros da mancomunidade, mais ligados à 

                                                        
 
11 Idem, p. 71. 
12 Concello de Verín (2009), p. 35. 
13 Uma idêntica situação é referida por Inês Fonseca para as mulheres da Baixa da Banheira, nos 
arredores de Lisboa (Fonseca, 2012:133-143). 
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agricultura, à indústria e à construção14. Quase 70% dos seus habitantes 
trabalham nos serviços e na comarca são 61%. O comércio, que aproveitava o 
carácter fronteiriço, foi afetado pela construção de novas vias de comunicação, 
que desviaram o trânsito do centro. A transferência de emprego e de atividade 
a partir do sector primário não se faz para os outros sectores, mas para a 
inatividade. Ou seja, os que deixam de trabalhar na agricultura fazem-no por 
ter envelhecido e por se terem reformado. Por outro lado, trata-se de uma zona 
com pluriatividade, em que a agricultura pode ser um complemento e manter-
se depois da reforma, aligeirando na atualidade uma circunstância difícil. 

No que toca às empresas e ao número de assalariados, é sintomático que 
de 1678 empresas registadas em 2007, 1031 não tivessem empregados (61,4%), 
não havendo qualquer empresa com mais de 250 trabalhadores e só 5 tivessem 
mais de 50 pessoas ao serviço. Ou seja, o panorama está marcado por 
microempresas, sem trabalhadores ou com menos de 10 trabalhadores (97% do 
total), como os dados de terreno e as entrevistas também comprovam. Embora 
os números respeitantes a 2006 indiquem só 18 estabelecimentos da indústria 
têxtil e de confecção, estes números poderão ser pouco exatos, pelo carácter 
intersticial e domesticável desta atividade, bem como pela economia 
subterrânea que convoca. 

Em 2011, entre as empresas de todos os tipos registadas na comarca, 51% 
tinham sido criadas nos últimos quinze anos, havendo registo da desarticulação 
de grande parte das que se dedicavam aos têxteis e à confecção no mesmo 
período. Parecem efémeras, mantêm-se pouco tempo e declinam durante um 
período de crise. Esta volatilidade coíbe as possibilidades de ação coletiva, sem 
assinalável desenvolvimento das contradições.   

Tal como havia registado no caso português15, supera-se a periferia em 
relação a Madrid e Lisboa através de uma região transfronteiriça, com liames 
políticos que transcendem a relação com os Estados centrais, conquistando ela 
própria centralidade. A Eurocidade, criada em 2012, era vista como uma 
oportunidade16, considerando-se também a importância de criação de áreas 
industriais, já equipadas e competitivas no preço, optando-se pelas indústrias 
agro-alimentares, de logística e de transportes17. 

 
 

                                                        
 
14 Concello de Verín (2009), p. 40. 
15 Godinho (2011); (2012). 
16 Concello de Verín (2009), p. 78. 
17 Idem, pp. 83-84. 
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4. Formatos de organização da produção com impacto local 

Uma amiga galega que estudou em Madrid, deslocando-se com frequência 
durante a década de 1990 e nos anos 2000 nos autocarros que unem a capital do 
Estado espanhol e a cidade de Vigo, dedicava-se a um exercício: adivinhar 
quem desceria em Verín. Dizia ser fácil: eram sempre as mulheres vestidas com 
melhor roupa, cerimoniosa e cara, por vezes de grandes costureiros ou de topo 
de gama de algumas empresas de pronto-a-vestir. Outra amiga dizia-me que as 
mulheres de Verín sempre conheceram as tendências da moda na estação 
anterior – porque cosiam as peças. Se a antropologia se cingisse a estas 
impressões retiradas da conversa e da observação episódica com as minhas 
amigas, concluía desde já sobre o grande investimento pessoal em roupa 
feminina nesta zona. Embora as evidências não sejam de desprezar, envolvendo 
algum grau de verdade, algumas conversas e as entrevistas clarificaram as 
razões para esta singularidade local, num retrato que condiz com a minha 
própria perceção, de maneira continuada.  

No final dos anos 1980, numa estada de terreno longa na aldeia de 
Cambedo da Raia, no lado português da fronteira, costumava acompanhar os 
vizinhos à feira de Verín, ou ao médico e a algumas compras especiais. Recordo 
as roupas envergadas sobretudo pelas mulheres, para as quais chamavam a 
minha atenção as vizinhas de Cambedo. Anos mais tarde, uma mulher idosa de 
origem galega, residente em Soutelinho da Raia, mostrava-me com orgulho os 
fatos que levara ao casamento de vários netos, usados também em dias de festa 
local, explicando que recorria sempre a uma conhecida de Verín, onde 
conseguia roupa que as vizinhas sempre cobiçavam.  

“Verín   é   berço   de   modistas”,   diziam   várias   pessoas   ao   longo   das  
entrevistas. Porém, nem sempre são bem pagas. Algumas vezes, quando os 
patrões  mantinham   salários   em   atraso,   eram   ressarcidas   “em  géneros”,   pagas  
em roupas que revendem depois. Nem todas andavam na última moda. 
Algumas sindicalizaram-se, mercê das condições de trabalho, do 
incumprimento por parte dos empregadores e de uma rede social que as 
protegia. Mas se nem todas podiam ostentar no quotidiano roupas de gabarito, 
também nem todas se sindicalizavam. Mais, ser vista com sindicalistas podia 
dar indicação de uma menor fidelidade ao empresário.  

Na atualidade, detetei cinco situações diferenciadas quanto às dimensões e 
organização das empresas desse sector. Numa situação de abundância de 
trabalho, a circulação de mulheres entre empresas ou no trabalho doméstico 
dependia quer do adestramento técnico e rapidez na execução do trabalho – 
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que facilita a contratação –, quer das condições de trabalho, que tornam a mão-
de-obra estável ou instável, quer do entendimento subjetivo de uma situação de 
vantagem num momento determinado da vida pessoal. 

A primeira situação é a da grande empresa, pertença de um estilista 
reputado nascido ali, onde as condições de trabalho foram gradualmente 
melhorando, sobretudo a partir de um momento em que uma denúncia aos 
sindicatos levou a uma intervenção severa. Uma outra empresa de idênticas 
dimensões foi deslocalizada há cerca de uma década. Segundo os sindicalistas 
entrevistados, a empresa que permanece terá cerca de cinquenta trabalhadoras 
e não aplicou [entrevista de Maio de 2012] a nova legislação laboral, mais lesiva 
dos interesses dos assalariados. Utilizando uma mão-de-obra especializada, 
numa zona em que o saber técnico das mulheres é significativo, o costureiro 
afamado faz aqui a sua coleção mais elaborada, destinada às passerelles. As 
mulheres que ali trabalham sentem que integram uma elite local de 
trabalhadoras, cujo saber técnico é reconhecido, não sendo despiciendo o 
conhecimento da moda do ano seguinte, por antecipação, que constitui um 
ganho simbólico significativo. 

A segunda situação corresponde a empresas intermédias, com várias 
cadeias de produção em simultâneo, que trabalham para marcas reputadas da 
moda, incluindo o primeiro estilista. Essas etiquetas reputadas – e outras 
destinadas a um consumo mais popular – externalizam uma parte significativa 
da sua produção, desencarregando-se dos seus custos quanto às máquinas, aos 
descontos para a segurança social, ou aos seguros de trabalho. O ritmo é 
acelerado, admitindo-se nas décadas de 1980 e 1990 quase todas as mulheres 
que se apresentassem, mas que dificilmente ali se mantinham, pois as condições 
eram muito duras e não se cumpria o que constava dos contratos. É nesta 
segunda situação que se depara com mais mulheres imigrantes, sobretudo sul-
americanas18.  

A terceira situação é a da pequena cadeia de produção, dirigida 
frequentemente por uma mulher que comprou as máquinas – ou gerindo a 
oficina de alguém que as comprou, com fundos próprios ou recorrendo ao 
crédito bancário –, e que trabalha também ali, distribuindo e organizando o 
trabalho por oito a doze operárias. Recebem as peças já cortadas a partir da 

                                                        
 
18 Sobre o trabalho dos imigrantes, o Plano de Emprego delineia um conjunto de medidas que 
proteja os trabalhadores nessas condições, mais fragilizados que aqueles que dispõem de uma 
rede social local (Plan de Emprego, 2011:47). 
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fábrica mãe, encarregando-se de as coser e montar, transformando-as em 
produto final. 

A quarta possibilidade foi muito característica nas décadas de 1980 e 1990: 
um conjunto de mulheres criava uma cooperativa e comprava as máquinas, 
com o apoio de subsídios e com empréstimo bancário. Não empregavam 
ninguém, pois não haveria máquinas disponíveis, ou só o faziam em momentos 
de grande intensidade de trabalho e/ou quando alguma delas ficava 
impossibilitada – por parto ou doença. Não deixa muito boas recordações nas 
mulheres, que se ressentem de que algumas das cooperantes trabalhassem 
pouco e ganhassem por igual. Este é o nível em que a quantidade e qualidade 
de trabalho é avaliada entre companheiras, pois a redistribuição do rendimento 
é feita entre todas, gerando tensões internas. Implica uma grande atenção em 
relação ao que cada uma faz, já que o pagamento pelo trabalho realizado é 
idêntico. Uma das entrevistadas, filha, sobrinha e prima de modistas, foi 
sempre desaconselhada a integrar este formato, considerado lesivo e suscetível 
de aproveitamentos por parte de algumas mulheres, menos zelosas quanto ao 
que faziam, mas ciosas do que iriam receber. 

Finalmente, num quinto nível, encontra-se a trabalhadora isolada, que 
em sua casa realiza trabalho, distribuído por alguém ligado às grandes 
cadeias têxteis, em situação de a-legalidade e sem quaisquer direitos. Tal 
como lembram Susana Narotzky e Gavin Smith, há que distinguir trabalho 
de casa e trabalho em casa, o primeiro correspondendo às tarefas domésticas, 
o segundo à realização de tarefas de manufactura nas suas residências. 
Estas mulheres responderam a um repto de empreendedorismo veiculado 
por uma visão hegemónica. Supostamente, sentir-se-iam mais livres como 
trabalhadoras, mais disponíveis para flexibilizar os seus horários de acordo 
com os ritmos da sua família, sendo alegadamente beneficiárias. Mais, com 
elas e com a sua escolha livre de trabalharem por conta própria, 
beneficiariam todas as outras unidades corporativas: a família, a empresa, a 
nação, etc.  

É um nível de grande fragilidade, receando a mulher ficar excluída da 
redistribuição do trabalho por alguma incapacidade técnica, mas sobretudo por 
condições inerentes à sua vida e à sua família: pais velhos a precisarem de 
cuidados, filhos ou marido doentes ou a requererem atenção podem significar 
que as mulheres não conseguem levar a cabo as tarefas que lhe são consignadas 
ao longo do dia. Quando não atingem as suas metas de produção durante o dia, 
levantam-se de noite para conseguir cumprir. São pagas à peça, o que leva a que 
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trabalhem até muito tarde. Se estivessem numa oficina, teriam pausas de refeição 
e um momento, mesmo que adiado, de finalização do trabalho, a partir do qual 
começava o descanso e o ócio. Por outro lado, as tensões, as contradições e os 
conflitos inerentes à produção decorrem no nível circunscrito de âmbito 
doméstico. 

As grandes companhias ligadas ao pronto-a-vestir utilizavam as cinco 
modalidades acima enumeradas, continuando a encomendar trabalho à 
tarefa nos últimos quatro níveis (oficina com várias cadeias, pequena oficina, 
cooperativa, trabalhadora isolada). Por outro lado, nos quatro primeiros 
níveis podem encontrar-se situações de contratação por campanha, em que no 
final se fazia outro contrato, ou a trabalhadora só permanecia enquanto fazia 
falta para uma dada tarefa, sendo depois descartada e encaminhada para o 
desemprego. A informalização, a flexibilidade ou a dispersão da produção 
fundem, com fronteiras pouco nítidas, as empresas e as casas, os empresários 
e trabalhadores, os mercados e redes de troca. Nos diversos níveis, salvo no 
de visibilidade total associado ao nome da empresa – quando a marca 
também se apresenta na própria fábrica – os ritmos de trabalho podem ser 
desenfreados, com as características próprias do respetivo patamar de 
produção.  

No caso do último nível, domesticado e assimilado a uma tarefa 
doméstica, o trabalho não pode ser inspecionado. A própria costureira impõe-se 
o ritmo e o horário, terá de inscrever-se como trabalhadora independente na 
segurança social, pagar o seu próprio seguro – ou optar por não o fazer, 
subtraindo no presente esses custos. Em situação de crise, as vidas só podem 
manter-se ou melhorar através de longas horas de trabalho, com recurso ao 
movimento, à adaptação, à partilha de recursos e ao auxílio mútuo, havendo que 
articular um forte sentido de responsabilidade intrafamiliar. Subverte-se a 
unidade doméstica, integrando-a num processo de produção que não controla, ao 
contrário do que sucedia na casa camponesa.  

Os amigos, os vizinhos e os parentes são fundamentais nos contactos, que 
permitem aceder ao trabalho, através da ativação de redes horizontais. São 
também importantes os laços com as chefas (donas ou responsáveis pelos talleres), 
que garantam a contratação. Todos frisam que a grande companhia e vários dos 
grandes estilistas (o local e outros localizados em sítios menos próximos) enviam 
uma parte significativa das peças que produzem para serem manufaturadas em 
locais mais distantes, recorrendo ao trabalho ainda mais barato, menos vigiado, 
sem seguros nem descontos para a segurança social, na China, nas Filipinas, em 
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Marrocos, na Tailândia, no Brasil. Reconhecem que a qualidade do produto é 
significativamente menor do que a que se obtém nesta zona. 

 
5. Disciplinar a mão-de-obra: Se querias trabalhar, tinhas que adaptar-te 

ao que havia 
 

Essayez  donc  d’oublier  la  lutte de classes quand vous êtes 
ouvrier   d’usine :   le   patron,   lui,   ne   l’oublie   pas   e   vous  
pouvez  compter  sur  lui  pour  vous  en  rappeler  l’existence.  

Robert Linhart, L’établi 
 

 A economia informal foi adquirindo proeminência nas sociedades 
ocidentais, com sectores da economia que antes operavam através de instituições 
relativamente estáveis, hierárquicas e burocráticas, a serem substituídos por 
alternativas menos visíveis, menos permanentes e menos estáveis19. Essas 
modalidades da economia informal estão a ganhar terreno na Europa e, sob 
distintos graus e formas, passaram a integrar a vida das pessoas, mesmo ao nível 
das economias nacionais, no que parece ser uma forma rapace do capitalismo20.  

A circulação por diversos locais de trabalho, ao sabor dos despedimentos, 
mas também da busca de melhores condições, quando o emprego era 
abundante, é uma constante de vários percursos. Reflete também esta nova 
etapa capitalista, de desgaste rápido de mão-de-obra e que, em pouco tempo, 
visa extrair máximas quantidades de mais-valia, mudando-se eventualmente 
para outros locais. As leis laborais, que sob o novo formato alimentam a 
fragilidade dos assalariados, não são frequentemente cumpridas.  

Manter trabalho num local, não partir em busca de outra situação, requer 
a conivência dos próprios trabalhadores relativamente a algumas 
arbitrariedades e a aceitação – aparente ou real – de situações de ilegalidade ou 
a-legalidade. Embora uma das modalidades de disciplina da mão-de-obra local 
passe pela sua desorganização e isolamento, que permitem que a pressão – ou 
mesmo chantagem – por parte dos empregadores sejam fatores de coerção, 
algumas condições particulares e/ou determinadas conjunturas podem ser 
surpreendentes. Por vezes, percalços imprevistos encaminham na via do 
sindicalismo, como aconteceu a uma das entrevistadas.  

                                                        
 
19 Portes e Castells (1989). 
20 Narotzky e Smith (2006). 
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Além da coerção a partir de cima, também a concorrência entre as mulheres 
– para conseguirem o posto de trabalho e, depois para o manterem, com ritmos 
de produção muito elevados – dificulta a sua organização. Só recorrem ao 
sindicato ou à queixa a entidades que regulem o trabalho em situações por 
demais gravosas, pois receiam não voltar a ser contratadas por outras empresas, 
pela sua reputação de rebeldes. As condições de trabalho podem passar por 
níveis que consideram reprováveis, mas que têm de aceitar. 

À repetição dos gestos no trabalho em cadeia, que exige um ritmo 
acelerado, junta-se a dos quotidianos, das vidas, num tempo que parece 
eternamente igual, naquilo a que Robert Linhart denomina a morna atmosfera de 
prisão21, assimilando as condições do trabalho em cadeia a um universo semi-
penitenciário22. Com frio no Inverno e a transpirar no Verão, o trabalho nas 
oficinas podia arrasar a saúde feminina. Relatam-me o caso de uma mulher com 
cerca de 30 anos, com varizes, que engoma em pé durante um dia inteiro. As 
idas à casa de banho são também controladas, repreendendo-se a empregada 
que se demore ou que as use com frequência. 

Porém, os níveis de tratamento desumano e de indignidade podiam levar 
as trabalhadoras a procurar rapidamente outro local. As noções de respeito e 
dignidade emergiram várias vezes nas entrevistas. Há situações diferenciadas no 
que   concerne   ao   que   uma   das   entrevistadas   denomina   “trato   humano”,   que  
determina o nível de dignidade. O trabalho desempenha um papel importante, 
mas se for executado em condições que infestem a dignidade humana, a equação 
está pervertida. Trabalhar por conta de outrem, aceitar níveis de trabalho que 
implicam longas horas de uma tarefa repetitiva, em que eventual ou 
habitualmente não se cumpram as leis do trabalho, tem porém como limite uma 
noção  de  dignidade,  o  “trato  humano”,  abaixo  do  qual  não  se  aceita  descer. 

 Como demonstra James C. Scott23, quando alguém é insultado ou tem a 
perceção de ter sofrido uma indignidade, sobretudo em público, às mãos de 
alguém que tem poder e autoridade, desenvolve frequentemente um discurso 
imaginário em que diz o que não pode dizer em público, ou que poderia dizer 
numa próxima oportunidade. Na impossibilidade de finalizar de imediato com 
uma relação que é lesiva da dignidade, recorre-se ao discurso oculto24, que é 
essencial em qualquer visão dinâmica das relações de poder. Procura-se com ele 

                                                        
 
21 Linhart (1978), p. 25. 
22 Linhart (1978), p. 60. 
23 Scott (1990). 
24 Idem.  
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um processo de satisfação psicológico mais ou menos seguro, eventualmente 
arrasador da reputação dos empregadores.   

Escrevia Robert Linhart25 que o medo supura a partir dos locais de 
trabalho, mas também de maneira mais intersticial, mais fundamental e 
percetível, das vidas vividas, mantendo subjugados os seres humanos, que são 
utilizados em permanência. É um medo aprendido, a que não é alheio um clima 
gerado aqui por um processo longo.  

 
6. Lugar ao futuro? As lutas quotidianas 

O presente parece arrasador, pautado pelo encerramento de muitas das 
empresas da zona. O relato de situações variadas passa pela precariedade, com 
a qual já se aprendera a viver, pela escassez de direitos, que todos os dias vão 
sendo sonegados, bem como pela partida dos mais preparados, que se 
cansaram de aguentar o desemprego e as más condições de trabalho. Uma das 
entrevistadas, que não descarta a possibilidade de uma modalidade de 
altercação social mais acentuada, frisa sobretudo a distância dos que exercem a 
governação em relação aos problemas vividos pelas pessoas. 

Na última greve geral, segundo fotos e dados da CIGa, a adesão foi 
significativa em Verín. Nas fotos, a manifestação que se deslocou pelas ruas 
levou ao encerramento de lojas. É visível um momento de tensão junto de um 
supermercado que integra uma cadeia que recobre todo o Estado espanhol, que 
acabou por fechar as portas e baixar o gradeamento. Porém, pelo menos na fase 
atual, a expectativa de que os tempos que virão ainda serão piores parece criar 
um torpor e um estádio de anestesia em que o medo disseminado corrói as 
modalidades de resistência expressa. Os vizinhos de Verín e, nomeadamente, 
estas mulheres trabalhadoras têxteis que vivem o desemprego ou aceitam 
condições de trabalho draconianas não parecem estar motivadas para 
manifestações de rua, convocadas por entidades sindicais ou partidárias, ou 
para os restantes repertórios de luta conhecidos.  

Ficar ou partir – o movimento ou a fixidez – constituíram escolhas e, aqui 
como nos locais estudados por Susana Narotzky e Gavin Smith26, as pessoas 
fazem escolhas, mas as escolhas também fazem pessoas. Os mundos criados por 
essas escolhas são o resultado de um conjunto de processos, a que a história não é 
alheia. A necessidade de responder diariamente a condições de mudança, de 

                                                        
 
25 Linhart (1978), p. 67. 
26 Narotzky e Smith (2006). 
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oportunidade e de corte acelerado e, por vezes, radical, com situações 
anteriormente conhecidas, convoca um conjunto de práticas culturais e 
instituições. 

Como prova Reinhart Koselleck, o espaço da experiência determina o 
horizonte da expectativa. Mesmo quando nas sociedades ocidentais alguns 
media e   muitos   “fazedores   de   opinião”,   criteriosamente   unilaterais, nos 
reencaminhavam continuamente para um presente contínuo e para um fim da 
história, esse lugar da experiência permite entender que o devir espreita 
sempre,  mesmo   que   por   frestas,   quando   os   horizontes   não   são   abertos.   “Não  
está determinada a verdade   dos   acontecimentos   futuros”,   insistia   Aristóteles,  
embora uma agenda ideológica bem urdida, desde meados dos anos 80 nuns 
contextos, e nas décadas seguintes, noutros, fosse escamoteando ao futuro o 
emblema. Cresceu o presente, mas devido à centralidade do crédito nas vidas 
de muitos, alguns passaram a desejar que o futuro nunca chegue. 

Esse devir, em situações que se vão tornando dramáticas, implica uma 
adaptação dos quotidianos a novas circunstâncias, que para uma grande 
maioria da população dos países sob governos ultraliberais, significa uma 
perceção da perda e uma organização da vida de novas maneiras. Para os 
grupos subalternos, a impossibilidade de escolha de uma vida pela ausência de 
controlo sobre ela conduz a que tenham de ater-se de forma precária e inquieta 
à vida que lhes é possível.  

 Na linha do que fora comum nas unidades domésticas do passado, nesta 
zona, a casa voltou/continuou a ser uma unidade de produção e de reprodução, 
adequando-se  à  informalidade  económica  neoliberal.  Sair  da  “zona  de conforto”,  
em paráfrase do convite ou exortação de um ministro português em relação aos 
desempregados, confronta-se porém com uma característica que está na base do 
sistema actual: o capital circula rapidamente, a mão-de-obra é localizada. Os 
capitais fraudulentos circulam com facilidade e em total liberdade, mas também 
empresas em que o investimento fixo é mínimo, devido ao recurso ao 
outsourcing. As pessoas concretas são muito menos móveis, é o capital que 
vence o trabalho. De forma camaleónica, para maximizar os lucros, produzirão 
onde a mão-de-obra for mais barata e venderão onde o nível de vida é mais 
elevado. O investimento da grande companhia é mínimo, desencarregando-se de 
grande parte dos custos de produção e dos encargos sociais, sendo-lhe fácil 
montar circuitos de distribuição do trabalho – a pequenas cadeias ou a 
trabalhadores isolados – noutros pontos do globo com mão-de-obra ainda mais 
flexível, com menos direitos e mais barata. 
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 É o quotidiano, com as necessidades materiais e simbólicas dos seres 
humanos que se lhe encontram associadas, que remete para a necessidade de 
continuar, embora seja uma ideia de futuro que dá espessura a essa 
continuidade. Procura-se aqui que a etnografia constitua um meio de entender a 
história e a cultura num mundo complexo, fracturado e a que se colou a palavra 
“crise”.   A   ênfase   em  diferentes   escalas,   com   uma   compreensão   pela   etnografia  
realizada em locais concretos, numa experiência de proximidade em relação ao 
quotidiano das pessoas comuns, num contexto determinado, requer o recurso à 
compreensão das correntes de força inerentes à reprodução capitalista, e das 
tendências que sublinham as experiências quotidianas. Tenho em curso 
entrevistas com pessoas que produzem coisas e ideias, que pensam no que 
produzem, no que acontece e no que pode ocorrer, delineiam futuros a partir das 
experiências inerentes às respetivas vidas. Tornaram legível o nó entre a 
experiência – o nível do vivido e inscrito – e a expectativa, como forma de 
construir o futuro, pelas ideias e pela matéria, na vida social e no que se deseja. 
Também os patrões têm medo do grão de areia, do que faz parar todo o 
maquinismo que ronrona, que se move em cadência – é então que estas 
mulheres se podem lembrar que são gente e que são mais delicadas que as 
máquinas. 
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A questão das greves dos trabalhadores dos jornais católicos na década de 

1920: os casos do Diário do Minho e das Novidades 1 

 

Paulo Bruno Alves* 
 

1. As greves que atingiram os jornais católicos Diário do Minho (Braga, 1919-
mantém publicação) e Novidades (Lisboa, 1923-1974) entre 1922 e 1924 
enquadraram-se num tempo próprio e definido. As greves dos trabalhadores 
daqueles dois títulos não foram ataques perpetrados contra a mensagem da 
Igreja Católica que aqueles difundiam, mas apenas o resultado de uma 
realidade que se enquadrou na década de 1920, que foi um tempo de excessos. 
O período após a Grande Guerra (1914-1918) deu lugar a novas e feéricas 
descobertas e, como aconteceu em outros países, Portugal descobriu-se numa 
nova Europa e numa nova civilização que convinha acompanhar. Nessa vaga 
de   “(…)   irreprimível   optimismo   (…)   explode   o   consumo,   associado   a   uma  
esfuziante alegria de viver, que rompe de vez com os tabus do passado e abraça 
a   modernidade   nos   costumes   sociais”2. O próprio Zé Povinho, figura 
emblemática de sátira social, adapta-se   aos   novos   tempos   e   “(…)   já   bebe  
champanhe,  transformando  as  nossas  hortas  em  cabarés  de  Montmartre”3. É um 
novo traço dessa personagem nacional que surgiu no romance O ídolo de Carne 
(1929), de Urbano da Palma Rodrigues (1888-1971), que ali representou a 
corrente do decandentismo, sob a influência dos romancistas franceses, 
conjugando-o com a sátira do novo-riquismo burguês.  

                                                        
 
* Paulo Bruno Alves é doutorado em Letras, área de Ciências da Comunicação, especialidade de 
História  da  Comunicação,  pela  Faculdade  de  Letras  da  Universidade  de  Coimbra,  com  a  tese  “A 
imprensa católica na Primeira República: do fim do jornal A Palavra (1911) ao Concílio Plenário 
Português   (1926)”.   É   investigador   do   Centro   de   Estudos   de   História   Religiosa   (CEHR)   da  
Universidade Católica Portuguesa (UCP) e colaborador do Centro de Estudos Interdisciplinares 
do Século XX (CEIS20) da Universidade de Coimbra (UC). 
1 O texto agora reproduzido representa, em traços gerais, a comunicação que apresentámos, em 
13 de Março de 2013, no I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos 
Sociais em Portugal, realizado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, nos dias 13, 14 e 15 de Março de 2013. 
2 Vieira, Joaquim. Portugal Século XX: Crónica em imagens (1920-1930). 1.ª ed. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 1999, p. 23. 
3 Urbano da Palma Rodrigues apud Idem, ibidem. 
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No início da década de 1920, depois do regime de Sidónio Pais (1872-
1918)4 e finda a guerra, Portugal estava mais perto de um naufrágio do que de 
um porto de abrigo. As dificuldades eram visíveis em diversos sectores, 
especialmente em termos políticos e sociais: a instabilidade política manteve o 
ritmo do passado recente, os governos republicanos sucediam-se em catadupa e 
as suas medidas não conseguiam acalmar as ruas, sobretudo as de Lisboa. 
Apesar do desinteresse crescente dos portugueses pela vida política, as ruas 
eram focos de discórdia e locais de repetidos tumultos e de confrontos com as 
autoridades policiais. Em verdade, ao longo da República foi quase sempre 
assim.  

 
2. Desde o início do século XX, a ofensiva operária vinha ganhando 

terreno e afirmando-se numa outra dinâmica mais reivindicativa mas também 
mais direccionada. De facto, as associações operárias adoptaram uma postura 
mais   reaccionária   que   consistia   numa   “(…)   acção   directa   contra   o   patronato  
como única forma de fazer frente ao crescente aumento da carestia de vida que 
caracteriza   todo   este   período”5. Essa atitude foi visível nas greves que 
assolaram o país desde os primeiros anos do novo regime republicano, 
instaurado em 5 de Outubro de 19106, mas que se mantiveram ritmadas na 
década de 1920, em especial em Lisboa e no Porto, mas também em locais de 
forte concentração operária como Setúbal. Essas greves, ora mais espontâneas, 
ora mais organizadas, juntavam trabalhadores de diferentes áreas laborais e 
também várias organizações sindicais.   

                                                        
 
4 Sidónio Pais nasceu em Caminha, em 1872. Parte da sua formação foi realizada no Exército, 
tendo aí atingido a patente de major. Foi também um reconhecido professor de Matemática na 
Universidade de Coimbra, mas ficou mais conhecido como político. Chefiou o golpe de estado 
em 5 de Dezembro de 1917, tornando-se ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de Governo, 
ao  estilo  dos  Estados  Unidos  da  América.  Instituiu  uma  “Nova  República”,  regime  apodado  de  
“sidonismo”.  Aproximou-se dos católicos e dos monárquicos, o que provocou os republicanos 
mais radicais. Depois de um atentado falhado, dias antes, Sidónio Pais foi assassinado em 14 de 
Dezembro de 1918, na estação de comboios do Rossio, em Lisboa, quando se preparava para 
embarcar rumo ao Porto. Entre a vasta bibliografia existente, podemos remeter para: Medina, 
João. O  “presidente-rei”  Sidónio  Pais. Lisboa: Livros Horizonte, 2007. 
5 Pereira, Joana Dias. A ofensiva operária. In Fernando Rosas, Maria Fernanda Rollo (coord.), 
História da Primeira República Portuguesa. 1.ª ed. Lisboa: Tinta-da-china, 2009, p. 421. 
6 Cf. Ramos, Rui. A estranha morte da Monarquia Constitucional. In José Mattoso (dir.) e Rui 
Ramos (coord.), História de Portugal: a Segunda Fundação. Lisboa: Editorial Estampa, 1993, vol. VI, 
pp. 335-399. Ver também: Valente, Vasco Pulido. O Poder e o Povo: a Revolução de 1910. 5.ª ed. 
Lisboa: Gradiva Publicações, Lda., 2004. 
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A década de 1920 começou tensa no Parlamento e nas ruas. Logo em 15 de 
Janeiro de 1920, Francisco José Fernandes Costa (1857-1925) não chegou a ser 
empossado chefe do novo executivo pelo Presidente da República. O protesto 
da   sempre   instável   “rua   republicana” terá levado António José de Almeida 
(1866-1929) a não legitimar o primeiro governo de direita7 que já estava 
constituído8. Porém, o impasse governativo durou pouco tempo. Dias depois, 
em 21 de Janeiro, Domingos Leite Pereira (1882-1956) assumiu a chefia de um 
novo governo9, mas este não durou muito tempo, à imagem do que então era 
apanágio no panorama governativo da República.  

Por essa altura, as ruas eram o palco preferido dos manifestantes de várias 
actividades laborais. Ao agravamento da instabilidade social juntavam-se as 
reivindicações salariais dos trabalhadores e a miséria crescente do povo. Este, 
faminto, aproveitava a confusão para assaltar estabelecimentos comerciais em 
busca de comida e dilatava o caos, em especial em Lisboa e no Porto, perante a 
inoperância das autoridades. O Diário do Minho, nos primeiros dias de Fevereiro 
de 1920 asseverava que a desordem social era total10. No Porto, os operários de 
vários sectores, apoiados por estruturas sindicais como a Confederação Geral 
do Trabalho (CGT), promoveram diversas greves e insurgiram-se contra as 
medidas do patronato e do Governo, obrigando as autoridades a impor a 
ordem pública nas ruas. O estado de sítio acabou por ser decretado em 21 de 
Janeiro e o movimento expandiu-se para outros centros operários. Em Lisboa, 
as greves também juntaram trabalhadores de diversos sectores de actividade, 
como empregados municipais, pessoal dos eléctricos, metalúrgicos, corticeiros, 
tipógrafos, entre outros. Porém, ao longo do tempo, a organização e a 

                                                        
 
7 Cf. Ramos, Rui. A República durante e depois da Guerra (1917-1926). In Rui Ramos (coord.) 
História de Portugal, 1.ª ed. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2009, p. 616. 
8 O governo liderado por Francisco José Fernandes Costa estava constituído com os seguintes 
ministros e respectivas pastas: José Fernandes Costa (Presidência, Finanças), António Granjo 
(Interior), José Mendes dos Reis (Guerra), Tito de Morais (Marinha), Mesquita de Carvalho 
(Justiça), Ângelo da Fonseca (Negócios Estrangeiros), Jorge Nunes (Comércio), Miguel de Oliveira 
Fernandes (Agricultura), José Barbosa (Colónias), Afonso de Melo Pinto Veloso (Instrução 
Pública), e Miguel de Almeida Fernandes (Trabalho). Cf. Madureira, Arnaldo. A Questão Religiosa 
na I República: contribuições para uma autópsia. Lisboa: Livros Horizonte, 2003, p. 179. 
9 O governo de Domingos Leite Pereira era composto pelos seguintes ministros e respectivas pastas: 
Domingos Leite Pereira (Presidência, Interior), Mesquita de Carvalho (Justiça), António da Fonseca 
(Finanças), Hélder Ribeiro (Guerra), Celestino de Almeida (Marinha), Melo Barreto (Negócios 
Estrangeiros), Jorge Nunes (Comércio), José Barbosa (Colónias), João de Deus Ramos (Instrução 
Pública), Ramada Curto (Trabalho), e Álvaro de Lacerda (Agricultura). Cf. Idem, ibidem. 
10 Cf. Desordem social, in Diário do Minho, 3 de Fevereiro de 1920, ano I, n.º 247, p. 1. 



A questão das greves dos trabalhadores dos jornais católicos na década de 1920: os casos 
do Diário do Minho e das Novidades 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 

183 

capacidade  mobilizadora  da  CGT  foi  perdendo  terreno  perante  “(…)  o  aumento  
do desemprego, à crise económica e ao esgotamento da táctica reivindicativa, 
que  se  via  ultrapassada  pela  inflação  contínua”11, à medida que aumentavam as 
acções explosivas espontâneas e desorganizadas dos trabalhadores. 

 
3. Foi num contexto de grande instabilidade social e política que 

ocorreram as greves dos trabalhadores dos jornais católicos Diário do Minho, de 
Braga, e Novidades, de Lisboa. De facto, em 1922 as reivindicações dos 
trabalhadores mantiveram-se e até aumentaram e os protestos e tumultos que 
geralmente se seguiam desembocavam nas ruas, que não estavam mais calmas. 
Este cenário era cada vez frequente, apesar das medidas avançadas pelo novo 
chefe de governo, António Maria da Silva (1872-1950), que implementou uma 
política conservadora – apelidada   de   conservadorismo   dos   “bonzos”12 – que 
visava   o   equilíbrio   das   contas   públicas,   sendo   que   “(...)   o   défice   diminuiu,   a  
circulação fiduciária desacelerou e o custo de vida caiu – à custa, porém, de 
uma  recessão  económica”13. As greves mantiveram uma certa cadência e foram 
juntando muitos trabalhadores, de diferentes ofícios, cada vez mais 
descontentes com as suas condições de trabalho e de vida.  

No caso do Diário do Minho, o conflito laboral que opôs a direcção deste 
diário católico bracarense e o seu pessoal tipográfico iniciou-se em Julho de 
1922 e prolongou-se, com algumas interrupções, até Março de 1924. Tal obrigou 
à suspensão momentânea do periódico durante um tempo mais ou menos 
longo, bem como à redução do seu número de páginas habitual (4). Santa Cruz, 
um colaborador do jornal de Braga, referiu-se pela primeira vez à questão da 
greve dos trabalhadores das oficinas em 27 de Julho de 1922. Nesse editorial, 
Santa Cruz começava por avisar os leitores que a razão de o diário apresentar 
apenas duas páginas no número anterior (26 de Junho de 1922, ano IV, n.º 1001) 
se  prendia  com  o  facto  de  o  pessoal  tipográfico  ter  abandonado  o  trabalho  “(…)  
sem   razões   atendíveis”14. Ao mesmo tempo, o articulista não compreendia as 
reivindicações dos trabalhadores de quererem obter melhores salários, quando 
asseverava que os tipógrafos eram bem pagos. Por outro lado, Santa Cruz 
                                                        
 
11 Pereira, Joana Dias. A ofensiva operária. In História da Primeira República Portuguesa…  p.  433. 
12 Cf.   Farinha,   Luís.  A   transformação   política   da   República:   o   PRP   dos   “bonzos”,   tempo   dos  
deuses menores. In História da Primeira República Portuguesa…  pp.  470-473.  
13 Ramos, Rui. A República durante e depois da Guerra (1917-1926). In História de Portugal…  p.  
619. 
14 Santa Cruz, O conflito com o pessoal tipografico – Reflexões, in Diário do Minho, 27 de Julho de 
1922, ano IV, n.º 1002, p. 1.  
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acusava os funcionários de não retomarem o trabalho depois de a empresa 
Minho Gráfico, detentora do jornal, ter prometido um aumento de salários, 
asseverando que parecia que  

“(…) o pessoal tipográfico desejava apénas ser melhor pago, para mais á 
vontade podêr impor á direcção da casa os seus caprichos. E as exigencias 
sucediam-se ás exigencias até atingirem um ponto de impossivel, onde a 
transigencia  representava  desordem”15.  

O Diário do Minho assumia, pela pena do seu colaborador, que não 
tolerava pressões ou exigências deslocadas de razão, assumindo sempre a 
justiça das suas decisões em benefício da melhoria das condições de vida dos 
seus trabalhadores. Em verdade, mais à frente, o discurso do jornal católico 
assentava numa certa união do pessoal tipográfico em prol de um objectivo 
comum: 

 “(…)   não   os   consideramos   escravos   ou   serventuários,   vemos   n’êles  
colaboradores da nossa obra, elementos da difusão de verdade que todos os 
dias espalhamos  nas  colunas  do  jornal,  n’uma  defèsa  da  verdade  religiosa  e  da  
verdade  regionalista”16.  

Por fim, Santa Cruz aconselhava os trabalhadores a possuírem uma 
melhor moral e a terem mais previdência e espírito de economia, atributos que, 
segundo o articulista,   “(…)  melhorariam   consideravelmente   as   condições   em  
que  vivem  e  remediariam  os  males  de  que  se  queixam”17. 

Porém, meses mais tarde, o pessoal da tipografia do Diário do Minho 
entrou outra vez em greve, alegando melhores salários, o que provocou uma 
nova suspensão do jornal, desta vez durante seis dias, entre os dias 11 e 16 de 
Outubro de 1922. A direcção do jornal não pactuou com as exigências dos 
trabalhadores, e deu conta disso numa notícia na primeira página, no dia 17 de 
Outubro. Começou por condenar o que apelidava de “(…)  exhorbitantes  pedidos  

de  augmento  de  ordenado  do  pessoal   typografico…”18. Depois, manteve a tónica do 
passado recente e reafirmou que o jornal sempre mostrara boa vontade no 
diálogo mantido com os operários, para a melhoria das suas condições laborais 
e económicas. No entanto, o Diário do Minho também deixou expresso que não 
podia aceitar as exigências dos trabalhadores, e denunciou que “(…)   sem  

consideração por cousa alguma, o pessoal lançou-se  na   ‘gréve’,   julgando  estorquir-nos 
                                                        
 
15 Idem, ibidem. 
16 Idem, ibidem. 
17 Idem, ibidem. 
18 Diário do Minho, in Diário do Minho, 17 de Outubro de 1922, ano IV, n.º 1064, p. 1. 
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d’essa  maneira,  o  que  não  podemos  e  por  isso  não  devemos  dar”19. Por fim, a nota dava 
conta de uma reorganização da oficina – sendo que o trabalho tipográfico 
estava momentaneamente a ser efectuado pelos redactores – e do 
restabelecimento da ordem na mesma. 

Mas na noite de 20 para 21 de Outubro de 1922, o conflito laboral no Diário 
do Minho ganhou contornos de insurreição quando o jornal foi atacado à bomba, 
alegadamente por tipógrafos grevistas20. A notícia colocada ao centro da 
primeira página indicava que três grevistas já haviam sido detidos pela polícia, 
e outros que fugiram do local foram capturados mais tarde, e que os estragos 
não tinham sido muito avultados. No dia seguinte, 22 de Outubro, na análise ao 
sucedido, o Diário do Minho asseverava que este atentado era “(…)  um  episodio  da  

lucta e desordem social, resultado da propaganda de ideias dissolventes, infiltradas na 
sociedade  á  maneira  que  se  vai  perdendo  o  factor  moral”21. O enfoque católico estava 
bem presente. Em verdade, apesar de o direito à greve ser reconhecido pelo 
governo republicano, os jornais católicos, em geral, condenavam a greve por a 
considerarem um sinal perturbador da ordem social e nocivo para o bem-estar 
do operário – tão  defendido  pela  “boa  imprensa”  – bem como de a greve ser um 
instrumento utilizado por diversos grupos sociais, políticos, sindicais, entre 
outros, para desestabilizar a ordem pública. O jornal noticiou que antes do 
atentado até houvera alguns avanços nas negociações com os grevistas, tendo 
sido pagos os ordenados de uma semana com a promessa de um regresso 
rápido ao trabalho. Porém, os grevistas não cumpriram a sua parte do acordo, 
por duas vezes, e horas depois deu-se o ataque à bomba às instalações do diário 
que também provocou estragos em alguns edifícios contíguos.  

No ano seguinte, o Diário do Minho esteve outra vez suspenso durante 
mais de um mês, entre 9 de Abril e 15 de Maio de 1923, por causa de uma nova 
greve dos tipógrafos. Na notícia que estava colocada na primeira coluna da 
primeira página, local reservado para o editorial, era afirmado que a direcção 
do Diário do Minho manteve-se solidária com os industriais até que estes “(…)  

atendendo aos prejuízos que a prolongada suspensão do jornal trazia aos seus leitores e 
anunciantes, concordaram em que nós pactuassemos com o nosso pessoal o regresso ao 

                                                        
 
19 Idem, ibidem. 
20 Cf. Diário do Minho – o nosso jornal – atacado á bomba, in Diário do Minho, 21 de Outubro de 1922, 
ano IV, n.º 1068, p. 1. 
21 Diário do Minho – o nosso jornal – atacado á bomba, in Diário do Minho, 22 de Outubro de 1922, 
ano IV, n.º 1069, p. 1. 
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trabalho…” 22. Finda a reunião entre patrões e operários, a direcção do jornal 
acertou aumentar o vencimento dos tipógrafos, conforme as exigências destes, e 
retomar a edição do diário. O primeiro número, depois de terminada a greve, 
saiu no dia 15 de Maio, data que o Diário do Minho não se esqueceu de associar 
ao aniversário da encíclica Rerum Novarum (1891), de Leão XIII. Assim, o jornal 
aproveitou para afirmar que se os patrões e os operários estivessem recordados 
das palavras e dos ensinamentos daquele papa, presentes no documento 
pontifício, “(…)   os   conflictos   entre   capital   e   trabalho   nunca   durariam   tanto   tempo,  

nem revestiriam por vezes as formas violentas e degradantes, que entre nós, felizmente, 
não teve o conflicto  que  ontem  terminou”23. Estamos em crer que a referência àquela 
encíclica foi feita com o propósito de recordar que a questão social estava longe 
de estar resolvida, e que a mesma só poderia encontrar a verdadeira solução no 
Evangelho, como era asseverado no texto da própria Rerum Novarum, e que era 
referido em certos momentos pelos muitos títulos existentes da imprensa 
católica, como era o caso do Diário do Minho.  

Contudo, a tensão laboral entre os trabalhadores do Diário do Minho e a 
direcção deste não sarou completamente. Assim, meses mais tarde, o periódico 
de Braga esteve outra vez suspenso, entre 1 de Agosto de 1923 e 15 de Fevereiro 
de 1924. Este tempo foi aproveitado pela empresa para efectuar uma mudança 
profunda na sua estrutura interna, a vários níveis, como a remodelação dos 
materiais tipográficos e o despedimento de funcionários que, segundo a 
direcção do jornal, tinham uma acção nociva para o bom funcionamento da 
empresa24. Feita a devida reestruturação – levada a cabo pela empresa Minho 
Gráfico, uma sociedade por quotas – o periódico reapareceu em 16 de Fevereiro 
(ano V, n.º 1284), mas suspendeu a sua publicação logo a seguir e só retomou a 
normal edição do jornal em 7 de Março de 1924 (ano V, n.º 1285). Nesse número 
foi referido que a longa suspensão do título alicerçava-se na “(…)  crise  tremenda  

que   vem  desde   a   grande   guerra   assoberbando   o   nosso   paiz…   [e   que]   impozeram  uma  

remodelação  nos  serviços  da  empreza  que  só  agora  poderam  ser  ultimados”25. Ou seja, a 
principal razão apontada para a interrupção momentânea do jornal devia-se 
mais directamente à crise nacional do que às greves dos tipógrafos, ainda que 
estas tenham naturalmente deixado as suas marcas. No entanto, nos meses 

                                                        
 
22 “Diário  do  Minho”, in Diário do Minho, 16 de Maio de 1923, ano V, n.º 1202, p. 1. 
23 Idem, ibidem. 
24 Cf. Diário do Minho, in Diário do Minho, 4 de Julho de 1923, ano V, n.º 1241, p. 1. 
25 Reaparecendo, in Diário do Minho, 7 de Março de 1924, ano V, n.º 1285, p. 1. 
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seguintes e até ao fim da República, em 28 de Maio de 192626, não registámos 
mais nenhum conflito de laboral de monta que levasse os tipógrafos do Diário 
do Minho a suspender o trabalho. 

Ao invés, em Lisboa, foi bem diferente o cenário com se deparou o jornal 
Novidades, afecto ao Centro Católico Português e ao episcopado nacional e que 
defendia os princípios da Santa Sé, desde 15 de Dezembro de 1923 (ano I, n.º 
1)27. Em rigor, as ruas de Lisboa continuavam a ser o palco final dos 
movimentos grevistas que culminavam com os habituais confrontos entre os 
manifestantes, quase sempre muito nervosos, e as autoridades policiais, quase 
sempre com o dedo demasiado próximo do gatilho. Esse clima grevista também 
atingiu as oficinas das Novidades em Abril e Maio de 1924. Os tipógrafos 
recusaram-se a trabalhar e o diário católico ficou sem se publicar durante 
diversos dias28. Apesar de o efeito das greves das Novidades não ter tido a 
mesma expressão do que sucedeu com o Diário do Minho – como se verifica pela 
escassez de notícias sobre o assunto – ou até com outros sectores laborais da 
capital, ficou claro que o recurso à greve, por parte dos trabalhadores das 
Novidades era rejeitado pela direcção do jornal, na sequência da lógica do 
discurso  veiculado  por  outros  periódicos  católicos  como  fora  o  caso  d’ A Palavra 
(Porto, 1872-1911), um dos diários católicos de maior importância, e que 
assentava na ideia de que a greve era uma enfermidade social que encontrava a 
sua origem na indiferença dos homens por Deus e pela religião e no 
incumprimento dos deveres sociais por parte do Estado29.  

A instabilidade social vivida na capital agravou-se com o governo 
liderado por Álvaro de Castro (1878-1928), em funções desde 18 de Dezembro 
de 192330. Este governante fundou o Grupo Parlamentar de Acção Republicana 

                                                        
 
26 Sobre o fim da República, entre outros, ver: Chorão, Luís Bigotte. A Crise da República e a 
Ditadura Militar. Lisboa: Sextante Editora, 2009. Ver ainda: Torgal, Luís Reis (coord.) – O 28 de 
Maio Oitenta Anos Depois: contributo para uma reflexão. Coimbra: Centro de Estudos Interdisciplinares 
do Século XX da Universidade de Coimbra/Instituto de História e Teoria das Ideias da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, 2006. Ver também: Rosas, Fernando. Da Ditadura Militar ao 
Estado   Novo:   a   “longa   marcha”   de   Salazar.   In   História de Portugal: o Estado Novo. Dir. José 
Mattoso. Coord. Fernando Rosas. Lisboa: Editorial Estampa, vol. VII, 1994, pp. 152-164. 
27 Cf. Madureira, Arnaldo. A Questão Religiosa na I República…  p.  226. 
28 Sobre a greve dos tipógrafos das Novidades, em 1924, ver: Almeida, José Maria de. Subsídios 
para  a  história  das  “Novidades”. Lisboa: Rádio Renascença, 1989, pp. 91-92. 
29 Cf. Policarpo, João Francisco de Almeida. O  Pensamento  social  do  grupo  católico  de  “A  Palavra”  

(1872-1913). 2 Vols. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1977; Lisboa: Instituto Nacional de 
Investigação Científica/Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1992.   
30 O governo de Álvaro de Castro era composto pelos seguintes ministros e respectivas pastas: 
Álvaro de Castro (Presidência, interino das Finanças), Sá Cardoso (Interior), José Domingues 
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para melhor legitimar as suas políticas reformistas, de vária ordem, que 
visavam reduzir o défice de qualquer forma. Estava em marcha o denominado 
esquerdismo   dos   “canhotos”31.   Por   essa   altura   nascia   também   a   “Legião  
Vermelha”,   um   grupo   anarco-sindicalista afecto ao movimento operário e à 
Confederação Geral do Trabalho, que se dedicava à imposição do terror e do 
caos através de atentados e ataques ao tiro e à bomba.  

No dia 19 de Abril de 1924, os tipógrafos das Novidades aderiram à greve 
que decorria em Lisboa desde o dia anterior e que juntou várias classes laborais, 
mas os seus efeitos nocivos foram diminutos. Em verdade, o jornal não se 
publicou apenas no dia seguinte. Já no final de Maio, o pessoal das oficinas das 
Novidades decretou uma nova greve e o periódico foi outra vez suspenso. Numa 
notícia inserida na primeira página era referida a razão de o jornal não estar nas 
bancas no dia 30 de Maio: 

no dia 29, ás 10 da noite, declarou-se em gréve o nosso quadro tipográfico. As 
exigencias que nos eram feitas pareceram á administração incomportaveis. 
(…)   as Novidades tém, apesar de tudo pago, sempre pontualmente o seu 
pessoal tipográfico, os salários arbitrados pelas empresas similares: parecera-
lhe, por isso, exigência incomportavel ser forçado a pagar um aumento de 
salário…32 

 A direcção das Novidades não cedeu às reivindicações dos tipógrafos e 
estes suspenderam o trabalho. Mas a interrupção laboral durou apenas um dia, 
uma vez que foi encontrada uma solução que satisfez ambas as partes. O jornal 
aproveitou a oportunidade para garantir aos seus leitores que, apesar de esta 
greve ter adensado o boato que asseverava que as Novidades iriam ser 
silenciadas, estas “(  …)  não  correm  perigo  de  morte.  Muito  ao  contràrio;  cada  dia  que  

passa mais nos assegura da necessidade da sua existência e mais se intensifica á sua 
volta  a  dedicação  e  o  carinho  dos  nossos  amigos  e  assinantes”33.  

As Novidades voltaram a cessar a sua publicação nos dias 4 e 5 de Junho, 
ainda fruto do efeito grevista ocorrido no mês anterior. Desta vez foi 

                                                                                                                                                                   
 
dos Santos (Justiça), Domingos Pereira (Negócios Estrangeiros), Ribeiro de Carvalho (Guerra), 
Fernando Augusto Pereira da Silva (Marinha), António Sérgio (Instrução Pública), António da 
Fonseca (Comércio, Comunicações), Mário de Azevedo Gomes (Agricultura), e Lima Duque 
(Trabalho). Cf. Madureira, Arnaldo. A Questão Religiosa na I República…  p.  225. 
31 Cf.   Farinha,   Luís.  A   transformação   política   da   República:   o   PRP   dos   “bonzos”,   tempo   dos  
deuses menores. In História da Primeira República Portuguesa…  pp.  473-476. 
32 Porque não se  publicaram  ontem  as  “Novidades”, in Novidades, 31 de Maio de 1924, ano I (XXXIX), 
n.º 162 (8:613), p. 1. 
33 Idem, ibidem. 
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alimentado pela acção mobilizadora da CGT que convocou uma nova greve 
geral em Lisboa. Como em outras ocasiões, as Novidades não deram grande 
cobertura jornalística à questão das greves do seu pessoal tipográfico, 
nomeadamente na primeira página, ao contrário do que sucedeu com o Diário 
do Minho, que transportou para editorial o tema das greves por diversas 
ocasiões.   

Concluindo, constata-se que a posição dos dois títulos católicos apontados 
sobre as greves dos seus trabalhadores, na década de 1920, não foi 
necessariamente igual, nem na forma como cada título se posicionou sobre o 
tema, ou pelo menos como o demonstrou, nem no tratamento jornalístico a ele 
reservado. Ambos os periódicos rejeitaram a ideia da greve como fazendo parte 
da solução da questão social, sendo aquela, ao invés, apresentada como um dos 
seus entraves. Apesar de a greve ser um direito conquistado pelos operários, 
quer o Diário do Minho quer as Novidades mostraram-se muito críticos da acção 
grevista desencadeada pelos seus trabalhadores. O período histórico em 
questão foi uma época fértil em excessos, como também aconteceu neste campo 
concreto. Em verdade, as reivindicações dos trabalhadores e as lutas crescentes 
contra o patronato – visíveis nas muitas greves –, aliadas à evolução dos 
diversos movimentos operários, sindicais e anarquistas, tiveram em Portugal 
efeitos sociais, políticos e económicos mais ou menos devastadores. 
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A militância no feminino nos primórdios do sindicalismo em Portugal 

 
Paulo Marques Alves1 e Olinda Gama2 

 
1. Introdução 

Num conhecido ensaio intitulado A  Room  of  one’s  Own, datado de 1929, Virginia 
Woolf afirmava: 

 (…)  I  thought,  looking  about  the  shelves  for  books  that  were  not  there,  to  suggest  to  

the students of those famous colleges [Newnham and Girton] that they should rewrite 
history, though I own that it often seems  a little queer as it is, unreal, lop-sided, but 
why should they not add a supplement to history? Calling it, of course, by some 
inconspicuous name so that women might figure there without impropriety?3  

A autora enfatizava assim a necessidade de se reescrever a história para 
que às mulheres fosse dado o destaque a que tinham direito. Praticamente 
seis décadas após esta proclamação, Scott referia que o apelo de Woolf havia 
sido satisfeito, sublinhando que, sobretudo a partir da década de 70, as 
prateleiras das livrarias e das bibliotecas tinham passado a estar 
relativamente bem guarnecidas com obras realçando o papel da mulher no 
processo histórico4. 

A “militância   no   feminino”,   seja política ou sindical, tradicionalmente 
menos intensa, ao ser travada por factores de ordem social, económica e 
cultural, esteve também ela envolta no silêncio durante muito tempo, tendo 
sido necessário esperar pelos últimos trinta anos para que as ciências sociais 
começassem a interessar-se por este objecto, tendo-se assistido a partir daí a um 
considerável incremento na investigação, abrangendo um conjunto 
diversificado de temáticas. 

                                                        
 
1 ISCTE – Instituto   Universitário   de   Lisboa,   DINÂMIA’CET-IUL, Lisboa, Portugal. 
paulo.alves@iscte.pt 
2 ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. marcodecorreio@gmail.com 
3 Woolf, Virginia. A  Room  of  one’s  Own. 1929. Disponível em http://pdftitles.com/book/14183/a-
room-of-ones-own 
4 Scott,  Joan  Wallach.  Women’s  in  history: the modern period. Past and Present. Oxford, Oxford 
Journals, 101, 1, 1983. 
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Este silêncio tem sido ainda mais profundo em Portugal, com as mulheres 
militantes sindicais a encontrarem-se ausentes das obras dedicadas ou ao 
movimento sindical e seus militantes ou às mulheres, sejam elas produzidas 
pela academia ou por militantes. Esta é uma constatação verdadeira, quer 
focalizemos o nosso olhar no dealbar do século XX, quer o façamos na 
actualidade, e acontece num quadro mais vasto de um grande défice de estudos 
sobre o movimento sindical português.  

Para o período temporal que nos ocupa, três obras são paradigmáticas do 
que acabamos de referir. A primeira, de Alexandre Vieira, um antigo e 
prestigiado militante sindicalista, traça o perfil de 29 “figuras   gradas   do  
movimento   social   português”5, todos homens. A segunda é uma obra mais 
recente e destina-se  no  essencial  a  biografar  doze  “operárias  e  burguesas”,  mais  
estas  do  que  aquelas,   “mulheres  que   tiveram  um  empenhamento  político   (…)  
que defenderam  o  feminismo  e  (…)  lutaram  por  causas,  mas  que  [também]  (…)  
não  militaram,   que   não   tiveram  uma   acção   política   ou   feminista”6. Nenhuma 
das biografadas militou sindicalmente. A terceira obra é o Dicionário no Feminino 
(Séculos XIX-XX), de onde estão também completamente ausentes mulheres que 
assumiram responsabilidades no movimento sindical português na viragem de 
novecentos e nas primeiras décadas do século XX7. 

É certo que em Portugal, como por toda a parte, o sindicalismo nasceu 
andro-centrado e que as estratégias sindicais visando a exclusão ou a 
segregação das mulheres no mercado de trabalho e nos sindicatos foram uma 
realidade. Mas será que as mulheres se mantiveram à margem do movimento 
sindical português na viragem da centúria?  

Esta comunicação é um primeiro contributo para colmatar uma lacuna 
existente e assim tirar da sombra a militância sindical das mulheres portuguesas 
no lapso temporal que transcorre entre 1891, ano da publicação da lei que 
legalizou as associações de classe, e 1933, o ano da publicação do Estatuto do 
Trabalho Nacional e da legislação complementar que criou os sindicatos 
nacionais, um conjunto de legislação que se constituiu como uma das pedras 

                                                        
 
5 Vieira, Alexandre. Figuras Gradas do Movimento Social Português. Lisboa: Edição do Autor, 1959. 
6 Samara, Maria Alice. Operárias e Burguesas: As Mulheres no Tempo da República. Lisboa: A Esfera 
dos Livros, 2007, p. 11. 
7 Castro, Zília Osório de; Esteves, João (dir.). Dicionário no Feminino (Séculos XIX-XX). Lisboa: 
Livros Horizonte, 2005.  
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angulares da arquitectura legislativa que institucionalizou o corporativismo 
salazarista. 

A comunicação baseia-se numa análise documental que incidiu sobre os 
processos relativos a 778 associações de classe, o que corresponde a cerca de 
70,0% do total de associações que recenseámos para este período. 

 

2. Sindicatos e mulheres: uma relação problemática  

A relação das mulheres com os sindicatos tem-se revelado bastante 
problemática desde os primórdios do movimento operário.  

No Reino Unido, no início da industrialização e da organização dos 
trabalhadores com as Friendly Societies no século XVIII, chegaram a ser 
constituídas associações mistas, de que a mais conhecida é a Worsted Small-
ware  Weaver’s  Association,  fundada  em  1747.   

Contudo, rapidamente emergiu no seio do movimento sindical uma 
atitude sexista relativa ao papel da mulher na sociedade e, em particular, à sua 
inserção no mercado de trabalho e nos sindicatos, a qual, segundo Pasture8, 
derivou de uma contaminação do movimento operário pela cultura burguesa e 
sua representação da sociedade e dos papéis que nela deveriam ser 
desempenhados por homens e mulheres: a estas, a esfera privada cuidando da 
família e da educação dos filhos; àqueles, a esfera pública, garantindo o 
sustento da família. 

Esta atitude em breve se tornou dominante, ao ser transversal a correntes 
sindicais tão díspares quanto as influenciadas por Proudhon, pelo catolicismo 
ou pelo reformismo, acabando por orientar durante muito tempo as estratégias 
sindicais face às mulheres. A ela só escapou a corrente de filiação marxista que, 
com base nos princípios da igualdade e da emancipação, sempre defendeu o 
direito das mulheres ao trabalho assalariado, ao mesmo tempo que sustentava 
que elas não constituíam um grupo homogéneo, existindo no seu seio interesses 
diferenciados, podendo inclusivamente as diferenças que entre elas se 
manifestavam serem mais relevantes do que as que derivavam do género. A 
fractura não ocorre entre homens e mulheres, mas sim entre proletários e 
capitalistas, entre oprimidos e opressores. 

Com base nesta atitude sexista dominante construiu-se toda uma 
estratégia sindical que visou excluir ou segregar as mulheres no mercado de 
                                                        
 
8 Pasture, Patrick. Feminine intrusion in a culture of masculinity. In: The Lost Perspective. Vol. 2. 
Avebury: Aldershot, 1997. 
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trabalho. Quando muito, aceitava-se o trabalho feminino como transitório ou 
então tentava-se confiná-lo a determinados ramos de actividade de salários 
mais baixos. Isto sucedeu desde logo com o movimento sindical britânico que, 
ao negar a filiação sindical das mulheres no quadro da utilização da prática do 
closed shop, conseguiu vedar o seu acesso a muitos segmentos do mercado de 
trabalho.  

Para além da exclusão, outras práticas discriminatórias fizeram o seu 
curso, como o impedir as mulheres de usar da palavra nas reuniões de 
trabalhadores, o coarctar-lhes a possibilidade de ascenderem a cargos de 
decisão nos sindicatos a que conseguiam aceder, etc. A discriminação passou 
também por uma actuação que acabava por reforçar as desigualdades salariais 
em vez de as eliminar. 

Esta atitude sexista recorreu fundamentalmente a dois argumentos. Um, 
eivado de paternalismo, sublinhava que o não acesso das mulheres ao mercado 
de trabalho as libertava das condições desumanas do trabalho industrial. Outro, 
o mais relevante, enfatizava que as mulheres deviam ser excluídas do mercado 
de trabalho porque, por natureza, eram incapazes de adquirir as qualificações 
necessárias ao trabalho industrial, trabalhavam de forma mais imperfeita do 
que os homens e concorriam com estes, assim provocando o abaixamento dos 
salários. 

Em resultado das atitudes de rejeição e de discriminação, as mulheres 
começaram a criar sindicatos próprios. É o que Linda Briskin designa por 
“separatismo”9. Significa uma recusa em trabalhar com os homens e a 
consequente constituição de organizações alternativas. A primeira a surgir 
terá sido a Sisterhood of Leicestershire Wool Spinners, fundada em 1780. 
Ainda no Reino Unido, as mais importantes organizações compostas só por 
mulheres  foram  a  Women’s  Protective  and  Provident  League,  criada  em  1874  
e  que  a  partir  de  1888  se  passou  a  designar  por  Woman’s  Trade  Union  League,  
e a National Federation of Women Workers, uma organização singular que 
não foi um sindicato no sentido estrito do termo, pois procurava promover 
simultaneamente a causa do sindicalismo feminino e a causa feminista, pelo 
que agrupava mulheres trabalhadoras e feministas, num cruzamento 

                                                        
 
9 Briskin,  Linda.  Autonomy,  diversity  and   integration:  union  women’s   separate   organizing in 
North America and Western Europe in the context of restructuring and globalization. 
Comunicação ao XIV Congresso Mundial de Sociologia. Montreal, 1998.  
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historicamente raro. Muitos dos sindicatos femininos do Reino Unido 
permaneceram activos até à I Guerra Mundial ou mesmo até depois do 
conflito. 

O mesmo sucedeu na Europa continental. Em França foram constituídos 
sindicatos exclusivamente femininos, quer na CGT sindicalista-revolucionária, 
ainda que de curta duração, quer na católica CFTC, tendo estes permanecido até 
à ocupação nazi. Na Bélgica, Holanda ou Alemanha, os sindicatos femininos 
foram sendo gradualmente transformados em associações de carácter cultural 
que passaram a funcionar no seio de sindicatos mistos. Estruturas sindicais 
específicas para o trabalho sindical com as mulheres só começaram a surgir 
após a II Guerra Mundial. 

No entanto, houve um sindicato exclusivamente feminino que perdurou 
até muito recentemente, o KAD dinamarquês, fundado em 1901 a partir da 
fusão de vários sindicatos femininos que tinham sido criados devido à recusa 
do direito à filiação sindical das mulheres por parte do SiD, um sindicato geral 
que organizava trabalhadores não qualificados, constituído em 1897. Por uma 
ironia da história, ambos os sindicatos acabaram por se fundir em 2004, isto 
depois de o SiD ter começado a abrir as suas portas às mulheres a partir da 
década de 70, em virtude da sua crescente inserção no mercado de trabalho. 
Esta abertura proporcionou uma progressiva aproximação entre ambas as 
organizações a partir dos anos 90, no final dos quais se iniciaram as negociações 
que conduziram à fusão. 

A opção pela formação de sindicatos únicos com um carácter misto foi o 
resultado de uma evolução gradual da atitude sexista para uma outra 
obedecendo   a   uma   “lógica   de   organização”10. Embora não abdicando da 
consideração de que o lar seria o local ideal para a mulher e apesar da 
continuação das desconfianças, hesitações e resistências em relação a estas, uma 
vez perante a sua crescente inserção no mercado de trabalho, muito graças à 
estratégia patronal de assim conseguir um abaixamento dos salários, não restou 
aos diversos movimentos sindicais, nomeadamente os maioritários de 
inspiração reformista, outra alternativa que não fosse a adopção de uma atitude 
pragmática a partir do início do século XX. Esta nova atitude passou, por um 
lado, por tentar garantir condições de trabalho, em particular em termos 
salariais, iguais para homens e mulheres e, por outro, por não as ostracizar 
                                                        
 
10 Pasture, Patrick. Feminine intrusion in a culture of masculinity. In: The Lost Perspective. Vol. 2. 
Avebury: Aldershot, 1997, p. 220. 
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dado terem-se tornado um contingente importante que não devia ser 
negligenciado em termos de recrutamento. 

 
3. A militância sindical no feminino nos primórdios do sindicalismo 

português 

Na viragem de oitocentos e nas duas primeiras décadas de novecentos, 
algumas centenas de milhares de mulheres integravam a população activa 
portuguesa (Quadro 1). Todavia, os dados devem ser analisados com uma 
dupla precaução. Em termos sincrónicos, devido às deficiências do aparelho 
estatístico em cada um dos momentos censitários. Em termos diacrónicos, 
porque a comparação é dificultada pelas profundas alterações ocorridas na 
definição do conceito de população activa de censo para censo. 

 
Quadro 1: Evolução da população activa em Portugal (N.º), entre 1890 e 

1930 
Recensea

mento 

População activa 
feminina 

1890 933 453 
1900 689 851 
1911 672 282 
1920 Não apurada 
1930 1 908 086 

            Fonte: Recenseamentos Gerais da População (1890-1930) 
 
A atitude sexista dominante no sindicalismo europeu fez igualmente o seu 

curso em Portugal. O movimento sindical português reagirá também muito 
negativamente à inserção da mulher no mercado de trabalho. Disso é exemplo 
um artigo de O Corticeiro. A propósito da introdução de máquinas e do 
aumento do número de mulheres nesta indústria recorre-se ao grande 
argumento anteriormente referido, afirmando-se:  

 (…)   Infelizmente   essas  máquinas   estão   entregues   a  mulheres,   e   para   nosso  
mal parece que a entrada das mulheres nas fábricas em vez de diminuir tem 
assustadoras tendências a alastrar-se e não só para as máquinas como também 
para outros serviços, o que nos tem prejudicado e continuará prejudicando 
gravemente.   (…)   Muito   embora   o   rendimento   de   trabalho   da   mulher   na  
fábrica seja muito inferior ao do homem, e muito menos consciencioso, vêem 
os senhores industriais, nas mulheres, a forma de poderem conseguir mais 
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lucros pelo barateamento da mão-de-obra, e o que acontece? Acontece que o 
trabalho   escasseia   para   os   homens.   (…)  Que   devemos   então   fazer?   Evitar   a  
entrada das mulheres nas fábricas (O Corticeiro, de 3 de Outubro de 1929)11. 

De estratégias visando a segregação das mulheres dá-nos conta Fátima 
Patriarca para um período posterior ao que aqui nos ocupa, quando evidencia 
práticas  sindicais  que  levavam  “a  restringir  o  acesso  das  mulheres,  impedindo-
as de exercer a profissão ou arredando-as  de  certos  trabalhos  e  funções”12 

E em relação ao movimento sindical? Terão as mulheres dele sido 
excluídas, quer enquanto sócias, quer como militantes, permanecendo à sua 
margem? 

Analisando a composição do pessoal dirigente, primeiro da CECS – 
Comissão Executiva do Congresso Sindicalista (1909-1914), depois da UON – 
União Operária Nacional (1914-1919) e, por fim, da CGT – Confederação Geral 
do Trabalho, somos levados a pensar que as mulheres terão ficado 
completamente à margem do movimento sindical português durante este 
período. Os cerca de 50 dirigentes da cúpula sindical entre 1909 e 1925 eram 
todos homens. À mesma conclusão chegamos se lermos as obras que referimos 
na introdução ou se analisarmos a relação de sócios de alguns sindicatos com 
maior ou menor dimensão, onde não se descortina uma única mulher. Disso são 
exemplo a AC dos Operários Confeiteiros, Pasteleiros e Artes Correlativas em 
Lisboa (96 sócios em 1909); a AC União dos Empregados no Comércio de Lisboa 
(165 sócios em data não estipulada); a AC dos Empregados de Bancos e 
Câmbios de Lisboa (262 sócios em 1917) ou a AC dos Empregados dos Cafés, 
Restaurantes e Hotéis do Porto (mais de 700 sócios em 1933). Outros exemplos 
poderiam ser citados. 

E se lermos os estatutos de algumas AC, vemos que eles vedavam 
expressamente a filiação às mulheres. Um exemplo da consagração estatutária 
desse fechamento, são os estatutos da AC dos Empregados no Comércio e 
Indústria em Caldas da Rainha, datados de 1899 e publicados em 1901: 

                                                        
 
11 Seixas, Maria Augusta. As Operárias de Alcântara e as suas Lutas Antes e Durante a I República. 
Lisboa: UMAR, s.d., pp. 35-36. 
12 Patriarca, Fátima. Processo de Implantação, Lógica e Dinâmica de Funcionamento do Corporativismo 
em Portugal. Lisboa: ICS (Tese de Doutoramento), 1990, p. 607. 
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No entanto, se analisarmos a relação de sócios de outras AC, começamos a 

verificar que as mulheres se integraram de facto no movimento sindical, desde 
logo como simples sócias, podendo o seu número assumir um carácter marginal 
ou constituir-se como uma imensa minoria no seio de uma dada associação. 

É possível detectar uma presença feminina completamente marginal em 
organizações como a AC dos Trabalhadores Rurais do Campo Grande (3,7% 
dos 190 sócios em 1916); a AC dos Empregados no Regimen dos Tabacos (1,8% 
entre 122 sócios em 1920); a AC dos Empregados no Comércio de Faro (2,2% 
entre 93 sócios em 1931) ou a Associação Portuense dos Empregados de 
Escritório (0,6% dos 697 sócios em 1920), entre outras. 

Noutras associações, as mulheres possuíam um peso superior, mas 
continuavam minoritárias. É o caso da AC União dos Operários Tecelões 
Mecânicos de Ambos os Sexos do Porto (29,6% dos 196 sócios em 1907); da AC 
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dos Operários Encadernadores e Anexos de Lisboa (16,5% dos 133 sócios em 
1915) ou da AC do Pessoal Assalariado do Depósito Central de Fardamento 
(10,3% dos 78 sócios em data indeterminada). 

Também   o   facto   de   algumas   AC   terem   na   respectiva   designação   “de  
ambos  os  sexos”  evidencia  a  abertura  dos  sindicatos  às  mulheres,  embora  isso  
não signifique necessariamente que essas organizações alguma vez tivessem 
contado com mulheres como associadas.  

Por vezes, os estatutos também continham disposições que faziam 
depender a admissão das mulheres casadas de uma autorização do marido. Era 
o que sucedia com os estatutos da AC da Imprensa Portuguesa de 1898: 

 
E não terão as mulheres participado no movimento de forma mais activa?  
Uma ponta do véu é levantada no dicionário de militantes e grupos 

libertários e sindicais agora disponível na Internet13. De entre 2929 militantes 
recenseados, João Freire refere 61 mulheres, o que corresponde a 2,1% do total. 
Todavia, é de referir que dezoito dessas mulheres são apresentadas como 
“simpatizantes   libertárias”,   o   que   significa   que   não   terão   acedido   à   condição  
militante; uma, Mariana do Carmo Torres, era operária conserveira e foi 
assassinada pela GNR quando da greve dos trabalhadores das conservas de 
Setúbal em 1911 juntamente com António Mendes, desconhecendo-se se seria 
ou não militante; duas outras são apresentadas como tendo sido presas na 
sequência   de   uma   “tentativa   de   greve   de   criados”,   desconhecendo-se 
igualmente se teriam militado sindicalmente. 

Todas as restantes 40 militaram ou em organizações anarquistas, incluindo 
as Juventudes Libertárias (dezasseis), nas Juventudes Sindicalistas (treze) ou em 
sindicatos (onze). São fundamentalmente referidas duas organizações, a AC das 
Costureiras e Ajuntadeiras de Calçado de Lisboa e a AC das Operárias das 
Fábricas de Conservas de Peixe de Setúbal. E um nome sobressai, o da socialista 
Margarida Marques, que exerceu cargos de direcção na AC das Costureiras e 
Ajuntadeiras de Calçado de Lisboa e foi nomeada para um grupo com o 

                                                        
 
13 Freire, João. Dicionário Histórico de Militantes Sociais, Grupos Libertários e Sindicatos Operários. 
Disponível em http://mosca-servidor.xdi.uevora.pt/projecto, 2012. 

http://mosca-servidor.xdi.uevora.pt/projecto
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objectivo de rever a legislação operária relativa ao trabalho das mulheres e dos 
menores no Congresso Nacional Operário do Sul de 1909.  

Por seu lado, Maria Augusta Seixas aduz alguns elementos relevantes, 
evidenciando nomeadamente acções de protesto protagonizadas por mulheres, 
como sejam a manifestação das trabalhadoras têxteis em 1911 ou as greves com 
motivações diversas que iam desde a luta contra o assédio (corticeira Robinson, 
em Portalegre, em 1911) e os despedimentos e o assédio (Companhia de Fiação 
e Tecidos Lisbonense, em Agosto de 1913) até às greves que visavam aumentos 
salariais (tecelões do Porto em 1903 ou conservas de Setúbal em 1911) ou 
aumentos de salários e diminuição do horário de trabalho (operárias chacineiras 
no Montijo em 1911)14. 

Como esta autora revela, o protesto das mulheres também incidiu sobre 
quem as representava nos locais de trabalho. É o que acontece na carta que uma 
operária têxtil exigiu que fosse publicada em O Sindicalista, onde se condena o 
facto de o representante sindical na sua empresa não ter agido quando o patrão 
substituiu uma mulher por um homem num tear. Diz a operária  que  ele  “não  
teve uma única palavra de reprovação contra tal irregularidade, [e] só porque 
eu chamara a sua atenção para uma injustiça, insultou-me com palavras 
injuriosas, chegando a chamar-me   prostituta”.   E   depois   de   referir   os   “gestos  
indecorosos”   que   esse   militante   fazia   habitualmente   às   suas   colegas,   esta  
operária   apelava   para   que   o   sindicato   “o   repreendesse”   e   caso   isso   não  
sucedesse,   ameaçava   que   “pode   suceder   que   um   grande   número   de   sócios  
abandonem a Associação, visto que nesse propósito se encontram caso ele 
continue  na  mesma  atitude”  (E.  L.,  in  O Sindicalista de 20 de Agosto de 1911)15. 

Outro exemplo de atritos aparentemente com base no género, mas que 
certamente terão outras motivações, ocorreu quando de uma conferência dada 
por Adelaide Costa dedicado a consciencializar  as operárias têxteis para a 
sindicalização,  a  qual   foi   interrompida  “em  alta  gritaria  (…)  por  um  grupo  de  
desorientados que se dizem anarquistas, capitaneados por Bartolomeu 
Constantino   (…)   [com   o   objectivo   de   tentarem]   desorganizar uma associação 
que  eles  não  vêem  de  bom  grado” (O Socialista de 30 de Janeiro de 1913)16. 
                                                        
 
14 Seixas, Maria Augusta. As Operárias de Alcântara e as suas Lutas Antes e Durante a I República. 
Lisboa: UMAR, s.d. 
15 Seixas, Maria Augusta. As Operárias de Alcântara e as suas Lutas Antes e Durante a I República. 
Lisboa: UMAR, s.d., pp. 29-30. 
16 Seixas, Maria Augusta. As Operárias de Alcântara e as suas Lutas Antes e Durante a I República. 
Lisboa: UMAR, s.d., p. 28. 
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Seixas contribui igualmente para retirar do esquecimento um conjunto de 
21 nomes de mulheres que assumiram uma participação activa como militantes 
sindicais durante este período. Onze eram operárias têxteis que ou integraram a 
comissão promotora de um dos congressos dos sindicatos deste ramo de 
actividade, ou participaram numa Comissão de Reclamação constituída em 
Lisboa, ou então militaram na Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, em 
Alcântara. As restantes eram parteiras (cinco), operárias corticeiras (quatro), 
com participação activa durante a greve de 1910, a que acresce uma operária 
tabaqueira e outra ajuntadeira, tendo esta última secretariado uma sessão do 
Congresso Nacional Operário do Sul, em 1909. 

Terá a militância feminina sido assim tão marginal, quase inexistente? 
Para além das associações das ajuntadeiras de Lisboa e do Porto, das operárias 
conserveiras de Setúbal e das parteiras, não se terá verificado uma maior 
“intromissão  feminina”17 neste mundo essencialmente masculino? 

A análise documental a que procedemos incidiu não só sobre os estatutos 
das AC, mas também sobre a composição das respectivas comissões 
promotoras.  

Em 741 dos 778 casos analisados (95,2%) as comissões foram constituídas 
exclusivamente por homens. Deste modo, as mulheres participaram na 
fundação de apenas 37 AC, o que corresponde a 4,8% do total, tendo sido 
únicas promotoras em dezanove casos (sete na indústria têxtil e do calçado, seis 
na indústria alimentar, dois na saúde e nos serviços colectivos e pessoais e um 
no comércio e escritórios e na hotelaria). Foram ainda maioritárias noutros dois 
(uma AC no ramo da educação – 95,2% – e outra no da indústria têxtil e do 
calçado – 57,1%) e tiveram uma forte presença entre os fundadores de uma 
outra AC na educação (44,6%).  

Apresentando uma taxa de feminização das comissões promotoras entre 
os 16,0% e os 30,0% encontramos mais seis AC (duas no têxtil e calçado e uma 
na indústria da madeira e cortiça, construção civil, comércio e escritórios e 
actividades recreativas). Com uma presença mais reduzida, inferior a 5%, 
encontramos três AC na saúde, uma na educação e outra na hotelaria. 

Apenas quatro ramos da actividade económica concentram 68,6% das AC 
em cuja fundação se registou participação feminina: indústrias têxtil e 
alimentar, saúde e educação. 

                                                        
 
17 Pasture, Patrick. Feminine intrusion in a culture of masculinity. In: The Lost Perspective. Vol. 2. 
Avebury: Aldershot, 1997. 
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Espacialmente verifica-se igualmente uma elevada concentração, cabendo 
a Lisboa 56,8% (21 AC). Seguem-se o Porto (sete), Setúbal (três), Faro (duas) e 
Braga, Castelo Branco (mais concretamente a Covilhã, onde uma AC na 
indústria têxtil foi fundada exclusivamente por mulheres), Coimbra e Madeira 
(uma em cada um dos distritos). 

No total, recenseámos um conjunto de 564 mulheres integrantes de 
comissões promotoras. Uma vez que não analisámos os processos referentes a 
mais de 300 organizações, estimamos que este número possa ascender às seis 
centenas ou ultrapassar mesmo este limiar.  

Algumas das associações criadas pretendiam representar trabalhadoras de 
profissões marcadamente femininas (parteiras, lavadeiras ou empregadas de 
engomadoria), mas outras foram constituídas porque em Portugal as mulheres 
também se viram forçadas a adoptar a estratégia de separatismo, atendendo à 
exclusão de que eram alvo, o que as conduziu à formação de organizações 
alternativas. 

Isso foi evidente na indústria do calçado onde, a par dos sindicatos de 
ofício masculinos dos manufactores de calçado, surgiram organizações de 
costureiras e ajuntadeiras, e na indústria conserveira. Quando formavam as 
suas organizações próprias, as mulheres, num efeito mimético, impediam o 
acesso aos homens. Essa exclusão tinha igualmente consagração estatutária, do 
que são exemplo os estatutos da AC das Operárias das Fábricas de Conservas 
de Peixe de Olhão de 1904: 

 

 
 
O surgimento destes sindicatos femininos nas conservas ocorreu em 

simultâneo com os sindicatos masculinos (Olhão e Lagos) ou foi-lhe muito 
posterior (Setúbal). Noutros centros conserveiros, como Peniche, Matosinhos, 
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Portimão, Vila Real de Santo António e Cascais, onde também se formaram 
sindicatos, não existe evidência desta estratégia separatista. 

A tensão entre os operários de ofício e as mulheres foi particularmente 
expressiva quando da greve na indústria conserveira de Setúbal em 1911 
protagonizada pelas mulheres, a quem na divisão sexual do trabalho cabia, 
juntamente   com   os   “moços”,   executar   os   trabalhos   desqualificados,   como  
descrito por Arranja18. A esta greve, desencadeada pela recusa patronal de 
aumentar os salários das trabalhadoras, não aderiram os soldadores, um grupo 
profissional altamente qualificado cuja tarefa era soldar à mão as latas de 
conservas. Este ofício encontrava-se nessa altura em declínio e perdera já 
grande parte da sua centralidade no processo de trabalho devido à introdução 
de máquinas cravadeiras operadas por mulheres, facto contra o qual os 
soldadores se haviam oposto violentamente. 

A não adesão dos soldadores levou a estrutura de sindicatos local a emitir 
um comunicado a condenar esta atitude, ao mesmo tempo que lhes recordava 
que   todos   “eram  vítimas  da   exploração  burguesa”19. A greve durará cerca de 
dois meses, terminando a 10 de Abril sem que as reivindicações tivessem sido 
atendidas. Enquanto decorreu foi decretada uma greve geral de solidariedade 
em Setúbal, que começou a 25 de Fevereiro e durou dois dias, e uma greve geral 
em Lisboa a 20 de Março, em protesto contra o assassinato de Mariana Torres e 
de António Mendes ocorrido sete dias antes. 

Ao longo da década de 10 começarão a ser criados sindicatos únicos de 
indústria, de composição mista, como sucedeu em Olhão com a fusão em 1918 
dos dois sindicatos até então existentes. 

 

4. Conclusão 

O sindicalismo nasceu andro-centrado, tendo adoptado praticamente 
desde o seu início uma atitude sexista de exclusão das mulheres do mercado de 
trabalho e dos sindicatos. Estas responderam recorrendo ao separatismo, 
fundando as suas organizações próprias. 

A “militância  no  feminino”, desde logo a sindical, que é tradicionalmente 
menos intensa, ao ser travada por factores de ordem social, económica e 

                                                        
 
18 Arranja, Álvaro. Anarco-sindicalistas e Republicanos: Setúbal na I República. Setúbal: CEB, 2009. 
19 Arranja, Álvaro. Anarco-sindicalistas e Republicanos: Setúbal na I República. Setúbal: CEB, 2009, p. 
51. 
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cultural, esteve durante muito tempo envolta no silêncio. Só muito 
recentemente as ciências sociais se começaram a interessar por este objecto. 

O silêncio é ainda mais ensurdecedor em Portugal. As mulheres 
encontram-se ausentes de praticamente todas as obras sobre o movimento 
sindical na viragem de oitocentos, com as honrosas excepções citadas ao longo 
do texto. Através delas acedemos aos nomes de algumas poucas dezenas de 
participantes activas no movimento sindical ou na acção colectiva operária, em 
particular após a implantação da República. 

Mas essa participação, ainda que diminuta, foi mais intensa do que se 
supunha até agora. 

Com base na análise documental dos processos relativos à constituição das 
AC, apurámos que mais de cinco centenas de mulheres participaram na 
fundação de organizações sindicais em Portugal entre os finais de oitocentos e o 
início da terceira década de novecentos. Este número será certamente superior, 
não só porque não analisámos os processos de algumas centenas de 
organizações, mas também porque muitas outras mulheres se terão empenhado 
activamente ao longo do período em análise, quer nos órgãos dirigentes das 
associações  quer  como  “comissionadas”  nos  seus  locais  de  trabalho. 

Muito há ainda a fazer para resgatar do olvido os nomes e a acção de 
mulheres como Ernestina Vaz ou Margarida Marques, dirigentes de sindicatos 
de costureiras e ajuntadeiras do Porto e Lisboa, respectivamente; Flávia de 
Matos e Liberdade da Pátria Gomes Ramos, militantes sindicais da indústria 
têxtil; ou Maria Luísa, que foi presidente da AC das operárias conserveiras de 
Setúbal, entre muitas outras. É esse trabalho que pretendemos prosseguir. 

 

Bibliografia 

Arranja, Álvaro. Anarco-sindicalistas e Republicanos: Setúbal na I República. 
Setúbal: CEB, 2009, 203pp. 

Briskin,   Linda.   Autonomy,   diversity   and   integration:   union   women’s  
separate organizing in North America and Western Europe in the context of 
restructuring and globalization. Comunicação ao XIV Congresso Mundial de 
Sociologia. Montreal, 1998.  

Castro, Zília Osório de; Esteves, João (dir.). Dicionário no Feminino (Séculos 
XIX-XX). Lisboa: Livros Horizonte, 2005, 904pp.  

Freire, João. Dicionário Histórico de Militantes Sociais, Grupos Libertários e 
Sindicatos Operários. Disponível em http://mosca-
servidor.xdi.uevora.pt/projecto, 2012 (Acedido em 30 de Janeiro de 2013). 

http://mosca-servidor.xdi.uevora.pt/projecto
http://mosca-servidor.xdi.uevora.pt/projecto


A militância no feminino nos primórdios do sindicalismo em Portugal 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 

205 

Pasture, Patrick. Feminine intrusion in a culture of masculinity. In: The 
Lost Perspective. Vol. 2. Avebury: Aldershot, 1997, p. 218-237. 

Patriarca, Fátima. Processo de Implantação, Lógica e Dinâmica de 
Funcionamento do Corporativismo em Portugal. Lisboa: ICS (Tese de 
Doutoramento), 1990. 

Samara, Maria Alice. Operárias e Burguesas: As Mulheres no Tempo da 
República. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2007, 233 pp. 

Scott, Joan Wallach. Women in history: the modern period. Past and 
Present. Oxford, Oxford Journals, 101, 1, pp. 141-157, 1983. 

Seixas, Maria Augusta. As Operárias de Alcântara e as suas Lutas Antes e 
Durante a I República. Lisboa: UMAR, s.d. 

Vieira, Alexandre. Figuras Gradas do Movimento Social Português. Lisboa: 
Edição do Autor, 1959, 204 pp. 

Woolf, Virginia. A   Room   of   one’s   Own. Disponível em 
http://pdftitles.com/book/14183/a-room-of-ones-own, 1929 (Acedido em 25 de 
Janeiro de 2013). 

 
Fontes primárias 

Processos das Associações de Classe. Disponível em Arquesoc – 
http://www.arquesoc.gep.msess.gov.pt  (Acedido em Janeiro de 2013). 

 

http://pdftitles.com/book/14183/a-room-of-ones-own
http://www.arquesoc.gep.msess.gov.pt/


 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II.  

 

 

 

Lobbying industrial e (des)regulamentação da actividade mineira – notas a 

partir de um conflito sócio-ambiental no final da I República1 

 
Pedro Gabriel Silva2 

 
Introdução 

Estava o ano de 1923 a aproximar-se do fim quando as aldeias banhadas pelo 
Mondego, no concelho da Guarda, acordaram com o alarme da ameaça mineira. 
Foram quatro anos de sobressalto que levaram as populações destas e de outras 
freguesias a rebelarem-se contra a iminente dragagem do estanho escondido 
nas suas férteis baixas, num movimento amparado e amplificado pelos sectores 
republicanos do distrito. 

Este texto traça as origens e evolução do conflito sócio-ambiental que 
agitou as aldeias e os meios políticos da Guarda entre 1923 e 1926, 
enquadrando-o no plano da acção política das elites republicanas locais. 
Pretende-se oferecer mais um contributo para o estudo da conflitualidade e das 
formas de protesto e resistência populares em contexto rural, particularmente 
no que respeita aos conflitos entre os sectores agrário e mineiro. Ao longo do 
texto, analisam-se as relações de poder entre os diferentes agentes e actores 
socioeconómicos que disputavam o controlo dos recursos ambientais, 
prestando atenção às estratégias que uns e outros puseram em marcha para 
proteger os seus interesses. Os processos de mobilização e de protesto locais, 
assim como os seus repertórios e o modo como souberam articular diversos 
níveis de acção (mediática, política, manifestações abertas e coacção violenta) 
serão escrutinados, ao mesmo tempo que se observarão os instrumentos de 
acesso e condicionamento do poder político e executivo empregues pelas 
corporações mineiras. 

 

                                                        
 
1 Artigo originalmente publicado na UBImuseum, n.º 2, pp. 189-215, ISSN 2182-6560, no âmbito 
da parceria estabelecida entre a organização do I Congresso de História do Movimento 
Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal e a direcção do Museu de Lanifícios da 
Universidade da Beira Interior (artigo em acesso online em: 
http://www.ubimuseum.ubi.pt/n02/docs/ubimuseum02/ubimusuem02.pedro-silva-lobbying-
industrial.pdf). 
2 Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento/Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro / Histagra/Universidade de Santiago de Compostela. 
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1. Indústria mineira e actividade agrícola – uma história de 

continuidade, conflito e resistência 

Além de território pejado de conflitos laborais e de classe no quadro da 
organização das relações de produção da actividade extractiva, os contextos 
mineiros foram e são palco habitual de confronto entre empresas e outros 
actores locais, particularmente quando o acesso aos recursos ecológicos que 
sustentam práticas produtivas e estruturas sociais locais é posto em causa pela 
indústria mineira3. A história é pródiga em casos de conflito opondo interesses 
mineiros e agrários, sejam os contendores oriundos das franjas mais humildes 
do campesinato4, sejam das elites agrárias5. Na base desta conflitualidade está a 
apropriação e, por vezes, a destruição pela indústria mineira (frequentemente 
cotejada por um quadro legal favorável) de recursos fundiários, hídricos ou 
florestais em prejuízo do interesse do sector agrícola. 

Desde o primeiro momento, a partir da segunda metade do século XIX, 
que a instalação da indústria mineira em Portugal se fez acompanhar de 
episódios de conflitualidade entre os sectores agrários locais e os consórcios 
mineiros (Guimarães 2001; 2011). Na origem de acções de protesto popular, 
muitas vezes marcadas por explosões de violência e ludismo, encontravam-se 
os efeitos de depredação ambiental e da destruição de recursos que eram a base 
da economia e do sustento das populações em torno das minas. O pensamento 
liberal que alicerçou as políticas de desenvolvimento desde os meados do 
século XIX esteve na base de uma legislação que garantiu poder acrescido aos 
promotores da actividade extractiva. A conflitualidade entre projectos mineiros 
e a agricultura espelhava, desta feita, o paradoxo entre a fé positivista e liberal 
no progresso industrial e os desígnios de desenvolvimento da actividade 
agrícola. 

Os protestos ocorridos na Guarda mostram a inscrição da conflitualidade 
local no âmbito dos debates nacionais em torno das opções políticas de 
desenvolvimento industrial e agrário. Entre 1922 e 1923, esta discussão foi 
particularmente evidente, tendo-se assistido a um interessante debate público 
em vários órgãos da imprensa regional sobre as estratégias e prioridades de 
investimento económico. O apontar das baterias à legislação mineira, sobretudo 
às disposições da lei n.º 677, de 13 de Abril de 1917, vinha marcando o tom das 

                                                        
 
3 Gedicks (1993); Watts (2001); Evans et al. (2002). 
4 MacMillan (1995); Vilar (1998); Perez (1997); Vitorino (2000); Silva (2011). 
5 De Wind (1987); Guimarães (2001); Nunes (2002). 
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críticas daqueles que reclamavam por mais atenção do poder central ao sector 
agrário6. 

Os protestos ocorridos na Guarda durante a década de 1920 contra os 
projectos de dragagem no concelho surgem, deste modo, no âmbito de uma 
conflitualidade intermodal7, tal como se percebe da argumentação empregue 
nos abaixo-assinados subscritos por habitantes das freguesias vizinhas do vale 
do Mondego e da Pega e no teor dos artigos de opinião publicados na imprensa 
regional e do Porto. Mas o recurso ao protesto e à resistência deve ser inserido, 
igualmente, no plano do quase esvaziamento da capacidade negocial dos 
proprietários rurais por força dos já mencionados constrangimentos da 
legislação mineira e pelo poderoso lobby mineiro. 

Por outro lado, apesar da clara circunscrição territorial destas 
mobilizações colectivas em diferentes partes do país, percebe-se que estes 
conflitos não operam de forma estanque. As acções de protesto violentas 
ocorridas em Águeda e Sever do Vouga não são ignoradas pelos apoiantes do 
protesto dos proprietários rurais da Guarda, assim como não se esqueceram dos 
confrontos que, desde 1914, marcaram a introdução da exploração mineira a 
céu aberto no vale da Gaia, em Belmonte8. De igual modo, os protestos 
desencadeados em 1926 na freguesia de Pega não podem ser desligados do 
movimento contra a dragagem do vale do Mondego iniciado três anos antes.  

Face ao poderoso lobby mineiro, o recurso ao protesto e à resistência por 
parte dos proprietários rurais é mais compreensível ainda se contextualizado no 
quadro da instabilidade política do início da década de 19209, da qual a 
organização dos serviços de tutela da actividade agrícola é um bom exemplo10. 
Os protestos anti-mineiros, sobretudo no caso da luta contra a dragagem do 
vale do Mondego entre 1923 e 1926, não podem ser desligados dos combates 
políticos da época, como se pode ver pelo envolvimento de forças partidárias 
como o Partido Republicano Português (PRP). Se os interesses da indústria 
mineira estavam acautelados por um quadro legal favorável, as empresas 
gozavam ainda de ampla capacidade de influência política decorrente do poder 
social e económico dos consórcios. 

 

                                                        
 
6 O Combate, 20-1-1924. 
7 Soto-Fernández et al. (2007). 
8 O Combate, 13-7-1924. 
9 Vitorino (2000). 
10 Silva (2011). 
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2. A dragagem na região 

A exploração mineira a céu aberto através do sistema de dragagem foi 
introduzida no vale da Gaia em 1914 pela mão de uma empresa de capital 
norte-americano, a The Portuguese-American Tin Company (PATC)11. Aí e até 
1949, os aluviões ricos em estanho foram lavrados dia e noite por uma única 
draga12. Fruto de uma estratégia agressiva de controlo dos direitos de 
propriedade, ao consórcio norte-americano bastaram 10 anos para afastar os 
concorrentes e tornar-se a empresa dominante no Couto Mineiro da Gaia. O 
principal mobilizador do capital da PATC foi Wendell P. Hammon, um 
empresário californiano com interesses na exploração mineira de ouro nos 
Estados Unidos da América e um impulsionador do método de dragagem13. A 
exploração dos depósitos de cassiterite do vale da Gaia terá sido sugerida a 
Hammon por outro norte-americano, E. J. De Sabla, uma figura reconhecida no 
universo do capitalismo mineiro dos Estados Unidos como um descobridor de 
oportunidades de investimento14. Em torno do consórcio criado para explorar o 
vale da Gaia reuniram-se sobretudo investidores norte-americanos com ligações 
às indústrias mineira e petrolífera californianas15  

Com o Couto Mineiro da Gaia repartido entre os limites dos concelhos de 
Belmonte e da Guarda, os efeitos ambientais da dragagem e as reacções de 
protesto popular cedo se fizeram conhecer nesta cidade. O método de 
dragagem empregue no vale da Gaia implicava a remoção da camada de solo 
arável, que acabava misturada com os estéreis remanescentes da primeira 
lavagem realizada dentro da própria draga. Esta, flutuando numa lagoa 
artificial alimentada com água de poços ou da ribeira, através de uma linha de 
baldes apanhava o solo e, no seu interior, um mecanismo de lavagem e 
separação extraía os primeiros concentrados de cassiterite, depositando à ré e à 
medida que avançava no terreno, os inertes, deixando um rasto de rochas e 
areias estéreis. 

Apesar da influência da PATC no quadro das relações sociais locais, a 
população afectada pela depredação ambiental não se quedou em silêncio ante 

                                                        
 
11 Relatório interno PATC, 16-2-1914, Herbert Hoover Presidential Library – PATC Papers. 
12 Esta empresa manteve os serviços administrativos e oficinas no concelho de Belmonte, onde, 
durante a década de 1950, continuou os trabalhos de dragagem na ribeira de Maçainhas, a cerca 
de seis quilómetros do vale da Gaia. A PATC encerrou a actividade em 1963 (Silva 2013).  
13 Byington (1931); Spence (1996). 
14 The New York Times, 18-2-1912. 
15 Silva (2013). 
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a destruição de recursos agrários, tendo saído à rua em protesto logo após os 
primeiros meses de dragagem, em 1914. E quando não o fizeram no espaço 
público, as acções de resistência ocorriam dissimuladamente no quadro das 
práticas quotidianas, com a exploração e venda clandestinas de minério a 
assumirem destaque enquanto manifestações de resistência contra a hegemonia 
económica e social da companhia norte-americana16.  

 

3. A resistência e protestos contra a dragagem no vale da Gaia 

Como referi, o processo de extracção mineira através de dragagem deixou 
um rasto de destruição que conduziu à perda de capacidade agrícola dos solos. 
A alteração da paisagem implicou também a eliminação de poços de irrigação, 
de represas, de muros e cômoros de separação de propriedades, a alteração do 
curso da ribeira e a supressão das galerias ripícolas. Segundo relatos de 
residentes da Gaia17, só a partir da década de 1940 é que a PATC procedeu à 
recuperação dos solos. Antes, essa tarefa cabia aos proprietários após reaverem 
os terrenos, já que a empresa norte-americana não estava interessada na 
aquisição definitiva dos direitos de propriedade. Aliás, em relatórios internos 
da década de 1920, os técnicos da PATC admitiam total despreocupação com 
essa questão. Uma atitude em linha com a desconsideração com que se referiam 
à  população  local,  em  especial  aos  assalariados  contratados  na  região:  “the  local  
labor emplyed while I was there was  the  scum  of  the  country”18, afirmava um 
técnico da PATC. Desprezo ainda hoje recordado por alguns gaienses e sentido 
pelas populações vizinhas da Pega quando confrontadas com a ameaça de 
dragagem nos seus campos e com a possibilidade de repetição da experiência 
do vale da Gaia. Numa exposição dirigida ao Ministro do Comércio e 
Comunicações,  em  1926,  o  “Povo  de  Pêga”  declarava  que 

não se venha (...) dizer que as Companhias exploradores refazem o húmus 
agricultável. Não, que jamais entre nós considerados desprezíveis pelos 
súbditos estrangeiros eles o fizeram, ou eles o farão19. 

                                                        
 
16 Cabana-Iglesia (2006); Silva (2013). 
17 Silva (2013). 
18 Comment on the Report on the Gaia and Maçainhas Properties of the PATC by Laws, 
Rumbold & Co por H. R Edwards (March 6 1923), California State University – Chico/Meriam 
Library Archives, Special Collections, Yuba Manufacturing Company Archives, MS 157, Box 5, 
Folder 13. 
19 Actualidade, 11-11-1926. 
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No vale da Gaia não foi preciso esperar muito tempo para observar uma 
“certa   indisposição   contra   esses   estrangeiros”20. Logo em Julho de 1914, três 
meses após o início dos trabalhos de dragagem, levantou-se um movimento de 
protesto contra a actuação da PATC21. Um grupo de proprietários de Gonçalo, 
representados pela Junta de Paróquia e descontentes com os efeitos da lavra 
mineira deram largas aos protestos depois de um violento temporal se ter abatido 
sobre a região e provocar o rebentamento da presa erigida pela PATC para conter 
as águas da ribeira. Segundo o jornal da Guarda O Combate, a contestação esteve 
à beira de degenerar em violência e só a intervenção do governador civil e da 
Câmara Municipal da Guarda lograram atenuar os ânimos. 

O recurso à expropriação, prerrogativa e arma maior das empresas 
mineiras, constituiu, sobretudo nos primeiros 15 anos de laboração da PATC, 
um factor de atrito e agravamento do descontentamento popular. Logo em 1917 
foi aberto um processo de expropriação de 48 parcelas pela PATC, abarcando 
mais de 125 000 m2 e contemplando 39 proprietários22. No mesmo ano, pelo 
menos mais seis parcelas de cinco proprietários da Gaia e de Gonçalo foram 
levadas à justiça para decidir a sua expropriação. A espiral expropriadora da 
PATC não se ficou por aqui, com a década de 1920 a continuar a brindar os 
prioritários do vale da Gaia com mais expropriações23. 

O pedido de expropriação, mais do que uma medida limite, foi usado pela 
PATC como recurso de primeira instância para refrear ímpetos especulativos 
dos proprietários rurais. Ao mesmo tempo, as expropriações surgem como sinal 
de poder da empresa mineira e da incapacidade dos proprietários de afirmar o 
seu controlo e autonomia sobre os usos do solo, no que Paulo Guimarães 
classifica como uma inversão de posições que garantia aos consórcios mineiros 
impor prerrogativas especiais e desiguais no que respeita à compra ou 
arrendamento da propriedade24.  

 
4.  Em  luta  contra  as  “dragas  infernais”  – o conflito no vale do Mondego 
Em 1924, uma década depois de iniciar as operações no vale da Gaia e na 

altura em que se discutia a possibilidade de colocar mais duas dragas, o alarme 

                                                        
 
20 O Combate, 25-9-1914. 
21 Ibid. 
22 Portaria 978, Diário do Governo, 1-6-1917. 
23 A Guarda, 12-1-1924. Pedido de expropriação, 10-10-1923, arquivo do IGM – Alfragide, 
Processo de Minas n.º 859. 
24 Guimarães (2011). 
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soou na PATC25. Na base do sobressalto estavam notícias de uma proposta de 
lei que, a ser aprovada, impediria a continuação dos trabalhos da companhia. 
Sabedores das movimentações que estavam a ser efectuadas nos corredores do 
parlamento e demais comissões parlamentares especializadas, os responsáveis 
da PATC na Gaia cedo comunicaram aos principais accionistas, nos Estados 
Unidos, os riscos que pendiam caso a legislação de protecção de solos agrícolas 
avançasse26. 

A razão das preocupações dos accionistas da PATC teve origem fora de 
Belmonte, nas baixas do vale do Mondego no concelho da Guarda, entre Vila 
Soeiro e o Porto da Carne. As primeiras reacções públicas às notícias que 
circulavam sobre os planos de dragagem do Mondego por empresas 
estrangeiras ocuparam as primeiras páginas dos jornais egitanienses, 
Actualidade e O Combate. Este último, na edição de 20 de Janeiro de 1924, 
destacava a ameaça de destruição que pendia sobre os vales do Mondego e da 
Corujeira caso a dragas fossem autorizadas a aí laborar. Num tom dramático, o 
jornal prenunciava uma catástrofe e advertia para os riscos de quebra da paz 
social nos campos da Guarda: 

Pela vida da Guarda! Pela vida das Povoações do Mondego! Pela vida da 
Pátria, que não pode deixar de sofrer com o aniquilamento da riqueza duma 
região! Antes a morte na ponta duma baioneta do que na angustia da miséria 
e da fome! Mas nós cremos que os soldados de Portugal, filhos do povo, não 
apontarão as baionetas ao peito do povo quando defenda a sua propriedade e 
a sua vida! O Vale do Mondego é a vida de muitas povoações, é a vida da 
cidade da Guarda, sendo ainda o mais lindo de Portugal (...) destruí-lo seria 
um atentado monstruoso e infame (...). Pois premedita-se o atentado (...) e com 
um sarcasmo pungente, a resguardo da lei!27. 

A denúncia da ameaça mineira fazia-se acompanhar de apelos à adesão 
massiva da população a uma causa apresentada como a defesa de um bem 
comum. Além da recolha de assinaturas nas aldeias visadas para uma 
exposição a endereçar ao parlamento, a população citadina da Guarda foi 
convidada a participar no protesto, juntando o seu nome ao abaixo-assinado28 e, 
para sublinhar a gravidade da ameaça, o texto de O Combate carregava na 
emoção: 

                                                        
 
25 Report on the Gaia and Maçainhas Properties of the PATC by Laws, Rumbold & Co (April, 
1921), California State University – Chico/Meriam Library Archives, Special Collections. 
26 Ibid. 
27 O Combate, 20-1-1924 
28 Ibid. 
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Ante a perspectiva de termos de semear as nossas lágrimas sobre o areal 
inculto, (...) nós não duvidamos (...) opor à força do ouro da Sociedade mineira 
ingleza a força invencível dos nossos peitos (...). Ante a morte lenta, abandono 
imperioso do torrão que nos é berço e tumulo (...) nós preferimos (...) expor os 
peitos em defeza do que nos é tão querido. Morrer assim era-nos caro e até 
perdoado  pelos  nossos  filhos”29. 

Eivada de patriotismo e regionalismo, a notícia apontava as baterias aos 
“inglezes”,  personificação  difusa  do  capital  “estrangeiro”  ávido  de  explorar  as  
riquezas minerais do subsolo. Quem foram, efectivamente, as empresas 
apostadas na dragagem do vale do Mondego não é possível determinar com 
precisão. Nenhum documento consultado nem a imprensa identificam os 
consórcios, ficando contudo a ideia de que se tratava de investimentos 
britânicos ou norte-americanos. Na década de 1920, sabe-se da constituição, no 
Reino Unido, de uma empresa denominada The Mondego Tin Dredging 
Company30 e os relatórios policiais relativos a desacatos ocorridos entre 
populares e técnicos em 1926 apontam para cidadãos ingleses ao serviço de 
empresas britânicas. Também a documentação empresarial da PATC não 
fornece qualquer pista que permita identificar as firmas interessadas na 
dragagem  do  Mondego.  A   indicação  mais   consistente   acerca  dos   “homens  da  
Draga”31 surge na mesma edição de O Combate, com a identificação de Erbert 
Youd   como   o   “empregado   da   firma   mineira   (...)   que   tenta   a   exploração  
destruidora”  e  que  havia  ameaçado  boicotar  um  estabelecimento  comercial  da  
Guarda32. À luz deste detalhe ganha forma a hipótese de que pelo menos uma 
das empresas interessadas na dragagem do Mondego fosse a PATC, já que o 
mesmo Youd surge, em 1926, numa acta da Câmara Municipal da Guarda como 
director das minas da Portuguese American Tin Company33. 

Se as bases populares do protesto permaneceram na sombra e os nomes da 
resistência anti-mineira no vale do Mondego não chegaram aos documentos, já 
os agentes que deram voz à disputa na imprensa são identificáveis na galeria 
das   elites   políticas   da   Guarda.   A   julgar   pela   exposição   dada   pel’O Combate, 
“Órgão   do   Partido   Republicano   Portuguez   no   distrito   da   Guarda”   (sic), é 
notório o envolvimento da ala republicana egitaniense na promoção da causa 
anti-mineira. O seu director, José Augusto de Castro, republicano, maçon, 

                                                        
 
29 Ibid. 
30 Silva (2011). 
31 Actualidade, 11-11-1926. 
32 O Combate, 20-1-1924. 
33 Arquivo da Câmara Municipal da Guarda, Livro de Actas 1923-1927. 
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secretário da Câmara Municipal da Guarda, assume-se como um dos mais 
veementes críticos dos planos de dragagem e um loquaz incitador da acção 
política e cívica contra os interesses mineiros34. Enquanto director e colunista 
d’O Combate e colaborador do igualmente republicano A Montanha (jornal 
publicado no Porto), José Augusto de Castro teve um papel de destaque na 
mediatização do conflito para lá dos limites do distrito, divulgando as 
iniciativas de protesto e colocando pressão sobre os organismos políticos e 
sobre os poderes com capacidade de intervenção35. Sem poupar nos adjectivos, 
a efervescência da prédica de José Augusto de Castro amplificou as razões da 
revolta popular, socorrendo-se da experiência do vale da Gaia para substantivar 
as preocupações dos proprietários Mondego: 

A Draga infernal que já destruiu o vale de Gonçalo, que fez prados 
verdejantes e granjas fecundas abastecedoras de povoados, uma região morta, 
campos de areia e pedregulho que infundem tristeza e desolação, não hade 
fazer o mesmo dos prados e granjas do Mondego36. 

A evocação dos efeitos da dragagem já tinha sustentado a argumentação 
do abaixo-assinado,   onde   se  manifestava   receio   que   se   repetisse   uma   “morte  
lenta,  como  vae  sucedendo  aos  povos  da  Gaia”37: 

o exemplo que aqui aos nossos olhos nos oferece a draga montada (...) que vae 
persistente e continuamente semeando atraz de si a miseria nos povos que 
circundam este vale, é o argumento mais vivo que (...) pode apresentar-se para 
produzir em nós a revolta para a qual não há receios sufocadores38. 

O caso da Gaia serve para ilustrar aquele que é apresentado com o 
principal risco da dragagem, a destruição das culturas e da capacidade 
produtiva dos solos das baixas do Mondego. Na voz dos contestatários, a 
dragagem põe a nu a incompatibilidade entre a exploração mineira a céu 
aberto, a actividade agrícola e a manutenção da paisagem rural. No limite, as 
consequências da dragagem, conjecturam os seus opositores, afectarão tanto as 

                                                        
 
34 Garcia (2011). 
35 O envolvimento do PRP da Guarda foi desde logo e ao longo de todo o conflito assumido 
pelos seus órgãos e militantes. Além da intervenção do deputado eleito pelo círculo da Guarda, 
Vasco Borges, também se destaca a iniciativa de Felizardo Saraiva, presidente da Comissão 
Administrativa do Concelho da Guarda em 1925 e deputado em 1926 (O Combate, 10-2-1924; 27-
10-1925). 
36 O Combate, 20-1-1924. 
37 Representação de habitantes de Sobral da Serra, Amoreiras, Vila Cortez do Mondego, Porto 
da Carne, Cavadoude, Porco, Faia, Pêro Soares, Vila Soeiro, Mizarela e Guarda ao presidente da 
Câmara  dos  Deputados  (sem  identificação  da  data)  reproduzida  n’O Combate, 20-1-1924. 
38 Ibid. 
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gentes do campo como as da cidade, salientando o papel daqueles produtores 
agrícolas, não só para a economia regional, como para o abastecimento da 
Guarda.  De  um  lado,  a  “propriedade  e  a  vida”39 de  muitas  “povoações  e  (...)  da  
cidade   da   Guarda”40,   do   outro,   “a   força   do   ouro”41 estrangeiro que traz a 
“morte”   e   a   “desolação”42. Desafiando as concepções de desenvolvimento 
assentes no progresso tecnológico, às quais a actividade mineira devia muitas 
das suas prerrogativas, José Augusto de Castro saudava, dois anos depois de 
aberto o conflito, os esforços encetados por parlamentares republicanos no 
sentido  de  alterar  a  legislação  “que  permite  destruir  a  propriedade, em vez de a 
fazer...  construir”43.  “Sabemos  haver  lá  por  Lisboa  quem  seja  de  opinião  que  se  
deve   colher  o  minerio  desde  que   a   sua   riqueza   é   superior   ao  valor  da   terra”,  
afirmava o director de O Combate, ao mesmo tempo que se questionava sobre 
como era  possível  alguém  duvidar  que  “o  minerio  arrancado  valesse  a  riqueza  
produzida  pela  propriedade  durante  50,  100,  200  anos”44.  

Na origem do projecto legislativo de Vasco Borges esteve a já mencionada 
“representação”  popular  enviada  ao  presidente  da  Câmara dos Deputados, na 
qual os subscritores requeriam providências urgentes no sentido de mudar a lei 
“na   parte   em   que   permite   a   exploração   dos   jazigos   minero-metaliferos de 
massas e aluviões, por meio de dragas, ou aparelhos similares, que 
prejudiquem a fertilidade   do   solo”45. Em reacção aos primeiros protestos dos 
proprietários do vale do Mondego e na sequência desta exposição, o PRP, 
através de Vasco Borges, deputado eleito pelo círculo da Guarda, tomou a 
iniciativa de propor alterações ao quadro legislativo que ordenava a exploração 
mineira no sentido de acautelar o interesse do sector agrário46. O projecto-lei, 
submetido na sessão de 23 de Janeiro de 1924, constituía uma ameaça directa 
não só à PATC, como a todas as empresas que explorassem ou quisessem 
desenvolver explorações mineiras a céu aberto em terrenos agrícolas. A 

                                                        
 
39 O Combate, 9-4-1926. 
40 Idem, 20-1-1924 
41 Representação...  reproduzida  n’O Combate, 20-1-1924. 
42 Ibid. 
43 Idem, 9-4-1926. 
44 Ibid. 
45 Representação...  reproduzida  n’O Combate, 20-1-1924. 
46 Antes de ser deputado pelo círculo da Guarda, Vasco Borges assumiu várias pastas em 
governos de António Maria da Silva, Maia Pinto e Domingos Pereira Leite. Foi ministro do 
Trabalho (1922), ministro da Instrução (1920), ministro do Comércio e Comunicações, ministro 
do Trabalho (1922) e ministro dos Negócios Estrangeiros (1925-1926). Tornar-se-á um apoiante 
da ditadura e colaborador de Salazar com passagem pela Assembleia Nacional.  



Pedro Gabriel Silva 
 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 
 

216 

natureza da proposta e alcance do seu articulado legal faziam deste projecto-lei 
um avanço revolucionário no que respeita à gestão dos recursos e do território, 
reequilibrando as relações de poder entre os sectores mineiro e agrário. 
Tamanha intervenção no plano da protecção dos recursos agrários e na 
limitação da exploração mineira só encontrou paralelo na legislação de 
protecção de solos aprovada em 1975 pelo executivo progressista de Vasco 
Gonçalves47. Em consonância com a petição popular, a proposta do deputado 
do  PRP  decretava,   logo  no  primeiro  artigo,  o   impedimento  da  “exploração  de  
aluviões mineralisados por dragagem em terrenos cultivados, arborisados, de 
regadio, de sastagem, ajardinados   e   de   hortas”48. O projecto permitia que as 
concessões atribuídas à data de aprovação da nova lei se mantivessem, facto 
que poderia interessar à PATC; contudo, a empresa norte-americana, em 1924, 
ainda não tinha assegurado o controlo dos direitos de dragagem de todas as 
parcelas do vale da Gaia e, como vimos, não é de descartar que fosse uma das 
interessadas na exploração do vale do Mondego. Além de condicionar a lavra 
mineira à avaliação da qualidade e potencial agrícolas dos solos, este projecto-
lei desenhava um quadro indemnizatório para os proprietários lesados pela 
exploração mineira que contemplava a possibilidade de agravamento das penas 
em caso de reincidência.  

A iniciativa parlamentar de Vasco Borges colocou os interesses mineiros 
em sentido, como se pode depreender da reacção dos accionistas norte-
americanos da PATC. Logo no início de Fevereiro de 1924, W. P. Hammon, o 
sócio maioritário da empresa, dava conta a E. J. De Sabla de que o director da 
PATC em Portugal se havia encontrado com o embaixador Fred Morris 
Dearing, a quem expôs o caso e solicitou que interviesse junto dos poderes 
portugueses. Paralelamente, o mesmo director instou os accionistas da PATC a 
exercerem   “whatever influence we had in Washington”49. Na capital estado-
unidense estava precisamente um antigo accionista da empresa, Herbert 
Hoover, como secretário do Comércio do Presidente Calvin Coolidge50. 

                                                        
 
47 Os decretos-lei números 356/75 e 357/76 (Silva, 2013). 
48 Projecto-lei  do  deputado  do  PRP  Vasco  Borges,  reproduzido  n’O Combate, 10-2-1924. 
49 Carta de E. J. De Sabla a Ralph Arnold, 21-2-1924, Huntington Library, Ralph Arnold 
Collection, Box 159, IV 16a, PATC records. 
50 Hoover, que estudou engenharia de minas em Stanford com outro accionista da PATC, Ralph 
Arnold, também ele republicano, envolvido na actividade política no estado da Califórnia. 
Hoover viria a suceder a Coolidge na presidência dos EUA (Silva, 2013). 
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Para De Sabla, a proposta de Vasco Borges enquadrava-se na vaga de 
radicalismo que afectava alguns países europeus e era para levar a sério. “This 
will be a very disastrous thing for us”,   exaltava   este   accionista   da   PATC,  
confidenciando   que   “I cannot see how any sane Government would allow such a 
foolish law to pass”51. Sem fazer qualquer referência directa à reacção dos 
proprietários do vale do Mondego e sem referir a autoria da proposta 
legislativa, De Sabla não deixava de a associar à resistência manifestada por 
alguns proprietários no vale da Gaia. Entre os 40 a 50 proprietários fundiários 
do vale da Gaia, dizia De Sabla, encontravam-se alguns   “beggars”   que   se  
recusavam a negociar os direitos de propriedade. Não obstante acreditar que o 
bom senso político acabaria por ditar a anulação da dita legislação, De Sabla 
informava o seu correspondente, co-accionista da PATC, Ralph Arnold, que 
havia feito contactos junto de um antigo quadro da empresa, agora colocado em 
Londres,   “to do what he could with the English Government in the matter”.   A  
investida de De Sabla não ficou por aqui. Como o próprio admite, escreveu ao 
responsável pela tutela do sector  mineiro,  em  Lisboa,  a  quem  apresenta  como  “a 
great friend of mine”52. Deste governante, De Sabla diz aguardar por novidades 
sobre   o   evoluir   da   situação,   dele   esperando   que   faça   “all that he could in the 
matter”53. A pressão em Washington fez-se através do gabinete do já referido 
Herbert Hoover e de um dos seus mais directos colaboradores, Edgar Rickard, 
tendo De Sabla conversado com ambos. Da parte de Hoover, foi pedido à PATC 
que enviasse com urgência um ofício à sua Secretaria do Comércio, 
disponibilizando-se para desencadear as acções possíveis. 

Apesar dos contactos que De Sabla diz terem sido feitos junto de 
influentes em Londres e em Lisboa, a reacção da PATC centrou-se, 
efectivamente, na mobilização da influência de Hoover. Aliás, um dos 
principais motivos que levaram De Sabla a escrever a Ralph Arnold foi insistir 
junto deste para que pusesse ao serviço da causa da empresa as suas relações de 
amizade com Hoover, recordando que o então secretário do Comércio fora em 
tempos accionista da companhia54. O que De Sabla pretendia era que Ralph 
Arnold escrevesse a Hoover, solicitando que usasse a sua influência junto do 

                                                        
 
51 Ibid. 
52 De  Sabla  menciona  a  figura  do  “Chief Minister of Mines”.  Em  1924,  a  tutela  do  sector  extractivo  
pertencia ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, chefiado por Lima Duque (Nunes 
2001). 
53 Ibid. 
54 Ibid.  
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Departamento de Estado norte-americano. A ideia era usar o peso diplomático 
deste organismo no sentido de condicionar a iniciativa legislativa e executiva 
em Portugal e, assim, obstruir uma proposta que acarretava graves riscos para a 
empresa. A ordem era impedir a tudo o custo a aprovação de uma proposta de 
lei  “which practically means confiscation of the property of an American Company and 
whose shareholders are composed largely of American citizens”55.  

A proposta de lei de protecção de solos de Vasco Borges acabou por não 
ter seguimento, não sendo possível, contudo, aferir até que ponto a acção do 
lobby industrial influenciou as instâncias que tinham em mãos a aprovação da 
dita legislação. Mas se a proposta de lei não teve seguimento, tão pouco o teve a 
dragagem do vale do Mondego. Pelo menos durante 1924. Em 1925, o problema 
voltou a surgir, reacendendo-se a polémica na cidade da Guarda, como 
veremos de seguida. 

 

5. Da Gaia para o vale do Mondego e para Pega – a prolixidade do 

conflito e a escalada dos protestos contra a dragagem 

Com a ameaça de dragagem de novo a pesar sobre os campos do 
Mondego, a proposta legislativa que Vasco Borges esboçara em 1924 foi 
recuperada, dois anos depois, pelo novo deputado do PRP eleito pela Guarda, 
Felizardo   Saraiva.  A   ameaça  das   “dragas   infernais”   ganhou   corpo  a  partir   da  
afixação de éditos no Diário de Governo que abriam caminho ao licenciamento 
das concessões mineiras56. Perante este facto, o edil da Guarda fazia ver ao 
Ministério do Trabalho o crescendo de animosidade que se vivia nos campos e 
o posicionamento solidário da presidência do município do lado dos populares 
das freguesias ribeirinhas do Mondego de Vila Cortez e de Porto da Carne. A 
mesma comunicação também dava conta de que os protestos haviam 
extravasado a área do Mondego, tocando também a freguesia de Adão, cerca de 
15 km a sul da cidade da Guarda. 

Para os republicanos da Guarda, como José Augusto de Castro, a draga e a 
actividade mineira a ela associada representavam resquícios da monarquia e 
simbolizavam a força dos interesses industriais perante a fraqueza da 
representação parlamentar. As resistências à alteração do quadro legislativo que 
favorecia a actividade extractiva eram, segundo Augusto de Castro, sinal da 
contaminação monárquica do novo regime. Paralelamente, o mesmo autor fazia 

                                                        
 
55 Ibid.  
56 O Combate, 11-10-1925. 
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desse facto uma mostra da fraqueza da própria República e dos republicanos 
“de   convicções   de   areia   e   lama”,   a quem acusava de falta de ambição e de 
colocarem   “acima   do   ideal   a   sua   vaidade   de  mando”57. A não aprovação da 
legislação de Vasco Borges representava, para Augusto de Castro, a marca 
definitiva  de  um  regime  e  de  um  sistema  em  que  até  os  “republicanos  dos  de 
mais   categoria”   vinham   “dando   a   mão   a   pantomineiros   e   pirangas  
mascarados”58. 

O alastrar da ameaça a outras zonas do concelho e o consequente 
relançamento dos protestos populares, juntamente com a divulgação mediática 
do problema da dragagem terão contribuído para a recuperação, em 1926, da 
proposta de lei de Vasco Borges, desta feita pela mão do antigo edil da Guarda 
e agora deputado, Felizardo Saraiva59. A proposta 642-D foi submetida à 
Câmara de Deputados para baixar à discussão da Comissão de Obras Públicas e 
Minas em 22 de Janeiro60. Em Abril, Felizardo Saraiva afirmava-se esperançoso 
em ver aprovada a proposta com brevidade, salientando que havia já recolhido 
o parecer favorável da Comissão de Minas, apenas aguardando a posição da 
Comissão de Agricultura61. Na edição de 11 de Novembro, a propósito do 
alastrar dos protestos populares, o Actualidade noticiava que a referida proposta 
de lei, pese embora ter acolhido pareceres favoráveis de todas as comissões 
envolvidas,  fora  travada  pelo  “movimento  de  28  de Maio”62. Uma reacção mais 
enérgica   percorreu   as   páginas   d’O Combate, reiterando a tese da negligência 
criminosa parlamentar e levantando suspeitas de corrupção sobre os agentes 
políticos.  O  engavetar  da  proposta  de   lei  aconteceu,   segundo  este   jornal,   “por  
cumplicidade, por ganâncias, por apadrinhamentos, por inépcia, por 
indiferença  patriótica,  por  insensibilidade  córnea”63. 

O escalar das críticas à actuação parlamentar na imprensa regional fez-se 
acompanhar do recrudescimento dos protestos populares na Guarda e, 
inclusive, de uma alteração dos formatos de manifestação e resistência. À 
medida que a ameaça das dragas alastrava a outras zonas do concelho, as 

                                                        
 
57 Idem, 16-08-1925. 
58 Ibid.   Notar   que   o   termo   “pantomineiro”   surge,   na   região,   frequentemente   associado   à  
dimensão ardilosa da actividade mineira (Marques 2001; Silva 2013). 
59 Idem, 22-3-1926; Actualidade, 11-11-1926. 
60 Actas da Câmara dos Deputados, 22-1-1926. 
61 Carta de Felizardo Saraiva a José Augusto de Castro, 20-3-1926,  publicada  n’O Combate, 9-4-
1926. 
62 Actualidade, 11-11-1926. 
63 O Combate, 21-11-1926. 
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manifestações de descontentamento resvalavam para a violência. Embora desde 
o início, em 1923, no vale do Mondego, se anunciassem levantamentos 
populares contra as empresas mineiras, foi na freguesia de Pega que ocorreram, 
em 1926, os episódios mais violentos. E foi igualmente nesta localidade que se 
esboçou um movimento de resistência e protesto popular mais resoluto e 
visível.  

Conhecedora dos efeitos ambientais da dragagem, a população de Pega, à 
semelhança do que sucedera no vale do Mondego, contestou os projectos de 
exploração mineira a céu aberto que acreditavam estar a desenhar-se. A 
presença de técnicos de empresas mineiras estrangeiras nas imediações da 
aldeia espoletou desde logo as primeiras reacções dos locais. Na imprensa 
regional lia-se que a origem do descontentamento popular advinha do receio de 
perda da capacidade agrícola das parcelas, revalidando-se os argumentos de 
defesa dos recursos agrários face à depredação mineira – o  “Povo  não  quer  a  
Draga  porque  ela  esterilisa  o  solo  beirão”,  afirmava  o  Actualidade64. 

Mas a revolta em Pega remete para dimensões mais complexas da 
conflitualidade popular. Além das motivações inerentes à preservação da base 
ecológica que garantia a actividade agrícola, os levantamentos em Pega 
remetem para a velha questão da dificuldade que a população rural tinha de 
entender o quadro legal que ordenava a exploração mineira, sobretudo no que 
se refere à retenção, por parte do Estado, das riquezas minerais do subsolo. Este 
ponto não pode ser desligado das motivações que conduziram os populares a 
provocar os representantes dos consórcios mineiros. De facto, a propriedade e 
os respectivos   direitos   não   eram   o   único   “recurso”   em  disputa   e   a   defesa   da  
capacidade agrícola tão pouco seria o único factor mobilizador. Ou seja, não 
devemos descartar a possibilidade de os recursos minerais serem, também, um 
elemento que os proprietários rurais e a população em geral achavam ser de seu 
direito explorar, vendo nas empresas mineiras um agente açambarcador e 
perturbador dessa iniciativa. Documentação variada e história oral65 atestam 
que ao longo de toda a década de 1920 e seguintes a exploração rudimentar de 
estanho na região foi sendo realizada pelos próprios proprietários (ou em 
parceria com vizinhos), quando esta não acontecia clandestinamente, à revelia 
dos donos das terras. A pequena exploração e comércio de minério constituíam 
um importante complemento das economias domésticas e, em muitos casos, 

                                                        
 
64 Actualidade, 11-11-1926. 
65 Silva (2013). 
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assegurou as estratégias de mobilidade social e económica de muitos grupos 
familiares. A penetração do sector empresarial mineiro constituía, assim, um 
factor perturbador e era sentido como uma ameaça à exploração dos recursos 
minerais por parte das populações locais. 

Esta convergência de factores pode ajudar a entender melhor os 
acontecimentos do dia 26 de Julho de 1926 em Pega. Segundo o relatório do 
comissário de Polícia da Guarda, três súbditos britânicos apresentaram queixa 
nas instalações daquela autoridade por, nesse dia, durante a manhã, terem sido 

insultados, ameaçados de morte e agredidos com pancadas e pedradas pelos 
habitantes de Pega [...] que tumultuosamente se reuniram depois de para isso 
terem tocado os sinos a rebate. 

Nessa ocasião, continuava o relatório policial, um dos queixosos 
apresentou   um   ferimento   na   cabeça,   “que   dizia   ter   sido   produzido   por   uma  
pedrada [...] e [outro queixoso] dizia ter sido agredido com uma pancada nas 
costas”66. Face ao alvoroço, o posto da Guarda Nacional Republicana em Pega 
foi reforçado por mais praças com ordens para capturar e conduzir à Guarda, 
de imediato, oito habitantes da freguesia, entre eles, três mulheres. No decurso 
das inquirições, foi dada ordem de prisão a outras três. Deste grupo de 11 
detidos, dois homens e duas mulheres acabaram por ser libertados menos de 
uma semana depois, tendo os restantes sido entregues ao juízo da comarca da 
Guarda67. No Porto, o cônsul britânico seguia os acontecimentos e instava o 
governador civil da Guarda a comunicar os avanços no processo judicial e a 
informar  se  os  “agressores  foram  presos  e  adequadamente  punidos”68. 

Os desacatos ocorridos em Julho de 1926 em Pega mostraram que a 
população do concelho da Guarda podia, tal como acontecera noutras paragens, 
passar da ameaça à revolta69. Se dúvidas houvesse, a manifestação da povoação 
de   Pega   em   frente   “ao   Governo   Civil   da   Guarda,   protestando   contra   a  
instalação  da  Draga  nos  seus  terrenos”  deixava  claro  que  a  exploração mineira 
industrial nesse concelho não se faria sem oposição. Sensível à delicadeza da 
situação e receoso de que a instabilidade vivida em Pega contagiasse as aldeias 

                                                        
 
66 Os visados pelas agressões eram Alfred Oake, M. A. J. Henry e Richard J. Allen. Arquivo 
Distrital da Guarda, Fundo do Governo Civil da Guarda, Cx 558 – Relatórios policiais – 1926-
1974. 
67 Ibid. 
68 Arquivo Distrital da Guarda, Fundo do Governo Civil da Guarda, Cx 558 – Relatórios 
policiais – 1926-1974. 
69 Veja-se, por exemplo, o caso das Minas de Talhadas (O Combate, 13-7-1924; Guimarães 2012). 
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do vale do Mondego, o governador civil fez chegar ao Ministério do Comércio e 
Comunicações, em 28 de Agosto, uma tomada de posição. Fê-lo quatro dias 
após a afixação de editais de registo de minas nalgumas das freguesias 
banhadas pelo Mondego. Do ofício do Governo Civil, lia-se a preocupação com 
as recentes diligências das companhias mineiras na região, adivinhando que 

as pesquisas de minas de estanho feitas por dragagem (...) pode causar funda 
alteração da ordem pública [...], atendendo à reconhecida má vontade que as 
populações têm para aceitar a realização de trabalho desta natureza70. 

Além da advertência do governador civil, chegou ao Ministério do 
Comércio   e   Comunicações,   em   Novembro,   uma   “representação   do   Povo   de  
Pêga”,  remetida  pela  Junta  de  Freguesia  e  reproduzida  no  Actualidade71. Nela, os 
“habitantes   da   freguesia”   pediam   ao  Governo   que   remediasse   “os  males   que  
resultam   da   inutilização   do   solo   nacional”,   sustentando   essa   posição   com   o  
exemplo  da  dragagem  do  vale  da  Gaia  que  só  pôde  ter  acontecido,  diziam,  “por  
criminosa   indiferença   dos   habitantes   circunvizinhos”.   Determinados   em   não  
agir com igual passividade, os habitantes de Pega afirmavam-se capazes de 
defender  “até  à  morte”  a  sua  “terra  mãe”72. 

Entretanto, a exposição enviada pela Junta de Freguesia de Pega e as 
comunicações do governador civil terão levado a tutela da actividade extractiva 
a providenciar uma solução para o caso que vinha agitando a região. E, assim, o 
Natal de 1926 trouxe boas notícias ao povo de Pega: um ofício da Direcção-
Geral de Minas e Serviços Geológicos, com data de 23 de Dezembro, sossegava 
a população, determinando que os detentores de licenças de pesquisas mineiras 
não poderiam fazer uso de dragas73. Uma disposição que deixava de fora o 
Couto Mineiro da Gaia, onde a draga da PATC continuava e continuaria a 
lavrar por mais 23 anos.  

 
Conclusão 

Não é possível separar o movimento contra as dragagens na região dos 
debates políticos em torno da questão agrária e das políticas de 
desenvolvimento rural e industrial da época. Neste sentido, a questão da 

                                                        
 
70 Arquivo Distrital da Guarda, Fundo do Governo Civil da Guarda, Correspondência interna 
expedida, 1926. 
71 Actualidade, 11-11-1926.  
72 Ibid.  
73 Arquivo Distrital da Guarda, Fundo do Governo Civil da Guarda, Correspondência Recebida, 
Ministério do Interior, 1926. 
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dragagem foi usada pela ala republicana radical e regionalista da Guarda para 
sublinhar a necessidade de promoção de uma política agrícola capaz de apoiar 
o sector, sobretudo os pequenos agricultores. Na imprensa regional, a legislação 
mineira e em particular a dragagem eram constituídas como um sinal claro de 
perda de protagonismo do sector agrário. Para os sectores republicanos, a 
questão era política: O Combate comparava a displicência do regime monárquico 
com a preocupação e iniciativa manifestadas pela República no que toca aos 
problemas do sector agrário. Neste quadro, o editor, José Augusto de Castro, 
desiludido com o desprezo votado pelos poderes políticos e parlamentares 
republicanos às sucessivas propostas legislativas de protecção de solos, assumia 
em pleno a defesa da inviolabilidade dos solos da região às mãos das 
companhias  mineiras.   Assim,   quer   n’O Combate, quer no Actualidade, a draga 
personificava uma política de abandono da agricultura e dos interesses locais e 
nacionais a favor das conveniências dos consórcios estrangeiros. 

Das baixas do Mondego, no concelho da Guarda, para os corredores da 
política, em Lisboa, o conflito da Guarda revela como as escalas locais da 
mobilização colectiva condicionaram a intervenção partidária e a actuação 
parlamentar. Dos protestos contra a dragagem resultaram propostas legislativas 
de ruptura com o quadro normativo que vinha acomodando, havia décadas, os 
interesses dos consórcios mineiros. Num contexto em que a apologia do 
progresso tecnológico e industrial marcava o discurso político e as 
preocupações ambientais ocupavam um lugar residual nas prioridades dos 
decisores, o projecto de lei submetido pelos deputados do PRP eleitos pelo 
círculo da Guarda constituiu um dos primeiros exercícios legislativos para 
proteger os solos agrícolas da extracção mineira a céu aberto.  

Os conflitos ocorridos no concelho da Guarda não deixam dúvidas de que 
a indústria mineira não gozou da complacência da população local e que, aos 
primeiros sinais de destruição dos recursos agrários, estas reagiram de imediato 
em protesto contra os agentes da depredação ambiental. Tal conflitualidade 
mostra também a heterogeneidade de formas de resistência e protesto que 
moldaram a oposição aos interesses mineiros: desde acções reactivas violentas 
de base popular à organização de movimentos colectivos de alcance regional 
suficientemente lestos para condicionar a iniciativas políticas favoráveis. 
Revelam, igualmente, a influência política a partir da periferia e as 
possibilidades de representação dos movimentos locais através do sistema 
parlamentar, não obstante as crises e instabilidade políticas vividas no final da I 
República. 
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Um sistema que, diga-se, não cerceava as oportunidades de manifestação 
e de representação do descontentamento popular. Se bem que as indicações 
emanadas da Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos, no final de 1926 
iam ao encontro das solicitações das opiniões contra a dragagem, tendo 
constituído um factor decisivo para acalmar as gentes, com a chegada da 
ditadura, os sinais de exteriorização do desagrado e a resistência aberta contra a 
exploração mineira na região eclipsaram-se. Os terrenos do concelho da 
Guarda, efectivamente, quedaram a salvo da gula das dragas, mas a dragagem 
continuou no concelho vizinho de Belmonte sem esboço de resistência ou 
oposição abertas... até 197474.  
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Introdução 

Neste texto analisamos a evolução histórica da segurança social em Portugal e a 
sua articulação com as mudanças na força de trabalho, discutindo três hipóteses 
principais. 

Em primeiro lugar, afirmamos que a segurança social não evoluiu de um 
sistema assistencialista (para franjas de miseráveis e enfermos ou setores 
restritos dos ofícios e operariado) no século XIX para um sistema universal (e 
não restrito ou focado), acompanhando aquilo que seria uma evolução social 
natural do século XX. O nascimento da segurança social em Portugal dá-se 
através de um processo revolucionário, processo que modificou as relações 
laborais, nomeadamente aumentando o valor salarial para níveis que permitiam 
uma cobertura universal da proteção social. Não há um progresso linear no 
desenvolvimento do País, como muitos autores parecem sugerir1, que 
independentemente de fatores políticos acabaria por se impor e alcançar um 
modelo de proteção universal europeu. Esse modelo existiu, e representou um 
salto histórico ao nível da proteção social, qualitativo e não meramente 
quantitativo, só a partir de 1974-75 e devido ao aumento da massa salarial 
(houve, nesses dois anos, uma transferência de riqueza do capital para o 
trabalho na ordem dos 18%). 

A segunda hipótese deste artigo desdobra-se em três ideias relacionadas. 
1) A primeira é que o volume de capitais acumulados a partir de 

1974-1975 por via dessa mudança foi alocado parcialmente – a partir da crise de 
1981-1984 – para financiar e regulamentar a flexibilização do mercado laboral, 
com recurso ao desemprego e à precariedade, subsidiados pelos fundos da 
segurança social (em simultâneo, a segurança social foi usada para financiar 
diversos tipos de capitais). 

                                                        
 
1 Lucena,   Manuel   de,   “Previdência   Social”,   In   Mónica,   Maria   Filomena;   Barreto,   António  
(coord), Dicionário de História de Portugal, Porto, Figueirinhas, Vol. 9, p. 167. 
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2) A segunda corresponde à ideia de que um contingente de 
desempregados e precários, hoje metade da força de trabalho, foi indispensável, 
a partir da crise de 2008, para criar as condições sociais que permitiram baixar 
os salários e diminuir o valor das pensões dos trabalhadores com relações 
laborais até então protegidas.  

3) A terceira destas ideias é que há indícios para afirmar que está em 
curso uma tendência no mercado laboral português, que designamos de 
“eugenização   da   força   de   trabalho”,   em  que   o   Estado   define   políticas   globais  
que apontam para a) a redução drástica das pensões e dos direitos dos 
reformados; e b) para o afastamento da força de trabalho menos qualificada, 
com mais direitos, do mercado de trabalho, para a substituir por força de 
trabalho precária, mais formada, mais produtiva. As políticas em curso, que 
assinalaremos com detalhe, que sugerem esta mudança são e serão realizadas 
não só de forma paulatina, recorrendo ao expediente das reformas, mas 
diretamente com despedimentos massivos, no setor privado e no público. 

A terceira hipótese que colocamos é que o Estado tem tido um papel 
central nesta reconfiguração histórica do mercado de trabalho, sendo cada vez 
mais um Estado interventor e não um Estado liberal, ou neoliberal, ou ainda 
desregulador. Pelo contrário, desenha-se crescentemente um Estado que tem 
um papel central na inversão da queda tendencial da taxa de lucro pela 
transferência do salário social – salário necessário à manutenção e formação da 
força de trabalho – para formas de lucro/renda ou juros. E um Estado gestor e 
executor da flexibilização laboral e dos programas assistencialistas que atenuam 
a instabilidade social resultante da instabilidade laboral, mas que têm como 
contrapartida a descapitalização da segurança social.  

Assim, numa imagem simples, cujos matizes desenvolveremos aqui, a 
segurança social dos pais, a “geração de abril”, foi o fundo usado para criar as 
condições sociais para precarizar “os filhos”. Fundo que teve uma dimensão 
económica (prolongar a permanência dos filhos em casa e subsidiar o 
desemprego) e uma dimensão política (a criação de uma geração de jovens com 
níveis moleculares de organização político-social e de uma massa de pessoas 
dependente de programas assistencialistas). Mas esse amplíssimo contingente 
de precários e desempregados grosso modo corresponde hoje a metade do total 
da força de trabalho, o que criou uma fraqueza social objetiva no conjunto de 
todas as classes trabalhadoras e setores médios – a nível político e de 
organização – que permitiu fazer regredir de forma dramática os salários dos 
pais a partir da crise de 2008, para mantermos a metáfora. É possível, 
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sugerimos,  que  a  precarização  e  o  desemprego  dos  “filhos”  crie  a  pressão  social,  
hoje,  para  o  despedimento  dos  “pais”. 

Veremos que este é um processo complexo e desigual e esta imagem mais 
não é do que a superfície de um problema intrincado que hoje se coloca à 
sociedade portuguesa, mas que tem nas condições e nas relações laborais como 
um todo – empregados, desempregados e reformados – o centro da questão. 

A segurança social é hoje uma parte importante e central do Estado social. 
Centrar-nos-emos aqui sobretudo na segurança social nascida em 1974, não 
abrangendo aqui o estudo do Estado social, que fizemos noutro livro2. Faremos 
uma breve nota histórica sobre o período assistencialista e previdenciário do 
século XIX e do Estado Novo. 

No século XIX havia, grosso modo: 1) proteção social no âmbito restrito das 
caixas mutualistas e do movimento cooperativo, por um lado; e 2) assistência, 
ou caridade, focalizada em franjas de miseráveis, em grande medida para 
controlo da saúde pública.  

Consideramos aqui a utilização do conceito de proteção social quando existe 
um âmbito mais vasto de manutenção (saúde) e formação (educação) da força 
de trabalho. Se a proteção social não é focalizada, isto é, dirigida a setores 
particulares, mas universal, chamar-se-á segurança social. Utilizaremos o termo 
assistência quando nos referimos aos programas que visam a reprodução 
biológica da força de trabalho, isto é, medidas, privadas ou públicas (ou de 
gestão privada mas de utilização dos fundos públicos, como é mais comum), 
para manutenção do exército industrial de reserva, ou seja, para evitar a morte 
(ou garantir a sobrevivência) dos desempregados e pobres. 

Assim, no século XIX existe, para a maior parte da população, uma 
assistência e não uma proteção social, nem sequer uma segurança social. Eram 
políticas focalizadas, orientadas para setores da população e não universais, ou 
seja, dirigidas ao conjunto da população. Eram, no caso da caridade e 
assistência aos pobres, dependentes de instituições particulares, e o Estado 
tinha um papel “protetor dos estabelecimentos de caridade e fiscalizador de 
contas”3. Vai manter-se assim o sistema – com mudanças mas sem 
universalidade – até ao golpe de Estado que põe fim à ditadura do Estado 
Novo. 

                                                        
 
2 Varela, Raquel (coord.), Quem Paga o Estado Social em Portugal?, Lisboa, Bertrand, 2012. 
3 Marques, A. H. Oliveira; Serrão; Joel, Portugal, da Monarquia para a República (coleção Nova 
História de Portugal), Lisboa, Editorial Presença, 1991, p. 233. 



Segurança social, trabalho e Estado em Portugal 
 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 

229 

Depois da revolução de 25 de Abril de 1974, vários sindicatos e uma 
manifestação de trabalhadores dirigem-se ao Ministério das Corporações e 
Previdência Social, que passará a chamar-se Ministério do Trabalho e da 
Segurança Social. Cruz Oliveira, um dos militares do MFA, conta como foi, com 
Pereira de Moura4 e Wengorovius, 5 tentar acalmar os ânimos da população, que 
queria invadir o Ministério das Corporações, e o MFA queria evitar isso: “A 
multidão – era uma multidão, já de capacetes à Lisnave e aquilo tudo! – ouviu o 
Pereira  de  Moura  falar:  ‘sim  senhor,  ‘tá  tudo  muito  bem.  Ok,  mas  vamos  entrar!’  
Eu pensei que tinha de dizer qualquer coisa, anunciei que ia transformar aquilo 
em Ministério do Trabalho, o Wengorovius foi lá para cima pintar um letreiro a 
dizer Ministério do Trabalho e pô-lo na janela e pronto. Depois disse à 
multidão: uma prova de que estamos com a revolução é ir todos por aqui 
abaixo dizer que este agora é o Ministério do Trabalho. E assim foi, foi tudo por 
aí abaixo.”6 

Em 1974 deixou de haver previdência e passou a haver segurança.  
A mudança de nome é tão importante no conteúdo quanto na forma. Em 

Portugal, grosso modo, porque teve até há pouco tempo um dos melhores 
sistemas de saúde do mundo e durante muitos anos um excelente serviço 
educativo público (temos hoje mais doutorados do que tínhamos licenciados em 
1970), a segurança social diz respeito a duas grandes áreas: as 
reformas/pensões, fruto do desconto dos trabalhadores ou da transferência do 
orçamento do Estado (no caso das pensões não contributivas), o que só foi 
possível por um aumento histórico na massa salarial; e as políticas chamadas 
“de ação social”, que visariam colmatar a pobreza e o desemprego involuntário. 

Associadas à segurança social universal, que nasce em 1974 e 1975, vêm 
agregadas duas ideias fundamentais, interligadas: a primeira é o processo de 
transferência de rendimento do capital para o trabalho, o mais maciço de toda a 
contemporaneidade em Portugal, no valor de uns impressionantes 15% (ver 
Quadro 1). A segunda é a consagração social e pública da proteção e 
solidariedade universal que põe fim aos regimes discriminatórios, 
discricionários e caritativos e alargou ainda o âmbito da proteção social, 
consagrando não só a proteção ao nível da manutenção e formação da força de 
trabalho – educação, saúde, pensões –, mas também ao nível da cultura, 
desporto e lazer. 
                                                        
 
4 Pereira de Moura, dirigente do MDP/CDE. 
5 Victor Wengorovius, fundador do MES (Movimento de Esquerda Socialista). 
6 Entrevista da autora com Cruz Oliveira, 24 de julho de 2012, Lisboa. 
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Quadro 1 – Remunerações do trabalho 

Ano Rendimentos do trabalho Rendimentos do capital 

1973 49,2% 51,8% 
1974 54,6% 55,4% 
1975 64,7% 35,3% 
1976 63,8% 36,2% 
1983 50,2% 49,8% 
   
Fonte: Silva, Manuela, 1985. 
  
É importante assinalar que esta inédita e assombrosa transferência de 

rendimento do capital para o trabalho – que nunca antes tinha acontecido na 
história do País – se dá no meio de uma crise internacional, a crise de 1973, 
conhecida vulgarmente por crise do “choque petrolífero”, que implicou uma 
dramática queda do PIB português. A taxa de crescimento cai de 10,78%, em 
1972, para 4,92% em 1973, para 2,91% em 1974 e para -5,10% em 1975, entrando 
em 1976 na fase de expansão de um novo ciclo, acompanhando o ritmo da 
recuperação internacional. Esta crise vai ser ela própria um fator de 
aprofundamento da crise militar e da divisão dentro das classes dominantes do 
regime marcelista, mas sobretudo estará na origem do impulso para a 
destruição de capitais que vai iniciar um aumento drástico dos despedimentos 
(a taxa de desemprego duplica entre 1974 e 1975, de 2,1% para 4%), e a reação 
aos despedimentos – ocupação de fábricas e empresas – será um dos fatores que 
explicam a existência e o desenvolvimento do controlo operário durante a 
revolução, talvez a razão mais determinante da progressiva extensão dos 
direitos sociais em 1974-19757.  

Desta irrupção social – que o Presidente norte-americano Gerald Ford 
considerou passível de transformar todo o Mediterrâneo num “mar vermelho” 
e fazer cair os regimes da Europa do Sul como um dominó8 – saíram medidas 
como a nacionalização, sem indemnização, da banca e de grandes empresas, 
uma reforma agrária e seis governos que, durante dois anos, não chegaram a 

                                                        
 
7 Desenvolvemos o impacto da crise cíclica de 1973 no processo revolucionário português bem 
como a relação entre controlo operário e direitos sociais em Varela, Raquel, História do PCP na 
Revolução dos Cravos, Lisboa, Bertrand, 2011. 
8 Jornal La Vanguardia, Barcelona, 23 de março de 1975. 
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estar no poder seis meses seguidos. Noutros trabalhos prévios assinalámos com 
mais detalhe a relação estreita entre os momentos e períodos de conflitos sociais 
e a atribuição, de facto ou de lei, de direitos políticos, económicos e sociais 
realizada entre 1974 e 19759. 

Centremo-nos aqui no âmbito da segurança social. Em 1974 e 1975 são 
tomadas uma série de medidas que irão ser consagradas num pacto social, a 
Constituição de 1976.  

São elas a criação de um sistema integrado de segurança social a que tem 
acesso toda a população; aumento das prestações previamente existentes e uma 
série de outras que passam a abarcar toda a população: aumento radical do 
valor das pensões (ver Quadro 5) e extensão da segurança social que, na 
Constituição, “protege os cidadãos na doença, velhice, invalidez, viuvez e 
orfandade, bem como no desemprego e em todas as situações de falta ou 
diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho”10. 
Consagra-se logo em setembro 1974 a pensão social para pessoas com mais de 
65 anos e a assistência médica, na doença e maternidade, o abono de família 
para os desempregados. O Fundo de Desemprego passa a estar sob a tutela do 
Ministério do Trabalho. 

A questão fundamental para compreender o nascimento da segurança 
social, sem a qual é impossível compreender a evolução de toda a história do 
Estado social em Portugal, é o aumento de salários, isto é, a transferência 
daquilo que é uma parte do lucro, renda ou juro para salários. Nesses anos, o 
aumento do salário dá-se de várias formas: aumento do salário direto (e do 
salário em espécie), fixação de um salário mínimo11 (3300 escudos em maio de 
1974 e 4000 escudos em maio de 1975), direito a subsídios (desemprego, férias, 
natal, maternidade, etc.), saúde e educação gratuitas; congelamento de preços, 
fixação de um cabaz de compras. Massas consideráveis de capital são alocadas 
aos salários por outras formas, como nacionalizações sem indemnização, 
intervenção do Estado nas empresas descapitalizadas (mais de 300 ao todo). 

                                                        
 
9 Desenvolvemos a relação entre direitos sociais e conflitos políticos em Varela, Raquel, “Rutura  
e Pacto Social em Portugal. Um Olhar sobre as Crises Económicas, Conflitos Políticos e Direitos 
Sociais em Portugal (1973-1975, 1981-1986)”,  In  Varela,  Raquel  (coord), Quem Paga o Estado Social 
em Portugal?, Lisboa, Bertrand, 2012, pp. 71-108;   e  Varela,  Raquel,   “A  persistência  do   conflito  
industrial organizado. Greves   em   Portugal   entre   1960   e   2008”.   In Mundos do Trabalho, GT 
Mundos do Trabalho da Associação Nacional de História, v. 3, n.º 6, segundo semestre de 2011, 
pp. 151-175, ISSN: 1984-9222. 
10 Constituição da República Portuguesa, art.º 63.º, n.º 3, 1976. 
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Dão-se cortes diretos nos salários muito elevados (congelamento em 1975 dos 
salários superiores a 12 mil escudos). 

Passa-se de 607 mil pensionistas do regime geral e da CGA em 1973 para 
943 000 em 1975. Só na Caixa Geral de Aposentações as despesas passam do 
equivalente a 7 700 000 euros em 1973 para 11 637 000 em 1975. As receitas 
passam no mesmo período de 4 185 000 para 8 293 000, ou seja, quase o dobro. 
Na Caixa Geral de Aposentações, a quotização média passa de 9,2 euros por 
utente em 1973 para 17,1 euro por utente em 1975. A despesa da segurança 
social passa de 4,5% do PIB em 1973 para 6,7% em 1975. A pensão média anual 
da segurança social sobe mais de 50% entre 1973 e 197512.  

Verifica-se que os salários diretos reais até caíram em 1974 e 1975, devido 
entre outros fatores à inflação, mas que ao nível do Estado social e da segurança 
social – salário social – os ganhos foram evidentes. Deve salientar-se que não só 
aumentaram os salários como foram reduzidas as disparidades salariais, isto é, 
a diferença entre os que ganham mais e os que ganham menos esbateu-se13. É 
particularmente óbvia a transferência de rendimento que significou o aumento 
das pensões, que pode ser ilustrado pelo Quadro 7. Um dos resultados sociais 
desta mudança pode ser visto no índice de Gini, uma medida de verificação da 
desigualdade, que passa de 0,316 em 1974 para 0, 174 em 1978 (o ano em que 
atingiu o valor mais baixo), mas recomeçando a crescer a desigualdade a partir 
daí (em 1983 é já de 0,210)14.  

Destacamos este ponto: o aumento das remunerações alcançado neste 
período não se dá, sobretudo, no salário direto, mas no salário social, ou seja, ao 
nível do Estado social e, dentro dele, da segurança social. 

Esta constatação é importante para percebermos o nosso argumento, que 
se sintetiza nesta ideia: a progressiva erosão dos salários pela mercantilização 
do Estado social e pela precarização do trabalho é demonstrativa do alcance 
extremamente limitado da eficácia de um pacto social que coloca uma parte 
substancial do salário nas mãos de um Estado, que veio a revelar-se não como 
um árbitro da distribuição da riqueza entre partes desiguais (trabalho e capital), 
mas como um gestor da transferências de salários para o capital, através de 
múltiplas medidas, desiguais e com ritmos diferentes, mas com uma direção 

                                                        
 
12 Pordata. Consultado a 16 de março de 2013. 
13 Silva,  Manuela,  “A  repartição  do  rendimento  em  Portugal  no  pós  25  de  Abril  74”,  In  Revista 
Crítica de Ciências Sociais, nºs 15-16-17 maio de 1985, p. 271. 
14 Silva, Manuela, Ibidem, p. 272. 
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comum: destruir o salário social e portanto fazer incidir a acumulação de lucro 
sobre o trabalho necessário (reprodução da força de trabalho) e não só sobre o 
trabalho excedente. 

O caso óbvio e hoje indiscutível da mercantilização dos serviços públicos – 
a expensas da produtividade, mesmo do ponto de vista da contabilidade 
nacional oficial15 – é particularmente gravoso na questão da segurança social 
porque sistematicamente este imenso bolo superavitário, supostamente 
preservado por um contrato social, é descapitalizado, erodindo assim as 
conquistas sociais prévias que asseguraram uma sociedade com padrões mais 
civilizados de saúde, educação, solidariedade e bem-estar. 

Concluímos que o salário social é determinante porque, se é verdade que a 
queda das remunerações dos trabalhadores é maior a partir de 1977, ela é muito 
mais acentuada se retirarmos as contribuições sociais, que fazem parte do 
salário e são transferidas para o Estado. Passa-se assim de 43,7% em 1973 para 
57% em 1975 e 1976 e para 42,3% em 198316. Ou seja, sem contar as contribuições 
sociais, o salário em 1983 é mais baixo do que em 1973.  

Permitem-nos estes números avançar com a explicação de que houve 
condições políticas – pela derrota da revolução em novembro de 1975 – para 
fazer diminuir os salários diretos muito rapidamente, mas não as houve para 
mercantilizar ou diminuir o Estado social, o salário social, ao mesmo ritmo, 
nesse período.  

O movimento operário português foi incapaz de forjar mecanismos de 
proteção social universais até 1974. Foi da situação revolucionária conhecida 
por Revolução dos Cravos, engendrada no ventre da maior guerra de sempre 
do País na contemporaneidade, que nasceu o Estado social. Como na Europa 
Central e do Norte, que também viram nascer da derrota de uma guerra a 
universalidade da proteção social, que “conheceu uma aceleração 
extraordinária após a 2ª Guerra Mundial, com a emergência no Canadá e na 
Europa   de   um   modelo   de   organização   política.   Conhecido   como   ‘Estado  
Providência’,  baseado  num  acordo entre trabalhadores e capitalistas segundo o 

                                                        
 
15 Estes autores provam que a produtividade nos hospitais de gestão empresarial é mais baixa 
do que nos hospitais geridos pelo Serviço Nacional de Saúde: Guedes, Renato; Pereira, Rui 
Viana,   “Quem   Paga   o   Estado   Social   em   Portugal?”,   in   Varela,   Raquel   (coord),   Quem Paga o 
Estado Social em Portugal?, Lisboa, Bertrand, 2012, p. 60. 
16 Silva, Manuela, Ibidem, p. 270. 
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qual os primeiros prescindem da luta por uma revolução socialista a troco do 
bem-estar  social  e  do  aumento  generalizado  dos  níveis  de  vida  (…)”17. 

A revolução, essa aventura histórica de Portugal em 1974-1975, foi 
derrotada  no  seu  momento  insurrecional,  o  ‘assalto  final’  ao  poder  de  Estado,  o  
que levou alguns a questionar se teria havido uma revolução – argumento 
teoricamente frágil, na medida em que a vitória ou derrota de um processo 
revolucionário não implica que esse processo não tenha existido18. 
Curiosamente, foi muito mais uma revolução que ameaçou o poder económico 
do que o Estado19. Portugal, pela revolução, tornou-se um país menos desigual, 
mas a limitação dessa revolução, nomeadamente no controlo do Estado, fez que 
se entregasse a esse mesmo Estado uma massa de valores imensa que é hoje um 
dos principais mecanismos de financiamento do capital e de subtração do 
salário necessário à manutenção dos trabalhadores. Um “inferno pejado de boas 
intenções”, porque desde a segunda metade da década de 80, a sua 
manutenção, sob controlo do Estado, exige uma desvinculação entre os 
beneficiários e os pagadores, que perdem controlo sobre essa parte do seu 
salário. 

 
“Comprar   os   pais   para   vender   os   filhos?”   Da   segurança à assistência 

(1989-2012) 

Propusemos noutro trabalho como hipótese explicativa que o pacto social 
nascido em 1975 e consagrado na Constituição de 1976 tinha-se mantido por 
causa da intensa conflituosidade herdada da revolução – 10 governos em 10 
anos, entre 1976 e 1985 – e que, no meio da crise económica de 1981-1984, 
também no âmbito de um empréstimo internacional agregado a um conjunto de 
medidas  então  também  denominadas  de  “austeridade”,  se  reduz  o  rendimento  
disponível do trabalho. A inflação terá nestes anos um papel destacado na 
desvalorização dos salários. 

Argumentámos nesse trabalho que para esse processo se ter dado tiveram 
que reunir-se quatro condições, que procurámos sistematizar. Acrescentamos e 
autonomizamos uma quinta condição, agora neste artigo, que é a utilização dos 
                                                        
 
17 Capucha,   Luís  Antunes,   “Assistência   Social”,   In  Mónica,  Maria   Filomena;   Barreto,  António  
(coord.), Dicionário de História de Portugal, Vol. 7, pp. 134-137. 
18 Arcary, Valério, As Esquinas Perigosas da História. Situações Revolucionárias em Perspetiva 
Marxista, São Paulo, Xamã, 2004. 
19 Arcary,   Valério,   “Quando   o   Futuro   era   Agora.   Trinta   Anos   da   Revolução   Portuguesa”.   In  
outubro, São Paulo: Xamã, nº 11, 2004, pp. 71-92. 
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fundos da segurança social como forma de precarização da força de trabalho, e 
que é aqui desenvolvida e contabilizada pelo estudo de Renato Guedes e Rui 
Viana Pereira20. 

São, sistematizando, cinco os fatores, que estão na base da erosão do pacto 
social (que outros autores classificam de emergência do período neoliberal): 

1) Derrota do setor mais importante do movimento operário organizado 
como exemplo para todos os outros setores das classes trabalhadoras e setores 
médios – três anos de salários em atraso na Lisnave levaram à derrota destes 
trabalhadores que assinaram o primeiro compromisso de empresa alguma vez 
feito   em  Portugal   naqueles   termos   (de   “paz   social”),   e   que   teve   um   efeito   de  
arrastamento simbólico sobre os outros setores, à semelhança, como assinalam 
Stoleroff21 e Strath22, entre outros, do que acontece com a derrota dos mineiros 
com Margaret Thatcher em Inglaterra, dos controladores aéreos nos EUA, dos 
operários da Fiat em Turim, e, mais tarde, dos trabalhadores do petróleo no 
Brasil. 

2) Ligação estreita entre um sindicalismo fortemente apoiado na 
negociação e não no confronto – embora mais ou menos pactuário consoante 
seja protagonizado pela UGT ou pela CGTP – e, tendo este sindicalismo fortes 
ligações ao regime democrático, feitas a partir do elemento Estado, visto não 
como um opositor, mas como um árbitro para o qual as propostas eram 
direcionadas, em vez de para as empresas, como foi característico do período da 
revolução23. Os principais sindicatos de então, aceitando a necessidade de sair 
da  crise  mantendo  o  mesmo  modelo  de  acumulação,  aceitaram  que  a  “saída  da  
crise”   fosse   realizada   por   ajudas  diretas  maciças   às   empresas,   por  um   lado,   e  
por outro, por ajudas indiretas pela via da transferência para o Estado de parte 
dos custos da força de trabalho (casos das reformas antecipadas ou das isenções 
de contribuições para a segurança social). O papel do Estado, como moderador, 
em sede de Concertação Social, foi visto como uma forma de corporativismo, 

                                                        
 
20 Ver neste livro o artigo de Renato Guedes e Rui Viana Pereira. 
21 Stoleroff,   Alan,   “All’s   fair   in   love   and   (class)   war”,   26   de   outubro   de   2012,   Publicado   em  
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/All_is_fair_in_love_and_class_war_Stoleroff.pdf. 
Consultado a 15 de março de 2013. 
22 Strath, Bo, La Politica de Desindustrializacion. La Contraccion de la industria de la construccion 
naval en Europa Occidental, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989. 
23 Lima,   Marinús   Pires   de,   “Transformações   das   Relações   de   Trabalho   e   Ação   Operária   nas  
Indústrias Navais (1974-1984)”.   In Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 18-19-20, fevereiro de 
1986, p. 541; Stoleroff,  Alan,  “Sindicalismo  e  Relações  Industriais  em  Portugal”,  In Sociologia, n.º 
4, 1988, p. 160. 

http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/All_is_fair_in_love_and_class_war_Stoleroff.pdf
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rejeitado pela CGTP, mas só durante 1 ano, findo o qual esta aderiu também ao 
Conselho, embora não tenha assinado todos os acordos24. Discutimos a hipótese 
de que o pacto social só se manteve, num aparente paradoxo, quando não 
existiu pacto firmado, isto é durante a revolução e a instabilidade dos 10 anos 
seguintes e que a existência jurídica do pacto – plasmada na concertação social – 
foi significando o fim desse mesmo pacto social. Ou seja, pactos sociais não 
dependem de acordos, mas da inexistência deles: mantém-se enquanto há 
conflitualidade social. 

3) Melhoria de vida e dos níveis de consumo das classes médias e 
trabalhadoras. Esta melhoria deu-se e foi efetivamente como tal sentida, embora 
consideremos que não se dá por aumentos reais de salários mas, entre outras 
razões, pelo aumento do crédito a juros baixos para compra de habitação (que 
hoje é um pesadelo e um garrote sobre os salários, que entretanto desceram 
vertiginosamente) e pelo embaratecimento de produtos básicos, com a entrada 
maciça da China e da Índia na produção para o mercado global. Este facto foi 
associado então à entrada na CEE e à promessa de mobilidade e prosperidade 
social.  

4) Mudanças no sistema internacional de Estados, na sequência da queda 
do Muro de Berlim e do fim da URSS. Não é, cremos, o fim da URSS que 
determina a erosão dos direitos sociais – argumento usado frequentemente – 
porque essa erosão passou por difíceis negociações sindicais a montante. Mas 
parece ser um argumento com rigor que o fim da URSS foi visto como uma 
desesperança para quem, sobretudo em países como Portugal onde havia fortes 
partidos comunistas, acreditava que havia “algures a leste” uma sociedade mais 
igualitária25. Não era, como sabemos, uma sociedade igualitária e, num aparente 
paradoxo, porque se prende com a política de coexistência pacífica, a gestão da 
precaridade foi negociada também com os mesmos sindicatos26 – de inspiração 
comunista – que tinham na URSS um exemplo e que advogaram, numa 
construção de memória que não tem sido alvo de uma visão crítica, que o fim 
da URSS tinha significado o fim das “conquistas adquiridas” no Ocidente. 

                                                        
 
24 A CGTP assinou sete destes acordos. 
25 Ver  a  entrevista  a  Valério  Arcary  neste  livro,  “Os  Limites  da  Estabilidade  Social.  Até  quando  
irá  a  sociedade  ‘aguentar’  ‘o  Estado  a  que  isto  chegou’?”,  pp.  365-430. 
26 A esmagadora maioria dos sindicatos em Portugal negociou e aceitou os acordos que previam 
reformas antecipadas. 
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5) Um quinto fator, então não assinalado de forma autónoma por nós27, é a 
utilização do fundo da segurança social para gerir a precaridade e o 
desemprego, criando um colchão social, seguindo as orientações do Banco 
Mundial, que evite disrupções sociais fruto da extrema pobreza, desigualdade 
ou regressão social. Essa utilização foi, caso a caso, negociada e na maioria dos 
casos aceite pelos sindicatos, sob a forma de reformas antecipadas – banca, 
grandes empresas metalomecânicas (só na Lisnave quase 5000 trabalhadores 
vão até 10 anos para a reforma antecipada com a totalidade dos salários28), 
estivadores e trabalhadores portuários (o número é reduzido de 7000 para os 
atuais 700 em todo o País29), setor das empresas de telecomunicações, para citar 
alguns exemplos. Em troca conservam-se  os  ‘direitos  adquiridos’  para  os  que  já  
os tinham e ou não entram novos trabalhadores, ou os que entram ficam já sob 
um regime de precaridade, o que implica uma redução substancial das 
contribuições para a segurança social. O que se verifica é uma estreita ligação 
entre gestão da força de trabalho empregada, os fundos da segurança social e a 
criação crescente de medidas assistencialistas para atenuar os efeitos da 
conflitualidade social decorrentes de uma situação de desemprego que se 
afirma cíclica mas crescente (subsídios de desemprego, apoio a lay-off, formação 
profissional, rendimento mínimo, rendimento social de inserção, subsídio social 
de desemprego, subsídio parcial de desemprego).  

Esta questão, que vamos aqui desenvolver, remete-nos finalmente para a 
conclusão de que a segurança social não é insustentável por causa do aumento 
da esperança média de vida – que é, aliás, não uma tragédia mas uma boa 
ventura permitida pelo desenvolvimento científico e social nos últimos 100 
anos. A sustentabilidade da segurança social está dependente das condições e 
relações laborais porque dos 5,5 milhões de população ativa – face aos 2,5 
milhões de reformados e aposentados (ver Quadro 2) – quase metade estão 
desempregados ou em condições de relações laborais de precaridade, o que 
origina a inversão da pirâmide, em que metade da força de trabalho aparece 
como passiva ou quase sem contribuições. No último estudo, pulicado em 2008, 

                                                        
 
27 Varela, Raquel, “Rutura  e  Pacto  Social   em  Portugal.  Um  Olhar   sobre  as  Crises  Económicas,  
Conflitos Políticos e Direitos Sociais em Portugal (1973-1975, 1981-1986)”,   In   Varela,  
Raquel, Quem Paga o Estado Social em Portugal?, Lisboa, Bertrand, 2012, p. 98. 
28 Ver sobre este tema Fernandes, Paulo Jorge Martins, Dissertação   “As   Relações   Sociais   de  
Trabalho na Lisnave,  Crise  ou  Redefinição  do  Papel  dos  Sindicatos?”,  Vol.  I,  Instituto  Superior  
de Ciências do Trabalho e da Empresa, junho de 1999, orientada por Marinús Pires de Lima. 
29 Sob as reformas antecipadas no trabalho portuário ver Decreto-Lei n.º 483/99 de 9 de 
novembro. 
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Eugénio Rosa calculava que em média um trabalhador precário recebia menos 
37% de salário que os trabalhadores com contrato sem termo30.  

 
Quadro 2 – Força de trabalho e pensionistas (2012) 

Total da população 

 
10 572 178 

População ativa 5 543 000 

População desempregada 

(valor real) 

1 400 000 

População empregada com 

contrato sem termo fixo 
2 868 000 

Pensionistas (Caixa Geral de 

Aposentações) 
603 267 

Pensionistas (pensões de 

velhice) 

1 991 191 

Fonte: Estatística do Emprego, INE, 3.º trimestre de 2012, Pordata. 
 
O que deve inquietar os cientistas sociais, os historiadores do trabalho não 

cremos que seja uma mudança radical no rácio entre esperança média de vida e 
bem-estar social – que aliás seria inexplicável com o espantoso crescimento da 
produtividade e do desenvolvimento tecnológico nos países centrais. O que nos 
obriga a refletir e a procurar soluções é justamente a desigualdade entre a 
produção e a distribuição da riqueza que leva a que, como argumenta Sara 
Granemann31, o fundo da segurança social seja tão rico e superavitário (calcula-
se já em torno de 1/3 da riqueza mundial) que tem servido para a capitalização 
de empresas privadas, aqui e no resto do mundo, onde o duplo fenómeno de 
usar a previdência para precarizar as relações laborais e mercantilizar/privatizar 
a segurança social se estende32.  

                                                        
 
30 Rosa,   Eugénio,   “Emprego   parcial,   a   contrato   e   a   recibos   verdes”,   In  
http://resistir.info/e_rosa/precariedade.html consultado a 23 de março de 2013. 
31 Ver   entrevista   a   Sara   Granemann,   neste   livro,   “Segurança   Social:   Fundo   universal   de  
solidariedade  ou  mercado  privado  de  capitais?”,  pp.  151-172, 315-330 
32 Granemann, Sara et al, Financeirização, Fundo Público e Previdência Social, São Paulo, Cortez 
Editora, 2012. 
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Alguns dos momentos mais importantes desta relação imbrincada entre 
fundo da segurança social e gestão do desemprego 33 são: 

1) Criação do subsídio de desemprego (Decreto Lei n.º 20/85, de 17 
de janeiro). Havia já subsídio de desemprego para a generalidade dos 
trabalhadores por conta de outrem, criado em 1975 (Decreto Lei n.º 169-D/75, de 
31 de março), mas em 1985, por imposição da então CEE, este é criado com 
associação entre o fundo da segurança social e o fundo de desemprego (a 
introdução da taxa social única, em 1986). Ou seja, junta-se no mesmo fundo o 
dinheiro das reformas e pensões e do subsídio aos desempregados. 

2) Instituição do regime jurídico da pré-reforma (Decreto-lei n.º 
261/91, de 25 de julho). 

3) Permitido isentar ou reduzir os juros das dívidas à segurança 
social para empresas em “situação económica difícil ou objeto de processo 
especial de recuperação de empresas e proteção de credores” (várias formas ao 
longo dos anos). 

4) Constituição dos fundos de pensões (Decreto-lei n.º 415/91, de 17 
de outubro). 

5) Aumento da duração do subsídio de desemprego e criação do 
subsídio de desemprego parcial (1999). 

6) Criação do Rendimento Mínimo Garantido (1996), substituído 
pelo Rendimento Social de Inserção (2003). 

7)  Sucessivos decretos que, consoante as empresas, permitem 
reformas antecipadas. Começam por permitir inclusive aos 45 anos de idade, 
depois aos 55, e ainda aos desempregados com mais de 50 anos que primeiro 
entram no fundo de desemprego, depois na pré-reforma e finalmente na 
reforma (vários decretos34). 

8) Programa de Emprego e Proteção Social (Decreto-lei 84/2003, de 
24 de abril). Redução do prazo de garantia para acesso ao subsídio de 
desemprego; acesso à pensão antecipada ao desemprego, acesso ao subsídio 
social de desemprego. 

                                                        
 
33 Ver Evolução do sistema de Segurança Social -conteúdo final, Ministério da Solidariedade e 
Segurança Social, In http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-
social?p_p_id=56_INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&
p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_cont
ent%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_R6s5_articleId=
135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf Acesso a 4 de janeiro de 2013. 
34 Ver por exemplo Decreto-Lei n.º 119/99 de 14 de abril; Decreto-Lei n.º 483/99 de 9 de 
novembro; Decreto-Lei n.º 125/2005 de 3 de agosto, entre outros. 

http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-social?p_p_id=56_INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_R6s5_articleId=135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf
http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-social?p_p_id=56_INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_R6s5_articleId=135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf
http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-social?p_p_id=56_INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_R6s5_articleId=135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf
http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-social?p_p_id=56_INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_R6s5_articleId=135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf
http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-social?p_p_id=56_INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_R6s5_articleId=135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf
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9) Subsídios da segurança social a lay-offs, formação profissional, 
remunerações em atraso. 

10)  Políticas Ativas de Emprego35. 
11) Isenções nas contribuições para a segurança social e sucessivos 

perdões (o último dos quais em 2010, abrangendo todas as empresas, pequenas, 
médias e grandes). 

12) Sucessão de dívidas das empresas à segurança social. Entre 
dívidas atuais, prescritas e consideradas incobráveis, ascendem a milhares de 
milhões de euros, desde 198836. 

Em resumo, o que nos sugere esta cronologia? Em primeiro lugar, que a 
restruturação produtiva – nomeadamente a crescente introdução de tecnologia 
e maquinaria que eliminou maciçamente postos de trabalho na Europa e em 
Portugal – implicou escolhas. Entre essas escolhas não esteve, em Portugal, a 
redução do horário de trabalho com vista ao pleno emprego, não esteve a 
taxação para a segurança social de acordo com a riqueza produzida. Pelo 
contrário, implicou eliminar postos de trabalho ou precarizá-los e usar para isso 
o fundo da segurança social. Isto é, numa imagem que aqui usámos, usar 
“salário dos pais para pagar o desemprego dos filhos”. Sendo que agora o 
desemprego dos filhos pode ser a moeda de troca, na reconfiguração do 
mercado laboral pós-2008, para fazer o despedimento dos pais. 

Esta imagem não dá conta da complexidade do processo, uma vez que não 
há um corte geracional claro – a maioria dos que entram no desemprego 
tendem a ser a força de trabalho mais velha e menos qualificada –-, mas é um 
facto que, por um lado, postergou-se a entrada no mercado de trabalho dos 
mais jovens, o que vai diminuir o salário disponível dos pais que durante mais 
tempo têm de sustentar os filhos, e por outro diminuiu-se o salário desses 
mesmos pais ao utilizar o valor que deveria ser colocado sobretudo em 
reformas – e/ou investimentos que garantissem a sua sustentabilidade – em 
programas de desemprego, lay-offs, programas de cunho assistencialista e 
focalizados (discricionários e não universais). 

                                                        
 
35 Dias, Mónica Costa; Varejão, José, Estudo da Avaliação das Políticas Ativas de Emprego, IEFP, 
Relatório de Progresso, fevereiro de 2012.  
36 Para um estudo das dívidas à segurança social por parte das empresas com dados da 
evolução  destas  ver  Lima,  Vítor,  “A  dívida  à  Segurança  Social”,  blogue GraziaTanta, 29 de julho 
de 2012. 
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Antes de privatizar as empresas nacionalizadas os trabalhadores foram 
maciçamente colocados em diversas formas de reformas antecipadas. As 
empresas, para não pagarem indemnizações, pelo seu alto valor estipulado na 
lei, enviam de facto para a segurança social esse custo, funcionando os fundos 
de reforma como indemnizações encapotadas para capitalizar e/ou beneficiar 
estas empresas, que sem isso não seriam ambicionadas no mercado das 
privatizações.  

Criação de medidas legislativas, que acima enumerámos, que permitem 
eliminar postos de trabalho e colocam um contingente da força de trabalho em 
situação de desemprego, desemprego parcial ou subsídios assistencialistas, com 
consequências sociais graves como o prolongamento da dependência, salários 
vegetativos abaixo do mínimo de subsistência e, provavelmente, embora ainda 
esteja por estudar, uma certa apatia social nas camadas sociais mais pobres. 
Remete-nos esta ideia para o texto de Cleusa Santos37 sobre as indicações do 
Banco Mundial para a criação de programas assistencialistas para evitar os 
conflitos sociais e garantir a reprodução biológica da força de trabalho. 

Desde o final dos anos 80, são criados os mecanismos de isenções para 
contribuições das empresas. A primeira destas modalidades concedia isenção às 
empresas de até 3 anos, desde que as empresas depois contratassem o 
trabalhador com contrato sem termo. Neste momento, está em vigor o 
programa PAE (Políticas Ativas de Emprego) em que a empresa pode contratar 
o trabalhador por 6 meses, com contrato precário, com salário pago pela 
segurança social e depois despedi-lo. Podem ainda as empresas pagar uma 
parte do salário e o restante ser pago pelo subsídio parcial de desemprego. 

A segurança social tem sido usada pelas empresas para evitar a queda da 
taxa média de lucro. As empresas entram em paragem de produção, em lay-off, 
paragem de produção total ou parcial, e os trabalhadores são pagos pela 
segurança social até um período de 6 meses. Muitas vezes estão em formação 
profissional, paga parcialmente pela segurança social. Não sabemos quantas 
empresas entram em lay-off “falso”, isto é, 6 meses depois do lay-off declaram 
falência. Cabe também à segurança social o pagamento das remunerações em 
atraso, mediante certas condições. Como se verifica no Quadro 3, este valor tem 
crescido, tendo passado de 26 milhões de euros em 2008 para quase 75 milhões 

                                                        
 
37 Ver artigo de Santos, Cleusa,  neste  livro,  “Rendimento  de  facto  Mínimo?  Estado,  Assistência  e  
Questão  Social”,  pp.  315-330. 
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em 201138. Juntos, a formação profissional e as políticas ativas de emprego 
correspondiam, segundo o estudo de Guedes e Viana, no final de 2011, a 1,4% 
do PIB39. 

 
Quadro 3 – Indemnizações compensatórias por salários em atraso 

 
Fonte: Pordata 
 
Usar-se-á ainda o fundo de capitalização da segurança social também para 

o pagamento de juros da dívida pública, anexando necessariamente uma parte 
do fundo a investimento nesta. Finalmente, o fundo de capitalização da 
segurança social – 10 000 milhões de euros40 – está “imóvel”, não sendo usado 
para investimento em serviços públicos ou sociais, beneficiando quem 
descontou, por exemplo, para políticas de habitação social ou financiamento 
direto aos contribuintes para aquisição de casa própria41. É, porém, usado para 
financiamento indireto à banca, ao ser investido em títulos da dívida pública.  

Há ainda um momento burlesco que é a utilização do fundo da segurança 
social português para “ajuda humanitária ao Kosovo”42.  

                                                        
 
38 Pordata: Indemnizações compensatórias por salários em atraso 
39 Guedes,  Renato,  Pereira,  Rui  Viana,  “Quem  Paga  o  Estado  Social   em  Portugal?”,   in  Varela,  
Raquel (coord.), Quem Paga o Estado Social em Portugal?, Lisboa, Bertrand, 2012, p. 54. 
40 Valor calculado no final de 2011. 
41 Ver entrevista a Sara Granemann, neste livro. 
42 Ver Evolução do Sistema de Segurança Social-conteúdo final, Ministério da Solidariedade e 
Segurança Social, In http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-
social?p_p_id=56_INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&
p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_cont
ent%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_R6s5_articleId=
135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf Acesso a 4 de janeiro de 2013. 

http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-social?p_p_id=56_INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_R6s5_articleId=135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf
http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-social?p_p_id=56_INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_R6s5_articleId=135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf
http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-social?p_p_id=56_INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_R6s5_articleId=135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf
http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-social?p_p_id=56_INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_R6s5_articleId=135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf
http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-social?p_p_id=56_INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_R6s5_articleId=135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf
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Referimos por último a névoa que envolveu a transferência dos fundos de 
pensões, nomeadamente da PT e da Banca, para o Estado, envoltos de facto no 
obscurantismo dos números, não se sabendo o valor (real e não facial) dos 
títulos que foram transferidos para o Estado nem se a médio prazo terão 
sustentabilidade (estas empresas tiveram isenções fiscais como contrapartida da 
transferência destes fundos)43. 

A Segurança Social é hoje um emaranhado complexo de leis que atinge 
uma série de setores44, e que grosso modo dizem respeito às reformas (de 
trabalhadores que descontam), pensões mínimas e pensões de invalidez, 
velhice, viuvez, etc.; programas assistencialistas que asseguram a reprodução 
biológica da força de trabalho em situações de carência, resultantes de doença, 
ajuda no acesso a saúde, educação, etc; alimentação (cantinas sociais), 
rendimento mínimo, depois RSI. Estas políticas assistencialistas, que 
caracterizam as últimas décadas de desenvolvimento mundial do capitalismo, 
verificou-o Ana Elizabete Mota, tendem a aumentar sempre na proporção em 
que se diminui a amplitude do Estado social. Isto é, só crescem onde há 
destruição da solidariedade social universal45. 

Estas políticas têm-se progressivamente estendido e ampliado nas últimas 
duas décadas ao desemprego, que se cria e se gere usando os fundos de quem 
descontou para as pensões e reformas. Para Marques, no quadro de adaptação à 
CEE e ao mercado único encetaram-se uma série de medidas como “o subsídio 
de desemprego, as reformas antecipadas por motivo de desemprego, o apoio 
explícito às restruturações, as políticas ativas de emprego e a formação 
profissional”46. Como referem Hespanha et al, a criação do Fundo de 
Estabilização Financeira bem como a unificação entre a Segurança Social e o 
Fundo de Desemprego constituíram medidas que anunciavam a relação entre 

                                                        
 
43 Rosa, Eugénio, Por que razão a banca pretende transferir os fundos de pensões para a 
segurança social, In http://www.eugeniorosa.com/Sites/eugeniorosa.com/ 
Documentos/2005/41_2005Transferencia_FP_SSPublica.pdf, 13 de novembro de 2005, 
consultado a 23 de março de 2013. 
44 Para uma análise detalhada dos vários regimes contributivos e extensão das medidas 
abrangidas pela segurança social, ver Lei de Bases da Segurança Social, Lei n.º 4/2007 de 16 de 
janeiro. 
45 Mota, Ana Elizabete, Cultura da Crise e Seguridade Social, São Paulo, Cortez Editora, 1995 (6ª 
edição). 
46 Marques, F, Evolução e Problemas da Segurança Social em Portugal no Após 25 de Abril, Lisboa, Ed. 
Cosmos,  1997,  cit.  in  Fonseca,  Bernardete  Maria,  “Ideologia  ou  Economia?  Evolução  da  Proteção  
no  Desemprego  em  Portugal”,  Tese  de  Mestrado,  Universidade  de  Aveiro,  2008,  pp.  78  e  79. 

http://www.eugeniorosa.com/Sites/eugeniorosa.com/%20Documentos/2005/41_2005Transferencia_FP_SSPublica.pdf
http://www.eugeniorosa.com/Sites/eugeniorosa.com/%20Documentos/2005/41_2005Transferencia_FP_SSPublica.pdf
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os “problemas do (des) emprego e a necessidade de rentabilização das 
contribuições arrecadadas”47. 

Aquilo que se verifica ao longo dos anos 80 e 90 é a transferência de 
políticas universais de solidariedade que asseguravam a manutenção e 
formação da força de trabalho para políticas focalizadas que asseguram a 
reprodução social (biológica), com a consequente queda dramática daquilo que 
é o salário necessário do conjunto dos trabalhadores e deflagração da pobreza e 
da desigualdade social48. Põe-se em causa, durante este período, o princípio da 
“universalidade”, nas palavras de Hespanha49.  

Como assinala Manuel Carlos Silva50, estes setores sociais – 
desempregados, subempregados – não são franjas excluídas da sociedade, mas 
parte essencial do modo de acumulação, que criou a ideologia de que era 
necessário, no quadro da competição do sistema internacional de Estados, 
flexibilizar o mercado de trabalho para manter a competitividade e assim criar 
emprego. O que se verifica é que o desemprego e a flexibilização são parte da 
mesma moeda – crescem a pari passu – e, mais dramático, financiados com 
aquilo que deveria ser um fundo de proteção para um envelhecimento digno, 
com saúde e de qualidade. 

Finalmente, a revisão do código de trabalho, entrada em vigor a 1 de 
agosto de 2012, não só vem baixar para metade o valor das horas 
extraordinárias, que tinham particular importância para subir o salário dos 
trabalhadores do setor industrial, como vem facilitar os despedimentos.  

Em março de 2013 são anunciados, pela primeira vez na história do País, 
despedimentos massivos na função pública, cuja gestão, mais uma vez, recairá 
com grande probabilidade sobre o fundo das pensões/reformas que é a maior 
fatia da segurança social. 
                                                        
 
47 Hespanha Pedro et al, Entre o Estado e o Mercado. As Fragilidades das Instituições de Proteção 
Social em Portugal, Coimbra, Quarteto  Editora,  2000  cit.  In  Fonseca,  Bernardete  Maria,  “Ideologia  
ou   Economia?   Evolução   da   Proteção   no   Desemprego   em   Portugal”,   Tese   de   Mestrado,  
Universidade de Aveiro, 2008, p. 78. 
48 Sobre a pobreza e desigualdade social em Portugal ver neste livro os artigos de Silva, Manuel 
Carlos,  “Pobreza,  exclusão  social  e  desigualdade”,  pp.  243-274  e  Berhan,  Maria  João,  “Ser  pobre,  
ser-se pobre. Reflexão crítica sobre os números da pobreza”,  pp.  275-290 
49 Hespanha Pedro et al, Entre o Estado e o Mercado. As Fragilidades das Instituições de Proteção 
Social em Portugal, Coimbra, Quarteto  Editora,  2000  cit  In  Fonseca,  Bernardete  Maria,”Ideologia  
ou Economia? Evolução da Proteção no Desemprego em   Portugal”,   Tese   de   Mestrado,  
Universidade de Aveiro, 2008, p. 80. 
50 Ver  neste   livro  de  Silva,  Manuel  Carlos,  “Pobreza,  exclusão  social  e  desigualdade”,  pp.  243-
274. 
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Estes despedimentos, anunciados em março de 2013, tenderão, de forma 
assumida pelo XIX Governo Constitucional, a recair sobre a força de trabalho 
mais velha e menos qualificada51, constituindo uma política de eugenia social, 
em que não há espaço no mercado de trabalho, neste modelo de acumulação, 
para aqueles que não se adaptaram aos níveis de produtividade que se exigem 
para fazer baixar o custo unitário do trabalho. Algo que não é totalmente novo, 
uma vez que já em 1999, o Governo o tinha assumido, ao publicar então mais 
um decreto que permitia a articulação entre segurança social e os 
desempregados, referindo os que “devido à idade ou qualificação, têm maiores 
dificuldade de inserção na vida ativa”52.  

De um lado o regime vê-se com uma força de trabalho mais envelhecida e 
pouco formada, do outro, com uma força de trabalho jovem, mais formada, e 
mais produtiva. Como as taxas de desemprego são históricas, nesta fase de 
desenvolvimento, verifica-se que tem sido uma escolha definir políticas que 
retiram do mercado de trabalho os que têm direitos para colocar nele os que 
não os têm, que, além de mais formados, têm tendencialmente menos 
capacidade de organização político-social e tendem a aceitar piores condições e 
relações laborais. 

Neste quadro, é ideológico associar a longevidade dos reformados à 
insustentabilidade da segurança social. Cabendo aos cientistas sociais uma 
crítica radical e séria à ideologia que criou um senso comum distópico, 
concebido aliás a partir de uma ideologia veiculada através de estudos 
sucessivos de governos em que se fazem previsões para 2020, 2050, 2060, 
quando nenhum dos estudos anteriores, rigorosamente nenhum, conseguiu 
prever nem as crises, nem o desemprego, nem propor com rigor um estudo 
sobre a sustentabilidade da segurança social que não tenha sido, 2 a 5 anos 
depois, substituído por outro estudo, uma vez que “as condições mudaram”, 
isto é, os estudos foram incapazes de se mostrar sólidos e sérios. Mas é com 
base nestes estudos – tão determinados quanto improcedentes – que se tomam 
opções políticas que envolvem o bem-estar de milhões de pessoas.  

É como base nestas duas premissas – estudos incapazes de prever a 
realidade ao fim de poucos anos e aumento da esperança média de vida – que 
se acena com a insustentabilidade de um sistema, que, mesmo perante 
múltiplas formas de descapitalização, é superavitário, o que é demonstrativo da 
                                                        
 
51 “Função  pública:   rescisões   com  menos   qualificados   avança   em   julho”,   In  Ecofinanças, 18 de 
março de 2013. 
52 Decreto-Lei nº 119/99 de 14 de abril. 
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tese de Sara Granemann de que a segurança social é um dos principais fundos 
de riqueza, em Portugal e no mundo, pela imensa quantidade de capitais, 
diretos do salário, que movimenta53.  

Assim, do ponto de vista da história do trabalho, a segurança social é, 
conclui-se, simultaneamente uma conquista histórica das classes trabalhadoras 
– o primeiro modelo universal foi criado durante a Comuna de Paris em 1781 –, 
baseada no princípio da solidariedade universal, mas é também um mecanismo 
de acumulação de capital que desapossa os trabalhadores de uma parte 
substancial dos seus rendimentos. É um mecanismo de reprodução da força de 
trabalho,  de   contenção  das  disrupções   sociais,   um   ‘antídoto’   para   os   conflitos  
sociais, um retardador de situações disruptivas e um financiador do capital 
financeiro e de outras formas de capitais.  

A sua sustentabilidade, aqui demonstrada nos trabalhos de Renato 
Guedes e Rui Viana Pereira54 e Eugénio Rosa55, é possível e não se prende com o 
aumento da esperança média de vida – que, insistimos, deve ser visto como 
uma conquista social e civilizacional e não como uma agrura trágica –, mas com 
condições e relações laborais, e isto, como sabemos, depende de escolhas 
políticas. 

 
Notas conclusivas 

Paradoxalmente, aquilo que foi um ganho histórico – segurança social 
universal conquistada no biénio revolucionário de 1974-1975 – transformou-se, 
por razões políticas, a partir de final da década de 80 do século XX, numa 
almofada social que financiou o desemprego e a precaridade. A montante, 
constituiu-se, para moldar estas novas relações laborais, a legitimação de um 
salário-família, tendo as famílias assumido o prolongamento do sustento dos 
seus filhos; e a jusante usou-se de forma sistemática os recursos da segurança 
social para construir uma base assistencialista que acompanhasse a 
regulamentação da flexibilidade do mercado de trabalho, através de subsídios 
ao desemprego, subsídios a empresas, apoio a lay offs, programas 
assistencialistas.  
                                                        
 
53 Ver   entrevista   a   Sara   Granemann,   neste   livro,   “Segurança   Social:   Fundo   universal   de  
solidariedade  ou  mercado  privado  de  capitais?”,  pp.  151-172 
54 Ver neste livro, artigo de Renato Guedes e Rui Viana  Pereira,  “E  se  houvesse  pleno  emprego?  
A  sustentabilidade  da  segurança  social  e  o  desemprego”,  pp.  89-118. 
55 Ver   neste   livro,   artigo   de   Rosa,   Eugénio,   “O   Futuro   da   Proteção   Social   em   Portugal   e   a  
Sustentabilidade  da  Segurança  Social  e  da  CGA”,  pp.  119-150. 
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Este processo, argumentamos aqui, pode ter aberto uma profunda ferida 
na sociedade portuguesa, aquilo que consideramos uma “eugenização da força 
de trabalho”: os baixos salários dos mais jovens ameaçam a reprodução social 
destes, incluindo a biológica, prolongam e retardam a sua experiência de vida 
enquanto adultos plenos. Paralelamente, criam uma sociedade envelhecida, que 
é estereotipada (e achincalhada) como um tampão ao desenvolvimento do País, 
acusada de ser imóvel, de ter “regalias” e de ser pouco formada; de assim não 
permitir a entrada no mercado de trabalho da força mais formada e mais 
flexível. Criou-se a ficção, sem base científica, mas dada como indiscutível, de 
que os “direitos adquiridos” em abril teriam sido a origem dos problemas que 
levaram o País à falência no quadro do competitivo mercado mundial e de que 
só precarizando todas as relações laborais e reduzindo os salários e as reformas 
ao nível de subsistência (em certos casos mesmo abaixo disso), se inverteria este 
quadro, que é apresentado como uma “guerra de gerações”. 

Uma ficção, porque aquilo que se tem verificado empiricamente na 
sociedade portuguesa são os limites históricos do modo de produção capitalista, 
uma vez que nas últimas três décadas se verificou, a par da progressiva 
flexibilização do mercado de trabalho, o aumento cada vez maior do 
desemprego e o aprofundamento das crises económicas com taxas de 
crescimento anémicas e ainda uma progressiva erosão da pequena e média 
propriedade, bem como uma acelerada proletarização das camadas médias da 
sociedade e, finalmente, um empobrecimento geral de quase metade da 
população para níveis pré-revolução de abril de 1974. 

 Criou-se a imagem, totalmente falsa, de que o aumento da esperança 
média de vida56 seria a causa da insustentabilidade da segurança social, com 
base em estudos que se sucedem porque o anterior “falhou nas previsões”57, 
escondendo que Portugal tem uma população ativa de cerca de 5,5 milhões e 
tem cerca de 2,5 milhões de reformados/aposentados e pensionistas, mas que 
por via das relações e condições laborais essa pirâmide é invertida e metade da 
força de trabalho – desempregada e precária – aparece como passiva e não 
ativa. E esta inversão do mercado de trabalho faz-se criando uma almofada 

                                                        
 
56 A esperança média de vida com saúde depois dos 65 anos de Portugal é das mais baixas de 
toda a Europa, menos 7 a 8 anos do que países como a Dinamarca, Suécia, Irlanda, Reino Unido, 
entre  outros.  Ver  “Esperança  média  de  vida  à  nascença  e  esperança  média de vida saudável à 
nascença”,  Instituto  Nacional  de  Estatística. 
57 Ver  neste  livro  artigo  de  Renato  Guedes  e  Rui  Viana  Pereira,  “E  se  houvesse  pleno  emprego?  
A  sustentabilidade  da  segurança  social  e  o  desemprego”,  pp.  89-118. 
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social que usa diretamente os fundos da segurança social para múltiplas formas 
que são em simultâneo um financiamento às empresas, por um lado, e a criação 
de programas de desemprego e/ou assistencialistas, por outro.  

Esta aparência de guerra geracional em nada difere dos mecanismos 
históricos de divisão dos trabalhadores escravos, por exemplo, nas Caraíbas, no 
final do século XVIII, onde, na ilha de Santo Domingo, então a mais produtiva 
das   colónias,   chegavam   a   ser   divididos   em   “128   variedades”58, consoante a 
fração de sangue negro que tinham. A moderna divisão assenta em novas 
dicotomias. Para além do clássico homem/mulher, negro/branco, 
nativo/emigrante, são hoje constitutivos do pensamento hegemónico a 
dicotomia novo/velho, formado/não formado, empregado/desempregado, 
precário/com direitos, ativo/reformado. Diferenças reais e tão válidas para nos 
diferenciar enquanto seres humanos como gostar de tipos de comida, escolher 
nomes aos filhos, tamanho e peso, forma de andar ou timbre de voz, mas 
transformadas, neste modelo de acumulação, em categorias de divisão e 
antagonismo social, tentando eliminar a essência constitutiva deste imenso 
volume de trabalhadores, que entre si partilham o facto de subsistirem por um 
salário (e não por renda, juro ou lucro) – isto é, pela venda das suas forças 
físicas e intelectuais em troca de um salário – e que são, ou foram, no seu 
conjunto e de forma interdependente (isto é, uns não podem ser geridos como 
força de trabalho sem os outros), a origem de todo o valor produzido no País, 
da riqueza socialmente produzida, e hoje calculada (PIB) em cerca de 170 mil 
milhões de euros/ano. 

Na agonia de descer os salários para recuperar da mais histórica queda da 
taxa de lucro, as políticas aplicadas a partir de 2008 ousaram um salto histórico, 
destruir o pacto social. Abriram, porém, uma caixa de pandora. Está por provar 
que  os  ‘brandos  costumes’,  essa  antiutopia  herculeana  apropriada  por  Salazar,  
subsistam à degradação das condições de vida da larga maioria dos 
trabalhadores. Paz, em Portugal, no Portugal contemporâneo, tem dois nomes: 
polícia política ou amplos direitos sociais. Todos os outros tempos históricos, na 
época contemporânea, são marcados pela ingovernabilidade e dialeticamente 
têm como consequência o entrave à acumulação, eufemisticamente convocada, 
fora dos meios científicos críticos, como “estabilidade social”59. Em 76 anos de 

                                                        
 
58 James, C.L.R., Os Jacobinos Negros, São Paulo, Boitempo Editorial, 2001, p. 49. 
59 É curioso notar que os grandes meios de comunicação referem-se com frequência às greves 
como momentos de caos e à governação sem greves, ainda que com milhares de 
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constitucionalismo monárquico houve 43 eleições gerais, 1 ano e oito meses por 
legislatura em média. Entre 1910 e 1926, sete eleições legislativas gerais, oito 
eleições presidenciais60 e 39 governos!61 Na revolução de 1974-1975, há seis 
governos durante 19 meses e, entre 1976 e 1983, dez governos, dois dos quais 
interinos e três de iniciativa presidencial. 

O papel do Estado tem sido não o de árbitro numa relação desigual, mas 
sim o mecanismo desta transferência de valor do rendimento do salário e das 
reformas/pensões para as empresas e o setor privado. O Estado foi o executor 
da regulamentação da flexibilização laboral (e não, como erradamente se crê, da 
desregulamentação), uma vez que, como vimos, todas estas medidas são 
cuidadosamente acompanhadas de legislação estatal abundante e utilização de 
fundos públicos que são, coercivamente, coletados por este Estado. A gestão 
assistencialista do desemprego, recapitalização de empresas, a titularização do 
fundo da segurança social, a mercantilização das funções sociais do Estado, a 
própria gestão da força de trabalho em sede de concertação social, todos estas 
mudanças foram feitas e realizadas tendo por epicentro o reforço do Estado e 
do seu papel, na dupla vertente de regulador e financiador cada mais presente, 
e não pela sua ausência, como erradamente se atribui à chamada “fase 
neoliberal”. Ajudando a criação deste conceito polémico e, cremos, 
inapropriado, de neoliberalismo para caracterizar uma fase em que o papel do 
Estado não tem diminuído mas, pelo contrário, se tem intensificado, não já 
apenas na vertente política e militar, mas claramente na dimensão económica. 

Esse Estado organiza-se num regime – democrático-representativo – cuja 
crise é visível, não só em Portugal mas em toda a Europa. Deste ponto de vista, 
do regime, é possível que estejamos também numa encruzilhada histórica que 
cruza regime e direitos laborais de forma compulsiva. Esta encruzilhada, cujo 
desfecho somos incapazes de antever, tem uma inovação história – a tendência 
para a bonapartização, ou seja uma ditadura do Estado capitalista onde não 
existam ou sejam severamente restringidos os direitos sociais, não encontra hoje 
base social numa Europa em que simultaneamente se destroem direitos laborais 
e sociais mas onde está viva a memória da derrota do nazi-fascismo e da 
derrota do Estado Novo há 4 décadas e onde existe um amplo consenso em 

                                                                                                                                                                   
 
desempregados, como estabilidade, tendo como único critério não o bem-estar social mas a 
ausência de conflitos coletivos. 
60 Marques, Oliveira, A Primeira República Portuguesa, Lisboa: Livros Horizontes, 1980. 
61 Paço, António Simões do, Entrevista com a República, Lisboa, Guerra e Paz Editores, 2010, pp. 
10 e 141-161.  
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torno da necessidade do Estado social (que une as camadas mais distintas de 
setores médios e trabalhadores, até setores conservadores). Os limites para 
impor uma ditadura neste contexto são, cremos, reduzidos. 

 O aumento das remunerações, como vimos, alcançado durante a 
Revolução dos Cravos não se dá no salário direto, mas sobretudo no salário 
social, ou seja, ao nível do Estado social e, dentro deste, na Segurança Social. 
Em 1974 e 1975 criaram-se, por força da revolução, mecanismos 
impressionantes de transferência de rendimentos do capital para o trabalho – na 
ordem dos 15% – que hoje são um tesouro, cujos guardiães são reformados e 
aposentados que têm a moral de terem assinado um contrato social, na base do 
qual confiaram a uma pessoa que criam ser de bem, o Estado, a sua pensão. 
Estes guardiães, muitos, têm a memória histórica da revolução, isto é, da 
aprendizagem político-organizativa que falta genericamente à geração mais 
jovem. A segurança social é hoje uma mina de ouro que o Estado descapitaliza, 
não sem um crescente conflito com aqueles que a construíram e que para ela 
contribuíram e que com legitimidade a reclamam. 

Porque ser pobre deixou de ser um destino, um fado. Portugal já não é o 
país agrário e semianalfabeto que Amália cantava num fado, uma casa 
portuguesa, “pobrezinha, mas com fartura de carinho”. Viver bem, ter “um 
emprego bom já” (como na letra de uma música do rapper Boss AC que 
alcançou o top em 2011), isto é, ter trabalho e não esmolas assistencialistas, 
descansar depois de 30 ou 40 anos de trabalho, com saúde, qualidade de vida e 
respeito social passou a fazer parte das exigências mínimas civilizacionais e que 
reúnem um amplo consenso social. 

O desemprego e a precariedade são a face visível das medidas 
contracíclicas e, aceitando que a sociedade é um reflexo de forças antagónicas, 
da incapacidade das estruturas políticas e sindicais representativas dos 
trabalhadores resistirem a estas. Está colocado à sociedade portuguesa um 
desafio histórico. “Comprar os pais para vender os filhos”, isto é, manter ao 
longo dos últimos 20 anos os direitos adquiridos para a franja mais velha da 
população, que vinham de relações laborais construídas no pós 25 de Abril, e 
precarizar os mais jovens não parece ter oferecido garantias nem a pais nem a 
filhos, estando hoje toda a massa dos trabalhadores ameaçada de uma regressão 
história que talvez – não teremos infelizmente aqui tempo de o explorar – só 
encontre paralelo histórico nos processos clássicos de proletarização (e 
acumulação primitiva) de final do século XIX e dos anos 60 do século XX, que 
começaram por ser “resolvidos” com recurso à emigração extrema do campo 
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para a cidade e do país para o estrangeiro, mas terminaram, sem mobilidade 
social e válvulas de escape, em revoluções – a segunda (revolução de abril de 
1974) mais radical e extensa que a primeira (revolução republicana de outubro 
de 1905). 
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Terra Morta: um contributo para a história do trabalho colonial1 

 
Ana Rita Veleda Oliveira2 

 
I Parte – Terra Morta 

Terra Morta é  um  “texto  branco”,  começando  pela  sua  concepção  em  forma  de  
romance3. Pode ainda enquadrar-se na corrente literária do neo-realismo, uma 
vez que dá voz aos que, devido a condições socioeconómicas adversas, a não 
têm. Dedicado a Adolfo Casais Monteiro, do grupo da revista Presença, a sua 
acção desenrola-se na Lunda, território do Nordeste de Angola, onde o autor 
viveu e trabalhou, quer no Exército, quer como funcionário da Companhia de 
Diamantes de Angola. 

Fernando Monteiro de Castro Soromenho, filho de um português, Artur 
Ernesto de Castro Soromenho, antigo governador da Lunda e de outras 
províncias de Angola, e de uma cabo-verdiana, nasceu em Moçambique em 
1910, tendo vivido em Angola desde os quinze anos. Aos dezassete, empregou-
se na Diamang, Companhia de Diamantes de Angola, como angariador de mão-
de-obra4 e foi, posteriormente, funcionário da administração colonial. Voltou 
para Lisboa em 1937, onde trabalhou como jornalista, vindo mais tarde a 
emigrar para o Brasil, país onde faleceu a 18 de Junho de 1968. 

Terra Morta (1949), Viragem (1957) e A Chaga (1970)   são   três   romances   −  
“neo-realistas   e   anticolonialistas”   se   se   quiser   categorizar   −   do   autor   que   se  
tocam em muitos pontos: na coincidência entre algumas personagens, no 
contexto histórico-geográfico e na denúncia e descrição do colonialismo 
português no Nordeste de Angola, num tempo e espaço específicos. Os textos 
são narrados em palcos onde é dada voz a inúmeros actores e actrizes tantas 
vezes silenciados. Terra Morta, impedido pela censura de ser publicado em 

                                                        
 
1 Artigo originalmente publicado na Ubiletras, n.º 4, pp. 53-62, Dezembro de 2013, ISSN: 1647-
709X, no âmbito da parceria estabelecida entre a organização do I Congresso de História do 
Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal e a direcção do Museu de 
Lanifícios da Universidade da Beira (artigo em acesso online em: http://ubiletras.ubi.pt/wp-
content/uploads/ubiletras04/oliveira-ana-rita-contributo-trabalho-colonial.pdf). 
2 FLUC/CES. 
3 Padilha (1995), p. 130. 
4 Faria (2006), p. 62. 
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Portugal, foi editado em 1949 no Rio de Janeiro, pela Casa do Estudante do 
Brasil, tendo sido traduzido para francês e prefaciado pelo sociólogo Roger 
Bastide, que dedicou ainda um estudo ao autor, L’Afrique   Dans   l’Oeuvre   de  

Castro Soromenho, de 1959. 
Algumas das primeiras obras do autor, como Nhari: O Drama da Gente 

Negra (de 1939), Homens sem Caminho (1942) ou Rajada (1943), foram premiadas 
pela Agência Geral das Colónias do Estado Novo, no seu Concurso de 
Literatura Colonial, enquanto exemplos dessa mesma literatura colonial5, sendo 
Terra Morta associado, por alguns autores, à segunda fase da obra de Castro 
Soromenho, mais neo-realista,  que  representaria  uma  ruptura  com  os  “contos,  
novelas e romances que resgatam a existência arcaico-tribal de lundas, quiocos 
e de outros povos da região ou dela   próximos,   como   os   bângalas   e   luenas”6. 
Esta visão é, porém, actualmente contestada, por exemplo por Margarida 
Calafate Ribeiro7.   Em   “Letras   do   Império:   Percursos   da   Literatura   Colonial  
Portuguesa”8, a autora considera que: 

 É trabalho hoje dos estudiosos pós-coloniais resgatar esses outros discursos 
que nas margens do discurso colonial asseguraram a existência de outras 
histórias,   denunciando   assim  o  perigo  de  uma   ‘história   única’   de   que   fala   a  
escritora nigeriana Chimamanda Adichie, na sua instigante conferência de 
Oxford; textos que, desde cedo, foram registando a diferença cultural que a 
prazo reclamou a independência política e que estão na origem dos primeiros 
textos escritos em língua portuguesa pelas literaturas são-tomense, guineense, 
angolana, moçambicana, cabo-verdiana.9 

Ainda de acordo com Margarida Calafate Ribeiro, várias obras de Castro 
Soromenho acentuam as ambiguidades geradas pelo mundo colonial, 
confirmando a importância da literatura no contar de histórias outras, 
inscrevendo a pequena história dos povos em textos literários de carácter 
político, que vão além da ideologia colonial racista do Estado Novo. Terra Morta 
representa uma diferença na medida em que coloca na acção também os 
colonos europeus e todo um mundo gerado pelo colonialismo, repleto de 
negros, mulatos e brancos. Porém, para a autora esta obra não representa 
necessariamente uma mudança radical de paradigma em relação aos livros 
anteriores do autor, uma vez que nestes já era reconhecida identidade cultural a 

                                                        
 
5 Ribeiro in Jerónimo (2012), p. 315 e 316 define este conceito. 
6 Padilha (1995), p. 90. 
7 Jerónimo (2012). 
8 Ibidem, pp. 515-546.  
9 Ibidem, p. 517.  
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Lundas e Quiocos, uma identidade em processo de fragmentação e de 
destruição. E é desta fragmentação e destruição, em toda a sua complexidade, 
que trata Terra Morta. 

O carácter desolador da paisagem, símbolo da decadência do 
colonialismo, é representado pela voz dos velhos, negros  e  brancos  “A  Lunda  
está desgraçada – diziam   os   negros   velhos   que   fizeram   as   guerras”10. Se, em 
Sertanejos de Angola11, o autor descrevia os três ciclos da história da ocupação 
comercial da antiga Lunda dos Muatiânvuas, escravos, marfim e borracha, aqui 
relata-se a decadência destas terras no contexto sócio-histórico dessa mesma 
exploração   por   portugueses,   onde   se   ouvem   cânticos   dos   “escravos   da  
Diamang”  como  pano  de  fundo.“−  Ruim,  muito  ruim  [o  negócio].  Isto  já  deu  o  
que tinha a dar. Se não fosse o bocado de fubá que a gente vende para os 
senhores   darem   os   homens   que   vão   para   os   diamantes,   nem   sei“12. Isto do 
comércio  por  aqui  já  não  dá  nada”13. Também a negra Francisca se volta para o 
passado de uma Lunda desolada, sem futuro:  

 Agora, que a negra está de regresso à sua terra, onde seu filho prometera ir 
juntar-se-lhe depois de receber a herança do pai e vender a casa, ela recorda a 
vida feliz que viveu na vila, quando o seu homem tinha dinheiro e a amizade 
dos grandes sobas. Na sua casa havia sempre muita gente, comerciantes da 
vila opulenta, que tinha fama em toda a colónia como mercado de borracha.14 

A corrosão e degradação das casas, terrenos e objectos, negros, brancos, 
assimilados, funcionários da administração colonial nas suas várias hierarquias, 
sipaios, capitas, sobas e mulatos, entre outros exemplos, simboliza a decadência 
do mundo colonizado. Os abusos sexuais dos colonos brancos são retratados na 
obra, sobretudo através do exemplo da personagem Francisco Bernardo, um 
maníaco sexual. A violência sexista e racista progridem também na terra morta 
de Camaxilo, para coroar as representações da violência colonial, como quando 
o administrador, Gregório Antunes, diz à mulher, Dona Jovita, que se queixa de 
traição, que as negras cheiram melhor do que ela, nas representações das negras 
como objectos sexuais, ou nas passagens seguintes:  

                                                        
 
10 Soromenho, (2008), p. 66. 
11 Soromenho (1943). 
12 Soromenho (2008), p. 180. 
13 Ibidem., p. 182. 
14 Ibidem, pp. 225-226. 



Terra Morta: um contributo para a história do trabalho colonial 

259 
 

 […]  uma  negrita  que  comprara  ao  pai  por  um  cobertor  e  uma  quinda  de  sal  
[…]15  

Mas mal lhe pôs a mão num braço, ele atirou-lhe uma bofetada. 

− Toma, negra! Larga-me!16 

Camaxilo, lugar onde se desenrola a acção de Terra Morta (como a acção 
de A Chaga) – e   onde,   de   resto,   não   faltam   uma   prisão   nem   um   cemitério   −,  
representa um deserto decadente. Trata-se de um canto da colónia, longe de 
tudo: 

  – Nós vivemos num canto da colónia, longe de tudo Agora veja, Valadas, 
esta circunscrição tem uma área com mais de trinta mil quilómetros 
quadrados e quarenta mil negros. Quantos funcionários somos nós? Dez, 
quando estão todos. E três sipaios aqui na sede e mais três em cada posto, ao 
todo vinte e um, com armas velhas e sem instrução militar. Bolas! Bolas!17 

Representa, mais do que isso, um espaço repressor, um espaço 
concentracionário de onde ninguém sai, um locus horrendus que é uma prisão 
interior e exterior, ao qual se pode aplicar a metáfora do inferno18 sob o signo de 
“Camuari”,  a  máscara  da  morte19 que aparece no romance por ocasião da morte 
do velho soba. Esta opressão exerce-se sobre os corpos dos negros, livres e 
“escravos”,   contratados  para  as  minas   e   trabalhadores/as das lavras agrícolas, 
através de actos, palavras, cobrança coerciva de impostos, jogos de cartas de 
funcionários coloniais que brincam perigosa e depressivamente com o destino e 
verdadeiros   “instrumentos   de   tortura”,   que   contribuem   para   a   escrita da 
história do trabalho colonial. 

 
II Parte – Um contributo literário para a história do trabalho colonial 

 

“Exploram-se  diamantes,  comércio  e  negros.  É  limpinho.”20 
 
 Terra Morta relata a vida quotidiana de várias personagens na vila de 

Camaxilo, sede de circunscrição administrativa no Nordeste de Angola, uma 
localidade histórica formada por duas partes: Camaxilo-de-Cima, povoada por 
militares das campanhas de ocupação da Lunda, no início do século XX, e sede 
                                                        
 
15 Ibidem, p. 19.  
16 Ibidem, p. 193. 
17 Ibidem, p. 247. 
18 Beirante, s/d. 
19 Padilha, op .cit. 
20 Soromenho (2008), p. 107. 
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administrativa de circunscrição entre 1911 e 1936, e Camaxilo-de-Baixo, 
povoação mais antiga, criada por sertanejos da época da escravatura e da 
borracha, em finais do século XVIII, que polarizam a acção do romance em 
simbolismos   complexos.   No   contexto   histórico   do   “Terceiro   Império  
Português”,   o primeiro império global da história, colonos administrativos e 
colonos comerciantes (sobre)vivem nesta terra morta ao lado de outra terra 
“ainda  mais  morta”:  os  domínios  da  Diamang,  que  começou  com  a  descoberta  
dos   primeiros   diamantes:   “Anos   depois   é   que se encontraram os primeiros 
diamantes, no Rio Cassai, e vieram os pesquisadores da Companhia de 
Diamantes  do  Nordeste.  Os   comerciantes   foram  expulsos  da  zona  mineira.”21. 
Castro Soromenho (re)escreve a história contada pelos manuais do Estado 
Novo:   “Depois, os militares foram-se embora e vieram os administrativos 
cobrar   impostos  e  abrir  estradas.”22. Estado Novo que persistiu na sua missão 
civilizadora, que incluía métodos de educação pelo trabalho compulsivo. Ora, a 
administração colonial teve um papel muito importante no recrutamento da 
mão-de-obra indígena e Terra Morta, ao focar-se também em actores desta 
mesma administração colonial, constitui um testemunho histórico, na voz de 
um narrador heterodiegético, redigido por um homem que foi, ele próprio, 
noutro tempo, funcionário dessa administração colonial. 

No   capítulo   “Biopouvoir:   Les   usages historiographiques de Michel 
Foucault   et   Giorgio   Agamben”23, Enzo Traverso considera que apreender as 
violências do século XX significa interrogar as ligações destas com o poder. Em 
1935, na sequência de uma reunião da Comissão de Peritos sobre a Escravatura, 
José   de   Almada   escrevia   que   “é   mais   do   que   plausível   que   em   Angola  
subsistam  formas  de  ‘lobolo’  como  em  Moçambique”24, considerando ainda ser 
plausível a presença, em Angola, de formas de pagamentos de dívidas entre 
indígenas por meio de trabalho por parte dos devedores, das suas famílias ou 
dos seus dependentes. Já o sociólogo americano Edward Ross havia redigido o 
seu  “Relatório  Ross”   sobre  Angola  e  Moçambique,  de  1925, quando, em 1947, 
também Henrique Galvão, deputado por Angola entre 1946 e 1949, apresentou 
à Assembleia Nacional, numa sessão secreta da Comissão das Colónias, um 

                                                        
 
21 Ibidem, p. 229.  
22 Ibidem, p. 230.  
23 Traverso (2011), pp. 185-209. 
24 Jerónimo (2012), p. 181. 
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relatório sobre as condições laborais em Angola, Moçambique e Guiné Bissau25. 
Neste, declarava  que  juntamente  com  a  “decadência  física  dos  povos  coloniais,  
da   assistência   sanitária   inexistente”,   a   situação   da   mão-de-obra africana era 
“insustentável”,   considerando   a   compulsão   ao   trabalho   nas   colónias  
portuguesas   “um   abuso”26. Segundo Henrique Galvão, a legalização do 
trabalho forçado havia sido iniciada em finais do século XIX, sendo imposta em 
“circulares  e  ordens  oficiais  de  carácter  confidencial”,  considerando  Galvão  esta  
situação mais grave do que a própria escravatura. Terra Morta foca, em várias 
passagens, a contratação forçada de trabalhadores para as minas da Diamang, 
bem como o sofrimento que o penoso trabalho na Lunda lhes provocava. A 
legislação portuguesa não era cumprida sendo cometidos inúmeros abusos à 
sombra desta, denunciados a 13 de Dezembro de 1949 pela Inspecção Superior 
dos Negócios Indígenas. Também Fortunato de Almeida, da Repartição dos 
Negócios Políticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, se manifestou 
contra estes abusos do trabalho indígena. Relembremos que o tráfico 
esclavagista em Portugal havia sido abolido por um decreto de Sá da Bandeira, 
de 1836; porém, concordando com os autores supracitados, a legalização do 
trabalho forçado constituiu um processo continuamente legitimado pela missão 
civilizadora que insistiu na permanência histórica de uma autêntica ideologia 
da escravatura. 

 Efectuaram-se inúmeros estudos sobre a Diamang, por parte de 
investigadores portugueses, angolanos e de outras nacionalidades. Existe, além 
disso, o arquivo digital da Diamang, relacionado com o espólio da companhia 
pertencente ao Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra. Todd 
Cleveland  é  autor  de  uma  dissertação  de  doutoramento  intitulada  “Rock  Solid:  
African Labourers on the Diamond Mines of the Companhia de Diamantes de 
Angola”27. 

Embora o trabalho dos contratados nas minas de diamantes do Nordeste 
de Angola não seja o tema principal de Terra Morta, o recrutamento para as 
minas e a vida dura dos negros neste contexto aparecem ao longo de todo o 
livro, num gesto de denúncia que é um gesto de escritor, historiador e 
etnógrafo. O administrador Gregório Antunes, que andava fardado de branco e 
a cheirar a loção, era quem fazia a chamada dos indígenas contratados para o 
trabalho nas minas. A voz dos contratados ouve-se em diversos momentos 
                                                        
 
25 Miguel Bandeira Jerónimo e José Pedro Monteiro in Jerónimo (2012), p. 161. 
26 Ibidem.  
27 Cleveland (2008). 
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perturbando, em anomia, a terra fantasma de Camaxilo, em cânticos de 
escravos negros: 

Do fundo da planura, veio um canto monótono e triste. Marchavam os 
homens nus das aldeias de palha que vinham entregar os seus corpos às minas 
de diamantes28.  

A Diamang foi fundada a 16 de outubro de 1917 por investidores 
portugueses, ingleses, belgas, sul-africanos e dos Estados Unidos e, em 1921, 
adquiriu direitos exclusivos de extracção mineira e de recrutamento de mão-de-
obra. Esta companhia constituiu a maior fonte de receitas do governo angolano 
até à independência da colónia em 1975. Nos anos 60, empregava todos os anos 
mais de 20 000 homens, mulheres e crianças africanas, a maior parte dos quais 
eram angolanos. Fazia-se   uma   organização   do   trabalho   por   “género”,  
trabalhando   as   mulheres   nas   lavras   e,   por   vezes,   em   tarefas   mais   duras   (“O  
administrador do Quela, um tal Xavier, pôs toda a gente a trabalhar nas 
plantações,  até  mulheres  grávidas”29), e indo estas e as crianças buscar água e 
preparar refeições. Porém, de acordo com Todd Cleveland, estes trabalhadores 
“contratados”,  vítimas  de  shibalo (trabalho forçado), tiveram um papel activo na 
formulação e reformulação do seu próprio processo de trabalho30. Em Terra 
Morta o autor dá-nos, em algumas passagens, (duros) sinais da visão dos 
angolanos sobre a Diamang e sobre o papel activo que tiveram nesta árdua 
etapa de construção da sua história. Algumas passagens do capítulo V do livro 
são particularmente relevantes na descrição do processo de recrutamento por 
parte de funcionários da administração colonial para as minas de diamantes na 
Lunda Norte.  

Este  papel  activo  dos  negros  e  das  negras  na  construção  do   seu  país  −  e  
também   de   um   branco,   Américo   que   afirma   que   “Os   homens   é   que   fazem   a  
vida”31, e de outro branco, o Monteiro, chefe de Caluango, que em vez de cobrar 
impostos e mandar negros para as minas andava pelas sanzalas a conviver com 
os negros e a ouvir as suas histórias, o que pode ser visto como uma 
representação   de   Castro   Soromenho   −   manifesta-se, além disso, na 
caracterização de algumas personagens do enredo, bem como no seu papel na 

                                                        
 
28 Soromenho (2008), p. 213. 
29 Ibidem, p. 122. 
30 Cleveland, op. cit.  
31 Soromenho (2008), p. 26. 
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acção:  “As  canções  dos  seus  batuques  estavam  cheias  de  histórias  passadas  nas  
minas.”32. 

É-nos representada a indignação dos brancos perante a rebeldia dos 
negros,  “piores  que  animais”,  uns  bichos  que  cheiravam  mal  e  que  deviam  ser  
tratados  com  pão  com  uma  mão  e   chicote   com  a  outra.  “São  resistentes  como  
bois  e  comem  tudo  o  que  se  lhes  dá!”33 

 − Gajos desses, só a chicote! – vociferava Valadas. – Que respeito nos podem 
ter esses selvagens quando vêem coisas dessas? É por isso que hoje se vêem 
negros voltarem-se contra os brancos. Quando eu vim para cá, nem 
levantavam   os   olhos.   Agora   é   o   que   se   vê…   E   qualquer   dia   correm-nos à 
porrada. A mim, nunca, que até lhes trincava o coração!34 

É de assinalar ainda a actuação do velho soba Xá-Mucuari,   “símbolo  da  
máscara   da   morte”   usada   nos   próprios   rituais   fúnebres   pela   sua   tribo   que  
apesar de, por um lado, simbolizar os velhos e a sua decadência, abominava 
“negros   traidores”,   aliados   dos   brancos,   e   viveu parte da sua vida como 
vagabundo errante devido à não submissão à corrupta situação colonial. 
Apenas saía da sua aldeia uma vez por ano, quando ali se dirigia um 
funcionário que ia fazer o recenseamento para efeitos de pagamento do 
imposto. 

No capítulo XVII, a acção encaminha-se para o seu desfecho, provocado 
por um fogo posto na casa do administrador, que termina o enredo a partir para 
outra terra com a mulher, Dona Jovita. João Calado, um mulato a quem tinham 
recusado herdar a casa da família dizendo que pertencia aos brancos, matou o 
sipaio Canivete, de guarda à casa da administração, já por si também símbolo 
de decadência desta terra morta de Camaxilo, e roubou parte do dinheiro do 
imposto cobrado aos indígenas, incendiando a habitação de seguida: “Não  
come  minhas  coisas!,  disse  com  rancor.”35 O povo da região protegeu-o, dando-
lhe fuga e apoiando a sua revolta. 

Mas voltemos às representações da violência e dos trabalhos forçados. A 
violência colonial reflecte-se também no próprio corpo dos negros, alvos de 
instrumentos   de   tortura   do   “biopoder   colonialista”:   “Outros   torciam-se com 
dores  nas  pernas  e  braços  partidos  debaixo  de  vagonetas”36;  “E  aquilo  era  de  sol  

                                                        
 
32 Ibidem, p. 92. 
33 Ibidem, p. 89.  
34 Ibidem, p. 21. 
35 Ibidem, p. 256. 
36 Ibidem, p. 90.  
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a sol, picareta abaixo, picareta acima, ferindo-se no cascalho que lhes saltava em 
lascas para as pernas, lanhando-as  como  se  fossem  navalhas.”37;  “Só  os  capitas  
traziam os seus compridos chicotes de cavalo-marinho”.   Como   nos   conta  
Cândido Beirante, autor da dissertação Castro Soromenho: Um Escritor Intervalar, 
de 1989: 

porém a situação dos contratados nas minas da Diamang é ainda mais 
concentracionária do que a vida dos negros nas suas aldeias. Saídos do seu 
meio tradicional e familiar, os contratados das minas sentem-se lançados num 
mundo estranho e ferozmente hostil. É certo que a conduta dos brancos e dos 
auxiliares negros, durante o trajecto a pé até chegarem às minas e, 
principalmente no trabalho forçado na extracção do cascalho, é de molde a 
tornar infernal a sua vida.38 

Terra Morta está repleto de denúncias da violência colonial e como tal 
constitui um documento histórico sobre os abusos cometidos pelos 
colonizadores em Angola, na Lunda, e pela própria Diamang. Como uma 
“segunda  voz”  do   autor,   denuncia   Joaquim  Américo,   em   resposta   à   violência  
do  colonizador:  “−  Eu  não  os  defendo  por  serem  negros, porque para mim a cor 
e a raça não contam, mas sim como homens que são tratados como animais, 
como   bestas,   nada   mais.”39 Américo viera do Brasil, onde participara na 
revolução de São Paulo contra a ditadura. 

Agora, cai o pano sobre este cenário, terra morta de leprosos e crianças 
esfomeadas: 

As notícias que ele mandava pelos estafetas eram inquietantes. Aldeias que se 
tinham despovoado, outras reduzidas a metade pela gripe e varíola, muita 
gente ao deus-dará e crianças errando pelas aldeias acossadas pela fome.40 

A sombra da noite subia do vale para a terra morta de Camaxilo. O velho 
Bernardo acendeu o cachimbo e fumou-o de olhos fechados.41  

E assim se fecha a câmara sobre o cárcere panóptico de terra morta, onde 
talvez se salvem a caneta de Castro Soromenho, com a qual se escreve Joaquim 
Américo, de um romance não tão branco assim. 

 
 

                                                        
 
37 Ibidem, p. 87. 
38 Beirante, op.cit, s./d.: 3.  
39 Soromenho (2008), p. 245. 
40 Ibidem, p. 172.  
41 Ibidem, p. 265. 
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Os  “fatores  subjetivos”  da  revolução  nas  vésperas  do  25  de  Abril 
 

Rui Bebiano1 
 

Na História da Revolução Francesa, publicada em 1837, Thomas Carlyle escreveu 
que   “as   revoluções   são   sonhadas por idealistas, realizadas por fanáticos, mas 
quem   delas   se   aproveita   são   sempre   os   oportunistas   de   todas   as   espécies”.  
Manuel António Pina, em artigo saído na revista Relâmpago que foi dos últimos 
que escreveu, recorreu à afirmação de Carlyle para lhe retirar algum do 
evidente  pessimismo,  afirmando  que  “uma  verdadeira  revolução  política,  pelo  
menos   antes   de   se   institucionalizar,   e   sobretudo   na   fase   do   ‘sonho’   (…),   é  
também   uma   poética”2. Pode acrescentar-se, por analogia com aquilo que o 
historiador escocês escrevera, que tal acontece independentemente desses 
oportunistas encontrados pelo caminho. Esclareço entretanto que o conceito de 
poética aqui mencionado é o mais amplo e polissémico possível, identificando-
se a sua materialização com a capacidade dinâmica para alterar um significado 
aparentemente estabilizado, conferindo-lhe novos e sucessivos sentidos3. Este é, 
aliás, um processo que se encontra intimamente ligado à produção dos 
imaginários, na qual a atribuição e a reatribuição de significados às palavras é 
vital e funciona como munição essencial da sua capacidade dinâmica. Lacan 
anotou que “não   há   nenhuma   realidade   pré-discursiva”,   uma   vez   que   cada  
instante  do  real  “se  funda  e  se  define  por  meio  de  um  discurso”4, e isto aplica-se 
também à experiência poética como fator de representação e de dinamização do 
real social. 

Dito isto, formulo a pergunta para a qual procurarei ensaiar aqui uma 
resposta: existiu uma poética revolucionária capaz de alimentar as correntes de 
militância e de opinião que prepararam no domínio das subjetividades a 
eclosão da Revolução de Abril, o período de rápida transformação que se lhe 
seguiu e as intensas lutas sociais que os acompanharam? Pondo o problema de 
uma outra forma: foram modificados e difundidos conceitos que, sendo 

                                                        
 
1 FLUC/CES/CD25Abril. 
2 Pina,   Manuel   António   (2012).   “Poesia   e   Revolução”.   In   Relâmpago, 29/30, Outubro de 
2011/Abril de 2012. 
3 Todorov, Tzvetan (1977). Poétique de la prose. Paris: Seuil. 
4 Lacan, Jacques. Mais, ainda. O Seminário. Livro 20. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 45. 
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possuidores de uma significação universal, encontraram no contexto da 
realidade portuguesa daquele período condições para iniciarem ou 
prosseguirem o seu próprio caminho, sobrepondo-se ao discurso até então 
dominante que induzia o desenho de um futuro associado ao derrube do 
regime salazar-marcelista e ao levantamento revolucionário de uma sociedade 
desejavelmente nova, vinculada a uma ideia de combate político portadora de 
uma dimensão utópica? A resposta não pode deixar de ser afirmativa, mas falta 
ensaiar a sua prova. É isto que, de uma forma obrigatoriamente abreviada, aqui 
se vai procurar fazer. 

Um conjunto de conceitos, expressos em palavras-chave muito precisas, 
circulava então entre os setores de oposição política e cultural ao regime, 
cumprindo essa função regeneradora e de mobilização. Muitos deles 
integravam já o léxico acumulado pela tradição demoliberal, republicana, 
socialista e comunista, mas adquiriram, em particular na fase terminal do 
Estado Novo, uma identidade específica que os relacionava com módulos de 
imaginação de alternativas ao regime e com fatores de transformação da 
sociedade portuguesa que solicitavam novos significados a palavras antigas. A 
lista poderia ser bastante maior, mas por motivos de tempo refiro apenas 
quatro: povo, história, revolução e liberdade. Vou comentar o seu processo de 
resignificação ao dispor de um programa de alteração da ordem política e 
social.  

O primeiro destes conceitos, assumido como fundamento e destino de 
toda a luta política, é o de povo. O salazarismo possuía uma forma peculiar de 
conceber a sua origem e identidade, tomando-os como esteios da nação e de um 
destino histórico consumado na ordem corporativa, abrangendo o conjunto da 
sociedade e sendo parte essencial de uma paisagem humana associada a um 
arquétipo conformista, quieto e isento de conflitos, no quadro daquilo a que 
Daniel   Melo   chamou   o   “nacional-ruralismo”5. Nas décadas de 1930-1940, a 
teoria e a propaganda do Estado Novo empenharam-se em produzir e 
propagar,   inclusive   com   recurso   à   “redescoberta”  do   folclore,   a   fábula  de  um  
povo concebido como ator desse projeto quimérico que, no dizer de Luís 
Cunha,  “mergulha  as  suas  raízes  na  autenticidade  de  um  viver  pré-moderno e 
numa  história   formadora  do  carácter”6. Ora foi justamente este entendimento, 
escorado na persistência de uma visão orgânica acentuadamente interclassista e 
a-histórica  de  “povo”,  que  estimulou  a  produção  do  seu  oposto  por  parte  dos  
                                                        
 
5 Melo, Daniel (2010). O Essencial sobre a Cultura Popular no Estado Novo. Coimbra: Angelus 
Novus. 
6 Cunha, Luís (2001). A Nação nas Malhas da sua Identidade. Porto: Afrontamento, p. 57. 
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setores políticos e dos ambientes culturais associados à oposição. Assim, a 
identificação e a representação do povo nas representações anti-regime 
reconsideram aquele padrão de realidade, sugerindo sentidos que permitiam 
reescrevê-lo no sentido da sua necessária superação.  

Se, para o Partido Comunista, na década de 1960, era possível considerar 
o povo como   a   “classe   dos   produtores   de   facto”,   parte   integrante   de   uma  
comunidade nacional que o transcendia e à qual o associavam alianças de 
interesses e de objetivos centrais de luta7, por via de regra a extrema-esquerda 
considerava dois universos excludentes,   o   “bom”,   protagonizado   pelo   “seu”  
povo (os operários, os camponeses, os mineiros, os pescadores, os estudantes, 
os empregados ou os segmentos menos conformistas e protegidos da 
intelectualidade e da pequena-burguesia)   e   o   “mau”,   integrando   a   “pior  
escória”   (os   fascistas,   os   capitalistas,   os   patrões   e   os   seus   homens   de   mão,  
chefes, capatazes ou polícias). Após a instauração da democracia, esta 
identificação do inimigo diante do qual se deveria levantar uma nova e 
dinâmica realidade social será conservada, embora tenha passado a ser 
desempenhada  por  uma  entidade  mais  ampla  e  abstrata,   identificada  com  “os  
ricos”,   “a  burguesia”   ou  os   “inimigos  da   revolução”,   contra  os  quais  o   “povo  
unido”   ou   a   “aliança   Povo-MFA”   deveriam   combater   para   prosseguir   o   seu  
caminho emancipatório rumo a uma sociedade mais justa. Nesta última 
assentaria, aliás, uma certa ideia de legitimidade revolucionária em curso 
durante o processo português de transição democrática. 

A maior complexidade sociológica que a sociedade portuguesa tomará a 
partir da década de 1980, associada ao crescimento da classe média e à irrupção 
das minorias, bem como à estabilização da democracia representativa e à 
redefinição do discurso dos partidos políticos e da imprensa, alterará 
profundamente esse modelo dicotómico, mas enquanto este se manteve 
alimentou um imaginário utópico que reforçou de uma forma indiscutível uma 
reidentificação   do   “povo”   como   principal   agente   e   intérprete   da   mudança  
história sob uma perspetiva revolucionária. 

A segunda categoria que se destaca é aquela que incorpora o conceito de 
história. A metamorfose lexical da qual é objeto coloca-na como território no 
qual, de forma particular, se trava o combate entre o Portugal antigo, que cada 
vez cada vez mais se ia colocando na defensiva e lutando pela sobrevivência, e 

                                                        
 
7 Neves,  José  (2010).  “Povo,  comunismo  e  autonomia”,  In  Como se Faz um Povo. Lisboa: Tinta-da-
China, pp. 209-225. 
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o Portugal novo, que os últimos anos do regime anunciavam e a revolução 
definirá  como  utopia  tornada  possível.  Na  fase  final  do  regime,  o  “combate  pela  
história”,   foi   particularmente   intenso   e   vivido   num   processo   de   visível  
mudança de paradigma. A conceção académica do seu caminho como 
disciplina ao dispor de um programa identificado com os chamados 
“superiores  interesses  da  Nação”  foi,  aliás,  alvo  de  um  intenso  combate  durante  
as duas derradeiras décadas do Estado Novo. José Neves aborda com grande 
detalhe a forma como o entendimento da história enquanto processo, e também 
como saber, começou a ser posto em causa por um número apreciável de jovens 
e dinâmicos historiadores, geralmente universitários, quase todos militantes ou 
compagnons de route do Partido Comunista Português, que procuraram romper 
com uma historiografia voltada para o culto nacional do passado, para a sua 
contemplação, procurando transformá-la antes em saber capaz de, como 
escreveu ainda no final da década de 1930 Fernando  Piteira  Santos,  “iluminar  a  
vitalidade  do  presente”8. 

Mas existe uma alteração profunda do modelo também na forma como 
as representações vulgares da história, em particular aquelas que definiam os 
seus principais sujeitos e intérpretes – os seus atores, os seus heróis, o próprio 
sentido tomado pelo processo histórico, particularmente aquele incorporado na 
definição implícita na metanarrativa marxista – foram sendo definidas, tanto na 
imprensa partidária clandestina como em boa parte dos jornais e da produção 
editorial destinados ao grande público. A esquerda mais extrema, em 
particular, procurou impor uma perspetiva indiscutivelmente determinista, 
anotando os seus programas e as suas metas como resultantes de uma 
inevitabilidade histórica, pautada pela intervenção da luta de classes, que 
contrariava por inteiro a visão da história como espaço de afirmação da nação, 
tal qual fora imposta durante o regime salazarista pela conceptualização neste 
domínio dominante. 

Será no entanto logo após o 25 de Abril que, sob novas condições, tal 
combate transbordou para o domínio público, com uma rápida tentativa de 
legitimação das transformações em curso como parte do caminho de um tempo 
em devir que o processo revolucionário consubstanciava e ao mesmo tempo 
acelerava. Como pode ser abundantemente demonstrado pela documentação, a 
história, enquanto processo e como exemplo, foi então utilizada para legitimar 
as duas grandes escolhas postas em marcha e quase se mostravam decisivas 
para a transformação de Portugal: a primeira foi a descolonização, proposta, 

                                                        
 
8 Neves, José (2008). Comunismo e Nacionalismo em Portugal. Lisboa: Tinta-da-China, p. 305. 
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como processo a aplicar sem entraves e com sentido de urgência, desde logo 
pelo programa do MFA; a segunda foi a opção por uma revolução 
genericamente identificada como de teor socialista. Ocorreu aqui, porém, uma 
inversão da história em relação à que fora oficial, mas não uma redefinição de 
sentidos. Na verdade, e talvez surpreendentemente, até foram os setores 
políticos intermédios, arautos do demoliberalismo que saiu vencedor com os 
acontecimentos de 25 de Novembro de 1975, que legitimarem as suas escolhas 
como estando associadas não a uma continuidade histórica, nem a uma 
qualquer forma de determinismo, mas antes a uma ideia de rutura com o 
passado, o que foi particularmente traduzido no assumir da opção política 
europeia. 

A   “revolução”,   como   terceira   categoria   aqui   abordada,   encontra-se 
associada a esta apropriação. Uma vez mais, a mudança de sentido enquadra-se 
no processo misto de afirmação e de contestação do regime derrubado em 1974. 
Ao  ideal   imponente  de  uma  “Revolução  Nacional”,  proposto  pelo  salazarismo  
na sua fase de instalação, afirmação e conquista de razoável apoio social, surgiu 
de   início,   como   fator   de   oposição,   o   chamado   “reviralhismo”,   enquanto  
atividade política pró-insurreccional desenvolvida sensivelmente entre os anos 
de 1926 e 1940 pela oposição republicana, democrática e liberal. Este tinha, 
todavia, mais um objetivo de retorno à legalidade republicana que o 28 de Maio 
de 1926 pusera em cheque do que a intenção de propor uma rutura radical com 
a ordem instituída e o lançamento de uma outra, inteiramente nova. A defesa 
declarada do rompimento com a ordem constitucional do Estado Novo irá 
surgir como inevitável após a falência da abertura prometida logo após o termo 
da Segunda Guerra Mundial, em manobra que rapidamente se revelou de 
natureza meramente tática. Será dessa fase e do tempo de repressão e crise 
social interna que uma boa parte da oposição política viveu a partir dessa altura 
e por mais de uma década que emergirão os três grandes conceitos de 
revolução que, no plano programático ou da experiência, de um modo nem 
sempre rigorosamente distinto, se definiram na fase derradeira do regime. 

O   primeiro   foi   o   de   “revolução   democrática   e   nacional”   proposto   por  
Álvaro Cunhal no seu relatório denominado Rumo à Vitória, apresentado ao 
Comité Central do PCP, em Abril de 1964, com vista à preparação do VI 
Congresso do Partido, que viria a ter lugar no ano seguinte. Eram oito os seus 
objetivos   fundamentais:   “instaurar   as   liberdades   democráticas   destruindo   o 
Estado fascista e instaurando um regime democrático, liquidar o poder dos 
monopólios, realizar a reforma agrária, realizar uma política social que garanta 
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a elevação do nível de vida das classes trabalhadoras, democratizar a instrução 
e a cultura, libertar Portugal do domínio imperialista, reconhecer e assegurar 
aos povos das colónias o direito à autodeterminação e à independência, adotar 
uma  política  de  paz  e  amizade  com  todos  os  povos”9. Ela constituiria uma etapa 
da futura revolução socialista, com a qual não deveria no entanto ser 
confundida, determinando, no essencial, a orientação tática que o partido, com 
pequenas nuances, viria a manter pelo menos até ao 25 de Abril. 

O   seu   caráter,   julgado   como   “reformista”   e   de   recusa   da   luta   armada,  
viria aliás a estar na origem da cisão que determinaria a criação, em 1964, do 
Comité Marxista-Leninista Português, primeira organização maoista (ou pró-
chinesa) portuguesa cujo principal responsável, Francisco Martins Rodrigues, 
em texto publicado no primeiro número do boletim da organização, 
significativamente designado Revolução Popular, lhe contrapôs, como 
alternativa, uma estratégia menos interclassista e inequivocamente associada à 
insurreição armada, enquanto via única para unir a queda do regime à 
instauração de uma futura ordem socialista10. Segundo o modelo de uma 
“revolução   democrático-popular”,   assente   num   movimento   de   massas  
orientado para a tomada do poder, o derrube do capitalismo e a instauração de 
um regime sem cedências aos interesses da burguesia autóctone. Com algumas 
variantes, esta seria no essencial, enquanto segundo entendimento do conceito 
de revolução, a tese defendida pela generalidade da esquerda radical, ou 
extrema-esquerda, distanciando-se neste particular do Partido Comunista 
enquanto ia disseminando junto dos setores minoritários mas muito ativos que 
influenciava uma noção da imprescindibilidade da revolução como uma 
iniciativa insurrecional e popular que de modo algum poderia ter o consenso 
como ponto de partida.  

A terceira perspetiva da revolução tem sido menos encarada e diz 
respeito ao que, de um modo algo forçado, talvez um pouco simplificado mas 
não  de  todo  isento  de  sentido,  podemos  chamar  de  “revolução  contracultural”.  
As rápidas e acentuadas transformações no domínio social, estético, ético, 
filosófico e vivencial que tiveram curso no período a que o historiador britânico 
Arthur   Marwick   chamou   os   “longos   anos   sessenta”   tiveram   uma   dimensão  
verdadeiramente global e de modo algum passaram ao lado de Portugal. Bem 

                                                        
 
9 Cunhal,  Álvaro   (1964).   “Rumo  à  Vitória.  As   tarefas  do  Partido  na  Revolução  Democrática   e  
Nacional”,  in  Obras escolhidas. 1964-1966. Vol. III. Lisboa: Edições Avante!, pp. 212-214. 
10 Rodrigues, Francisco Martins (1963). Luta Pacífica e Luta Armada no Nosso Movimento. S. l.: 
Edições do Partido. 
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pelo contrário, como tem sido demonstrado11. A contraposição, face à ideia de 
um  tempo  imóvel,  pontuado  por  esse  “doce  viver  habitualmente”  do  qual  um  
dia falara Salazar, de um novo ritmo de mudança acentuado pela concentração 
urbana, pelo turismo e pela emigração, associados a transformações nos 
consumos e nas expectativas políticas e culturais de um número crescente de 
estudantes universitários, de intelectuais, de profissionais liberais – onde as 
mulheres começavam aliás a deter uma quota de participação cada vez maior – 
definiam expectativas que, confrontadas com o imobilismo imposto pelo 
regime, propiciavam também estados de desafetação que proporcionavam a 
inscrição de um certo ideal de revolução no horizonte do quotidiano. Este 
aspeto encontra-se ainda por estudar de uma forma criteriosa, mas podemos 
dizer que ele se articulou com a construção de um ambiente de contestação da 
ordem do Estado Novo que foi erguido, em boa parte, de um modo paralelo à 
atividade da oposição política organizada, ampliando ao mesmo tempo as 
condições de recetividade face a um processo de transformação que pudesse 
perturbar a ordem do sistema. Tal como aquilo que ocorreu a 25 de Abril e 
durante o período revolucionário que se lhe seguiu, com uma rápida aceitação 
dos processos de mudança incorporados por setores até aí considerados 
despolitizados pelas organizações de oposição ao regime, demonstra 
cabalmente. 

A  “liberdade”,  a  quarta  e  última  categoria  aqui  invocada,  viveu  também  
um processo de mudança de sentido com incidências peculiares. Quando em 
1974 a cantora Ermelinda Duarte tornava popular a canção Somos Livres, 
falando  de  “uma  gaivota”  que  “voava,  voava”  como  uma  analogia  sobre  o  fim  
da censura e da repressão policial que o 25 de Abril trouxera, revelava um 
estado de espírito sobre o conceito que podemos definir como de transição para 
a nova realidade de direitos democráticos que, de uma forma menos ingénua, a 
Constituição de 1976 viria a consignar na lei. Palavra mal querida pelo 
salazarismo,  que  a  associava  sempre  aos  tempos  “nefastos”,  a  seu  ver feitos de 
excessos, desordem e ausência de autoridade da revolução liberal e da Primeira 
República, deu corpo desde o início a uma das principais bandeiras da luta 
contra a ditadura. Só que a liberdade proclamada por uma boa parte da 
oposição dizia essencialmente respeito à intervenção pública no campo político: 
a liberdade de opinião e de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de 
eleger e ser eleito. Uma condição capacidade insuficiente que era, por isso 

                                                        
 
11 Bebiano, Rui (2003). O Poder da Imaginação. Coimbra: Angelus Novus. 
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mesmo, minimizada na fase que antecede o fim do regime pela extrema-
esquerda. No recente As Armas de Papel, inventário da imprensa clandestina da 
esquerda radical saída nos dez anos que antecederam Abril, José Pacheco 
Pereira mostra que o conceito era tão pouco importante para aquela área 
política que se encontrava quase totalmente ausente das páginas das 160 
publicações que analisa12.  A  “liberdade  a  sério”,  como  proclamava  uma  canção  
de Sérgio Godinho editada em 1975, afinal só existiria, para este setor, quando 
houvesse  “a  paz,  o  pão,  habitação,  saúde,  educação”,  e  também  a  “liberdade  de  
mudar  e  decidir,  quando  pertencer  ao  povo  o  que  o  povo  produzir”.  Uma  ideia  
mais vívida e rica de liberdade ficara confinada, nos derradeiros anos do regime 
velho, principalmente aos ambientes associados ao universo de produção e 
consumo da criação artística e literária, e só tomou verdadeiramente forma 
quando, com a revolução e o termo da censura e da repressão, com a ampliação 
dos direitos dos cidadãos, foi possível experimentar todas as possibilidades que 
oferecia. 

Algumas palavras finais. As abordagens mais inflexíveis do materialismo 
histórico  tenderam,  no  passado,  a  enfatizar  o  papel  dos  “fatores  objectivos”  na  
explicação da mudança social e política e na organização do futuro. Tal 
significou muitas vezes, como apontaram os teóricos do marxismo crítico, uma 
sobrevalorização do universo material, contrapondo-o àquele outro, construído 
no plano da subjetividade, que sendo desejável e modelar seria também 
inatingível. Todavia, se nos processos de transformação revolucionária, a 
presença  e  a  importância  das  “condições  objectivas”  teve  sempre  um  destacado  
papel no domínio prático e no plano da doutrina, a construção e a formulação 
dos   “fatores   subjectivos”   permaneceu   essencialmente   associada   aos   processos  
de mobilização da participação individual e da vontade coletiva. Aquilo que 
aqui procurei mostrar, num tom ensaístico que se articula com uma 
investigação apenas iniciada, foi que um conjunto de conceitos que, no domínio 
da subjetividade, possibilitaram a agregação de vontades para a construção 
militante da oposição ao Estado Novo na sua fase derradeira, serviu para 
construir  uma  “poética  revolucionária”  vinculada  à  construção  e  à  afirmação  de  
um país que durante o nosso período revolucionário muitos portugueses 
desejaram inteiramente novo. Seguindo um processo no qual até as palavras 
ligadas aos aspetos mais essenciais da vida social e da experiência da cidadania 

                                                        
 
12 Pereira, José Pacheco (2013), As Armas de Papel. Publicações periódicas clandestinas e do exílio 
ligadas a movimentos radicais de esquerda cultural e política (1963-1974). Lisboa: Temas & Debates – 
Círculo de Leitores. Ver também Cordeiro, José Manuel Lopes (2014). A Imprensa Clandestina e 
do Exílio no Período 1926-1974. Braga: Conselho Cultural da Universidade do Minho. 
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servissem para produzir o novo. Isto é, mudando as palavras enquanto se 
mudava o país. Pois de palavras também se fez essa revolução incompleta que, 
apesar dos recentes ataques dos seus inimigos póstumos, permanece como 
matriz de uma ordem política constitucional, democrática, garante do direito ao 
bem-estar e à felicidade, que um dia foi possível vislumbrar coletivamente 
como um desejo por cumprir e para cumprir. 
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O movimento social das e dos trabalhadores do sexo, em Portugal: da 

mediação das ONG ao associativismo endógeno1 

 
Sara Trindade2 

 

Introdução  

As representações sociais da prostituição contribuíram para a posição 
marginalizada dos/as profissionais do sexo, fundamentando em muitos países e 
em diferentes épocas, políticas repressivas e criminalizadoras em torno da 
sexualidade (encarada como) desviante. 

Desde os anos 70 do século XX que movimentos sociais de 
trabalhadores/as do sexo em todo o mundo surgem organizados reivindicando 
o reconhecimento da profissão, apontando-a como a principal causa da 
vulnerabilidade a que milhares de pessoas se encontram sujeitas. 

Em Portugal, o movimento social pelos direitos das e dos trabalhadores do 
sexo (doravante TS) começa a ser debatido e a procurar os seus contornos. 
Sendo um movimento das e nas margens, nem sempre se apresenta à tona, 
desenvolvendo-se sem grande visibilidade pública. Estimulado inicialmente 
por académicos e organizações não-governamentais (doravante ONG), em 
diferentes regiões do país, tem vindo a ser solidificado e desenvolvido no 
âmbito da Rede sobre Trabalho Sexual. No chamado período pós-sida (Nossa, 
2010), a intervenção de ONG junto de grupos vulneráveis à infeção, seguindo as 
recomendações internacionais de organismos como a ONUSIDA (UNAIDS – 
United Nations Programme on HIV/AIDS), tem potenciado ações e programas 
com vista à capacitação e empoderamento de trabalhadores/as do sexo sobre as 
questões da construção, afirmação e consolidação da reivindicação de direitos 
civis, assim como a sua redefinição no espaço público. Tendo como objetivo 
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bibliográfico e os registos fotográficos disponibilizados para este artigo. Agradeço à Raquel 
Freire, pelo seu testemunho sobre a criação do vídeo Não ao preconceito, sim à pessoa e à Joana 
Rocha e à Helena Carvalho pela revisão do documento e pelas suas pertinentes críticas e 
sugestões. E, por último, e não menos importante, agradecer ao Anderson Pinheiro pela sua 
disponibilidade e autorização de publicação dos seus retratos. 
2 Mestranda em migrações, inter-etnicidades e transnacionalismo – FCSH-UNL. 
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último o desencadear do associativismo de base comunitária ou endógeno, 
estas iniciativas procuram apontar os desafios da construção de novos 
significados, do reconhecimento, dignificação e regulamentação do trabalho 
sexual. Ao longo deste artigo, iremos apontar alguns caminhos que têm 
inviabilizado a constituição de grupos associados de profissionais de sexo em 
Portugal e o trabalho de ONG e outros coletivos no sentido de dar visibilidade 
ao fenómeno. Em primeiro lugar procuramos traçar um breve enquadramento 
do debate contemporâneo sobre o trabalho sexual, em particular sobre a 
prostituição e a sua inscrição nos preceitos da construção social da 
marginalidade. Em seguida, iremos apresentar alguns tópicos sobre o 
movimento social dos/as trabalhadores/as do sexo e a análise de barreiras à 
construção da auto-representação do sujeito enquanto excluído e/ou marginal e 
de constituição da identidade coletiva. Por último, iremos proceder à 
apresentação de algumas das ações levadas a cabo por ONG e outros projetos 
de intervenção junto a TS nos últimos anos, que têm surgido como ferramentas 
de capacitação e empoderamento destes grupos, desenvolvendo, também, um 
papel fundamental na visibilidade pública dos processos de marginalidade a 
que se encontram sujeitos.  

 

A discussão contemporânea em torno do mercado sexual  

Nas últimas quatro décadas o debate sobre a prostituição tem ficado cada 
vez mais complexo, sendo marcado pelo surgimento dos movimentos sociais de 
profissionais do sexo em todo o globo. O conceito de trabalho sexual surgiu nos 
anos 70 do século XX, proposto por Carol Light, ativista prostituta norte-
americana, reivindicando a legitimidade, a destigmatização e a normalização 
das atividades inscritas na indústria do sexo. Este conceito significa uma 
“atividade comercial de prestação de serviços, a troco de dinheiro ou bens 
materiais”3,  “em  que  é  desempenhado  um  comportamento  com  um  significado  
sexual   ou   erótico  para   quem   compra”4. O trabalho sexual relaciona-se, assim, 
com   “serviços,   desempenhos   ou   produtos sexuais comerciais, tais como a 
prostituição, a pornografia, o striptease,   as  danças   e   as   chamadas   eróticas”5. A 
prostituição é apenas uma forma de trabalho sexual, podendo ser definida 
como   o   “desempenho   comercial   de   relações   sexuais   (vaginais,   orais,   anais ou 

                                                        
 
3 Lopes (2006), p. 29. 
4 Oliveira (2004), p. 25. 
5 Oliveira (2004), p. 25. 
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masturbatórias),  entre  outras  atividades  com  conotação  sexual”6. A prostituição 
(feminina) encarada como um flagelo e uma das faces mais visíveis da violência 
patriarcal sobre as mulheres é um conceito construído desde há dois séculos 
para cá7 e é, também, dentro do trabalho sexual a atividade mais estigmatizada 
e marginalizada. 

Atualmente, diversas linhas do pensamento feminista defendem modelos 
legais inteiramente distintos no que se refere à prostituição. Na produção 
teórica sobre este tema encontram-se descritos distintamente quatro modelos: o 
proibicionismo; o abolicionismo; o regulamentarismo e, mais recentemente, um 
modelo  que  é,  por  vezes,  denominado  de  “laboral”  ou  de  despenalização8. Os 
três primeiros modelos são compreendidos como partilhando a condenação 
moral da prostituição, uma vez que procuram, de maneiras diferentes, controlar 
e  suprimir  a  indústria  do  sexo  e  “os  três  são  percebidos  como  marginalizando  e  
estigmatizando   as   pessoas   que   oferecem   serviços   sexuais”9. Nas últimas 
décadas, as perspectivas abolicionistas sobre a prostituição têm o seu enfoque 
nas discussões sobre o tráfico de mulheres, sendo a prostituição feminina 
entendida como escravidão e todo o tipo de imigração associada à prostituição 
é encarada como tráfico de mulheres com fins de exploração sexual. Ao mesmo 
tempo, nos movimentos internacionais antitráfico de mulheres, a prostituição 
voluntária é um tema sobre o qual pouco se debate, apresentando-se reflexões 
tendencialmente miserabilistas face à venda de sexo10.  

O modelo  “laboral”  distancia-se dos restantes apresentando um conjunto 
de singularidades e é este que se encontra associado às organizações das e dos 
trabalhadores do sexo e à luta contra a exclusão dos mesmos direitos que a 
sociedade confere a outros trabalhadores.  Neste  modelo,  “os  direitos  laborais  e  
as  condições  de   trabalho  são  o   foco  central”11. Reivindica-se o reconhecimento 
do trabalho do sexo como atividade legítima e a despenalização dos diversos 
aspectos vinculados à prostituição, exigindo-se que ela seja regulada por leis 
civis   e   laborais   e   não   por   leis   penais.   Segundo   Pheterson,   “aqueles   que  

                                                        
 
6 Oliveira (2004), p. 25. 
7 Agustin (2005). 
8 Wijers (2004) citado por Piscitelli (2005), p. 3. 
9 Piscitelli (2005), p. 4. 
10 Não cabendo neste artigo a reflexão sobre os movimentos abolicionistas em Portugal, deixo 
apenas a título de exemplo, o Movimento Democrático de Mulheres, O Ninho e a Plataforma 
Portuguesa dos Direitos das Mulheres, enquanto associações e plataformas que desenvolvem 
ações e lobbying político defendendo perspectivas abolicionistas da prostituição.  
11 Jasmin (2003), citado por Piscitelli (2005), p. 4. 
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reivindicam  este  modelo  consideram  que  o  “estigma  da  prostituta”,   reforçado  
por outros modelos legais, é um obstáculo principal na obtenção do direito à 
cidadania”12.  

 
O movimento social das e dos trabalhadores do sexo 

Reivindicado o reconhecimento do trabalho sexual, o movimento social 
dos trabalhadores do sexo emergiu na Europa e na América nos anos 70 do 
século XX13. A primeira associação de trabalhadores do sexo, a Coyote, foi 
constituída em 1973, nos EUA, tendo como missão o trabalho com vista à 
revogação das leis de prostituição e o fim do estigma associado ao trabalho 
sexual14. Simultaneamente, na Europa, em 1975, surgia o movimento de 
trabalhadores de sexo em França, com a ocupação de uma igreja em Lyon por 
um grupo de prostitutas reivindicando leis mais justas, manifestando-se contra 
a atuação policial abusiva15. 

Este é um dos muitos exemplos de movimentos contemporâneos que 
trazem nas suas reivindicações mudanças tanto económico-estruturais, como 
simbólico-culturais. Pois se por um lado a reivindicação do reconhecimento do 
trabalho e a constituição associativa mais ou menos formal poderão ter leitura 
na problemática da luta de simbólico-estrutural – género, sexualidade, 
agencialidade, por outro, estes têm inerentes a garantia de direitos diretamente 
relacionados com questões estruturais, como o direito a contratos de trabalho e 
proteção social (subsídios de desemprego, baixas médicas, seguros de trabalho, 
etc.). 

Portugal é dos poucos países da Europa onde não há movimento 
associativo de trabalhadores do sexo. Num país onde o modelo legal vigente é 
do tipo abolicionista, onde desde 1983 a prostituição não é proibida, não sendo 
contudo reconhecida como atividade laboral, como o é noutros países do 
mundo16, e sendo socialmente estigmatizada, sofre uma intensa invisibilidade 
legal e social. No sentido de procurar mapear as razões por detrás da ausência 
deste movimento, Lopes e Oliveira17 realizaram uma recensão crítica sobre a 
ausência de movimentos associativos de trabalhadores/as do sexo em Portugal. 
As autoras procederam a uma leitura onde apontam o fraco movimento 
                                                        
 
12 Pheterson (1999), citada por Piscitelli (2005), p. 4. 
13 Lopes et al (2006). 
14 Oliveira (2004). 
15 Lopes (2006), citada por Oliveira (2004).  
16 A título de exemplo, aponto os casos da Nova Zelândia, Alemanha ou da Suíça. 
17 Lopes e Oliveira (2006). 
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associativo enraizado no efeito das políticas restritivas e repressivas do Estado 
Novo, tendo este desempenhado um papel importante na ausência deste e de 
outros movimentos contra-hegemónicos, apontando como exemplos paralelos o 
movimento feminista português, que emergiu já na segunda vaga, na década de 
70, e o movimento LGBT, que surgiu em Portugal vinte anos depois de ter 
surgido noutros países europeus. A par desta herança repressiva na 
participação democrática, as autoras apontam a atual situação legal do trabalho 
sexual no país como sendo dissuasora da congregação de esforços dos 
movimentos associativos de TS devido ao facto de, contrariamente à situação 
legal em muitos países da Europa, ser descriminalizado e por isso não ser 
persecutório das pessoas que fazem trabalho sexual (à exceção das e dos 
imigrantes em situação irregular)18.  

Oliveira, na sua tese de doutoramento, sintetiza ainda diversos pontos 
discutidos num grupo focal que realizou com mulheres prostitutas sobre as 
razões apontadas pelas próprias acerca dos motivos de não existir um 
movimento de trabalhadores do sexo em Portugal19. Foram apontadas por estas: 
o individualismo, a falta de união e solidariedade, a dificuldade em assumirem 
publicamente a sua luta e a sua atividade e a ideia de que um movimento 
deveria surgir por iniciativa própria. Com efeito, a investigadora revela que 
apesar de identificarem a necessidade e vantagem na mobilização social, esta 
não tem vindo a desenvolver-se. Neste sentido, poderemos considerar que se a 
redistribuição e novos discursos são importantes para moverem os indivíduos 
no sentido da ação social, ambos não são suficientemente fortes para despertar 
neles  o   sentimento  de  unidade  e  partilha  de   tal   experiência.   “Um  movimento  
social não será motivado simplesmente pela existência das relações de opressão 
que excluem indivíduos, mas também pela intenção da construção social de 
uma nova realidade, constituída de novos elementos simbólico-culturais”20. 

Honneth, na sua Teoria do Reconhecimento, diz-nos que a mobilização 
somente seria possível a partir de percepções quanto à existência de uma 
gramática moral de desrespeito21. É nesse sentido que Honneth, na sua tentativa 
de trabalhar a dimensão emancipatória do reconhecimento, apresenta uma 
estrutura dicotómica do aprendiz moral22. Por um lado, Honneth trabalha a 

                                                        
 
18 Lopes & Oliveira (2006). 
19 Oliveira (2004). 
20 Prad (2001), citado por Machado (2005). 
21 Honneth (2001). 
22 In Moraes (2006), p. 66. 
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dimensão individual do sujeito da ação, ou seja, apresenta as condições 
necessárias para o aprendiz moral como resultante de três esferas de 
reconhecimento – “amor,  estima  social  e  direito  – já que é a partir delas que os 
indivíduos poderão formar os seus juízos de amor-próprio, auto-estima e auto-
respeito e são estas três esferas indispensáveis para a formação de indivíduos 
críticos   e   reivindicativos”23.   Segundo  o   autor,   “apenas   duas   destas   dimensões  
são capazes de conduzir a conflitos sociais moralmente motivados – o direito e a 
estima social –, sendo o papel desta última o fator essencial à formação de 
conflitos  sociais  e,  por  sua  vez,  de  movimentos  sociais”24. 

Com efeito, associando esta concepção à noção de auto-representação do 
sujeito enquanto excluído e/ou marginal e encarando os processos de 
naturalização de processos de exclusão é frequente encontrarmos nos discursos 
de pessoas que fazem prostituição o não reconhecimento imediato do direito de 
encarar a prostituição enquanto trabalho, achando inclusive curioso o conceito 
de   “trabalho   sexual”.   É   também   muitas   vezes   evidente que a projeção das 
representações sociais negativas acerca da prostituição têm um impacto central 
na diminuição da auto-estima, no amor-próprio e auto-respeito das pessoas 
trabalhadoras do sexo. Neste sentido, poderemos encontrar na esfera individual 
uma  barreira  ao  “reconhecimento”  do  estatuto  próprio  de  cidadão  que  legitime  
qualquer tipo de ação reivindicativa.  

Contudo, Honneth percebeu que o tratamento jurídico desigual conduz à 
formação de um sentimento de desrespeito, que, por sua vez, pode ser 
compartilhado pelos indivíduos. Contudo, o cerne da análise está em perceber 
como no interior de indivíduos historicamente desprovidos de auto-estima, 
auto-respeito e amor-próprio é possível uma consciência capaz de refletir não 
apenas sobre as suas condições de desrespeitados, mas principalmente de 
pensar formas de reverter esse quadro, já que, como o próprio Honneth 
salientou,  “cabe  ao  socialmente  invisível  fazer-se  notado”25.  

Os movimentos sociais fazem parte de uma complexa teia de relações que 
muitas vezes suscitam não apenas contradições com as significações 
hegemónicas da realidade, mas também antagonismos plurais que se 
sobrepõem, competindo por uma nova forma de significação da realidade num 
constante campo de negociações26. 

                                                        
 
23 Moraes (2006), p. 66. 
24 Moraes (2006), p. 67. 
25 Citado por Moraes (2006), p. 74. 
26 Melucci (1996), citado por Machado & Prado (2005), p. 38. 
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No sentido de procurar ir ao encontro destas questões, percebemos que é 
essencial dar enfoque também aos processos de construção de identidades 
coletivas. Estas são entendidas como construções coletivas de problemáticas 
sociais, discursos e práticas coletivas de pertença grupal27.  

Segundo   Machado   &   Prado,   “as   construções   de   identidades   coletivas  
serão tomadas a partir de duas posições: formas de significação de uma dada 
realidade social, a qual impede a uniformidade e a homogeneidade das 
interpretações sobre a sociedade; e estratégia de organização da ação coletiva, 
tal como a construção de alianças, laços de solidariedade e pertença entre os 
indivíduos   empenhados   na   mesma   ação”28. O que significa considerarmos a 
identidade coletiva um processo social de constituição de um conjunto de 
valores e ações capazes de criar formas de pertença grupal e de criação e 
sustentação de sentidos da realidade social. Portanto, para entendermos a 
identidade coletiva temos de penetrar na rede que constitui o corpo do 
movimento social e procurar o que está por trás dessa aparente unidade: os 
conflitos,  as  contradições  e  as  diferenças.  Assim,  “a  identidade  coletiva  regula  e  
é regulada pelos sentimentos de pertença, pela definição de práticas sociais 
grupais (cultura política), pela partilha de valores, crenças e interesses, pelo 
estabelecimento de redes sociais e finalmente pelas relações intra e entre 
grupos”29. 

Analisando as barreiras à construção da auto-representação do sujeito 
enquanto excluído e/ou marginal e os processos de constituição de identidade 
coletiva, em seguida apresento a fundamentação e o trabalho levado a cabo por 
académicos, ONG e outros projetos de intervenção junto a TS nos últimos anos 
em Portugal. Estes têm surgido como ferramentas de capacitação e 
empoderamento destes grupos, desenvolvendo também um papel fundamental 
na visibilidade pública dos processos de marginalidade a que se encontram 
sujeitos. 

 

O papel das ONG no desenvolvimento da capacidade emancipatória 

Os movimentos sociais de trabalhadores do sexo têm crescido por todo o 
mundo, mas como aponta Oliveira, a sua história tem contado com o apoio de 
não trabalhadores do sexo que se têm juntado e impulsionado a sua luta – 
“estes  aliados,  em  certos  casos,  possuem  mais  recursos  para  gerir  e  dar  projeção  
                                                        
 
27 Machado & Prado (2005), p. 38. 
28 Machado & Prado (2005), p. 38. 
29 Prado (2002), citado por Machado & Prado (2005), p. 39. 
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ao movimento e noutros auxiliam  sobretudo  na  parte  do  aparecimento  público” 

30. O trabalho da sociedade civil em Portugal tem também contribuído para 
impulsionar o movimento, através da estimulação de canais emancipatórios 
com vista à potenciação de movimentos sociais de trabalhadores/as do sexo 
autónomos/as. 

A extensão da epidemia VIH/SIDA e o alastramento da infeção à escala 
global e elevada mortalidade associada levaram a Organização das Nações 
Unidas a criar uma estrutura exclusivamente orientada para o combate ao 
VIH/SIDA. Em 1996 nasce a ONUSIDA (UNAIDS – United Nations Programme 
on HIV/AIDS) e desde então os esforços deste organismo têm sido orientados 
para a prevenção primária e secundária da patologia, ao mesmo tempo que 
desenvolvem um importante programa de advocacy a favor dos infetados e 
afetados pelo VIH/SIDA. Neste sentido, no seio da ONUSIDA são concebidos 
programas   de   prevenção   e   defesa   de   grupos   específicos,   “orientados   para   a  
preservação da sua saúde, numa abordagem simultaneamente individual 
(determinantes na infeção pelo VIH e outras infeções sexualmente 
transmissíveis (IST) e estrutural (domínios sociopolítico, económico e jurídico), 
combatendo o estigma e prestando apoio social, ao mesmo tempo que se 
advoga a adopção de quadros legais que reconheçam a dignidade e os direitos 
dos   trabalhadores   sexuais,   inúmeras   vezes   violados   e   depreciados”31 A 
ONUSIDA defende uma abordagem da saúde e bem-estar das e dos 
trabalhadores do sexo materializada no terreno através da atuação política e 
suporte económico ao desenvolvimento de programas de ação comunitária nos 
domínios da saúde, educação, apoio social, orientando a ação através do 
empoderamento dos sujeitos quer ao nível psicológico, quer ao nível 
comunitário32.  

Procurando dar resposta ao surgimento e alastramento da infeção, 
dezenas de projetos de intervenção foram desenvolvidos por todo o país por 
entidades de saúde oficiais e por ONG33. Através de algumas destas entidades, 
têm vindo a ser desenvolvidas diversas ações no sentido de assegurar às 
populações marginais e vulneráveis o direito de participação, implementação e 

                                                        
 
30 Oliveira (2004), p.382. 
31 Nossa (2010), p. 104. 
32 Nossa, (2010), p. 105. 
33 Em 1994 surgiu o já extinto Drop In | Centro de Saúde da Lapa, situado no Intendente, em 
Lisboa; no Porto, em 1996, abre o Espaço Pessoa | APF Norte; Em 1998, abre o Programa Auto-
Estima – ARS Norte, com sede em Matosinhos e o projeto VAMP – Viatura Móvel de Apoio à 
Prostituta | LPPCP. 
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monitorização de programas, promovendo e desenvolvendo as condições base 
para o desenvolvimento de processos emancipatórios. Não cabendo neste artigo 
o explanar exaustivo de todos eles, apresento em traços gerais um pouco deste 
processo, procurando completar a leitura sobre formas de desenvolvimento de 
identidades coletivas potenciadoras do movimento social de TS no país. 

 

Mobilização  na  esfera  pública:  “Trabalho  sexual:  não  finja  que  não  vê!”34 

Em Outubro de 2005, três trabalhadoras do sexo portuguesas participaram 
na Conferência Europeia sobre Trabalho Sexual, Direitos Humanos e Imigração, 
em Bruxelas. Desta conferência resultou o Manifesto Europeu dos 
Trabalhadores   do   Sexo.   Segundo   Oliveira,   “esta   experiência   teve um efeito 
positivo nos movimentos dos TS em Portugal, tendo resultado na mobilização 
destas participantes na organização da primeira comemoração do Dia 
Internacional  contra  a  Violência  sobre  os/as  Trabalhadores/as  do  Sexo”35, tendo 
impacto na mediatização da problemática. Apesar de este ter sido o primeiro 
coletivo motivado a desenvolver ações de reivindicação, acabou por se 
extinguir.  

A 1 de Maio de 2009, Dia do Trabalhador, decorreu o primeiro desfile 
público em Portugal que contava com ativistas reivindicando o reconhecimento 
do trabalho sexual. Este movimento surgiu inscrito no desfile do MayDay 
Lisboa e nasceu da parceria entre o grupo LGBT Panteras Rosa, a OSIO – Obra 
Social das Irmãs Oblatas e o CEM – Centro em Movimento, em conjunto com 
um grupo de mulheres TS que trabalhavam no Intendente, então uma das 
zonas emblemáticas da prostituição de rua da cidade de Lisboa. Desfilaram em 
Lisboa utilizando guarda chuvas vermelhos36, símbolo internacional do trabalho 
sexual, faixas e cartazes com o slogan “Prostituição: não ao preconceito, sim à 
pessoa”.   Deste   movimento   nasceu   também   o   vídeo   de   sensibilização   sobre   a  

                                                        
 
34 Este subtítulo remete para o nome do artigo publicado por Sérgio Vitorino no 5dias.net, 
disponível em: http://5dias.net/2009/05/02/trabalho-sexual-nao-finja-que-nao-ve/ 
35 Oliveira (2004, p. 384). O Dia Internacional Contra a Violência sobre os Trabalhadores do Sexo 
comemora-se, em todo o mundo, no dia 17 de Dezembro. Foi neste dia, em 2003, que Gary Leon 
Ridgway foi considerado culpado do homicídio de 48 mulheres nos Estados Unidos da 
América, sendo a maioria delas trabalhadoras do sexo. 
36 O guarda-chuva vermelho tornou-se o símbolo internacional para os direitos dos 
trabalhadores do sexo de todo o mundo. Ele simboliza a proteção contra o abuso e intolerância 
enfrentados por trabalhadores do sexo, sendo também símbolo da sua força. 

http://5dias.net/2009/05/02/trabalho-sexual-nao-finja-que-nao-ve/
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discriminação das pessoas trabalhadoras do sexo, realizado pela cineasta e 
ativista  Raquel  Freire,  “Não  ao  preconceito,  SIM  à  pessoa”37. 

Em 2010, o desfile estende-se para a segunda maior cidade portuguesa. No 
Porto, a Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES), o programa 
Autoestima, os Médicos do Mundo, as Panteras Rosa, a SOS Racismo e a União 
de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) associaram-se ao desfile do Dia do 
Trabalhador. Aqui, Anderson Pinheiro, trabalhador do sexo, imigrante 
brasileiro, educador de pares do projeto Porto G/APDES e ativista pelo 
reconhecimento e regulamentação do trabalho sexual, lê o Manifesto Europeu 
dos Trabalhadores do Sexo38. Um ano depois, Alexandra Lourenço, portuguesa, 
autointitulada  “amante  profissional”,  assume  o  papel  de  ativista  pelos  direitos  
das/os prostitutas/os surgindo publicamente e assumindo a sua identidade 
enquanto TS. Esta ativista tem um projeto a que chamou Encontra-te, tendo 
construindo um site39 onde compõe as suas ideias e biografias, promove projetos 
sociais em que acredita e reivindica os direitos civis e laborais inscritos nos 
movimentos internacionais. 

Em 2011, nasce a Rede sobre Trabalho Sexual (RTS)40, sendo formalmente 
uma rede de articulação interorganizacional constituída por um conjunto de 
organizações e indivíduos que atuam junto de pessoas que fazem trabalho 
sexual, académicos e trabalhadores/as do sexo41. Surgiu em meados de 2010, 
quando a APDES contactou as equipas que trabalhavam junto de população TS, 
no sentido de se discutir a viabilidade e interesse das mesmas na constituição 
de uma rede nacional de trabalho. Neste mesmo período o projeto do GAT, 
PREVIH – Infeção VIH/SIDA nos grupos de homens que têm sexo com homens 
e trabalhadores do sexo: prevalência, determinantes, intervenções de prevenção 
e acesso aos serviços de saúde (2009-2013) (doravante GAT/PREVIH) revelou 
uma taxa de novos diagnósticos e de prevalência de VIH/SIDA entre pessoas 

                                                        
 
37 Ver vídeo em: http://youtu.be/NTnS8F9JT3Q (consultado pela última vez a 29 de Janeiro 
2013). 
38 (Santos, 2012). 
39 Ver site em: http://encontra-te.com/ , consultado pela última vez a 12 de Fevereiro 2013. 
40 Ver link em: https://www.facebook.com/pages/Rede-sobre-Trabalho-Sexual/104752259637059, 
consultado pela última vez em 24 de Janeiro 2013. 
41

 

http://youtu.be/NTnS8F9JT3Q
http://encontra-te.com/
https://www.facebook.com/pages/Rede-sobre-Trabalho-Sexual/104752259637059
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trabalhadoras do sexo superior à da população em geral (epidemia concentrada 
superior a 5%) e continuando-se a assistir a graves violações dos direitos 
humanos, a articulação entre as equipas com intervenção na área do trabalho 
sexual, bem como com os membros destas comunidades revelou-se essencial e 
efetivou-se (RTS, n.d.). 

A RTS tem vindo a desenvolver a sua agenda em torno da sensibilização 
do grande público sobre a necessidade de reconhecimento do trabalho sexual, 
tendo em parceria com o GAT, em Outubro de 2012, lançado a primeira 
campanha portuguesa anti-discriminação sobre trabalho sexual, denominada 
“Trabalho   Sexual   é   Trabalho.”42. Esta campanha surgiu reclamando o 
“reconhecimento  do  trabalho  sexual  nas  suas  distintas  formas  e  a  dignificação  
das pessoas que o exercem, defendendo que o estigma e a discriminação que 
recai sobre os cidadãos e cidadãs que fazem trabalho sexual tem um impacto 
negativo nas condições de trabalho, na saúde, na segurança e na sua vida 
pessoal”   (RTS   &   GAT,   Out.   2012).   Esta ação teve uma grande cobertura 
mediática, tendo um papel importante no lançamento da discussão pública 
acerca da necessidade de reconhecimento da situação laboral precária de 
milhares de pessoas em Portugal. 

Neste mesmo ano, quando das comemorações do Dia Internacional contra 
a Violência sobre os/as Trabalhadores/as do Sexo43, a APDES em parceria com a 
RTS, realizaram a apresentação pública das Recomendações para a Alteração do 
Enquadramento Legal do Trabalho Sexual em Portugal44. Este documento 
reclama a necessidade da promoção dos direitos dos/as trabalhadores/as do 
sexo enquanto direitos humanos, pretendendo combater o estigma que tem 
vindo a atingir as pessoas adultas que livremente se dedicam ao TS e combater 
os obstáculos legais que impedem estes profissionais de usufruir dos mesmos 
direitos que qualquer outro trabalhador (APDES & RTS, 2012). Este documento 
tem servido como documento base para a discussão destes temas, tendo vindo a 
ser apresentado junto dos diferentes grupos parlamentares, sindicatos e 
organismos responsáveis pela regulação do trabalho, no sentido de ser 

                                                        
 
42 Vídeo da campanha disponível em: http://tsexo.com.pt/campanhas.html (consultado pela 
última vez a 24 de Janeiro 2013). 
43 O Dia Internacional Contra a Violência sobre os Trabalhadores do Sexo comemora-se, em 
todo o mundo, no dia 17 de Dezembro. Foi neste dia, em 2003, que Gary Leon Ridgway foi 
considerado culpado do homicídio de 48 mulheres nos Estados Unidos da América, sendo a 
maioria delas trabalhadoras do sexo. 
44 Documento disponível em: http://www.apdes.pt/uploads/news_files/137.pdf (consultado pela 
última vez a 27 de Janeiro 2013). 

http://tsexo.com.pt/campanhas.html
http://www.apdes.pt/uploads/news_files/137.pdf
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analisada a viabilidade e ajustamento de um programa regulamentar à 
realidade social e legal portuguesa.  

 

A educação de pares trabalhadores do sexo como ferramenta de 

capacitação  

A educação de pares tem vindo também a ser usada como metodologia 
nos projetos de prevenção de VIH/SIDA, sendo muito popular no alcance de 
populações ocultas ou de difícil acesso, numa lógica alternativa aos modelos de 
informação do topo para a base, envolvendo os membros das comunidades 
como veículos privilegiados de informação ajustados aos diferentes contextos 
culturais. 

A educação pelos pares pode ser definida como um conjunto de 
estratégias específicas de ensino desenvolvido e executado por membros de 
uma subcultura, comunidade ou grupo de pessoas para os seus pares45. Esta é 
uma intervenção de base comunitária seguindo uma estratégia participativa em 
que os membros da comunidade-alvo são formados em conhecimentos 
relacionados com a saúde e em competências comunicacionais, de forma a 
promoverem comportamentos saudáveis junto dos seus pares46. 

Inscrito no projeto de investigação-ação GAT/PREVIH (2009-2013), o GAT 
em parceria com a APDES e com a supervisão científica da Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) levaram 
a cabo um projeto de âmbito nacional de educação pelos pares para 
trabalhadores/as do sexo, onde se implementou e testou um modelo de 
programa   de   formação   e   ação.   “Este   projeto   teve   como   objetivos   a  
profissionalização e integração de pares TS nas equipas de redução de riscos e o 
desenvolvimento e a capacitação comunitária, ativista e militante dos EP TS, 
com  vista  à  potenciação  da  constituição  de  uma  associação  TS”47.  

Este programa revelou-se um espaço privilegiado de encontro, 
aprendizagem e partilha de experiências inter-pares, apresentando-se assim 
como um motor de ativismo, tendo surgido no final da primeira fase deste 
projeto uma proposta de união do coletivo de EP para a constituição de um 
grupo reivindicativo.  Segundo  Oliveira  &  Mota  “independentemente da forma 
                                                        
 
45 Goren & Wright (2006), citado por Oliveira & Mota (2012), p. 12. O par pode ser 
compreendido como um semelhante, como alguém que é dum mesmo grupo ou posição social. 
A educação pelos pares ocorre quando uma minoria de representantes dos pares dum grupo ou 
população tenta ativamente informar e influenciar a maioria (Svenson et al., 1998). 
46 Cornish & Campbell (2009), citado por Oliveira & Mota (2012), p. 13. 
47 Oliveira & Mota (2012, p. 5. 
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que este coletivo venha a tomar, seja como sindicato, seja como grupo de 
mobilização (...), este é já um passo de grande importância e uma inovação em 
Portugal”,   sendo  que  “pela  primeira  vez,  no   seio de um grupo de TS emerge 
uma proposta de união que parece ter consistência e estar fundada na 
consciência da falta de reconhecimento social e legal da sua atividade e da 
necessidade   de   lutar   contra   essa   situação” 48. Tal é ainda mais importante na 
medida em que surge como uma automobilização, indicador da sua 
probabilidade de êxito. Pois para que não resulte em insucesso, qualquer 
ativismo, organização ou movimento tem de ser levado a cabo pelos próprios 
trabalhadores do sexo49, o que parece estar a configurar-se. Aqui o papel das 
ONG foi apenas fornecer aos TS conhecimentos sobre o ativismo em geral e no 
trabalho sexual em particular e contribuir para a sua consciência política 
lançando as bases da sua ação. 

 
Considerações finais  

Em todo o mundo, a história do movimento dos TS tem contado com o 
apoio de aliados (não trabalhadores do sexo) que se têm juntado e 
impulsionado a sua luta. Assim, não fará sentido proceder a uma análise 
dicotómica   entre   o   que   são   movimentos   “exógenos”   ou   “endógenos”   como  
modelos estanques e sem conexão, mas proceder à exaltação do seu trabalho 
conjunto e contínuo.  

As relações de subordinação de grupos oprimidos, como são as pessoas 
que fazem trabalho sexual, são neste caso ainda tomadas com certa 
naturalidade, não se tendo convertido ainda num discurso da opressão. Neste 
sentido, o trabalho de académicos, ONG e outros coletivos tem contribuído 
muito para a construção de uma consciência de discriminação e para a 
emergência da identidade coletiva dos profissionais do sexo. No entanto, apesar 
de este se constituir enquanto um importante passo para um posicionamento 
político, não garante ainda assim a formação de uma identidade política e 
reivindicativa. Revisitando a teoria do reconhecimento de Honneth, o cerne da 
análise está em perceber como no interior de indivíduos historicamente 
desprovidos de auto-estima, auto-respeito e amor-próprio é possível o 
desenvolvimento de uma consciência capaz de refletir não apenas sobre as suas 
condições de desrespeitados, mas principalmente de pensar formas de reverter 

                                                        
 
48 Oliveira & Mota48 (2012), p. 47. 
49 Lopes & Oliveira (2006), citado por Oliveira & Mota (2012), p. 47. 
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esse   quadro,   já   que,   como   o   próprio   salientou,   “cabe   ao   socialmente   invisível  
fazer-se  notado”50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Manifestação, Lisboa, 2009  Figura 2: Manifestação 1º de Maio, 

Lisboa, 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3: Cartaz usado no 1º de Maio, 2010, em Lisboa 

Figura 4: Cartaz usado no 1º de Maio, 2010, em Lisboa 

 

                                                        
 
50 Citado por Morais (2006), p. 74. 
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Figura 5: MayDay, Porto, 2010 
 

Figura 6: Anderson Pinheiro, a ler o 

Manifesto Europeu dos TS, MayDay, Porto, 2010 
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Ciclos de protesto em Portugal numa perspectiva comparada (1974-79 e 2011-

2014) 

 

Sofia Serra da Silva1 
 

Introdução  

São várias as iniciativas contestatárias que irrompem actualmente na sociedade 
portuguesa desde 2011, espelhadas massivamente pelos meios de comunicação 
através   de   diversas   reportagens   e   artigos   que   têm   como   alvo   “os   novos  
movimentos   sociais”.   A   pergunta   “Serão   estes   realmente   novos   movimentos  
sociais?”   não   será   aqui   equacionada,   pois   centra-se numa análise algo 
redundante, analiticamente pouco fecunda e até ultrapassada pelo debate 
teórico.  

Sublinhe-se a importância e a visibilidade que os meios de comunicação 
procuram fornecer a este novo ciclo de contestação, como os movimentos 
Geração à Rasca (Março, 2011), Que se lixe a Troika! (Setembro, 2012) e 
Indignados Lisboa (Outubro, 2011), pois a importância destes eventos é 
manifestamente colossal na história democrática de Portugal: “The   Portuguese  
protest of the Geração à Rasca (The Desperate Generation) on 12 March 2011 was the 
biggest  demonstration  in  Portugal  since  the  Carnation  Revolution  of  1974”2. 

A manifestação de 12 de Março de 2011 foi o ponto inicial de uma jornada 
de manifestações e protestos nacionais que devem ser enquadrados e 
compreendidos no quadro mundial de mobilizações contra as medidas de 
austeridade e por uma democracia participativa e deliberativa. 

Em 40 anos de democracia, observam-se assim dois momentos no tempo 
de elevada mobilização da sociedade portuguesa, ocorridos entre 1974/75 e 1979 
e a partir de 2011. Esta comparação é inevitável e essencial, uma vez que a 
Revolução dos Cravos3 de 1974 ainda desempenha um papel importante nos 
protestos contemporâneos. É por isso pertinente e necessário cruzar estes dois 
momentos distantes no tempo, nomeadamente na procura da construção de um 

                                                        
 
1 Centro de Investigação e Estudos em Sociologia (CIES), Instituto Universitário de Lisboa 
(ISCTE-IUL). 
2 Baumgarten (2013). 
3 Idem.  
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quadro comparativo entre os dois ciclos de protestos, no que diz respeito aos 
reportórios de acção utilizados pelos participantes, como aos níveis de 
mobilização da sociedade portuguesa em ambos os momentos. 

 Os reportórios de acção e os níveis de mobilização constituem as duas 
dimensões centrais da problemática que se ambiciona estudar, através de uma 
análise histórica comparativa entre o primeiro ciclo de protestos que surgiu no 
período democrático, que data o período nesta investigação posterior ao golpe 
militar a 25 de Abril de 1974 e o ano de 1979, um período caracterizado por 
diversas tensões sociais e que também corresponde ao momento da primeira 
intervenção do Fundo Monetário Internacional em Portugal (1977) e o mais 
recente ciclo de protestos, que irrompeu na sociedade portuguesa desde 2010 e 
que ainda decorre actualmente. 

O   conceito   “reportórios   de   acção”   (contentious repertoires), da autoria de 
Charles Tilly4, surgiu da necessidade de assinalar as formas especificamente 
políticas de agir na sociedade, ou seja, o leque de maneiras de fazer política e de 
reivindicar num dado período histórico. Na teoria de Tilly5 emerge uma 
explicação histórico-estrutural da mudança dos reportórios – o reportório muda 
em conformidade com o contexto político e económico: 

Repertoires vary from place to place, time to time, and pair to pair. But on the 
whole, when people make collective claims, they innovate with limits set by 
the repertoire already established for their place, time, and pair.6  

A análise da evolução e mudança dos reportórios de acção entre estes dois 
momentos tão marcantes e específicos na história de Portugal será 
acompanhada pela análise empírica de alguns dados referentes à mobilização 
dos Portugueses e aos reportórios de acção. 

Não será exequível realizar um levantamento empírico dos reportórios de 
acção e dos níveis de mobilização da sociedade portuguesa ao longo dos dois 
ciclos considerados7, até porque nesta área de investigação existem fortes 
constrangimentos empíricos, por falta de dados, em particular de dados 
recolhidos de forma sistematizada para os períodos de referência em análise, 

                                                        
 
4 Charles Tilly (2003). 
5 Teoria apoiada por evidências empíricas da análise de cerca de oito mil conflitos, presentes em 
dez jornais britânicos de 1758 a 1820 e de 1828 a 1835. 
6 Tilly e Tarrow (2007), p. 16. 
7 Apenas se pretende, nesse ensaio ainda em desenvolvimento, avançar com algumas ideias, 
reflexões   e   “assumptions” tendo por base dados secundários recolhidos por outros 
investigadores, mas que se adequam aos objectivos deste breve artigo. 
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uma vez que Portugal foi poucas vezes incluído em análises de eventos de 
protesto internacionais8. Deste modo procura-se modestamente conduzir uma 
breve investigação exploratória, ou seja uma reflexão teórico-metodológica 
sobre os eixos problemáticos (problematização), opções metodológicas, limites e 
condicionantes de uma investigação empírica deste quadrante e finalmente 
uma breve reflexão e levantamento de ideias sobre possíveis diferenças e 
semelhanças nos reportórios de acção e nos níveis de mobilização entre os dois 
ciclos. 

 
Problematização 

Vários analistas referem que a população portuguesa é das menos 
mobilizadas politicamente na OCDE. Esta fraca mobilização esteve patente 
durante a longa ditadura e continuou saliente uma vez consolidado o actual 
regime democrático (também ela um fenómeno consequente do regime político 
em vigor então). Pois o que se verificou ao longo da transição revolucionária, 
entre  1974  e  1976,  “traduziu  mais  uma  súbita  descompressão  social  e  política  do  
que  uma  profunda  e  consistente  mudança  de  atitudes  e  comportamentos”9.  

Philippe Schmitter estudou a sociedade portuguesa nos anos 70 e 80 e 
refere   que   encontrou   uma   democracia   “desapontadora”.   No   seu   entender,  
encontrou uma democracia com fraca participação dos cidadãos em 
associações, movimentos ou instituições políticas. Outros estudos têm 
salientado alguma capacidade de auto-mobilização na defesa de interesses e 
valores próprios, contudo em paralelo com fracos níveis de cidadania política10.  

Portugal é para alguns considerado um país de brandos costumes11, um 
país com uma fraca cultura cívica e participativa, um país no qual não se faz 
uso de canais não convencionais para se estabelecer uma ponte entre sociedade 
civil e instituições políticas, como defendido por Pedro Magalhães12, Manuel 
Villaverde Cabral13 e José Manuel Viegas14.  
                                                        
 
8 Portugal fez parte do projecto European Protest and Coercion Data coordenado por Ronald A. 
Francisco, do Departamento de Ciência Política da Universidade do Kansas, EUA, que recolheu 
dados sobre eventos de protesto e coerção governamental entre 1980 e 1995 para 27 países 
europeus, incluindo Portugal.  
9 Braga da Cruz (1995), p. 300. 
10 Cabral (2000). 
11 Expressão   utilizado   na   conferência   “Portugal   um   país   de   branco   de   costumes?   Ciclo   de  
protestos  em  Portugal  em  perspectiva  comparada”,  por  Guya  Arconero. 
12 Pedro Magalhães (2005). 
13 Manuel Vilaverde Cabral (2000). 
14 José Manuel Viegas (2010). 
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Pedro Ramos-Pinto15 acrescenta ao debate a particularidade do caso de 
Lisboa. O autor evidencia que o discurso académico e público ao longo das 
últimas três décadas tem vindo a caracterizar o movimento social urbano em 
Lisboa em 1974-1976 como uma forma embrionária de uma sociedade 
participativa ou como uma ilusão criada pela manipulação de uma minoria de 
ativistas. Contudo, argumenta que o movimento foi em grande parte autónomo 
e suficientemente poderoso para conquistar concessões valiosas para a 
população urbana mais desfavorecida, no contexto do aumento da concorrência 
entre as elites políticas. 

Parece assim consensual, do ponto vista da participação e mobilização não 
convencional, que a vida participativa da sociedade portuguesa é de baixa 
intensidade e marcada por uma fraca adesão a outras formas de participação, 
um traço estrutural da sociedade portuguesa16, pelo menos até 2010/2011, um 
momento marcante e diferenciador da participação e mobilização da sociedade 
portuguesa.  

Contudo, os argumentos que apontam para uma fraca mobilização da 
sociedade portuguesa suscitam críticas, até porque durante os dois anos que 
medeiam entre o golpe dos capitães (25 de Abril de 1974) e a estabilização 
constitucional produziu-se uma grande quantidade de mobilizações 
populares17. O que nos leva a defender que a sociedade portuguesa não é muito 
mobilizada no contexto geral. Porém, se se privilegiar uma perspectiva 
longitudinal, observam-se diversos momentos particulares no tempo de intensa 
participação e mobilização. Dois desses momentos mais marcantes constituem o 
período entre 1974 e 1975, que continuou, não de forma regular, até 1979, ao 
contrário da ideia de uma forte desmobilização após Novembro de 1975, e o 
período ocorrido desde o último trimestre de 2010. Ambos momentos de 
excepcionalidade quanto à efervescência social vivida e que desafiam a tese de 
Portugal   como   um   “país   de   brandos   costumes”. Desta forma é pertinente 
realizar uma análise comparativa entre dois períodos no tempo da história da 
democracia portuguesa: 

1. O ciclo de protestos que se iniciou em Abril de 1974 (após o golpe 
militar) e terminou em 1979, cujo pico de protestos se concentrou no biénio 
1974/75,   durante   o   chamado   “período   revolucionário   em   curso”   (PREC).   Este  

                                                        
 
15 Pedro Ramos-Pinto (2008). 
16 Seixas e Mendes (2005). 
17 Cerezales (2003). 
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período foi visto como uma excepção na história da mobilização em Portugal18 
(Cerezales, 2003; Braga da Cruz, 1995; Cabral, 2000), no qual os trabalhadores 
protagonizaram uma escalada de greves, manifestações, encerramentos de 
empresas, entre outros19 (Durán Munõz, 1997).  

2. O ciclo 2010-2014, que se iniciou com uma greve geral em 
Novembro de 201020, uniu as forças sindicais da CGTP e da UGT e fez notícia na 
imprensa internacional, no jornal espanhol El País, no jornal La Vanguardia de 
Barcelona, Aljazeera, BBC News, entre outros. Todos apontaram para uma 
grande adesão dos Portugueses à greve geral de Novembro de 2010, mais de 3 
milhões segundo dados da CGTP e da UGT . Este período foi também 
originário da constituição formal de outras formas sociais de contestação, como 
os movimentos Geração à Rasca (Março, 2011), Que se lixe a Troika! (Setembro, 
2012) e Indignados Lisboa (Outubro, 2011). 

Um dos argumentos avançados neste artigo é que Portugal não é um país 
de   “brandos   costumes”   e   que   os   Portugueses   têm   demonstrado   uma   notável  
capacidade de mobilização e engajamento político, pelo menos uma capacidade 
semelhante à de qualquer outra nação nas mesmas circunstâncias e não muito 
distante da ampla mobilização política no período subsequente ao golpe militar. 

À luz da perspectiva da racionalidade da acção colectiva e da prática 
política, supõe-se que haja coordenação de esforços entre os indivíduos 
mobilizados e para isso tem de existir um padrão de acção partilhado pelos 
participantes. O conjunto destes padrões de mobilização, a que se chama 
“reportórios”21, é reconhecido como uma componente cultural da acção 
colectiva que varia com a mudança das circunstâncias históricas. Mas os 
reportórios evoluem, mudam, aprendem-se, difundem-se, adaptando-se a 
novos quadros políticos e aos novos objectivos dos mobilizados.  

O reportório de uma época é limitado e limitador da capacidade 
inovadora dos atores. Os reportórios sofrem mudanças, mas não através de 
rupturas totais com formas de acção colectiva anteriores, pois geralmente os 
grupos mobilizados inovam os reportórios existentes, em vez de romperem 

                                                        
 
18 Cerezales (2003); Braga da Cruz (1995); Cabral (2000). 
19 Durán Munõz (1997). 
20 Uma sondagem da Universidade Católica Portuguesa, divulgada no início do mês de 
Novembro de 2010, indicava que 59% dos portugueses apoiavam a greve geral marcada para o 
dia 24, embora apenas um terço tenha afirmado que iria aderir. A indisponibilidade para fazer 
greve era menor nos funcionários públicos (26%) do que entre os trabalhadores precários (só 7% 
admitiram não aderir). 
21 (Tilly (1986); Tarrow (1998). 
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inteiramente com formas de contestação mais antigas22. Sendo assim, 
argumenta-se que há uma linha de continuidade nos reportórios de acção entre 
os dois ciclos em análise. Contudo, no primeiro ciclo de protestos afirmavam-se 
reportórios de acção mais radicais comparativamente aos actuais. Porém, 
apesar de mais moderados, estes reportórios apresentam características 
inovadoras potenciadas por um novo recurso, as tecnologias de informação e 
comunicação, e simultaneamente pelas consequências da globalização. 

Em 2003 Mario Dani escrevia que existiam boas razões e algumas provas23 
para pensar que a actividade do movimento social viria a ser significativamente 
influenciada pelos desenvolvimentos e rápido crescimento da comunicação 
mediada por computador. A previsão estava acertada e a influência em causa é 
sobretudo pelo uso massificado da Internet. Tal como Castells24 refere, a 
revolução da tecnologia da informação introduziu uma nova forma de 
sociedade, a sociedade em rede. 
 

Notas metodológicas: opções, limites e condicionantes 

De modo a constituir a problemática da investigação, a descobrir aspectos 
a ter em conta, a alargar horizontes e também rectificar o campo de investigação 
das leituras25 realizou-se um pequeno conjunto de entrevistas exploratórias, 
junto de especialistas, docentes e investigadores com experiência de 
investigação e conhecedores do tema a quem desde já deixo o meu sincero 
agradecimento26.  

Existe um longo debate sobre preferências e adequação dos modelos 
existentes, que vão das técnicas quantitativas e qualitativas, das análises de 
nível micro a análises de nível macro. Todas as técnicas e modelos existentes 
possuem fraquezas e forças, mas a adequação ao objecto de análise, aos 
objectivos empíricos e à questão de investigação são factores importantes a ter 
em conta na escolha do modelo mais adequado27. 

O estudo dos ciclos de protestos, em Portugal e não só, tem privilegiado 
instrumentos de análise metodológica qualitativa e quantitativa. A reconstrução 

                                                        
 
22 Tilly (1996). 
23 Pickrill (2000); Van Aelst e Walgrave (1996); Hampton (2001). 
24 Castells (2000). 
25 Quivy e Campenhoudt (2003). 
26 Agradeço a concessão de entrevistas exploratórias e a disponibilidade do Prof. Dr. Joaquim 
Gil Nave, da Dra. Cristina Nunes e da Dra. Guya Arconero. 
27 Klandermans e Staggenborg (2002). 



Ciclos de protesto em Portugal numa perspectiva comparada (1974-79 e 2011-2014) 
 

297 
 

dos ciclos de protesto numa perspectiva histórica comparada deverá consagrar-
se através de uma abordagem multimétodo, ou seja, tanto por instrumentos de 
análise qualitativa, através de metodologia histórica, entrevistas 
semiestruturadas e análise documental, observação participante, ferramentas 
muito comuns para explorar, descobrir e interpretar eventos e processos sociais 
complexos28, como por instrumentos de análise quantitativa29 através de 
“Protest  Event  Analysis”.   

Futuramente, a análise a privilegiar para a análise empírica da 
problemática enunciada baseia-se na ferramenta metodológica “Protest   Event  
Analysis”  (PEA),  ou  seja,  uma  análise  de  eventos  de  protesto,  desenvolvida  nas  
últimas décadas com o objectivo de mapear sistematicamente, analisar e 
interpretar a ocorrência e propriedades de um grande número de protestos por 
meio de análise de conteúdo, utilizando fontes como artigos e reportagens de 
jornais e registos das autoridades30.  

A análise de eventos é possível através de qualquer fonte que registe 
regularmente os eventos com uma certa constância no tempo e uniformidade na 
informação31. A escolha das fontes deve ser devidamente justificada, quando 
essa mesma escolha é possível e não determinada a priori pela ausência de 
múltiplas fontes no período de tempo em análise.  

Contudo, alguns autores têm alertado para os condicionalismos da 
utilização única dos jornais como fonte para cobrir os eventos de protestos, pois 
segundo Pamela Oliver e Daniel Myers32, a imprensa, na sua maioria, cobre 
apenas uma parte dos eventos, e esta selectividade é feita de forma parcial, pois 
a cobertura é dada sobretudo aos eventos que envolvam conflitos. 

Uma solução para esta limitação epistemológica tem sido a utilização dos 
registos das autoridades, que providenciam assim fontes de dados alternativos 
que possam ser comparados aos dados obtidos a partir dos media, pois as 
autoridades possuem uma maior leque de registos do que aqueles que são 
cobertos pelos media33. 

                                                        
 
28 Fantasia (1988); McAdam (1988). 
29 Outro instrumento de análise quantitativa, os questionários são também uma forma não 
muito comum de questionar as estruturas de organização, aquisição de recursos, acomodação, 
tácticas, acção colectiva e política, quando a unidade de análise são as organizações, como 
demonstram os estudos de Knoke (1989), Colwel e Bond (1994), Dalton (1994), entre outros. 
30 Koopmons e Rucht (2002) in Klandermans e Staggenborg (2002). 
31 Tarrow (1989); Tilly e Sidney (2007). 
32 Oliver e Daniel Myers (1999) 
33 (Fillieule (1998); Hocke (1998); McCarthy, McPhail, e Smith (1996); McCarthy et al. (1998). 
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Para além destes cuidados adicionais, Clemens e Hughes34 sublinham que 
um investigador que procura evidências sobre ciclos de protestos passados com 
uma checklist concebida a partir do presente muito facilmente subrepresentará 
evidências de outras formas de resistência ou mobilização. É preciso ter em 
conta este conselho na análise exploratória de alguns dados na comparação de 
ciclos de protestos. 

 
Comparando ciclos de protesto em Portugal: alguns dados exploratórios 
O conceito de ciclos de protesto é um conceito essencial, uma vez que, 

desde os contributos de Sidney Tarrow35, reconhece-se que a magnitude do 
conflito, os seus canais de difusão, formas de acção empregadas, para além dos 
próprios actores e dos tipos de organização, variam enormemente ao longo do 
tempo. Passou-se, assim, a partir desta premissa a considerar o ciclo e a 
abandonar   a   ideia   de   “estabilidade   estrutural”   dos   sistemas   políticos   para   a 
ideia  de  “estabilidade  dinâmica”. 

Tarrow36 define ciclo de protestos como uma fase de intensos conflitos e 
discórdia em todo o sistema social que envolve, entre outros critérios, uma 
rápida difusão da acção colectiva dos mais mobilizados para os sectores menos 
mobilizados. Ciclos de protestos37 apresentam elementos como o surgimento de 
novos grupos, a mobilização de novos atores, formas de inovação nos 
reportórios de acção e a elaboração de novos quadros cognitivos, culturais e 
ideológicos. 

Deste modo, uma análise comparativa entre os dois ciclos permitirá 
analisar padrões de reportórios de acção e níveis de mobilização. Da 
comparação dos dois ciclos destaca-se uma série de diferenças e semelhanças 
importantes que podem apontar para algumas respostas experimentais, tendo 
em conta o contexto político e económico do momento. Procurou-se através de 

                                                        
 
34 in Klandermans e Staggenborg (2002). 
35 Tarrow (1989). 
36 Idem. 
37 O modelo de ciclo de protestos apresentado por Tarrow (1989), resume-se numa sequência de 
quatro fases: 1) o arranque do ciclo corresponde a uma abertura de uma oportunidade no 
sistema politico que seria aproveitada por um ou vários movimentos;2) O êxito desse 
movimento provocará a formação de outros e o ciclo entra numa fase de crescimento 
progressivo; 3) Enquanto alguns movimentos consegue uma representação institucional, 
fecham-se as oportunidades oferecidas à mobilização; 4) O êxito de alguns movimentos e o 
aumento da radicalização daqueles que vão sendo excluídos pelo sistema politico provocam a 
desmobilização das bases e o ciclo chega ao fim. 
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numa análise triangulada entre ciclos de protesto, contexto político e conjuntura 
económica compreender os reportórios de acção e a mobilização da sociedade 
civil. 

Esta análise triangulada é de extrema importância, em particular para a 
análise dos reportórios, devido à relação entre a inovação dos reportórios, as 
mudanças estruturais e o processo político evidenciado por Tilly. Nas fases de 
rápida mudança política, quando se manifestam grandes ciclos de protesto, 
concentram-se normalmente as grandes inovações nos reportórios conflituais38. 

Tarrow39 acrescenta a esta triangulação a esfera económica. Este autor 
pensa os ciclos de protesto como algo análogo ao ciclo económico, isto é, como 
uma série de decisões individuais e colectivas tomadas num contexto marcado 
pela acção de factores sistémicos que não são uniformemente experimentados, 
mas antes difusamente percebidos. Neste sentido defende-se uma análise dos 
ciclos de protestos tendo em linha de conta o contexto político, as mudanças 
políticas e a conjuntura económica. 

O argumento não é de que estes ciclos se desenrolaram nos mesmos 
contextos políticos e económicos, mas sim que as respectivas análises dessas 
duas dimensões contextuais são importantes para compreendê-los e que em 
termos comparativos apresentam nuances semelhantes. 

Esta relação entre as dinâmicas de mobilização e o processo político 
aplicada ao caso português tem sido estudada essencialmente por Diego 
Palácios Cerezales e por Pedro Ramos-Pinto40. Também se procura aqui ter em 
conta esta relação, embora que brevemente e incorrendo no risco de cair em 
análises pouco fundamentadas empiricamente, devido à fase ainda inicial da 
análise empírica presente. 

O primeiro ciclo acompanha a implementação da democracia em Portugal 
nos seus primeiros momentos, o Processo Revolucionário em Curso (PREC) 
entre 1974 e 1976, uma excepção na história da mobilização em Portugal, sete 
governos provisórios e ainda a intervenção externa do Fundo Monetário 
Internacional em 1977, que surpreendentemente (à luz das insurgências 

                                                        
 
38 Tilly e Tarrow (2007). 
39 Tarrow (1989). 
40 Ver Ramos-Pinto, Pedro, Urban Protest and Grassroots Organisations in Lisbon, 1974-1976, 
dissertação de Doutoramento, Cambridge, University of Cambridge, 2007; Ramos-Pinto, Pedro, 
Urban Social Movements And The Transition To Democracy In Portugal, 1974–1976. The 
Historical Journal, 51, 4, Cambridge University Press, 2008, pp. 1025-1046; Ver Ramos-Pinto, 
Pedro, Lisbon Rising: Urban Social Movements in the Portuguese Revolution, 1974-1975. Manchester: 
Manchester University Press, 2013, 372 pp.  

https://www.academia.edu/2895842/Urban_Social_Movements_And_The_Transition_To_Democracy_In_Portugal_1974-1976
http://www.academia.edu/3889251/Lisbon_Rising_Urban_Social_Movements_in_the_Portuguese_Revolution_1974-1975
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contemporâneas) não foi alvo de mediatismo nem de insurgência por parte da 
população41.  

O período pós revolucionário foi marcado por fortes desequilíbrios das 
contas do Estado, bem como da balança de pagamentos, o que obrigou ao 
recurso ao crédito internacional (Governo dos EUA e Fundo Monetário 
Internacional), que impuseram a desvalorização do escudo como medida a 
aplicar. Esta desvalorização foi acompanhada por limites ao crédito, elevadas 
taxas de inflação (rondando os 24% ao ano) e consequentemente elevados níveis 
de desemprego, que chegou a atingir os 8%. 

Segundo Rafael Durán Munõz no período transitório: 

[…]   a   conflitualidade   social,   particularmente   operária,   viu-se avivada por 
motivo da crise económica. Carentes de canais de representação e defesa dos 
seus  interesses,  os  trabalhadores  […]  protagonizaram  uma  escalada  de  greves,  
manifestações,  encerramentos  de  empresas  […]42  

Esta conjuntura económica reflecte-se na sociedade e no panorama 
político, obrigando o Presidente da República a nomear, a partir de agosto de 
1978,   governos   de   “iniciativa   presidencial”,   uma   fórmula   que   também   acaba  
por falhar, e o Presidente da República dissolve o Parlamento. 

Como se observa, estas duas esferas de análise interligam-se e é necessário 
tê-las em conta para compreender o ciclo de protestos em análise. De uma 
análise preliminar de alguns dados, verifica-se a importância do contexto 
político-económico na modelização das acções de protesto e nos níveis de 
mobilização e participação dos cidadãos, quer pelas reivindicações de direitos 
sociais, do pagamento do 13.º e 14.º meses, de condições de vida e de habitação, 
de direito ao trabalho e afins. 

Também o ciclo de 2010-2012, que se iniciou com uma greve em 
Novembro de 2010, tem como pano de fundo uma nuance de instabilidade 
política e retracção económica. Apesar de diferentes contextos, prevalece 
também neste ciclo a instabilidade política (devido em grande parte ao chumbo 
parlamentar do PEC e consequente demissão do primeiro-ministro José 
Sócrates e posteriormente a realização de eleições antecipadas) e uma 
conjuntura económica depressiva, com registos de forte contracção da 

                                                        
 
41 Informações de Armando Teixeira da Silva, coordenador da CGTP-Intersindical entre 1977 e 
1986 e Torres Couto, então dirigente do movimento Carta Aberta, que precedeu a criação da 
UGT, em entrevista ao Público, em Maio de 2011. 
42 Munõz (1997), p. 391. 
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actividade   e   ainda  marcada  pela   intervenção   externa  da   “Troika”   FMI, Banco 
Central Europeu e União Europeia e um assinalável ajustamento dos 
desequilíbrios macroeconómicos43. 

 
Reportórios e níveis de mobilização 

Rafael Durán Munõz44 caracteriza os reportórios de acção durante o 
período   transitório   como   “radicais”   – estão sobretudo presentes ocupações, 
sequestros, expulsões. Cerezales45 também salienta, no período em questão, a 
adopção de reportórios transgressores e até mesmo violentos de acção colectiva. 
Contudo, outras formas menos radicais também faziam parte dos reportórios 
utilizados.  

Maria de Lourdes Lima dos Santos, Marinús Pires de Lima e Vítor Matias 
Ferreira46, num estudo extenso sobre as lutas sociais nas empresas no pós-
revolução, fazem uma análise exaustiva dos reportórios de acção utilizados 
pelos trabalhadores, que incluem sobretudo manifestações de rua, ameaça de 
greve, greve parcial, greve total, ocupação, sequestro de pessoas e bens, jornais 
e comunicados e minoritariamente outras formas de acção como greve de zelo, 
redução de produção, greve intermitente, suspensão de cobrança, programas de 
rádio e abaixo assinados47.  

 Observa-se a proeminência de um reportório extenso e diversificado, 
cujas formas mais dominantes foram as greves e as ocupações, que implicam, só 
por si, um significado de desejo de transformação das relações capital-força de 
trabalho dentro da empresa, ao nível das relações de produção ou, pelo menos, 
das relações de forças. Estes reportórios procuram satisfazer uma função 
instrumental, ou seja, procuram a satisfação de determinadas reivindicações ou 
a concretização de certos objectivos. Também neste extenso reportório 
encontram-se formas moderadas (manifestações) e formas de acção colectiva 
radicais (ocupações). 

                                                        
 
43 Informações e dados retirados do Boletim informativo do Banco de Portugal, Relatório do Conselho 
de Administração – A Economia Portuguesa em 2011. Para mais informações consultar link: 
https://www.bportugal.pt/ptPT/EstudosEconomicos/Publicacoes/RelatorioAnual/RelAnuaisAnt
eriores/Documents/ra_11_p.pdf 
44 Munõz (1997). 
45 Cerezales (2003). 
46 Santos; Lima e Ferreira (1977). 
47 Na generalidade, este reportório apresentado através da análise dos conflitos laborais também 
representa outros conflitos latentes na sociedade portuguesa no momento.  

https://www.bportugal.pt/ptPT/EstudosEconomicos/Publicacoes/RelatorioAnual/RelAnuaisAnteriores/Documents/ra_11_p.pdf
https://www.bportugal.pt/ptPT/EstudosEconomicos/Publicacoes/RelatorioAnual/RelAnuaisAnteriores/Documents/ra_11_p.pdf
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As ocupações enquanto forma de protesto estiverem presentes, entre 1974 
e 1979, em mais de 900 empresas que foram tomadas pelos seus funcionários – e 
no final desse período, mais de 700 permaneceram nas mãos dos 
trabalhadores48. Para além dos postos de trabalho, terras agrícolas e casas foram 
ocupadas durante este período por comissões organizadas de moradores e por 
camponeses que contestavam a expropriação das terras. 

Actualmente, com o auxílio das TIC – um novo e importante recurso de 
mobilização49 –, os reportórios são mais moderados, mais inovadores. Contudo, 
também se observam reportórios mais radicais, mas não da forma massiva de 
anteriormente, como se observa pela ocupação do Rossio durante cerca de cinco 
dias,   em   Maio   de   2011,   e   outras   “acampadas”   noutras   praças   e   parques  
públicos, e até se regista uma ocupação da varanda da autarquia do Porto em 
Outubro de 2011. 

Outra diferença a apontar, embora menor entre os dois ciclos, é que os 
reportórios usados no primeiro ciclo eram sobretudo enraizados nas 
localidades, no território e em identidades locais (movimento agrícola, 
movimento dos trabalhadores, movimento dos moradores), enquanto neste 
ciclo se observam manifestações massivas por todo o país, desde os grandes 
centros urbanos até as localidades menos urbanas, atravessando classes e 
sectores. 

Ainda outro dado exploratório interessante a aprofundar no futuro são os 
protestos nas galerias da Assembleia da República durante o trabalho dos 
grupos parlamentares, que se têm multiplicado desde 2010/2011. O aumento 
destes protestos e a sua recorrência levou, inclusive, a presidente da 
Assembleia, Assunção Esteves, a pedir um estudo sobre as regras de acesso e 
permanência dos cidadãos em 10 parlamentos, sobretudo europeus. Este tipo 
de reportório que nasce com a democracia parlamentar já fazia parte dos 
reportórios de acção utilizados pela sociedade portuguesa nos primórdios da 
democracia. Uma breve análise aos Diários da Assembleia Constituinte demonstra 
a presença desta forma de reivindicação e protesto, agora recorrente por 

                                                        
 
48 Fonte: Centro de Estudos Fiscais da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, Auto-Gestão 
Em Portugal - Relatório Da Comissão Interministerial Para Análise Da Problemática Das Empresas Em 
Auto-Gestão (Lisboa: Ministério das Finanças, 1980). 
49 Como alertam Jackie Smith e Tina Fetner, as tecnologias possibilitam novas formas de 
organização política e social, e por isso é expectável observarmos mudanças na forma como os 
movimentos sociais se organizam e reivindicam na esfera pública.  
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diversos sectores da população, em algumas sessões, nas quais as manifestações 
levaram à evacuação das galerias50: 

 Sessão n.º 5, de 16 de Junho51; 
 Sessão n.º 6, de 17 de Junho52; 
  Sessão n.º 81, de 18 de Novembro de 197553; 
 Sessão n.º 131, de 2 de Abril de 197654. 

Existem muitas outras sessões que poderíamos enumerar em que 
ocorreram casos de manifestações e evacuações das galerias, com intervenção 
das autoridades. As restantes poderão ser encontradas no arquivo da Direcção 
de Serviços de Documentação e Informação, na secção dos Diários da Assembleia 
Constituinte: http://debates.parlamento.pt/catalog.aspx?cid=r3.dac. 

Quanto aos níveis de mobilização, reconhece-se que o período 
subsequente ao golpe de 25 de Abril foi marcado por uma intensa mobilização 
dos moradores, que se generalizou em três fases que duraram dezanove meses 
entre Abril de 1974 e Novembro de 1975. Este último mês apresentou 
expansivas mobilizações. Em Lisboa, por exemplo, existiam 21 comissões de 
moradores e 38 comissões de ocupações; em Setúbal, 70% da população estava 
representada por esta ou aquela comissão de moradores ou por uma comissão 
de trabalhadores55. Também em 1979 ocorreu uma explosão de mobilização 
laboral comparativamente com os anos anteriores. Segundo Maria Luísa 
Cristovam56, e tendo por base o número médio de trabalhadores por greve, 
verificou-se um elevado grau de mobilização por parte dos trabalhadores. 
Dados também confirmados pelas taxas de participação57 que indicam uma 
participação maioritária acima de 50/60% dos trabalhadores na maioria das 
greves ocorridas. 

A estas mobilizações dos moradores juntavam-se amplas mobilizações dos 
operários e estudantes, que remontavam aos últimos anos da ditadura, 

                                                        
 
50 Também se encontraram situações em que as pessoas nas galerias manifestaram-se 
positivamente, aplaudindo os debates ou intervenções dos deputados (o qual não é permitido), 
tal como actualmente se verifica. 
51 Diário da Assembleia Constituinte n.º 6, de 17 de Junho de 1975. 
52 Diário da Assembleia Constituinte n.º 7, de 17 de Junho de 1975. 
53 Diário da Assembleia Constituinte n.º 82, de 19 de Novembro de 1975. 
54 Diário da Assembleia Constituinte n.º 132, de 3 de Abril de 1976. 
55 Downs (1989). 
56 Cristovam (1982). 
57 Taxas de participação calculadas a partir da relação entre o número de participantes e o total 
de trabalhadores a que greve respeita. 

http://debates.parlamento.pt/catalog.aspx?cid=r3.dac
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principalmente desde 1968, mobilizações de camponeses no Sul e mobilizações 
dos movimentos de extrema-esquerda e ainda do movimento anticomunista58. 

O ciclo de 2010 demonstra um padrão não muito diferente do início do 
ciclo de protesto de 1974. As mobilizações iniciais começaram a partir de um 
pequeno núcleo de activistas. A primeira demonstração de grande dimensão, 
em Março de 2011, partiu da ideia de um pequeno grupo de activistas que 
começou uma campanha no Facebook. Segundo os seus organizadores, cerca de 
500 mil cidadãos participaram no protesto, mas segundo dados do jornal 
Público, apenas 200 mil cidadãos participaram. Outros protestos e eventos foram 
organizados por grupos novos e outros existentes ligados ao movimento 
antiglobalização, movimento verde e grupos anarquistas, também como 
activistas conectados a partidos menores, como o Bloco de Esquerda ou mesmo 
o Partido Comunista Português.  

Estas iniciativas deram origem a uma série de novas organizações, como o 
Movimento  12  de  Março,  o  movimento  dos  “indignados”,  em  Outubro  de  2011  
e o Movimento 15 de Maio, modelado e interligado com os movimentos 
transnacionais antiausteridade. Outros grupos recém-criados encontram-se 
mais direccionados para questões particulares, tais como os Precários 
Inflexíveis, que contestam sobretudo políticas de flexibilização do mercado de 
trabalho  e  outros  “micromovimentos”  que,  embora  com  uma  linguagem  muito  
diferente, são uma reminiscência dos grupos de extrema-esquerda dos anos 
1960 e 1970. 

A manifestação de 15 de Setembro, intitulada pelo jornal Público como 
“uma  das  maiores  manifestações  de  protesto  realizadas em Portugal desde o 25 
de  Abril  de  1974”59 e também por outros meios de comunicação, levou às ruas 
500 mil indivíduos, segundo os seus organizadores60, contudo não há certezas. 
Mas fica a certeza de que foi sem dúvida uma das maiores manifestações de 
sempre no Portugal democrático. 

O ano de 2013 foi também ele marcado por uma forte mobilização 
populacional, o inventário de protestos realizado pela PSP desde 1 de Janeiro 
até 4 de Novembro de 2013 contabilizava 1477 manifestações, ou seja uma 

                                                        
 
58 Cerezales (2003). 
59Fonte: http://www.publico.pt/politica/noticia/que-se-lixe-a-troika-os-protestos-sairam-a-rua-
1563204#/0 
60Fonte:http://www.publico.pt/economia/noticia/os-muitos-numeros-da-manifestacao-de-15-de-
setembro-em-lisboa-1565022. 

http://www.publico.pt/politica/noticia/que-se-lixe-a-troika-os-protestos-sairam-a-rua-1563204#/0
http://www.publico.pt/politica/noticia/que-se-lixe-a-troika-os-protestos-sairam-a-rua-1563204#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/os-muitos-numeros-da-manifestacao-de-15-de-setembro-em-lisboa-1565022
http://www.publico.pt/economia/noticia/os-muitos-numeros-da-manifestacao-de-15-de-setembro-em-lisboa-1565022
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média de 4,7 manifestações por dia. Este número é menos de metade das 
manifestações realizadas em 2012, quando se registou uma média de oito por 
dia. Segundo a PSP, a maioria dos protestos de rua realizou-se em Lisboa (843), 
ou seja, só em Lisboa houve quase três manifestações diárias até ao princípio de 
Novembro, seguindo-se o Porto (191) e Setúbal (69).  

Se quisermos fazer um balanço geral deste ciclo, limitando-nos à tomada 
de posse do Governo a 21 de Junho de 2011 e ao sector dos transportes, os 
sindicatos do sector convocaram quase 500 dias de protestos. Uma análise breve 
aos pedidos de arbitragem para definição de serviços mínimos divulgados pelo 
Conselho Económico e Social permite concluir que foram convocadas 
paralisações para um total de 473 dias entre 21 Junho de 2011 e 19 de Novembro 
de 2013. 

Estes dados relativos a 2013 parecem indicar um decréscimo nos níveis de 
participação e de, mobilização da sociedade portuguesa, quando comparados 
com alguns dados de 2011 e 2012, o que é explicável pela teoria de Sidney 
Tarrow61, o que significaria que este ciclo estará numa das fases finais, como a 
terceira fase: enquanto alguns movimentos conseguem uma representação 
institucional, fecham-se as oportunidades oferecidas à mobilização dos 
cidadãos ou a quarta fase: o êxito de alguns movimentos e o aumento da 
radicalização daqueles que vão sendo excluídos pelo sistema político provocam 
a desmobilização das bases e o ciclo chega ao fim. 

Esta breve comparação permite observar que Portugal não possui uma 
sociedade civil fraca, como muitos apontam. E, em contextos particulares, os 
Portugueses organizam-se, mobilizam-se, inovam reportórios e expressam a sua 
contestação. Não se consegue decifrar se houve de facto um aumento da 
mobilização de um ciclo para outro, mas verificam-se em ambos, fortes e 
intensas mobilizações, sobretudo por parte dos sectores mais carenciados, tal 
como no ciclo anterior, o que derruba a hipótese apontada pela literatura dos 
movimentos sociais que indica que quem se mobiliza mais rapidamente não são 
os mais pobres, porque a acção colectiva exige recursos62, sendo assim 
particularmente significativa a mobilização de moradores carenciados de 
bairros pobres, no ciclo anterior e a mobilização dos trabalhadores precários, 
dos desempregados (no actual ciclo de protestos), representando assim os 
sectores urbanos com menos recursos em ambos os casos. 

                                                        
 
61 Tarrow (1981). 
62 Aya in Cerezales (2003). 
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Inicialmente, este ciclo pautou-se por uma mobilização levada a cabo por 
jovens, estudantes e profissionais, indivíduos com habilitações superiores da 
nova classe média, mas posteriormente, as formas de acção colectiva, 
atravessaram transversalmente classes e sectores, como na manifestação do 15 
de Setembro de 2012, levando os sectores mais carenciados a manifestarem-se 
também. 

A comparação estabelecida, embora breve, revelou uma elevada 
capacidade de mobilização dos indivíduos e uma activação de reportórios 
múltiplos de crítica social, salientados também por Ana Maria Seixas e Manuel 
Mendes63 para o período de 1992-2002. 

No futuro, será necessário aprofundar as reflexões aqui exploradas através 
de uma análise empírica sistemática, privilegiando a recolha de dados e uma 
comparação rigorosa entre os dois ciclos de protestos. 
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A literatura brasileira na gênese do neo-realismo  

 

Valéria Paiva1 
 

Se Jorge Amado parece ter sido o autor brasileiro que despertou maior 
interesse em Portugal nos anos 1930, é difícil saber até que ponto, como 
afirma Edvaldo Bergamo, seu projeto romancesco foi posteriormente 
incorporado pelo romance social português, ou ainda até que ponto a 
literatura  social   chegada  do  Brasil   foi   imprescindível,  ou  “responsável”  pela  
implantação e consolidação do movimento neo-realista em Portugal nos anos 
19402. Entre as primeiras críticas dedicadas à obra de Jorge Amado 
encontram-se os dois artigos publicados na revista O Diabo, em Março e Abril 
de 1937, por Adolfo Casais Monteiro que, desde 1932, era um dos diretores da 
revista Presença. As críticas de Casais Monteiro foram muito positivas e 
parecem ter escapado à atmosfera de polêmica acirrada entre neo-realistas e 
presencistas que posteriormente se instaurou no meio literário português, 
tendo como alvo especialmente as figuras de José Régio e João Gaspar Simões. 

                                                        
 
Apresentado no I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais 

em Portugal, que se realizou na Universidade Nova de Lisboa, em 2 de Março de 2013, este 
artigo constitui uma versão resumida de um trabalho mais longo, apresentado no XIV 
Colóquio de Outono, na Universidade do Minho, em Novembro de 2012. A pesquisa de que 
ambos os textos derivam foi realizada no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX 
da Universidade de Coimbra, como parte do estágio pós-doutoral financiado pela Fundação 
CAPES (Ministério da Educação, Brasil).  
Artigo originalmente publicado na Ubiletras, n.º 4, pp. 63-73, Dezembro de 2013, ISSN: 1647-
709X, no âmbito da parceria estabelecida entre a organização do I Congresso de História do 
Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal e a direcção do Museu de 
Lanifícios da Universidade da Beira (artigo em acesso online em: http://ubiletras.ubi.pt/wp-
content/uploads/ubiletras04/paiva-valeria-literatura-brasileira-neo-realismo.pdf). 
1 Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX – CEIS20/UC. 
2 Segundo  Bergamo,  “Ao  contrário  do  que  defende  Ana  Paula  Ferreira  (1992),  ao  afirmar  que  
o romance neo-realista é fruto, em grande parte, de uma tradição interna, representada pelo 
aproveitamento do legado do romance social lusitano do século XIX, de linhagem garrettiana 
e camiliana, o neo-realismo português é, na verdade, o resultado de uma nunca desmentida e, 
muitas  vezes,  acalentada  “mediação  brasileira”,  responsável  pelo  processo  de  implantação  e  
consolidação  do  movimento  em  Portugal  nos  anos  40  do  século  XX”.  Ver  Bergamo  (2008),  p.  
61. 
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Na verdade, comparado a seus companheiros da Presença, Casais 
Monteiro parece ter assumido sempre uma posição à parte, bastante receptiva 
no que se referia à moderna literatura brasileira. Para ele, o regionalismo 
nordestino incidiria sobre a evolução do romance universal, tanto no sentido 
de consolidar na literatura a presença de personagens do mundo operário 
urbano e rural – até então, ou diretamente ignorados, ou tratados pelos 
romancistas   como   “pitoresco”   – quanto no que dizia respeito ao 
aproveitamento da linguagem popular como base para uma renovação da 
linguagem culta. E se outras literaturas podiam fornecer exemplos no mesmo 
sentido, isso não diminuía a importância da contribuição brasileira3. Assim, a 
linguagem dos novos romances, de Jorge Amado particularmente, provinha 
para o crítico de uma experiência viva, sem importar em imitação ou cópia. 
Tratava-se de rearticular a linguagem falada, em si mesma pobre e 
simplificada, em algo novo, sem impor à criação limites próprios ao erudito, 
que naturalmente servia à conservação, mas não à criação. Nesse sentido, 
segundo Casais Monteiro, todas as épocas criadoras da história literária 
haviam encontrado inspiração na linguagem popular.  

De fato, se um observador desavisado lesse os artigos que Casais 
Monteiro publicou n´O Diabo sobre Jorge Amado, sem considerar sua 
trajetória dentro do movimento da Presença, ele poderia pensar mesmo, como 
afirmou Luis Bueno, que se poderia tratar de mais um crítico neo-realista4. E 
isso não se deve simplesmente ao modo como o autor viu a questão da 
linguagem, ou tratou da incorporação de novos personagens ao universo 
literário nesse período, mas a como essas características confluiriam para ele 
em uma atitude nova, interessada, perante a realidade e em obras cujo sentido 
de humanização correspondia aos anseios do homem contemporâneo:  

Só o artista que pode entregar-se ao amor por seu semelhante conseguirá 
assim recriar uma humanidade simples como é a que nos aparece em 
Jubiabá. Quando os artistas não conseguem interessar-se senão pelos casos 
excepcionais, como também quando, querendo fugir deles e mostrar o 
homem normal, comum, não conseguem senão dar-nos uma imagem 

                                                        
 
3 Para uma análise minimamente mais extensa – mas seguramente mais ampla, ao 
compreender um maior número de autores brasileiros –, ver Casais Monteiro (1940), 
especialmente pp. 41-54.  
4 Sobre outro artigo também publicado por Casais Monteiro n´O Diabo, em dezembro de 1936, 
Luis Bueno afirma que, considerando o conteúdo do texto, a data e o periódico em que foi 
publicado, seria possível confundir Casais com mais um jovem intelectual que em pouco 
tempo viria a ser chamado neo-realista. Ver Bueno (2010), p. 4.  
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artificial, sem vida – quando se dá um ou outro destes casos é porque se 
perdeu o contato entre o artista e o homem vivo. É porque o artista se 
reduziu a simples espectador indiferente, a anotador que regista coisas que 
não lhe interessam como homem, como igual dos seres a que pretende dar 
vida. Um romancista como Jorge Amado, e uma obra como Jubiabá, são 
sinais dos tempos, e dizem-nos muito sobre a profunda renovação que se 
está dando na nossa época: humanização da literatura e alargamento das 
“zonas  de  interesse”  do  escritor5.  

  Se compararmos os artigos que Adolfo Casais Monteiro publicou n´O 
Diabo em Março e Abril de 1937 com os que Mário Dionísio publicaria entre 
Novembro e Dezembro do mesmo ano, é quase inevitável a sensação de que 
Jorge Amado agradava mais ao crítico presencista. Talvez essa sensação seja o 
resultado das impressões que as primeiras obras do autor baiano deixaram 
em Mário Dionísio. De qualquer forma, o que lhe interessava em Jorge 
Amado era justamente sua evolução no que dizia respeito à noção de 
realismo. Desconsiderando O País do Carnaval – que apresentava, assim 
mesmo, uma solução tradicional, tipicamente burguesa, aos problemas da 
época –, tanto Cacau como Suor sofriam para Mário Dionísio de dois 
problemas gravíssimos. Esses problemas não consistiam na explícita opção do 
autor a favor dos pobres, uma vez que essa dicotomia, diria, perpassaria a 
obra de Jorge Amado como um todo. A questão era como o autor lidava com 
essa relação no processo de construção romanesca.  

Nesse ponto, Cacau e Suor apresentavam  uma  “semelhança   fragrante”:  
ambos se aproximavam mais a um discurso no parlamento do que a um 
romance. Eram planfetários, na medida em que se via que o autor havia 
partido de uma ideia política (ou com uma intenção política prévia) para 
chegar, daí, ao entrecho e às personagens. O resultado eram histórias 
previsíveis em que as personagens não tinham vida própria, senão que 
figuravam à disposição do autor para que ele pudesse documentar a sua 
opinião. Por sua vez, nessa espécie de ânsia de documentação, Jorge Amado 
confundia realismo com realidade, equivocando-se outra vez ao fazer do texto 
literário um pastiche, uma cópia da linguagem popular.  

Ora, é difícil pensar numa posição mais crítica ao modelo de literatura 
proletária do que a expressa aqui em relação a Cacau e Suor6. Assim mesmo, 

                                                        
 
5 Casais Monteiro (1937), p.2.  
6 Ainda que hoje seja bastante conhecida a trajetória posterior de Mário Dionísio dentro do 
movimento neo-realista e em relação ao Partido Comunista, não há como deixar de assinalar 
o significado de sua posição naquele contexto de consolidação do movimento no meio 
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para Mário Dionísio, a prosa de Jorge Amado sofreria uma inflexão a partir 
de Jubiabá – romance que, aliás, também havia agradado muito a Casais 
Monteiro. Em Jubiabá as personagens começariam a ter vida própria, não 
viveriam mais para justificar as ideias do autor. Além disso, logravam ser a 
representação ficcional do homem-tipo contemporâneo, do homem 
desnorteado que, no entanto, procurava um rumo e não deixava de caminhar 
nunca. Essa caracterização não se restringia a Antônio Balduíno, figura 
central do romance, mas – tal como aconteceria em Mar Morto e Capitães da 
Areia – implicaria a todas as personagens. E seria precisamente com Mar 
Morto que Jorge Amado alcançaria, segundo Mário Dionísio, não só um 
perfeito equilíbrio de estilo, mas também uma formulação mais sofisticada do 
realismo. No que dizia respeito à linguagem, deixando definitivamente de 
lado  a  preocupação  de  “pôr  os  homens  a  falar  como  eles  falam”.  No  que  dizia  
respeito à construção dos personagens, adquirindo consciência das 
possibilidades inscritas na própria realidade humana, que as personagens 
poderiam buscar, sempre e quando fossem personagens vivas.  

Os artigos de Adolfo Casais Monteiro e Mário Dionísio que saíram na 
revista O Diabo durante o ano de 1937 foram os primeiros dedicados à análise 
de obras e autores brasileiros específicos e por um dos principais órgãos de 
imprensa associado ao surgimento e à consolidação do movimento neo-
realista em Portugal. Já em 1938, o número de artigos que tratavam da 
moderna literatura brasileira tanto em O Diabo quanto em Sol Nascente se 
multiplicaria e, ao lado de Jorge Amado, apareceriam em primeiro plano os 
nomes de Amando Fontes e José Lins do Rêgo, seguidos dos de Érico 
Veríssimo e Graciliano Ramos, ainda que Graciliano tenha recebido, de fato, 
menos atenção que seus colegas do Norte, ou mesmo que o escritor gaúcho. 
Na história da recepção da literatura brasileira em Portugal nos anos 1930, 
especialmente em se tratando da literatura regionalista e da leitura que dela 
fizeram os neo-realistas, dois artigos de Joaquim Namorado parecem ocupar, 
contudo, um lugar de destaque.  

O primeiro, sobre Amando Fontes, seria publicado também n´O Diabo 
em Dezembro de 1938 e, até onde temos notícia, apareceria pela primeira vez 
cunhada, aí, a expressão que viria a dar nome ao neo-realismo. Nesse sentido, 

                                                                                                                                                               
 
literário português. Sobre o caráter marxista do movimento neo-realista português e as 
relações muitas vezes conflituosas entre estética e política, ver Viçoso (2011), especialmente 
pp. 23-26; Pita (2002), especialmente pp. 37-91; e Ferreira (1992), especialmente pp. 105-117.  
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esse artigo pode ser considerado como uma espécie de texto fundador do 
movimento. O segundo, dedicado a Jorge Amado e ao neo-romantismo, sairia 
em Março de 1940 na revista Sol Nascente. Ambos parecem ter contribuído 
para dar à obra desses autores uma espécie de caráter paradigmático. Se 
Amando Fontes e Jorge Amado não deixariam de ser exemplos, eles 
serviriam, como exemplos, para que Joaquim Namorado formulasse uma 
definição doutrinária do neo-realismo, quer dizer, para que definisse, num 
período em que o movimento começava a se consolidar, qual era arte realista 
e social adequada a uma atitude interventora perante a vida7. 

Para Namorado, o neo-realismo – também, pois, o de Amando Fontes – 
poderia  ser  resumido  “nesse  apresentar  de  contradições”  em  que  o  autor  não  
tomava   partido,   mas   “onde   se   encontra[va]   implícita   uma   solução  
necessária”,   sendo   que   a   noção   de   novo,   como   afirma  António   Pedro   Pita,  
representaria aí a consciência do caráter histórico de uma realidade 
contraditória e por isso mesmo passível de ser transformada8. Por sua vez, o 
que Jorge Amado ofereceria seria um modelo de herói que, como uma espécie 
de romance de formação proletário, serviria à transformação social. Partindo 
de uma reação individual, biológica, quase instintiva, os heróis amadianos 
encontrariam   “depois   a   sua   finalidade   e   a   sua   justa   expressão   no   combate  
coletivo   por   uma   vida   mais   justa”.   Sonho,   sim,   mas,   diferentemente   do  
romantismo do XIX, o neo-romantismo supunha os pés bem plantados na 
terra. No caso específico de Joaquim Namorado, pois, Edvaldo Bergamo 
pareceria ter razão ao afirmar que os romances de Jorge Amado forneceram, 
nos anos 1930, uma solução literária para a passagem da marginalização social 
a uma consciência de classe ou, para recuperarmos outro conhecido artigo – 
desta vez de Alves Redol sobre Amando Fontes – que os dois romancistas 
brasileiros ofereceriam de fato uma alternativa para não cruzar os braços, 

                                                        
 
7 Como sugere Luis Augusto da Costa Dias, a verdade é que esses dois artigos – “Do  Neo-
Realismo:  Amando   Fontes”   e   “Do  Neo-Romantismo: o sentido heroico da vida na obra de 
Jorge  Amado”  – não parecem mesmo fazer completo sentido se considerados separadamente. 
Ademais, se estamos certos em afirmar que Joaquim Namorado assume nesses artigos, mais 
que um tom polêmico, um tom programático, não deixa de ser curioso notar a enorme 
distância que separou, naquela conjuntura, a publicação de um e de outro. Sobre a relação 
entre ambos os artigos, também com os debates internos ao movimento relativos à noção de 
realismo, ver Costa Dias (2011), p. 319 ss. 
8 Ver Pita (2002), p. 237.  
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“nessa  apatia  desumana  em  que  muitos  ficam”,  forjando,  ao  contrário,  “num  
labor  heroico,  uma  ponte  de  passagem  sobre  o  abismo  hiante”9.  

A resposta de Álvaro Cunhal às Cartas Intemporais de José Régio, que 
diziam respeito à literatura brasileira, talvez ajude a esclarecer este ponto que, 
em se tratando de estética, remetia igualmente a uma urgência política, no 
sentido forte, à necessidade de encontrar uma saída para o que era percebido 
conjunturalmente  como  uma  “encruzilhada”.  “Como  pode  José  Régio”,  diria  
Cunhal, [...]  avaliar  até  que  ponto  “interesses  da  mais  variada  ordem”  e  “inclinações  
da  mais  variada  espécie”  podem  “submeter”,  em  homens  que  sofrem  e  necessitam  e  
querem um caminho, os puríssimos interesse literário e interesse crítico? [...] O 
problema  não  é  de  “farejar  o  talento  onde  quer  que se  encontre”  (Cartas Intemporais), 
mas sim de encontrar atitudes de outros homens que nos fortaleçam, nos 
entusiasmem ou nos esclareçam acerca do caminho a tomar na encruzilhada. É inútil 
um talento que se limita a adorar o próprio umbigo.10 

Se lembrarmos aqui o artigo que Mário Dionísio havia publicado em Sol 
Nascente, no ano anterior, isto é, em 1938, e que pode ser lido como um alerta 
– “Sobre  a  necessidade  de  ver  claro”  –, percebemos uma urgência similar que, 
se  não   remetia   ao  “fragor  das  batalhas   cruentas”,   como  diria  Redol,  no  que  
parece uma referência muda à situação espanhola, remetia sim à percepção, 
mais ou menos generalizada à época entre os escritores neo-realistas, de que o 
caráter trágico da encruzilhada se devia à confusão própria a um período de 
transição entre dois mundos: um que parecia caminhar a passos largos para o 
seu fim e outro que era vislumbrado e desejado, mas que, de fato, ainda não 
existia.  

Era natural, nesse sentido, que homens desnorteados, sem saber 
exatamente para onde ir, se perguntassem   “para   quê?”,   afirmaria   Mário  
Dionísio,  e  levassem  “a  pistola  ao  ouvido”.  E,  no  entanto,  mesmo  aqueles  que  
pretendiam liberar-se, que já se encontravam liberados, em alguma medida, 
dos escombros de um mundo que se desmoronava – do  “caos”,  para ficarmos 

                                                        
 
9 A  citação  completa  de  onde  foi  retirada  a  passagem  acima  é:  “Debruçados  num  abismo  que  
ameaça sorver a humanidade, onde aqui e além se ouve já o fragor de batalhas cruentas, que 
a força impõe ao direito, os romancistas e poetas brasileiros vislumbraram, para lá da ravina, 
um mundo novo de promessas e de realidades que arrancaria as multidões à angústia do 
momento que se vive. E não cruzando os braços, nessa apatia deshumana em que muitos 
ficam, escolheram do caos os elementos com que forjam, num labor heróico, uma ponte de 
passagem  sobre  o  abismo  hiante”.  Ver  Redol  (1938),  p.  12. 
10 Cunhal (1939), p. 11. As citações, que remetem ao artigo de Régio, estão reproduzidas tal 
qual aparecem no artigo de Álvaro Cunhal.  
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ainda com Redol –, mesmo esses necessitavam ver claro. A obra diretamente 
revolucionária que se prendia exclusivamente a motivos pré-estabelecidos 
não era senão outra fórmula forçada que afastava o artista da realidade. Nesse 
tom de alerta, o artigo termina sem oferecer qualquer resposta definitiva à 
angústia de um tempo percebido como de transição, mas termina também 
negando a validade no plano estético de uma solução como a que, por 
exemplo, apresentava Jorge Amado em seus primeiros romances e com a qual 
Joaquim Namorado e Alves Redol pareciam em grande medida compactuar11.  

Nesse ponto, parece-me interessante voltar às Cartas Intemporais de José 
Régio para que fique mais claro em que sentido as posições de neo-realistas e 
presencistas pareciam irreconciliáveis. Ora, José Régio não negava qualidades 
à parte da nova literatura que vinha do Brasil. Segundo ele, os brasileiros 
revelavam em seus romances uma enorme capacidade de observação social e 
de objetividade, que poderia servir aos portugueses, especialmente no que 
dizia respeito ao retrato de personagens, à descrição do meio e ao desenrolar 
das cenas – os diálogos eram naturais e as personagens vivas e convincentes. 
Isso era muito, diria Régio, mas não era tudo e nem mesmo era o principal 
que se poderia esperar de um romancista. A objetividade – e note-se que 
Régio não usa o termo realismo – não podia ser reduzida a captar o que de 
“objetivo”,  isto  é,  “existente  com  vida  própria”  haveria  nos  gestos  e  nas  falas,  
mas deveria se revelar também na capacidade do romancista para se 
identificar, em termos ficcionais, mesmo com aqueles com quem não se sentia 
identificado, aproximando-se assim da infinita variedade que existiria no 
mundo.  

 Nesse sentido, não se estranha a excelente recepção que Érico 
Veríssimo  viria  a   ter  entre  os   críticos  presencistas,   com  a   sua  “galeria  quase  
infinita   de   personagens”,   nas   palavras   de   Carlos   Queiroz,   na   Revista de 
Portugal12.   De   qualquer   forma,   a   questão   do   “realismo”   era   só   um   dos  
argumentos de Régio contra a literatura brasileira. Onde de fato ela 
significava um retrocesso e não um avanço para a literatura portuguesa era 
em  seu  caráter  “popular”,  “infantil”,  “primitivo”,  em  uma  palavra.  Faltava  a  
habilidade de abarcar outros mundos, sim, mas faltava também imaginação 

                                                        
 
11 “É  necessário  libertamo-nos desta atração perigosa do exterior, da forma. Isso nos é exigido 
por nós próprios, nós que somos simultaneamente os que pretendem libertar-se dos 
escombros e os que estão prontos a perguntar para quê e  encostar  a  pistola  ao  ouvido”.  Ver  
Dionísio (1938), p. 7.  
12 Ver Queiroz (1938). 
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psicológica e poder analítico. Isso não deixava de ser natural, diria José Régio: 
o  Brasil  era  um  país  “jovem”  e  se  a  nova  literatura  brasileira  representava  um  
mergulho nas próprias raízes, o que sairia daí seria, conscientemente ou não, 
primitivista13.  

O argumento   do   “primitivismo”   não   se   restringiu   a   José   Régio   ou   à  
crítica presencista. Analisando o tratamento que a moderna literatura do 
Brasil recebeu na revista Sol Nascente, Luis Crespo de Andrade assinala que, 
apesar da profunda reorientação ideológica por que passou a revista em seu 
ciclo conimbricense, com o abandono do ecletismo e a adoção de uma 
perspectiva marxista, a representação do Brasil como terra da juventude não 
mudou muito. O que haveria mudado, segundo ele, teria sido o significado 
que passou a ser conferido à noção de juventude, como se as novas gerações 
comprometidas  com  a  mudança  social   e  a  vitalidade  característica  ao  “novo  
mundo”  pudessem  de  alguma  maneira  se  consubstanciar14.  

Na verdade, tomando como base os artigos de António Ramos de 
Almeida em Sol Nascente, o que vemos é outra coisa. Por um lado, uma 
insistente reafirmação do caráter infantil, ingênuo e primitivo da literatura 
brasileira que não remetia em nenhum momento à noção juventude no 
sentido político, como repositório ou vanguarda de um novo tempo, mas que 
sim aparecia contraposto ao requinte e ao intelectualismo muitas vezes 
exagerado da velha Europa. Por outro lado, uma adesão praticamente 
explícita à formulação doutrinária de Joaquim Namorado sobre o realismo 
que sugere, ademais, que a noção de neo-romantismo já circulava antes de 
março de 194015. Se, justapostas, essas duas concepções não deixam de causar 
alguma estranheza, é interessante ver como Ramos de Almeida resolve essa 
aparente contradição. O Brasil novo procurava se libertar do peso de uma 
escravidão   legalmente   abolida,  mas   socialmente   vigente:   “tudo   no   romance  
brasileiro   é[era]   vivo,   espontâneo,   bárbaro   e   primitivo”,   diria.   “Mas tudo 
caminha[ria]  para  um  farol,  que  está  para  lá  do  formalismo  do  romance”  – “O  

                                                        
 
13 “Sendo  o  Brasil  uma  nação  jovem,  e  sendo  um  mestre  brasileiro  da  conformação  intelectual  
de Machado de Assis sobretudo exceção e produto de cultura importada, – compreende-se 
que uma parte do Brasil literário atual, mergulhando raízes em seu próprio solo, 
conscientemente  ou  não  seja  primitivista”.  Ver  Régio  (1939),  p.  203.   
14 Ver Andrade, 2009, pp. 177-235. 
15 Segundo Ramos de   Almeida:   “Jorge   Amado   dá-nos em toda a sua obra aquilo que um 
jovem  crítico  português  chamou  muito  bem:  sentido  heróico  da  vida”.  Ver  Almeida  (1938a),  
p. 7. 



A literatura brasileira na gênese do neo-realismo 

317 
 

farol, [...],  isto  é,  a  essência  do  romance  brasileiro  é  a  Liberdade”,  o  sonho  da  
liberdade16. Curiosamente, o romance brasileiro ansiava pela liberdade e 
caminhava para ela apesar e pelas mãos do primitivismo.  

Não é difícil perceber que, em si mesma, a crítica que José Régio fez à 
literatura brasileira não se afastou tanto nem de algumas posições de Mário 
Dionísio, no que dizia respeito à linguagem popular, por exemplo, nem das 
posições que António Ramos de Almeida sustentou nas páginas de Sol 
Nascente em relação à estrutura social brasileira e suas consequências em seu 
romance contemporâneo. Apesar desses possíveis pontos em comum, no 
entanto, era como se, de fato, houvesse mais possibilidades de comunicação 
entre um inglês e um chinês separados por um muro do que entre os 
escritores neo-realistas e José Régio17. Essa incomunicabilidade parece se 
dever ao fato de, para Régio, não haver qualquer impasse, qualquer urgência 
em encontrar uma saída, já que nenhum mundo novo surgiria com o nascer 
do sol. E se não havia urgência e se o mundo seguiria sendo o mesmo, por 
que não farejar o talento onde quer que ele se encontrasse? Do seu ponto de 
vista, talvez fosse mesmo incompreensível essa repentina obsessão dos jovens 
críticos com uma literatura criticável sob tantos aspectos.  

É natural que o processo de recepção da literatura social brasileira em 
Portugal tenha sido influenciado pelas polêmicas em curso no meio literário 
português. O que seria necessário saber, pois, é até que ponto essas polêmicas 
não acabariam alterando o curso da própria recepção, assim como investigar 
as condições que concretamente possibilitaram, ou inviabilizaram, a 
circulação de obras, revistas, correspondências, etc., entre os dois países – 
condições sobre as quais, na verdade, ainda sabemos pouco18. Os artigos de 
Joaquim Namorado e, até certo ponto, também os de Alves Redol, parecem se 
destacar dos demais textos dedicados à literatura brasileira no final dos anos 
1930 por seu caráter programático. Para eles, sem deixarem de ser um 
exemplo – exemplo que poderia ser encontrado na literatura social de outros 
países – as obras de Jorge Amado e Amando Fontes parecem ter adquirido, de 
fato, um caráter exemplar, quer dizer, terem apresentado uma solução 
possível para o impasse de fazer da literatura – e da arte, em última instância 

                                                        
 
16 Almeida, (1938b), p. 7, grifos meus. 
17 Ver Dionísio (1939), p. 12.  
18 Sobre este ponto, ver Paiva (2013). 
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– um espaço simbólico de luta num mundo percebido como tragicamente 
conflitual.  

Ora, recuperando, nesse ponto, outra vez Mário Dionísio, perceberemos 
que a urgência e a angústia eram as mesmas e era a mesma a disposição para 
a polêmica e para a luta. A diferença, no entanto, é que Dionísio pareceria 
optar por lutar desde o impasse, sem chegar a aceitar, no que dizia respeito à 
relação entre arte e política, uma solução doutrinária. Se essa hipótese estiver 
correta poderíamos pensar que a recepção da moderna literatura social 
brasileira em Portugal nos anos 1930 importou em modos diversos de leitura 
não só porque envolveu presencistas e neo-realistas, mas também porque, 
desde sua gênese, o neo-realismo implicou pontos de vista também diversos 
acerca do significado da arte, de sua relação com a realidade social e da 
função do artista como parte integrante dessa relação.  
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Em 2011, fomos testemunhas do início de um processo de conquista das ruas 
e praças de todo o mundo pelos   chamados   “novos”   movimentos   sociais.  
Primavera Árabe, Geração à Rasca, Indignados, movimento Ocuppy e, 
principalmente, os 99% são expressões recentes, mas familiares, que 
expressam a mediatização desses aglomerados humanos, provenientes dos 
mais diversos contextos culturais e produto do pluralismo ideológico. 
Proclamando a necessidade de democracia, não apenas política, mas também 
económica e social e interconectados através das redes sociais cibernéticas, 
estes movimentos têm vindo a transformar-se em produtores massivos de 
eventos à escala global. 

Portugal desempenhou um papel importante na expansão deste 
novo ciclo de protestos, contribuindo para a sua penetração em território 
europeu, através da manifestação de dia 12 de Março de 2011, designada 
por   “Geração   à   Rasca”.   Desde   então   que   a   cena   de   protesto   portuguesa  
que até à data se encontrava dominada pelas organizações sindicais, 
nomeadamente pela CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses), se alterou. 

As repercussões deste evento na sociedade civil portuguesa são várias, 
nomeadamente no que diz respeito aos níveis de mobilização da mesma, já 
que foi a partir de então que surgiram diversos grupos de ativistas, novas 
plataformas de cooperação entre eles e, consequentemente, novas e 
diversificadas ações de protesto.      

Individuais ou coletivas, deliberadas ou espontâneas, originais ou não, 
reproduções ou adaptações, muitas destas ações contêm em si a vertente 
espetacular, integrando elementos quer do teatro, quer da performance, como 
este artigo pretende demonstrar.  
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1. Ações performativas criadas pelos movimentos sociais 

contemporâneos 
Quando  falo  de  “ações  performativas  criadas  por”  refiro-me a ações de 

cariz intencional que, com objetivos propagandistas, têm vindo a ser 
concebidas no seio de organizações de ação coletiva, pelo recurso a elementos 
de natureza teatral tais como narrativas ficcionais, personagens e alegorias. 

Como exemplo, descreverei uma das várias ações em que participei e 
que ocorreu no dia 15 de Dezembro de 2011, intitulada   “Plataforma 15 de 
Outubro  devolve  prendas  de  Natal  ao  Governo”. 

A sua preparação começou umas semanas antes, quando um dos 
membros da Plataforma 15 de Outubro1, numa das reuniões semanais do 
grupo de mobilização, lançou para a mesa a ideia de criar uma ação de 
sensibilização capaz de estabelecer uma relação entre as medidas de 
austeridade e o período de Natal, que na altura se aproximava. Depois de 
terem sido apresentadas várias propostas, decidimo-nos por uma, discutimo-
la e complementámo-la. No domingo seguinte, a proposta foi levada a 
plenário, espaço de debate e tomada de decisões por todos os grupos 
integrantes da Plataforma, e aí votada e aprovada.  

Na reunião seguinte do grupo de mobilização viemos todos carregados 
com caixas de cartão e tintas de várias cores e durante algumas horas 
dedicámo-nos, apenas, à conceção dos presentes de Natal que, no dia a seguir, 
iríamos entregar pessoalmente no edifício do Ministério das Finanças. Os 
presentes consistiam em cubos e paralelepípedos coloridos, em cujas faces 
cada um de nós escreveu aquilo que mais gostaria de devolver ao Governo. 
FMI, Troika, Precariedade, Patrões, Boys, Crise, BPN, desemprego ou Cavaco 
são exemplos das palavras escritas nos mesmos.  

E assim, na manhã seguinte, um Pai Natal seguido por um grupo de 
aproximadamente dez pessoas que transportavam os presentes já referidos 
dirigiu-se ao Ministério das Finanças, onde entrou e discursou. As prendas 
foram inicialmente depositadas debaixo da árvore de Natal que se encontrava 
na sala de receção do edifício, mas a chegada dos agentes da autoridade 

                                                        
 
1 A Plataforma 15 de Outubro consistiu numa plataforma de cooperação entre diversas 
entidades não institucionais promotoras de ação coletiva, em contexto português. A sua 
atividade iniciou-se quando diversos ativistas decidiram organizar-se com a finalidade de 
promover a manifestação global de 15 de Outubro de 2011. Entre as diversas entidades que 
inicialmente constituíram a Plataforma contavam-se os Indignados de Lisboa e os Precários 
Inflexíveis, também mencionados neste artigo. 
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obrigou-nos a sair, levá-las connosco e deixá-las na rua. Mais tarde, esses 
mesmos polícias iriam buscá-las e entrar com elas no interior do edifício.  

Esta não deve ser considerada uma ação isolada, quer a nível nacional, 
quer global. Limitando-nos ao contexto português, podemos encontrar vários 
outros exemplos como os flashmobs promovidos pelos Indignados de Lisboa, 
“Gente  Fina  visita  o  luxuoso  Metro”  e  “Violento  é  o  Orçamento/2013”.  

A primeira consistiu num grupo de pessoas que decidiu vestir-se a rigor, 
à moda da classe alta da primeira metade do século XX, e assim dirigir-se ao 
Metropolitano de Lisboa. Ostentando graciosamente os seus bilhetes e 
acompanhados por criados que lhes serviam champanhe e canapés, dançando 
ao som da música que os últimos transportavam, ocuparam uma das 
carruagens, transformando-a num espaço de festa. Uma festa restrita, num 
espaço que, tal como os participantes na ação alegaram, devido à subida do 
preço dos transportes, está também a tornar-se cada vez mais restrito. O 
flashmob “Violento  é  o  Orçamento2013”, nos antípodas do primeiro, longe de 
pretender representar um ambiente de festa e opulência, teve por fim 
representar aquilo que, segundo os participantes na ação, está próximo de se 
tornar o futuro de muitos de nós. Assim, várias pessoas vestiram-se como os 
sem-abrigo, distribuíram-se e permaneceram durante algumas horas nos 
cantos das ruas do Chiado e da Baixa lisboeta, exibindo dois objetos: um 
cartaz  com  as  palavras  “Orçamento/2013”  e  um  espelho.   

Do mesmo modo, em Julho de 2012, o STAL (Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Administração Local e Regional) organizou um protesto 
contra o corte dos subsídios de férias durante o qual dezenas de funcionários 
públicos montaram um autêntico cenário balnear em frente do Ministério das 
Finanças. Deitados em toalhas de praia, protegidos por chapéus-de-sol e à 
beira de uma piscina de plástico, os funcionários públicos desfrutaram 
durante algumas horas da única praia que, segundo os próprios, estaria ao 
alcance das suas posses.  

Vários investigadores observam o recurso à teatralidade como uma das 
principais características destes novos agentes de ação coletiva: 

They involve non-traditional and highly theatrical forms of direct action protest. 
Younger activists are also characteristically drawn to more non-conventional forms 
of   direct   action   protest,   involving   creative,   expressive   or   violent   repertoires   (…)  

mass direct actions are complex cultural performances that allow participants to 
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communicate symbolic messages to an audience, while also providing a forum for 
producing and experiencing symbolic meaning through embodied ritual practice2. 

Como nos mostra o último exemplo, na atualidade, este tipo de práticas 
também tem vindo a ser adotado por organizações de carácter institucional 
como os sindicatos. Por outro lado, há que constatar que este género de ações 
não é uma novidade. Pelo contrário, consistem numa herança dos 
movimentos sociais que protagonizaram a cena política das primeiras 
décadas da segunda metade do século XX e que ficaram marcados pela forte 
dimensão lúdica do seu repertório, materializada em práticas como o 
happening.  

Utilizado pela primeira vez por Allan Kaprow no final dos anos 50, o 
termo happening surge como forma de denominar uma nova forma de arte, 
emergente nessa época.  

A Happening is an assemblage of events performed or perceived in more than one 
time and place. Its material environments may be constructed, taken over directly 
from what is available or altered slightly; just as its activities may be invented or 
commonplace. A Happening, unlike a stage play, may occur at a supermarket, 
driving  along  a  highway,  under  a  pile  of   rags,  and   in  a   friend’s  kitchen,   either  at  

once or sequentially. If sequentially, time may extend to more than a year. The 
Happening is performed according to plan but without rehearsal, audience, or 
repetition. It is art but seems closer to life3.  

A análise das ações descritas neste capítulo permite-nos constatar a 
presença de algumas das características evidenciadas por Kaprow, como a 
rejeição do espaço artístico convencional, a ausência de ensaios e de 
audiência. Além disso, a flexibilidade e espontaneidade que as caracteriza 
propicia que seres que não participaram do processo de criação da ação sejam 
integrados nela (ainda que involuntariamente), quando da sua realização. A 
ação   “Plataforma   15   de   Outubro   devolve   prendas   de  Natal   ao   Governo” é 
disso um exemplo. Através da sua descrição é possível observar como os 
polícias, que a determinada altura decidem levar os presentes de Natal para 
dentro do edifício do Ministério das Finanças, se transformam em performers 
involuntários da ação.  

                                                        
 
2 Feixa, Carles, Pereira, Inês e S. Juris, Jeffreys. Global  citizenship  and  the  “New,  New”  social  
movements: Iberian Connections. Young Nordic Journal of Youth Research. Los Angeles, 
London, New Delhi, Singapore and Washington: SAGE Publications. Vol.17. p 421-442,  2009, 
p. 427. 
3 Kaprow, Allan Kaprow. Some Recent Happenings (1966). New York:. Ubu Classics. 2004, p. 4. 
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No entanto, apesar de as ações em análise não consistirem numa 
novidade dos movimentos sociais contemporâneos, estas conservam algumas 
especificidades que acredito valer a pena analisar.  

Estas especificidades devem-se à relação de interdependência que, na 
atualidade, ações deste género mantêm com as novas tecnologias, 
nomeadamente com a Internet, algo que afeta significativamente a sua 
conceção, realização e receção.  

Em primeira instância, há que ter em consideração a denominação que 
os seus próprios promotores atribuem a estes eventos: flashmob. Segundo Bill 
Wasik, organizador do primeiro flashmob de que se tem conhecimento: 

“Flash  mobs  are  gatherings  of  people,  somewhere  in  physical  space  that  last  for  10  

minutes or less. They are brought together via email or text message. Then everyone 
disperses  and  leave”4. 

Segundo Georgiana Gore, o primeiro flashmob bem-sucedido (teria 
havido uma primeira tentativa frustrada, também organizada por Wasik) 
ocorreu em Junho de 2003, num centro comercial nova-iorquino, quando mais 
de 100 pessoas convocadas por mensagens telefónicas se juntaram no 9.º 
andar, reunindo-se em volta de um tapete com o valor de 10 000 dólares. 
Durante dez minutos discutiram entre si e com os vendedores sobre o tipo de 
tapete que melhor se adequaria a todos e que melhor expressaria o amor 
daquela comunidade momentânea, para logo em seguida dispersarem5.  

Wasik observa o flashmob como uma espécie de demonstração do poder 
das novas tecnologias que, longe de se restringirem à criação de comunidades 
de matriz virtual, são também capazes de as concretizar fisicamente. Esta 
perspetiva assenta numa relação de causa-efeito que observa o flashmob, ou 
seja o ajuntamento de pessoas, como um meio para atingir um fim, sendo este 
o de demonstrar o poder das novas tecnologias.  

No entanto, em pleno exercício de autopromoção, as novas tecnologias 
revelam-se também promotoras dos três princípios principais defendidos 
pelos movimentos sociais contemporâneos: democratização, descentralização 
e horizontalidade.  

As novas tecnologias promovem a democratização da ação porque é 
através de meios de comunicação como a Internet ou os telemóveis que se dá 

                                                        
 
4 Bill Wasik Introduces Flash Mobs. YouTube. 23 de abril de 2012. Web: 20 Jan 2013. 
5 Gore, Georgiana. Flash Mob Dance and the Territorialisation of Urban Movement, 
Anthropological Notebooks.sl: Slovene Anthropological Society, pp.125-131.2010. p.125. 
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a divulgação do evento, dos seus objetivos e se faz o apelo à participação da 
população. É ainda através das novas tecnologias que o possível participante 
terá acesso à informação acerca das ações que irá executar ou objetos que 
deverá levar, como pode ser constatado através do excerto, presente na 
convocatória do flashmob “Violento  é  o  Orçamento/2013”:  “A  ideia  é  simular  a  
situação do sem-abrigo, trazer um cartão para nos deitarmos na rua, sacos 
com os nossos pertences, um cartaz  referindo  ‘Orçamento/2013’  e  um  espelho  
que  possamos  mostrar  às  pessoas  que  nos  veem”6. 

É, então, a circulação desta informação, assim como de outra, relativa ao 
local e horário da ação, que faz que a mesma se democratize, ou seja, se torne 
acessível a todos (ou a quase todos) aqueles que nela desejarem participar.  

As novas tecnologias também potencializam a descentralização da ação, 
possibilitando a sua reprodução no espaço e no tempo. Assim, uma mesma 
convocatória pode desencadear uma simultaneidade de ações teatrais ou 
performativas em várias cidades, países ou continentes que, pensadas e 
estruturadas enquanto uma unidade, constituem um espetáculo à escala 
mundial – o que designarei por espetáculo glocal.  

A dificuldade de sincronização deste género de ações e de coordenação 
entre os seus agentes torna-se, contudo, a principal causa da pouca frequência 
deste tipo de fenómenos. No entanto, a inexistência de eventos em simultâneo 
não é sinónimo de inexistência de interação entre estas ações e os seus 
criadores. Pelo contrário, várias das ações em análise surgem como 
reproduções ou recriações de outras ações já realizadas. O já referido flashmob 
“Violento   é  o  Orçamento/2013” talvez seja o melhor exemplo disso, uma vez 
que uma ação de características similares tinha sido já realizada em Dezembro 
de 2011 por um grupo de ativistas auto-intitulado de Wall-Ballon – A bolha. A 
ação não foi, contudo, reproduzida integralmente, comportando algumas 
diferenças, tais como a introdução do elemento espelho ou das palavras escritas 
no  cartão  que  cada  “sem-abrigo”  levava  consigo.  Em  vez  de  “Orçamento/2013”  
os  cartazes  de  2011  continham  as  palavras  “Eu  sou  o  teu  Futuro”.   

Por outro lado, também a ideia da entrega ou devolução de prendas a 
entidades governamentais não é nova. Durante as minhas pesquisas pude 
constatar   que   dois   anos   antes   da   ação   “Plataforma 15 de Outubro devolve 
prendas  de  Natal  ao  Governo” já os Precários Inflexíveis tinham construído 
um grande presente de Natal no qual foram escritas mensagens à ministra do 
                                                        
 
6 Flashmob OE/2013 Violento é o Orçamento/2013.Facebook. 28 Nov. 2012. Web:12 Dez.2013. 
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Trabalho e da Segurança Social. Segundo estes, o presente representaria a 
dívida acumulada pelos falsos trabalhadores independentes (trabalhadores a 
recibos verdes), consistindo a ação no próprio ato de entrega, ou devolução, 
dessa mesma dívida no Ministério do Trabalho e Segurança Social. Do mesmo 
modo, os organizadores da manifestação de 15 de Setembro de 2012, auto-
intitulados de Que se Lixe a Troika, alguns dias antes dessa data resolveram 
oferecer malas aos representantes do FMI em Portugal, convidando-os a 
abandonar o país com elas. À semelhança das ações da Plataforma 15 de 
Outubro e dos Precários Inflexíveis, as malas dos Que se Lixe a Troika 
também exibiam palavras que, segundo os organizadores, denunciavam tudo 
aquilo que a presença do FMI trouxera ou agravara em Portugal, tal como a 
pobreza ou o desemprego.  

Assim, pode ser constatado que a apropriação e a transformação da 
ideia do outro não parece consistir num problema ou até num tópico 
merecedor de grande reflexão para o ativista. O objetivo com que o mesmo 
adota determinados elementos pertencentes a ações passadas, quer tenha 
participado nelas, quer não, prende-se meramente com questões do foro 
estratégico e muito pouco com conceitos como, por exemplo, a originalidade.  

Assistimos, então, ao nascimento de uma espécie de fórmulas que, 
depois de captadas por um outro elemento tecnológico – o vídeo – e colocadas 
em circulação no espaço virtual, se encontram ao alcance de todos aqueles 
que delas se quiserem apropriar e transformar. Como nos diz Georgiana 
Gore, filmado e colocado no YouTube, o evento retorna ao meio onde foi 
criado, numa espécie de fluxo circular, dando origem a um work in progress 
ininterrupto entre seres que nunca se viram ou sequer conheceram7. Desta 
forma, a identidade autoral da obra é perdida para sempre, dando origem a 
um evento em permanente mutação, participado e criado por todos.  

Por outro lado, é importante frisar que, se este fenómeno surgiu de uma 
forma quase inconsciente e sistémica, ele tem sido transformado 
intencionalmente num método adotado por vários ativistas para criar as suas 
ações. Por exemplo, há cerca de um mês foi-me reencaminhada a seguinte 
mensagem via Facebook: 

 (…)  I  called  a  meeting  – the proposal being that one day, with a common action on 
a common theme, activists in many European cities would take to the streets and 

                                                        
 
 7 Gore, Georgiana (2010). Flash Mob Dance and the Territorialisation of Urban Movement. 
Anthropological Notebooks.sl: Slovene Anthropological Society, pp.125-131. 
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jointly publicize this action. In the morning we agreed on this concept and in the 
evening we brainstormed our first joint action – the capitalism last Christmas carol 
tour. London has held their first rehearsal, Madrid is preparing theirs and now the 
first rehearsal will take place in Berlin. 

WELCOME! This Thursday, 22.11.12 at 5pm in the Rykestr. 10.  

Here  is  a  pad  (…)  where  the  ideas  can  be  collected  beforehand,  or  just  come  along  on  

the day,  and  we’ll  write  the  songs  together:   

http://titanpad.com/capitalismlastchristmas.  

A mensagem foi enviada por um grupo de ativistas que tem por 
objetivo a criação de uma ação internacional e utiliza a Internet não apenas 
como meio de divulgação, mas também como espaço de conceção da 
própria ação.  

De acordo com a fórmula original do flashmob, as novas tecnologias são 
utilizadas como um meio de difusão, promotor da participação da população 
na realização de uma ação previamente criada por uma determinada entidade 
individual ou coletiva. O participante do flashmob é, assim, considerado como 
um mero executante de uma ação criada por outrem, encontrando-se 
impedido de participar na sua conceção. Encontramo-nos, então, perante um 
modelo espectacular democratizante e descentralizado mas ainda hierárquico, 
já que assente numa diferenciação de papéis imposta, entre criador e 
participante.  

Porém, através da leitura da mensagem acima citada, pode ser 
constatado que ao invés de restringir a criação da ação aos seus membros, este 
grupo encontrou uma forma de alargá-la a todos aqueles que nela quiserem 
intervir. Através de um programa de Internet, cada um pode propor, sugerir 
ou acrescentar novas ideias à ação coletiva, contribuindo para a conceção e 
realização desta ou de outras ações que lhe sejam simultâneas ou posteriores. 
E, desta forma, parece termos chegado a uma nova aceção de processo 
criativo, em rede, democrático, descentralizado e onde a afirmação da 
individualidade de cada um parece não entrar em choque com os princípios 
de não-diferenciação, característicos das estruturas de cariz horizontal – um 
work in progress global (ou glocal?). 

 
2. Ações emergentes da performatividade do evento dos movimentos 

sociais contemporâneos 

São vários os episódios que, desde o início da onda de protestos em 
análise, têm vindo a ocupar as manchetes dos jornais, assim como as 
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memórias dos que os presenciaram ao vivo, na televisão ou pela Internet. 
Estes episódios são sintetizados em imagens fugazes como a do rapaz que, 
durante a manifestação de 15 de Outubro de 2011, subiu a um dos leões do 
edifício da Assembleia da República, mostrou à multidão um jornal com a 
cara do primeiro-ministro estampada na primeira página e o queimou, 
desencadeando o processo de tomada de posse da escadaria pelo povo; a 
cantora lírica que, durante as celebrações do aniversário da implantação da 
República, a 5 de Outubro de 2012, irrompeu pelo Pátio da Galé e aí cantou 
Firmeza, de Fernando Lopes-Graça; os quatro jovens que se despojaram das 
suas vestes frente ao cordão policial que se formou no dia em que se tentou 
cercar o Parlamento, a 15 de Outubro de 2012; a rapariga que abraçou um 
polícia8; a pen-drive de cartão gigante incendiada; o sofá queimado; as pedras 
da calçada arrancadas no dia 14 de Novembro, etc.  

Denomino estes episódios de ações-fenómeno, de erupções de vida e 
criatividade derivadas de uma performatividade característica do evento 
promovido pelos movimentos sociais contemporâneos. Como forma de o 
justificar, recorro à conceção de performance de Eleonora Fabião: 

Chamo   as   ações   performativas   de   programas   (…).   O   performer não 
improvisa uma ideia: ele cria um programa e programa-se para realizá-lo. 
Ao agir seu programa, necessariamente, des-programa seu organismo e seu 
meio. Trata-se de experimentações,   de   ações   “extra-quotidianas”,   da  
vivência de estados psicofísicos alterados que disseminam dissonâncias 
diversas   (…).   Esta   é   a   meu   ver   a   grande   força   da   performance: des-
autonomizar a relação do cidadão com a polis; do agente histórico com o 
seu contexto; do vivente com o tempo, o espaço, o corpo, o outro e consigo 
mesmo9. 

Numa breve análise às manifestações tradicionais, hoje em dia 
organizadas pelas organizações sindicais, podemos considerá-las 
“programas”   estruturados   no   sentido   de   serem   cumpridos. Decididos e 
concebidos pelos dirigentes sindicais, estes eventos de protesto têm origem 
em estruturas hierárquicas. Caracterizam-se pela unidade cromática e icónica 
dos cartazes e bandeiras distribuídos pelos seus intervenientes, pela repetição 
de um pequeno repertório de palavras de ordem e pela monotonia do ritmo 

                                                        
 
8 Estas ações foram respetivamente protagonizadas por Rogério Ramos, Ana Maria Pinto, 
Inês, Daniel e Eloy e Adriana Xavier. 
9 Fabião, Eleonora. Performance, Teatro e Ensino. Poéticas e Políticas da interdisciplinaridade. 
In: Cartografias do Ensino do Teatro. sl: Edufu.p.61-72. 2009, p. 63. 
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associado às mesmas. Tendo por fim a unificação ideológica, estas 
manifestações promovem a uniformização das massas, deixando pouco 
espaço para a ação individual.   

Por outro lado, a rigorosa organização do desfile e a rígida delimitação 
do espaço e tempo do evento, previamente comunicados às entidades 
vigentes, reforçam o seu carácter institucional e incluem-no na rotina da 
cidade. Estamos, assim, perante uma encenação controlada de um guião, que 
não permite a erupção de acontecimentos não premeditados.  

Pelo contrário, a manifestação convocada pelos movimentos sociais 
promove a diversidade, em detrimento da uniformização. O processo tem 
origem em assembleias populares onde os participantes decidem em conjunto 
o tipo de cartazes a utilizar e a rota da manifestação. Os manifestantes são 
convocados através de uma página criada online, promotora do evento, 
acessível a todos e para a qual cada indivíduo pode, se assim o quiser, enviar 
vídeos, imagens ou textos. O espaço virtual torna-se, assim, mais uma vez, 
local de partilha de ideias, ideologias ou testemunhos, promovendo a 
heterogeneidade da massa humana que irá enformar a manifestação. Ao 
mesmo tempo possibilita a reprodução do protesto noutros pontos 
geográficos. 

O repertório de ação dos novos movimentos sociais também é mais 
vasto que o dos movimentos sindicais. Fazendo uso de alguns elementos 
tradicionais de cariz espetacular como a repetição de palavras de ordem, por 
exemplo, os movimentos sociais têm vindo a revelar-se mais criativos na 
criação das mesmas, cruzando slogans de contestação recorrentes com ritmos 
de canções conhecidas pela população e fazendo-as acompanhar de 
coreografias.  

Tiago Castelhano, membro da Plataforma 15 de Outubro, reconhece a 
intencionalidade estratégica presente na utilização destes artefactos 
espetaculares, embora enfatize que a sua criação tem uma origem coletiva e 
espontânea:         

As palavras de ordem surgem de muitos sítios. Por exemplo, aquela que 
tem por base a música do António Variações foi criada por um companheiro 
que faz parte de uma claque de futebol. Ele diz-nos sempre que devemos 
usar músicas que se costumem cantar em claques de futebol porque caem 
no ouvido e incorporam mais facilmente as palavras de   ordem   (…).  
Normalmente quem leva o megafone é que decide a sequência das palavras 
de  ordem  (…)  às  vezes  é  aleatória,  outras  vezes  não.  Por  exemplo,  quando  
estamos a chegar ao fim da manifestação às vezes recorre-se a uma 
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coreografia que pressupõe que todos andemos para trás, que se faça uma 
pausa  para  depois  correr  para  a   frente…  Isso  cria   impacto  ao  chegar   (….).  
Às vezes eu entrego o megafone a quem quiser gritar. Por exemplo, durante 
o  15  de  Setembro  foi   isso  que  aconteceu…  As  pessoas  vinham  e  pediam  o 
megafone10. 

Ora, é neste sentido que considero a manifestação promovida pelos 
movimentos   sociais   como   um   “programa”   que   contém   em   si   mesmo   a   sua  
própria desprogramação. Isto é, cada um destes eventos é meticulosamente 
concebido, planeado e organizado pelos membros dos movimentos sociais, 
como um programa, segundo a conceção de Fabião. Porém, não se trata de 
um programa rígido e controlado, como as ações de protesto organizadas 
pelas organizações sindicais. Pelo contrário, o programa concebido pelos 
movimentos sociais incorpora espaços de tempo vazios e indeterminados, 
disponíveis para serem preenchidos pelas ações espontâneas dos 
manifestantes.   

Por outro lado, a interação entre o forte apelo à participação e incentivo 
à expressão individual promovidos durante o processo de organização da 
ação de protesto e o recurso a elementos espetaculares recorrentes nas 
manifestações tradicionais são geradores de um sentimento de apropriação do 
evento por parte de todos aqueles que o integram. Ao contrário do que 
acontece durante as manifestações tradicionais, organizadas por organizações 
sindicais, o manifestante não é um mero ator, executante de um guião, de 
autoria alheia. Pelo contrário, este transforma-se em performer e criador das 
suas próprias ações que, consequentemente, preenchem os espaços de tempo 
vazios e indeterminados do evento.  

Por outro lado, apesar de, na grande maioria das vezes, o evento de 
protesto ser, de acordo com a lei, comunicado às autoridades vigentes pelos 
seus promotores, este vai muitas vezes além da delimitação temporal e 
espacial prevista. Assim, a distensão do tempo do evento transforma-se num 
agente promotor da alteração dos estados psicofísicos dos seus intervenientes, 
favorecendo a erupção do que anteriormente foi denominado de ações-
fenómeno.   São   as   “dissonâncias”   ou   “ações   extra-quotidianas”,   de   acordo  
com a conceção de Fabião. 

Por fim, estas ações extra-quotidianas são responsáveis pela rutura com 
o carácter repetitivo, monótono e controlado que caracteriza os eventos de 

                                                        
 
10  Castelhano, Tiago. Entrevista. 30 Out. 2012. 
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protesto tradicionais. Consequentemente, são estas ações que desemolduram 
a manifestação do cariz institucional que hoje lhe está reservado. 

Imprevisíveis e singulares, estas ações surgem como explosões de vida, 
que rompem com o carácter representacional que se encontrava vinculado à 
manifestação tradicional, contribuindo para a consciencialização do poder 
efetivo do povo e espoletando ações coletivas que criam ruturas, não apenas 
no programa do evento de protesto, mas na rotina de funcionamento da 
cidade.  

Um exemplo paradigmático consiste no episódio que se deu durante o 
protesto de 15 de Setembro de 2012, dia que não ficará marcado apenas pela 
adesão massiva de manifestantes mas também pela sua apropriação do 
espaço da cidade. Recusando-se a permanecer no local marcado para finalizar 
a manifestação – Praça de Espanha –, a massa de gente ganhou autonomia. 
Respondendo espontaneamente às letras gigantes, e ainda frescas, que 
alguém grafitara com spray numa parede qualquer – “Todos  a  São  Bento”  –, 
os manifestantes, sem autorizações de qualquer espécie, inundaram as 
avenidas e as estradas, abrindo caminho por entre o trânsito, para só pararem 
quando chegados ao seu destino de eleição: a Assembleia da República.      

 

3. Grandolando: movimento, acção, transformação 

No decorrer deste artigo tenho vindo a proceder a uma tentativa de 
análise e sistematização de algumas das ações que, desde 2011, têm vindo a 
marcar a cena de protesto portuguesa. 

Pelo recurso à teoria da arte, nomeadamente do teatro e da performance, 
distinguiram-se ações premeditada e intencionalmente concebidas como 
dispositivos propagandísticos de outras de carácter mais espontâneo e 
efémero, emergentes em contexto de protesto. Do mesmo modo, as 
manifestações sindicais foram observadas como encenações teatrais 
controladas por oposição à natureza imprevisível dos eventos de protesto 
performáticos organizados pelos movimentos sociais. Pretendeu-se, deste 
modo, abrir caminho para uma discussão mais profunda acerca da relação 
entre a estrutura espetacular de determinado evento e a sua eficácia política. 

No entanto, é importante frisar que existe uma volatilidade característica 
não só de cada um destes eventos, mas das próprias entidades que os 
promovem dificultando muitas vezes a sua inclusão em categorias de 
classificação estáveis ou definitivas. O episódio que se segue é disso um 
exemplo paradigmático. 



Vera Soares 
 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 
13-15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 
 

332 

Na manhã de 15 de Fevereiro de 2013, um grupo de cidadãos invadiu o 
edifício da Assembleia da República e começou a cantar, interrompendo a 
intervenção do primeiro-ministro durante a sessão plenária. O grupo cantou 
“Grândola,  Vila  Morena”, símbolo de revolução e democracia em Portugal.  

Proibida durante o período ditatorial, a canção da autoria do cantor 
revolucionário Zeca Afonso refere-se principalmente ao sentimento de 
fraternidade das pessoas de uma pequena vila alentejana, ao mesmo tempo 
que enaltece o poder do povo. Esta foi também a canção escolhida pelo MFA 
como uma das senhas da revolução que pôs termo ao regime do Estado Novo, 
sendo transmitida pela rádio às 0 horas e 20 minutos do dia 25 de Abril de 
1974. 

Os  indivíduos  que  cantaram  “Grândola,  Vila  Morena” em 2013, durante 
a sessão plenária do Parlamento, pertencem ao grupo de ativistas Que se Lixe 
a Troika, que concebeu a ação como manobra publicitária para o protesto de 2 
de  Março  de  2013:  “Que  se  Lixe  a  Troika,  o  Povo  é  quem  mais  Ordena”.   

Assunto de primeira página nos jornais e transmitida por diversas vezes 
pela televisão, a ação circulou pelas redes sociais virtuais a um ritmo 
frenético, viralizando-se e escapando, dessa forma, ao controlo dos seus 
organizadores.  

Durante   as   duas   semanas   seguintes,   “Grândola,   Vila   Morena” foi 
cantada todos os dias, por todo o país. Depois do primeiro-ministro, muitos 
outros membros do Governo viram os seus discursos interrompidos pela 
mesma canção. Manifestantes de todas as idades e backgrounds, estudantes, 
trabalhadores, desempregados, reformados, politicamente engajados ou não, 
começaram a surgir cada vez que um político aparecia em algum lugar.  

O fenómeno chegou, mesmo, a atravessar fronteiras: a 16 de Fevereiro, a 
“Grândola” foi cantada por manifestantes espanhóis durante uma 
manifestação em Madrid e várias versões da canção, originárias de vários 
países, começaram a circular em território virtual.  

Na maioria das vezes, os protestos não eram sequer organizados com 
antecedência por uma estrutura conhecida ou previsível. Pelo contrário, por 
vezes começavam subitamente, por impulso: uma única pessoa levantava-se 
durante uma conferência ou evento do género, começava a cantar os 
primeiros versos da letra da canção e, imediatamente, um coro popular 
entrava em ação. Como a jornalista Leonete Botelho afirma, no seu artigo 
“Grândola  Viral”,  para  o  jornal  Público:  



Teatralidade e performatividade na cena de protesto contemporânea dos movimentos sociais 
portugueses 

 

333 
 

(…)  Os protestos dispersos que recebem governantes ao som de “Grândola, 
Vila  Morena” contêm em si a semente do incontrolável. (...) Têm o poder 
atómico e viral da Internet, porque se reproduzem em átomos múltiplos, 
dispersos e imprevisíveis. De boca em boca, de ecrã em ecrã, usando apenas 
o poder da palavra, da rede e da imaginação11. 

Assim, estes eventos surgem como ações singulares, parte de um 
organismo, um sistema vivo que é apenas a incansável, imprevisível e sempre 
em movimento vontade popular. Continuamente reproduzidas, espacial e 
temporalmente, física e virtualmente, estas ações espontâneas sobrepõem-se e 
reproduzem-se como cópias fiéis ou recriações.  

Numa tentativa de analisá-las estruturalmente segundo os princípios da 
democracia participativa, como procedi em relação às ações performativas 
intencionalmente criadas pelos movimentos sociais, deparei-me com uma 
impossibilidade. Isto, uma vez que estas não possuíam qualquer tipo de 
estrutura.  

Estes eventos vão além de ações intencionalmente concebidas e 
estruturadas, como o flashmob, uma vez que não têm por objetivo promover a 
democracia participativa, assumindo-se como a própria expressão da 
democracia participativa. Isto, uma vez que, em primeira instância, a canção 
“Grândola,  Vila  Morena” é em si mesma um símbolo da democracia, presente 
na memória coletiva portuguesa. Daí que o ato de cantar ou ouvir cantar a 
“Grândola”   se   assuma   como   gerador   de   um   sentimento   de   unificação,  
produto de um significado comum ao povo português: a celebração da 
democracia.  

Além disso, por contraste com o flashmob, estas ações não são 
democratizadas pelas novas tecnologias, uma vez que não existe qualquer 
intencionalidade, por parte de uma entidade individual ou coletiva, de 
promover a participação através de um evento. Pelo contrário, foram as 
pessoas que se apropriaram do evento, enquanto exerciam os seus direitos 
democráticos. 

Entretanto, durante os 15 dias de intervalo entre a ação dos Que se Lixe 
a Troika no Parlamento e o protesto de dia 2 de Março deixou de se dizer 
“Vamos  cantar  a  Grândola”  para  se  dizer  “Vamos  grandolar”.   

A conversão do substantivo em verbo é significativa, no sentido em que 
traz a canção do passado para o presente, reinventando o seu significado: 

                                                        
 
11 Botelho, Leonete. Grândola Viral. Público. 20. Fev. 2013. Web: 21 Fev. 2013.  
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como   substantivo,   a   “Grândola” é apenas um símbolo da revolução, 
celebração   de   um   episódio   histórico.   Como   verbo,   “grandolar”   assume-se 
como ação para a revolução futura. A partir de então, o ato de cantar a canção 
deixou de consistir apenas numa celebração da democracia para se afirmar 
como evento presente, potencialmente transformador. 

Por fim, é a diversidade e imprevisibilidade dos episódios mencionados 
ao longo deste artigo que me permitem observar os movimentos que se 
encontram na sua origem, como agentes que não só pretendem a 
transformação como a incorporam em toda a sua volatilidade e organicidade. 
Contrario, assim, o discurso corrente que os denomina de movimentos 
inorgânicos. 

Refiro-me a uma definição de organicidade que difere daquela que, 
recorrentemente, se encontra presente nos dicionários e enciclopédias, que é 
observada como sinónimo de organização e serve para descrever o 
funcionamento de um dado sistema com uma estrutura organizada, causal e 
previsível. Refiro-me, pelo contrário, a uma definição de orgânico 
genericamente utilizada para descrever processos ligados à vida ou a 
substâncias originadas nestes processos. Fenómenos e processos vivos são 
maleáveis e imprevisíveis, como o comprovam os organismos sujeitos ao 
nascimento e à morte, como a própria Natureza que se renova e multiplica 
pela criação de novas espécies e se destrói à custa de cataclismos e da própria 
evolução. Organismos vivos são o lugar de relações dialécticas, de 
interdependência, e que nos fazem perder o fio à meada. Em suma são 
“programas  que  contêm  em  si  a  sua  própria  desprogramação”.   
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Estado Novo e desporto: uma perspectiva jurídico-histórica sobre a questão 

do profissionalismo 

 
Artur Flamínio da Silva e Daniela Mirante1 

 
I - Introdução 

O presente trabalho tem por objecto as relações jurídicas que se 
estabeleceram entre o Estado Novo e o desporto em Portugal. Fixamo-nos, pois, 
primordialmente e por razões óbvias, num período devidamente localizado, 
isto é, entre a aprovação da Constituição de 1933 e a revolução de 25 de Abril de 
1974.  

Além disso, numa tentativa de delimitar negativamente o tema, devemos 
adiantar que nos ocuparemos, em especial, das questões que envolvam o 
profissionalismo e o amadorismo desportivo durante esta época, olhando com 
atenção para o quadro normativo que envolveu estas duas realidades. 

Durante o período histórico escolhido será importante realçar que a 
exposição pode ser dividida em três partes: 

i) A primeira anterior a 1942/1943, onde existe uma quase completa 
“aversão”  à  regulação  normativa do desporto; 

ii) Uma segunda entre 1942/1943 e 1960, onde o desporto começa a 
sofrer  uma  “intervenção”  por  parte  do  Estado;   

iii) Uma terceira entre 1960 e 1974, onde o Estado assume a 
necessidade de estabelecer uma distinção entre o profissionalismo e o 
amadorismo2. 

                                                        
 
1 Doutorandos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, licenciados e mestres 
em Direito. O texto que ora se publica corresponde, no essencial, à comunicação apresentada no 
dia 15 de Março de 2013 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa,  com  o  título:  “Estado Novo e Desporto: uma perspectiva histórico-jurídica”  e  publicado  
sob   o   título   “Desporto e ditadura em Portugal : uma perspectiva jurídico-histórica sobre a 
questão do profissionalismo” na revista Síntese Direito Desportivo IOB, Vol. 3, n.º 15 (Outubro-
Novembro 2013), pp. 78-88. Agradecemos aos editores desta revista a gentileza de nos 
permitirem publicar o presente artigo. 
2 Cfr. Maria José Carvalho, Elementos Estruturantes do Regime Jurídico do Desporto Profissional, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2009, p. 78, considerando que existem três períodos relativos ao 
enquadramento normativo do desporto profissional em Portugal: (i) entre 1960 e 1990; (ii) entre 
1990 e 1996; (iii) 1996 e 2008.  
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II – 1.º período ( - 1942) 

Com efeito, é possível registar que até 1942 as federações viveram sob o 
desígnio de um registo particular, constituindo uma base hierárquica, de forma 
a poder dar resposta à uma necessidade de garantir a homogeneidade das 
regras que envolviam a prática desportiva3. No entanto, ainda que seja possível 
registar que, ainda que até à década de 40, o fenómeno desportivo viva num 
quadro  de  “interioridade”4, durante a década de 20 podemos identificar alguns 
textos legislativos que se dedicam, em geral, ao associativismo desportivo. 

Como bem realça José Manuel Meirim, deixemos claro que esta 
“mensagem   desportiva   passa   por   referências   diversificadas   e   nunca   por   uma  
intervenção legislativa de ordem genérica que enquadrasse a prática desportiva 
e  as  suas  organizações  no  todo  do  universo  desportivo  de  então”5. 

Entre os diplomas dignos de menção está, por exemplo, o Decreto n.º 
11651, de 7 de Maio de 19266, onde se afirma que 

“os   desportos,   devidamente   orientados   e   conduzidos,   visam a realização de 
um   processo   educativo   de   vasto   alcance   social”,   pelo   que   “a   sua   prática,  
dentro e fora dos estabelecimentos de ensino, devendo ser largamente 
aproveitada como meio de desenvolver nos seus cultores qualidades de 
carácter que o Estado não pode  descurar”.   

Alguns anos mais tarde, com a aprovação do regulamento da educação 
física nos liceus, é possível assistir-se  a  um  primeiro  discurso  de  “repulsa”  do  
Estado para com o desporto. Isto é particularmente visível, no texto do Decreto 
n.º 21 110, de  16  de  Abril  de  1932,  onde  se  declarava  que  a  “educação  física  não  
visa formar atletas. Toda a educação física que visa esta finalidade é uma 
educação   às   avessas”.   Afirmava-se, por exemplo e neste contexto, de forma 
peremptória,  a  nulidade  do  “papel  educativo”  do  futebol.  Na  verdade,  o  que  se  
                                                        
 
3 Em jeito de síntese podemos concordar com Pedro Gonçalves quando afirma que durante esta 
fase  do  associativismo  desportivo  em  Portugal  “[o]  Estado  não   tinha  qualquer   intervenção  no  
fenómeno  desportivo”,  sendo  este  “auto-regulado nos termos  de  direito  privado”.  Cf. Entidades 
Privadas com Poderes Públicos: o exercício de poderes públicos de autoridade por entidades privadas com 
funções administrativas, Coimbra, Almedina, 2005, p. 846. 
4 Expressão de José Manuel Meirim,  “O  Direito  ao  Desporto  em  Portugal:  uma  realidade  com  
história”,   I Congresso de Direito do Desporto (Coord. Nuno Barbosa e Ricardo Costa), Coimbra, 
Almedina, 2005, p. 32.  
5 A Federação Desportiva como sujeito público do sistema desportivo, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, 
p. 223.  
6 Não ignoramos a existência de outros, tais como a Lei n.º 1728, de 5 de Janeiro de 1925 ou o 
Decreto n.º 1375, de 8 de Julho de 1927, mas optamos por dar mais relevância aos diplomas que 
mais interesse colhem para a temática objecto do nosso estudo. 
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pretendia  era  “preparar  um  Portugal  novo”  e,  em  consonância,  “os  desportos  e  
jogos desportivos, visto serem a antítese de toda a educação, o programa 
proíbe-os   consequente   e   formalmente”.   Posteriormente   começa-se a construir 
todo um sistema normativo estatal que se ocupa do desporto, desde logo com a 
instituição da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, com a reforma 
orgânica do Ministério da Educação, com a criação da Mocidade Portuguesa e 
com a instituição do Instituto Nacional de Educação 7.  

 
III – 2.º período (1942/43-1960)  

Em 1942, em consonância com as intervenções estatais no quadro legal do 
desporto a que se pôde assistir, por exemplo, em Espanha 8, Itália9 e França10, é 
aprovado o Decreto-Lei n.º 32 241, de 5 de Setembro de 1942, sendo criada a 
Direcção-Geral da Educação Física, Desportos e Saúde Escolar. A ideia que 
subjazia a este diploma legal é-nos revelada pelas afirmações que o preâmbulo 
do mesmo continha. Neste sentido, enuncia-se que a finalidade  é  “criar  o  órgão  
do Estado que há-de orientar e promover, fora da Mocidade Portuguesa, a 
educação  física  do  povo  português  e  introduzir  disciplina  nos  desportos”.   

Como se pretendia almejar este objectivo? A resposta é, sem margem para 
dúvidas, esmagadora,   mas   já   esperada:   “[n]ão   se   pretende   substituir   a  
organização existente que se formou espontaneamente ou sem intervenção 
directa do Estado; pretende-se assistir àquela organização, orientar-lhe a 

                                                        
 
7 Cf. o Decreto-Lei n.º 25 495, de 13 de Janeiro de 1935, a Lei n.º 1941, de 11 de Abril de 1936, o 
Decreto-Lei n.º 26 611, de 19 de Maio de 1936 e Decreto-Lei n.º 30 279, de 23 de Janeiro de 1940, 
respectivamente. Em sentido aparentemente contrário, afirma Ricardo Serrado, em O Jogo de 
Salazar, Alfragide, Casa das Letras, 2009, pp. 65 e 66, as entidades como a Mocidade Portuguesa 
ou a Fundação Nacional para   a   Alegria   no   Trabalho   eram   apenas   “organismos   de   controlo  
social”,  mas  não  existia  a  ideia  de  aglutinar  toda  a  actividade  desportiva  portuguesa. 
8 Em Espanha, destaque-se, em pleno regime franquista, a aprovação do Decreto de 22 de 
Fevereiro de 1941 que instituiu a Delegación Nacional de Deportes. Para mais desenvolvimentos, 
veja-se   sobre   esta   matéria   Manrique   Arribas,   “Actividad   física   y   juventude en el franquismo 
(1937-1961)”,  disponível  em  (http://cdeporte.rediris.es/revista/inpress/artactividad494.pdf). 
9 De referir, neste contexto, a aprovação da Carta dello Sport, de 30 de Dezembro de 1928, em 
pleno regime fascista de Benito Mussolini. Em geral, sobre a questão do fascismo italiano cf. 
Gianfranco Colasante, “L'ʹorganizzazione   dello   sport   nel   mondo   e   in   Italia   nella   societa  
moderna”,  disponível  em  (http://www.treccani.it/enciclopedia/l-organizzazione-dello-sport-nel-
mondo-e-in-italia-nella-societa-moderna_(Enciclopedia-dello-Sport)/).  
10 Adiante-se que o Governo de Vichy também aprovou textos legais que permitiram uma 
intervenção no fenómeno desportivo, em especial, entre 1940 e 1944. Sobre estas regras 
jurídicas, cf. Grégory Mollion, Les Fédérations sportives – Le   Droit   Administratif   à   L’épreuve   de  

Groupements Privés, Paris, LGDJ, 2005, pp. 257 e ss. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/l-organizzazione-dello-sport-nel-mondo-e-in-italia-nella-societa-moderna_(Enciclopedia-dello-Sport)/)
http://www.treccani.it/enciclopedia/l-organizzazione-dello-sport-nel-mondo-e-in-italia-nella-societa-moderna_(Enciclopedia-dello-Sport)/)
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actividade e completá-la quando se mostre insuficiente nos elementos que a 
constituem”.   O   preâmbulo   do   diploma   supracitado   termina   com   uma   frase  
forte:   “[n]ada   se   tira   ao   que   existe,   sobrepõe-se-lhe alguma coisa de que se 
espera  muito  (…)”. 

Em 1943, com a aprovação do Decreto n.º 32 946, de 3 Agosto de 1943, o 
Estado coloca a última pedra sobre o sistema de intervenção jurídica desportiva 
anteriormente construído e impõe ao movimento associativo desportivo um 
quadro normativo denso e quase asfixiante11.  

Este diploma realça, desde logo, que existe uma subalternização do 
desporto em detrimento da educação física. Afirma-se, pois, no preâmbulo do 
                                                        
 
11) Vejam-se, neste contexto, os apelos de Ângelo César na Assembleia Nacional afirmando que: 
“[o]s clubes têm de ser escolas nacionais de educação física. Devem sê-lo e podem sê-lo, 
normalmente, com os réditos dos próprios desportos. Para isso é elementar que o dinheiro se 
não escoe, e eu creio que o Estado tem a obrigação de o conseguir. Nas relações internacionais 
resultantes das competições desportivas o Estado não deverá pelo menos ser árbitro ou juiz de 
linha? Diz-se que Portugal é um país de muitos doutores e de muitos analfabetos. Não deve o 
Estado entregar os desportos à direcção dos doutores. Mas deve evitar, pelo menos, que nas 
relações internacionais do desporto o País possa ser representado por analfabetos. Deve, 
sobretudo, verificar se quem representa o País tem a suficiente preparação ou devoção 
nacionalista que o torne digno de lá fora falar conscientemente como cidadão do Estado Novo 
português. É evidente que estou tratando das relações de cumprimento, de saudações, etc., e 
não das desportivas propriamente ditas. É que se verificam sempre essas duas espécies de 
relações e ambas têm vivo interesse para o prestígio da Nação. Pode o Estado desconhecer a 
caricatura de direito que é aquilo a que se chama, por exemplo, leis de foot-ball? Êste, em 
Portugal, está subordinado a uma Federação, que tem um estatuto que é uma espécie de 
Constituição e um regulamento geral que é uma espécie de Código Administrativo. A sua 
assemblea geral tem o nome velho, mas pomposo, de Congresso. Estende-se a todo o País; tem 
jurisdição no continente e ilhas; dela fazem parte associações de África. Porém, essa legislação 
tem apenas a chancela, a aprovação do Govêrno Civil de Lisboa. 
Parece-me pouco para legislar relativamente a quási todo o Império Português... 
Êste aspecto interessa à Nação, porque está directamente ligado à vida do desporto, à 
orientação das multidões que êle mobiliza, à recolha das receitas, à repartição dos lucros, à 
realização das despesas, etc. Para com alguns exemplos mostrar bem o quanto é ridículo e pode 
ser prejudicial êsse arremêdo jurídico, bastará citar o seguinte: Segundo aquela... Constituição 
política do foot-ball não está em vigor parte da nossa Constituição Política Nacional. Assim: A 
direcção da Federação tem competência para privar os cidadãos do exercício dos seus direitos. 
Pode suspendê-los dos cargos de direcção dos clubes que êles exerçam... Nenhum clube, 
nenhum jogador pode recorrer aos tribunais sem licença prévia da mesma direcção! Se o fizer, 
embora as leis do País lho permitam, sofrerá pesadas sanções. Cousas que não estão certas, que 
o Estado tem de conhecer e de acertar, a que não pode voltar as costas, que tem de olhar de 
frente e de perto, que tem de resolver. Porque desejo contribuir para tal, anunciei êste aviso 
prévio, aguardando a sua realização, em que espero poder fazer a crítica do problema e 
contribuir para que êle tenha soluções práticas, efectivas e não pessoais, simbólicas e 
transitórias. 
No Estado Novo não se devem pintar cenários, mas sim afundar alicerces e erguer sôbre êles, 
mais  firmes  e  seguras,  as  paredes  sagradas  da  velha  Casa  Lusitana.  Tenho  dito”. 



Artur Flamínio da Silva e Daniela Mirante 

Atas do I Congresso de História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal, 13-
15 de março de 2013, FCSH-UNL, Vol. II. 
 

340 

diploma:   “[o]   problema   que   em   primeiro   lugar   interessa   ao   Estado   é   o   da  
educação  física  do  povo  português”.  No  entanto,  há  uma  lógica  de  manutenção  
dos edifícios federativos, de  modo  a  que  seja  “possível  dirigir-lhes a actividade 
e orientá-los no sentido de sobreporem aos interesses clubistas o interesse geral, 
de substituir a política da vitória do clube seja como for por uma política 
desportiva de saber verdadeiramente nacional”.   

De todo modo, um dos objectivos nesse caminho passava pela 
manutenção do desporto com cariz amador. Segundo o preâmbulo do diploma: 
“(…)  deseja-se acabar com os negócios que arruínam os clubes e diminuem o 
desporto  e  os  desportistas”,  pois  bem,  a  “beleza do desporto perde-se quando 
se  converte  num  modo  de  vida”.  Nestes  termos,  justifica-se, assim, o regime de 
transferências  que  se  institui  no  presente  decreto  com  a  seguinte  afirmação:  “às  
organizações cabe assegurar aos seus desportistas o condicionamento 
indispensável ao pleno rendimento das suas faculdades físicas; mas deve-lhes 
ser vedado comprá-los e a estes vender-se”.   

Este regime de transferências estava regulado na parte III do Decreto n.º 
32   946,   em   especial,   sob   a   epígrafe   “dos   participantes nas competições 
desportivos”,  nos  artigos  58.º  e  seguintes. 

Neste diploma apenas se autorizava a participação numa competição 
oficialmente ou particularmente organizada, desde que existisse uma licença ou 
uma autorização da Direcção-Geral (cf. o artigo 58.º), em condições muito 
apertadas 12. 

 Em regra, as licenças eram concedidas aos desportistas pelas federações 
onde estes fossem filiados. No entanto, caso fossem desportistas filiados em 
clubes não pertencentes à hierarquia desportiva, poderia esta também ser 
concedida pela Direcção-Geral, bem como autorizações especiais (cf. o artigo 
58.º,   §1).   Esta   licença   era   obrigatoriamente   apresentada   ao   “júri”   ou   “árbitro”  
pelo desportista que presidisse as competições (cf. o artigo 58.º, § 3).  

                                                        
 
12) O regime aqui instituído por este decreto apresentava requisitos bastante apertados para que 
fosse  concedida  uma  licença  desportiva,  entre  eles,  segundo  o  artigo  59.º:  “a)  ter,  pelo  menos,  18  
anos de idade; b) possuir a necessária aptidão física comprovada por atestado passado 
expressamente para este efeito por médicos da Direcção-Geral ou dos respectivos organismos 
desportivos, ou ainda por qualquer médico, desde que não estejam integrados em algum dos 
elementos da organização desportiva; c) ter bom comportamento moral e civil; d) ter ficha 
médica actualizada no respectivo clube, se for caso disso; e) frequentar com assiduidade e 
aproveitamento um curso ginástica adequado; f) satisfazer os requisitos estabelecidos nos 
regulamentos   especiais   aplicáveis   à   competição”,   in   Diários   das   sessões   parlamentares   da  
Assembleia Nacional de 12 de Fevereiro de 1940, pp. 262 e ss. 
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Os desportistas que obtivessem a licença para participar na competição 
por um clube, não o podiam fazer por outro, a menos que o fizessem pelas suas 
selecções (cf. o artigo 61.º). Assim sendo, desde que se inscrevesse como 
“representante”  de  um  determinado  clube,  apenas  poderia  “transferir-se”  para  
outro clube com o assentimento da Direcção-Geral (cf. o artigo 62.º). 

As condições em que tal pudesse ocorrer eram, nos termos do artigo 62.º, 
§1, as seguintes: (i) Mudança de residência, por motivo justificado, do 
desportista para outra localidade; (ii) A existência de motivo legítimo de 
incompatibilidade com o meio; (iii) Impossibilidade, para jogador de 
comprovados recursos, de progredir por falta de condições no clube a que 
pertence. 

Estes pedidos, quando viessem a ocorrer, deveriam ser formulados à 
Direcção-Geral, no final de cada época desportiva, pela respectiva federação 
(cf., artigo 62.º, §2). Ainda assim, existiam algumas excepções: no caso de 
mudança de residência do atleta licenciado para o exercício de uma competição 
desportiva ou, em casos excepcionais, a transferência apenas era possível após o 
decurso de um período de permanência de três anos no clube onde o atleta se 
licenciou inicialmente (cf. artigo 62.º, §3). 

Realce-se também que, em regra, as transferências seriam apenas para 
clubes da mesma divisão, podendo estes até serem indicados pela respectiva 
federação (cf., artigo 62.º, §4). Por fim, ressalve-se que a infracção do regime 
legal de transferências existente consagrava a pior das penalizações 
disciplinares que, em geral, pode atingir um atleta e clube desportivo: a 
irradiação do associativismo desportivo (cf., artigo 62.º, §5). 

De acordo com o exposto, é possível verificar que os atletas eram 
completamente  “amarrados”  a  uma  condição  de  amadorismo.  As  transferências 
entre clubes eram totalmente controladas pela Direcção-Geral. O desporto como 
“modo  de  vida”  era  um  erro.  A  manutenção  da  pureza  do  amadorismo  era  uma  
virtude. 

 
IV - 3.ª fase (1960 – 1974) 

O período que precedeu a aprovação da Lei n.º 2104, de 30 de Maio de 
1960 13), que estabelece as bases para a classificação dos praticantes de desporto 

                                                        
 
13 A presente lei foi revogada pelo artigo 43º da Lei de Bases do Sistema Desportivo, aprovada 
pela Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro.  
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como amadores, não amadores e profissionais, foi rico na discussão sobre a 
profissionalização do desporto junto da Câmara Corporativa. 

Da acta n.º 78 da Câmara Corporativa resulta claro e inequívoco o 
entendimento   que   o   Estado  Novo   tem   sobre   o   desporto:   “[e]m   qualquer   dos  
casos o desporto é fundamentalmente um lazer, isto é, uma expansão entre dois 
tempos de trabalho, com o fim de mudar de preocupação, de ambiente e de 
ritmo  de  vida.   (…)  O  desporto,  porque   é  distracção,  nada   tem  que  ver   com  o  
lucro  material”.  É,  portanto,  propugnada  a  nível  estatal,  mais  que  uma  aversão  
ao profissionalismo, uma defesa do amadorismo como característica intrínseca 
ao desporto. 

O reconhecimento do profissionalismo não foi, tal como resulta das 
palavras do parecer 

(…)  mais  do  que  a  necessidade  de  uma  regularização,  na  medida  em  que  no  
Estado, sob o ponto de vista gimnodesportivo, mais deve interessar, por força, 
a prática do desporto como meio de revigoramento do corpo, do que a 
realização de simples espectáculos para entretenimento dos povos. 

A acta n.º 86 da Câmara Corporativa vai mais longe e afirma: 

 [o] profissionalismo desportivo é, pois, um facto social, e se do ponto de vista 
“desporto  puro”  ele   constitui   um  desvio,  melhor,   uma  deturpação  dos  altos  
princípios que informam a actividade desportiva, nada, porém contém em si 
que o possa tornar socialmente reprovável. 

Da   perspectiva   legislativa   parece   claro   que   “o   desporto   e   o   chamado  
profissionalismo são, em determinados aspectos, duas realidades distintas e 
que, por isso, devem, quanto aos mesmos, ser também encaradas por prismas 
diferentes”.  Neste  sentido,  a  Câmara  Corporativa  aceita 

(…)   a   posição   que   o   Governo   tomou   no   projecto   de   proposta   de lei agora 
submetido à Câmara Corporativa, o qual não só reconhece e legítima um 
profissionalismo que de facto há muito existia entre nós, acabando assim com 
situações equívocas e melindrosas, como afinal melhor defende o desporto 
amador, na medida em que os campos ficam estremados e deixa de haver 
assim lugar a indesejáveis confusões. 

Desta feita, e antes de partirmos para a análise detalhada das normas, 
esclareçamos  o  seguinte  utilizando  a  terminologia  da  Câmara  Corporativa  “(…)  
a regra geral no campo desportivo nacional continua, pois, a ser o 
amadorismo”.  Noutra  passagem  encontramos  a  mesma  mensagem 

 (...) para além dessa regularização, onde ela se mostre inevitável, ao Governo 
só interessa naturalmente o desporto não como actividade profissional, mas 
como factos de desenvolvimento físico e moral, e daí que ao estabelecer o 
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amadorismo como regra se reserve o direito de fixar as actividades cuja 
prática será consentida a profissionais e subsidiados. 

Vejamos como se materializaram estes princípios no texto legal que 
instituiu o profissionalismo. A Lei n.º 2104, de 30 de Maio de 1960 é um 
diploma normativo que se estrutura em nove bases, as quais correspondem, no 
essencial e em estrutura, à divisão das matérias por artigos. 

A primeira base estabelece as categorias de praticantes desportivos 
existentes no nosso ordenamento, dividindo-os entre i) amadores, ii) não 
amadores e iii) profissionais. Nesta sequência, as três bases seguintes dedicam-
se, respectivamente, à definição das categorias acima mencionadas. Analisemos 
o que se dispõe naquele texto. 

Na base II encontramos no seu número 1º conceito de desportista amador, 
sendo  o  mesmo  definido  como:  “(…)  praticantes  que  não  recebam  remuneração,  
nem aufiram, directa ou indirectamente, qualquer proveito material pela sua 
actividade   desportiva”.   A   tónica   da   definição   parece   assentar,   portanto,   na  
ausência de qualquer proveito ou ganho material resultante da prática da 
actividade.  

Por conseguinte, vem o n.º 2 delimitar negativamente o que se considera 
preencher o tipo   de   “remuneração   ou   proveito   material”.   Deste   modo,   o  
legislador exclui do conceito as seguintes realidades: 

i) Os prémios atribuídos aos vencedores em competição, desde que 
não tenham por base a filiação do atleta. Ou seja, apenas se afasta do campo do 
conceito os prémios conferidos em virtude do mérito demonstrado, pelo que 
todos os outros serão tidos como remuneração; 

ii) O fornecimento do equipamento indispensável atribuído com 
vista à prática da modalidade; 

iii) O custeamento das despesas de transporte, alimentação e 
alojamento dos praticantes em estágio ou que se desloquem em sua 
representação; 

iv) A indemnização dos ordenados e salários perdidos; 
v) A subvenção para estudos ou preparação profissional em 

estabelecimentos oficiais; 
vi) Os pagamentos das despesas de seguro pela prática da 

modalidade ou das viagens a que esta obrigue. 
A norma legal é, por conseguinte, bastante exaustiva na determinação do 

preenchimento do conceito de remuneração ou proveito material, não dando 
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margem de manobra à obtenção de quaisquer benefícios sem que isso obrigasse 
a uma mudança forçosa na classificação do atleta. 

Os praticantes não amadores são, por seu turno, definidos na base III nos 
seguintes termos: aqueles que, não fazendo da actividade desportiva profissão, 
por ela recebam apenas pequenas compensações materiais, unilateralmente 
fixadas pelos organismos que representam.14 A pedra de toque para esta 
classificação está na conjugação de dois elementos cumulativos, um formulado 
pela negativa e outro pela positiva: em primeiro lugar, o atleta não pode ter 
como profissão a praticada actividade desportiva, por outro lado, apenas pode 
receber por aquela pequenas compensações materiais e que sejam 
unilateralmente fixadas pelos organismos que representam. 

Por último, a base IV vem definir como profissionais os praticantes 
remunerados pela sua actividade desportiva. 

Denota-se, portanto, no texto legal, toda uma preocupação em organizar 
os praticantes de modalidades desportivas dentro de categorias bem 
delimitadas e definidas, não deixando lugar a vazios indeterminados: um atleta 
será amador, não amador ou profissional. 

Uma vez apresentadas as categorias existentes de praticantes desportivos, 
vem a base V estabelecer quais as modalidades desportivas que cada categoria 
pode praticar. A previsão legal pode ilustrar-se do seguinte modo: 

 

 Futebol Ciclismo Pugilismo 

As que 
vierem a ser 
fixadas pelo 
Ministro da 
Educação 
Nacional 

Todas as 
outras 

Amadores Omisso Omisso Omisso Omisso Omisso 

                                                        
 
14 O   n.º   2   da   base   dispõe   o   seguinte:   “Quando   essas   compensações   revestirem a forma de 
subsídio com carácter de regularidade e permanência, o seu limite máximo será fixado pela 
Direcção-Geral da Educação Física, Desportos e Saúde Escolar.  
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Não 
Amadores 

Sim Sim Sim Sim Não 

Profissionais Sim Sim Sim Sim Não 

 
E quanto aos amadores? Que modalidades podem estes praticar? O texto 

legal é omisso quanto a este aspecto, abrindo portas a interpretações distintas15. 
A base VI divide-se em três números. O n.º 1 estabelece a obrigatoriedade 

de reduzir a escrito e registar nas respectivas federações os acordos celebrados 
com os praticantes profissionais. Por outro lado, versa sobre o que deve ser 
regulado nos referidos acordos, a saber: 

i) Os direitos e obrigações dos interessados; 
ii) O início da execução e a data do seu termo; 
iii) A remuneração; 
iv) Quaisquer outras condições, desde que não violem as disposições 

legais e as que vierem a ser estabelecidas através de convenção colectiva, 
despachos e portarias de regulamentação de trabalho. 

Por seu turno, estabelece o n.º 2 a obrigação dos organismos desportivos 
que utilizem praticantes amadores e não amadores comunicarem às respectivas 
federações esse facto, para que possam ser realizados a qualificação e registo 
devidos.  

                                                        
 
15 A acta n.º 78 da Câmara Corporativa explica o que ficou obscuro no texto legal, dizendo o 
seguinte:   “[o]   âmbito   do   profissionalismo   foi   outro   aspecto   que   teve   de   ser   naturalmente  
considerado. Dentro dessa orientação, procurou-se ir ao encontro das realidades e, portanto, 
entendeu-se, para já, que somente certas modalidades desportivas – o futebol, o ciclismo e o 
pugilismo – poderiam ter praticantes profissionais ou não amadores e as outras – todas as 
outras – seriam  rigorosamente  praticadas  por  amadores”.  Por  seu  turno,  a  acta  n.º  86  propunha  
uma nova redacção para a norma, que não obstante não ter sido a adoptada é bem mais clara: 
“1.  É  admitida  a  prática  desportiva  a  profissionais  e   subsidiados  nas  modalidades  de   futebol,  
ciclismo e pugilismo e nas que, ouvida a Junta Nacional da, Educação, vierem a ser fixadas em 
portaria pelo Ministro da Educação Nacional. 
2. Em todas as outras modalidades os praticantes serão amadores, sendo vedado que 
participem nas respectivas competições aos profissionais e subsidiados das modalidades em 
que são admitidos, enquanto não se mostrar cancelado o respectivo registo.” 
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É na sequência do registo anteriormente referido que os atletas adquirem a 
condição de profissionais ou de não amadores, tal como disposto no n.º 3. 
Esclarece ainda esta norma que o registo pode ser promovido oficiosamente 
pelas respectivas federações ou pela Direcção-Geral da Educação Física, 
Desportos e Saúde Escolar. 

A base VII regula a matéria do eventual enquadramento corporativo dos 
praticantes profissionais, bem como as relações e disciplina do trabalho e da 
previdência, atribuindo a competência nesse campo ao Ministério das 
Corporações e Previdência Social. Ainda assim, reafirma-se esta configura uma 
excepção à regra, pois a competência específica em toda a actividade desportiva 
recai no Ministério da Educação Nacional. 

A infracção aos preceitos do diploma em análise será punida mediante 
sanção, cabendo à Direcção-Geral da Educação Física, Desportos e Saúde 
Escolar a aplicação da mesma, excepto quando por força dos seus regulamentos 
a mesma esteja atribuída às federações (base VIII). 

A última base a analisar é a IX, a qual se subdivide em três pontos. O n.º 1 
estabelece que a representação dos organismos desportivos pelos praticantes 
desportivos (independentemente da categoria), nacionais ou estrangeiros, bem 
como as condições a que deverão obedecer serão estabelecidas em 
regulamentos emanados pelas federações respectivas e aprovados pelo ministro 
da Educação Nacional ou por este directamente fixadas através de portaria. 
Testemunhamos, deste modo, um controlo estreito por parte do órgão 
governamental competente, sujeitando ao seu escrutínio a decisão sobre a 
representação dos organismos desportivos. 

Por outro lado, diz-nos o n.º 2 que daqueles regulamentos também 
constará a obrigação de os organismos desportivos que utilizem praticantes 
profissionais não deixarem de promover, quando possível, o exercício de 
modalidades desportivas reservadas aos amadores. Ora, este número parece 
querer indiciar duas questões: 

i) A existência de modalidades desportivas reservadas aos 
amadores, o que lido em conjunto com a base V levanta sérias dúvidas de 
interpretação, pois naquela sede apenas se referem os não profissionais e os 
profissionais; 

ii) Um tendencial esvaziamento das modalidades reservadas aos 
praticantes amadores, acompanhada por uma tendência de profissionalismo e 
não amadorismo. 
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O n.º 3 regulava a transferência de desportistas amadores e dizia-nos que 
em matéria de regulamentação de transferências, não será coarctada aos 
praticantes amadores a faculdade de no fim de cada época escolherem o 
organismo que desejem representar. Esta norma foi, no entanto, alterada pelo 
Decreto-Lei n.º 45750, de 3 de Junho de 1964, ficando com a seguinte redacção: 
“As   transferências   dos   praticantes   amadores   obedecerão   às   regras   dos  
regulamentos emanados das respectivas federações e aprovados pelo Ministro 
da Educação Nacional ou às que por este forem estabelecidas  em  portaria.” 

 
V - Conclusão 

De acordo com o exposto, facilmente identificamos que o profissionalismo 
é,   em   regra,  meramente   “consentido”   e   legalmente   admitido   por   se   tratar   de  
uma prática socialmente consensual, mas reprovada pela política do regime. O 
alicerce da visão nacional do desporto era e continuava a ser o amadorismo. 

 De todo o modo, este quadro normativo apresenta uma verdadeira 
revolução coperniciana no panorama jurídico-desportivo nacional. Se num 
primeiro  momento  o  desporto  era  “escravo”  do  carácter  conservador  do  regime  
de   Salazar,   num   segundo  momento   passa   a   ser   “liberto”,   em   primeira   linha,  
pelo poderio económico que tem e que é passível de gerar, bem como pelo 
“poder”   que   uma   prática   profissional   “ilegalizada”   e   à   margem   do   direito 
poderia   obter   junto   da   população.   Não   obstante,   continua   a   “repousar   nas  
teias”   do   salazarismo   a   escolha   sobre   as  modalidades   cuja  prática   é   admitida  
aos   desportistas   profissionais   e   não   amadores.   É,   portanto,   uma   “libertação  
escravizada”  e  fortemente  vigiada pelo poder político. 
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Luciana Soutelo 
Entre memórias dominantes e memórias subterrâneas: os movimentos 

sociais do período revolucionário através da imprensa 

Este artigo analisa os combates pela memória a respeito dos movimentos 
sociais do período revolucionário português. Através dos conceitos de memórias 
dominantes e memórias subterrâneas, pretende-se compreender a dinâmica destes 
relatos memoriais: se entre fins da década de 1980 e inícios dos anos 1990 
diminuem na grande imprensa as versões do passado que recuperam estes 
movimentos de forma positiva, em sentido inverso manifesta-se uma crescente 
tendência de visões revisionistas da revolução, nas quais os movimentos sociais 
aparecem como caricaturas. 

Palavras-chave: memória; Revolução dos Cravos; movimentos sociais; 
revisionismo histórico 

 

Portugal’s   social   movements   in   the   revolutionary   period   – between 

dominant memories and subterranean memories 

This article analyses the struggles over memory concerning the social 
movements which took place during the Portuguese revolutionary period 
(1974-1975). Using the concepts of dominant memories and subterranean memories 
it is possible to understand these memorial discourses dynamics in the national 
press:   between   the   end  of   the   80’s   and   the   beginning  of   the   90’s   the  versions  
which assess the social movements in a positive way decrease, while the 
revisionist visions of the Revolution increase.  

Keywords: memory; Portuguese revolution; social movements; historical 
revisionism  

 
Luísa Barbosa Pereira 
Tradição e mudança? trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do 

Castelo e ação coletiva 

Este artigo pretende analisar a ação coletiva numa perspectiva sócio-
histórica, considerando para isso a trajetória de lutas e mobilizações sociais dos 
operários dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) no período entre 
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1944 e 2012. Para isso consideraremos os elementos que têm motivado a ação 
coletiva desse grupo operário. 

Palavras-chave: ação coletiva, trabalhadores, trabalho, indústria naval. 
 
Tradition and change? The workers of the Viana do Castelo shipyards 

and collective action 

This paper aims to analyse collective action within a socio-historic 
perspective.   We   will   consider   the   workers   at   Shipyard   Viana   do   Castelo’s  
trajectory of struggles and social mobilizations between 1944 and 2012. We will 
also consider the elements  that  have  been  motivating  these  workers’  collective  
action.   

Key-words: collective action, workers, labour, shipbuilding industry. 
 
Manuel Abrantes 
Há cravos para as empregadas domésticas? Democracia e serviço 

doméstico 
Tanto a sociologia como a história têm oferecido elementos importantes 

para entender o processo de reconfiguração que caracteriza o passado recente 
do serviço doméstico em Portugal. Em particular, o trabalho de Inês Brasão 
(2010), dedicado ao período de 1940-1970, mostra como a ética desta profissão 
estava intimamente ligada a representações sociais subscritas por instituições 
do regime ditatorial. O que viria a acontecer com a queda do regime e a 
emergência de relações laborais democráticas? O presente artigo aborda esta 
questão examinando os desenvolvimentos da regulação legal do serviço 
doméstico e da mobilização coletiva neste setor de atividade desde 1974. A 
análise baseia-se em documentos institucionais, transcrições de sessões 
parlamentares e entrevistas de campo com dirigentes sindicais e ativistas. 

Palavras-chave: democracia; género; regulação; serviço doméstico; 
sindicalização. 

 
Are there carnations for the domestic employees? Democracy and 

domestic service 

Literature in the fields of both sociology and history provide us with 
important elements to understand the process of reconfiguration that domestic 
service in Portugal went through in the recent past. In particular, the work of 
Inês Brasão (2010), dedicated to the period 1940-1970, shows that the ethics of 
this occupation were closely entwined with social representations subscribed by 
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institutions of the dictatorial regime. What would happen with the fall of the 
regime and the emergence of democratic labour relations? This article 
contributes to answer such a question by examining developments in legal 
regulation and collective mobilization in this activity sector since 1974. Analysis 
is based on institutional documents, transcripts of parliamentary sessions and 
fieldwork interviews with trade union leaders and activists. 

Keywords: democracy; domestic service; gender; regulation; unionization. 
 
Marcelo Badaró Mattos 
A história do trabalho hoje: alguns apontamentos sobre um campo em 

processo de renovação 

O   artigo   resume   a   proposta   de   uma   “história   global   do   trabalho”,  
apontando para a importância de alguns dos princípios defendidos por essa 
proposta para a renovação do campo de estudos em que se insere. É conferida 
particular atenção às linhas de rumo da historiografia do trabalho no chamado 
“Sul   global”,   tomando   em   conta   os   casos do Brasil e da Índia. Na conclusão, 
defende-se a necessidade de uma discussão teórica sobre o conceito de classe 
trabalhadora e destaca-se a necessária interação entre os estudos do campo e o 
próprio movimento da classe. 

Palavras-chave: História global do trabalho, classe trabalhadora, 
historiografia 

 
Labor history today: some notes on a field in process of renovation 

The  paper  summarizes   the  proposal  of  a  “global   labor  history”,  pointing  
out to the importance of some of the principles advocated by this proposal for 
the renewal of the field of study in which it operates. Particular attention is 
given  to  the  guide  lines  of  labor  historiography  in  the  so  called  “Global  South”,  
taking into account the cases of Brazil and India. In conclusion, the article 
points out to the need of a theoretical discussion on the concept of working 
class and highlights the necessary interaction between the field of study and 
class movement itself. 

Key-words: Global labor history, working class, historiography 

 
Maria Augusta Tavares 
A vulnerabilidade dos trabalhadores imigrantes e a função social do 

Estado burguês 
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À medida que a crise do capital se expande, atingindo inclusive economias 
mais avançadas, o trabalho informal que, até a última década do século XX, 
parecia ser inerente aos países periféricos, vai se disseminando, de modo a 
tornar-se uma marca comum ao trabalho contemporâneo. Nesse sentido, cada 
Estado-nação cria mecanismos pelos quais os capitalistas podem comprar força 
de trabalho, mediante formas que excluem a proteção social que, em tese, ainda 
prevalece na relação formal de assalariamento. Sob relações que apelam ao 
empreendedorismo, à empregabilidade, ou aos recibos verdes, entre outras 
formas, o capital encontra alternativas para diminuir o custo da produção, ao 
tempo em que aumenta o capital fixo e reduz o variável. Tais formas, que 
pretendem atribuir ao trabalho uma suposta autonomia, tanto podem ser 
identificadas entre trabalhadores de baixa qualificação, quanto entre atividades 
intelectuais. Mas há alguns trabalhadores cuja vulnerabilidade os conduz à 
“superexploração”.   Entre   esses   estão   os   trabalhadores   imigrantes.   Dadas   as  
condições em que, geralmente, chegam aos países de destino, os imigrantes 
submetem-se a relações de trabalho que desvelam a real função social do Estado 
burguês. Pretende-se demonstrar que informalidade e clandestinidade, embora 
inscritas na ilegalidade, respondem a interesses capitalistas e, por isso, escapam 
ao controle estatal. 

Palavras-chave: trabalho informal; clandestinidade; trabalhadores 
imigrantes; precariedade; superexploração. 

 
The vulnerability of migrant workers and the social function of the 

bourgeois state 

As the crisis of capital expands, reaching even more advanced economies, 
the informal work which, until the last decade of the twentieth century, 
appeared to be inherent to the peripheral countries is disseminated becoming a 
common trait of contemporary work. In that sense, every nation-state creates 
mechanisms by which capitalists can buy labor power, by ways that exclude 
social protection which, in theory, is still prevalent in the formal relationship of 
wage payment. Under relations that appeal to entrepreneurship, employability, 
or the green receipts, among others, capital finds alternatives to reduce the cost 
of production, and at the same time it increases fixed capital and reduces 
variable capital. Such forms, intending to assign to work an alleged autonomy, 
can be identified both among low-skilled workers and intellectual activities. But 
there are some workers whose vulnerability leads them to "overexploitation". 
Among these are immigrant workers. Given the conditions in which they 
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usually reach the destination countries, immigrants submit to working relations 
that reveal the real social function of the bourgeois state. We intend to show 
that informality and clandestinity, although inscribed in illegality, respond to 
capitalist interests and therefore escape state control. 
Keywords: informal work; clandestinity; migrant workers; precariousness; 
overexploitation. 

 
Mariana Castro 
Das   “reuniões”   às   “bengaladas”:   geografia   dos   confrontos   entre  

grevistas e forças policiais na transição da Monarquia para a República 

A abordagem ao espaço urbano de Lisboa como variável para o estudo 
dos processos de conflito laboral tem ficado à margem do que é desejável. Deste 
modo, o tema incide sobre a interacção entre duas forças – os grevistas e as 
forças policiais – e a forma como essas forças interagem com os espaços semi-
privados (as fábricas) e públicos (as ruas). Relativamente aos objectivos 
destacam-se os seguintes: a identificação e significado dos espaços escolhidos 
pelos grevistas, na passagem da Monarquia para a República; o modo como 
ambas as forças se posicionavam e se enfrentavam; a explicação do decorrer da 
acção e, por fim, uma análise sobre as consequências das manifestações, entre 
silêncios ou discussões, fugas ou prisões. 

Palavra-chave: Greve; operariado; espacialidade; confronto; violência. 
 

From   “meetings”   to   “beatings”:   geography   of   the   confrontations  
between strikers and police forces during the transition from monarchy to the 

republic 

The approaches to the urban area of Lisbon as a variable for the study of 
the processes of industrial conflict has remained outside of what is desirable. 
Thus, the theme focuses on the interaction between two forces, strikers and 
police forces, and how these forces interact with semi-private (the factories) and 
public spaces (the streets). Our main goals are: identification and meaning of 
the areas of confrontation chosen by strikers in the passage from Monarchy to 
Republic; how both forces positioned themselves during confrontations, an 
explanation of the action that took place and, finally, an analysis of the effects of 
demonstrations, between silences or discussions, escapes or prisons. 

Keywords: Strike; workers; spatiality; confrontation; violence  
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Michelly Ferreira Monteiro Elias e Vinícius Mendes Maia 
Os movimentos sociais populares como expressão da luta de classes 
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a relação entre os 

movimentos sociais de caráter popular e o processo da luta de classes no 
contexto do capitalismo contemporâneo. Para tanto, faz-se necessário reportar 
aos principais elementos da teoria das lutas de classes elaborada por Marx, que 
fez uma análise rigorosa, à luz do método materialista histórico e dialético, do 
processo de surgimento e desenvolvimento do movimento operário europeu no 
seio das lutas sociais ocorridas na emergente sociedade capitalista. 
Considerando este referencial teórico e a partir de uma abordagem das 
diferentes análises teóricas acerca dos movimentos sociais e da história das 
lutas sociais, apontaremos alguns elementos essenciais para situar os 
movimentos sociais de caráter popular no âmbito das lutas sociais na 
contemporaneidade, tendo como principal referência a dinâmica da luta de 
classes constituída na sociedade capitalista. Nesta perspectiva, identifica-se que 
esses movimentos expressam, de forma complexa e contraditória, aspectos 
significativos do processo da luta de classes existente.  

Palavras-chave: Movimentos Sociais; Luta de Classes; Capitalismo. 
 
The popular social movements as expressions of class struggle 

This work has the objective to reflect on the relationship between social 
movements of popular character and the process of class struggle in the context 
of contemporary capitalism. Therefore, it is necessary to report to the main 
elements of the theory of class struggle elaborated by Marx, who made a 
thorough analysis by the materialistic-historical and dialectical method, 
considering the process of emergence and development of the European labor 
movement within social struggles occurring in the emerging capitalist society. 
Considering this theoretical framework and from a different approach to 
theoretical analysis about the social movements and the history of social 
struggles, we identify some essential elements to situate the social movements 
of popular character in the social struggles in contemporary times, with the 
primary reference to class struggle dynamics incorporated in capitalist society. 
In this perspective, it is identified that these movements express complex and 
contradictory way, significant aspects of the existing process of class struggle. 

Key-words: Social Movements; Class Struggle; Capitalism. 
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Miguel Ángel Pérez Suárez 
El surgimiento de comisiones de trabajadores y sus coordinadoras en la 

revolución portuguesa (1974-1976) 

O surgimento das comissões de trabalhadores e a sua coordenação na 

revolução portuguesa (1974-1976) 

A presente comunicação estuda o aparecimento e desenvolvimento das 
comissões de trabalhadores (CT) no quadro geral do processo revolucionário de 
1974-75, focando em particular o desenvolvimento de estruturas de 
coordenação e a política do PCP em relação às mesmas. 

Palavras-chave: Comissões de Trabalhadores; Processo Revolucionário em 
Curso; PCP. 

 
The birth and coordination of the Workers Committees during the 

Portuguese Revolution (1974-1976) 
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This paper studies the birth and development of workers committees 
(comissões de trabalhadores CT) in the revolutionary process of 1974-75 and 
pays special attention to the development of coordination structures and the 
Communist  Party’s  (PCP)  politics  on  them. 

Keywords: Workers committees; revolutionary process; Communist Party. 
 

Nuno Nunes, Inês Pereira e Tiago Carvalho 
Memórias e narrativas de militantes associativos: trabalho, cultura e 

tecnologia 

O movimento operário e os movimentos sociais em Portugal nos séculos 
XX e XXI constituem processos e realidades sociais indissociáveis e 
complementares entre   si.   Através   da   metodologia   qualitativa   “histórias   de  
vida”,   são   apresentadas   propostas   analíticas   visando   um   acréscimo   da  
compreensão das componentes do trabalho, da cultura e da tecnologia por parte 
de diferentes gerações de militantes associativos em Portugal. Pretende-se 
interligar um quadro macro de processos históricos a partir da industrialização 
e até a uma emergente sociedade da informação e do conhecimento, focalizável 
ao nível micro, apropriando as experiências associativas como um elemento de 
vivências quotidianas múltiplo, complexo e em relação com contextos 
específicos de envolvimento. 

Palavras-chave: histórias de vidas militantes, operários, identidades 
culturais, ativistas tecnológicos, desigualdade social. 

 
Memories and narratives of associative activists: work, culture and 

technology 

The labor and social movements in Portugal in the twentieth and twenty-
first centuries are undividable and complementary social processes. Through 
the   qualitative  methodology   ‘life   stories’,   analytic   proposals are presented for 
the understanding of the relationships between work, culture and technology 
by different generations of associative activists in Portugal. It is intended to 
connect a framework of macro historical processes, from industrialization to an 
emerging information and knowledge society, with a focus at the micro level, 
taking associative action as an element of multiple and complex everyday 
experiences connected with specific contexts of involvement. 

Keywords: activists life-stories, industrial workers, cultural identities, 
technological activists, social inequality. 
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Nuno Simão Ferreira 
O sindicalismo orgânico proposto pelo Integralismo Lusitano e o 

nacional-sindicalismo 

O sindicalismo proposto pelos movimentos Integralismo Lusitano e 
Nacional-Sindicalismo é o orgânico. E, como tal, era antagónico ao sindicalismo 
revolucionário de matriz marxista-leninista, que apontaria como grandes 
soluções dos problemas entre patrões e operários, as greves e o agravamento 
dos conflitos entre as classes sociais.  

O sindicalismo orgânico teve origem na encíclica Rerum Novarum, de Leão 
XIII, quando sugeriu o corporativismo e os sindicatos mistos entre o patronato e 
o operariado. Portanto, o sindicalismo orgânico teve a sua matriz inicial na 
designada doutrina social   da   Igreja   e   na   concepção   da   “teoria   dos   corpos  
intermédios  sociais”.  Isto  é,  na  relação  entre  Estado  e  sociedade  deveriam  existir  
os corpos intermédios que mediassem o entendimento entre estas duas 
entidades, tais como famílias e sindicatos, entre outros.  

Palavras-chave: Integralismo Lusitano, nacional-sindicalismo, Rolão Preto 
e sindicalismo orgânico.  

 

Organic Trade Unionism proposed by Lusitanian Integralism and 

National-Unionism 

The unionism proposed by movements such as Lusitanian Integralism and 
national-syndicalism is organic unionism. As such, it was antagonistic to 
revolutionary unionism of Marxist-Leninist origins, which would point as 
solutions to major problems between employers and workers the strikes and 
the escalation of conflict between social classes. 

Organic unionism originated in Rerum Novarum, of Pope Leo XIII, when 
he suggested corporatism and mixed unions between employers and laborers. 
Therefore, organic unionism had its matrix in the social doctrine of the Church 
and in the concept  of  a  “theory  of  intermediate  social  bodies”,  meaning  that  in  
the relationship between state and society there should be intermediary bodies 
to mediate an understanding between the two entities, such as families and 
unions, among others. 

Key-words: Lusitan Integralism, national-syndicalism, Rolão Preto and 
organic unionism. 

 
Patrícia Soraya Mustafa 
A crise do Estado social português e os impactos para a classe trabalhadora 
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Pretende-se apresentar uma comunicação sobre as transformações que 
vêm ocorrendo especificamente no Estado social português a partir, sobretudo, 
da crise econômica que eclode em 2008 e as consequentes propostas de tentativa 
de  “enfrentamento”  da  mesma.   

Quais são as propostas que estão sendo delineadas desde então? Quem as 
define? Quais são as medidas que vêm sendo adotadas, em especial, por 
Portugal? Qual (ou quais) as repercussões desta crise e das supostas propostas 
de  “solução  para  a  classe  trabalhadora”? 

Nesta comunicação evidenciam-se algumas das medidas que vêm sendo 
adotadas pelo Estado português e seus impactos socioeconômicos, sem, 
contudo, esgotar a complexidade desta questão.  

Palavras-chave: Estado social português; crise econômica; contrarreforma 
do Estado, impactos socioeconômicos. 

 

The  crisis  in  Portugal’s  welfare  state  and its impacts on the working class 

The aim of this essay is to reflect on the recent changes that are taking 
place in Portugal, specifically in the welfare state since the 2008 economic crisis. 
At  the  same  time,  it   is  necessary  to  analyze  the  “alternative solutions”  derived  
from this scenario in the social space. 

Some questions within this debate are: What political proposals are being 
outlined nowadays? Who are the main responsible(s) for them? How is the 
Portuguese government dealing with this crisis? What social measures are 
being established in this context? What impacts on workers are the effects of 
this  crisis  producing  and  what  are  the  “alternative  solutions”  presented  by  the  
government?  

Finally, this communication highlights some of the measures that have 
been adopted by the Portuguese state and their socioeconomic impacts, without 
exhausting the complexity of this matter. 

Keywords: Portugal’s  welfare  state;  economic  crisis;  State  counter  reform,  
socioeconomic impacts. 

 
Paula Godinho 
 E quando não se movem? Lides de rotina, entre experiência e expectativa 

O objetivo deste texto é interrogar o quotidiano de costureiras de uma vila 
do Sul da Galiza. Procura-se que a etnografia constitua um meio de entender a 
história e a cultura num mundo complexo e fracturado, em diferentes escalas, 
em locais concretos. É o resultado de uma experiência de proximidade em 



Resumos/Abstracts 
 

359 
 

relação ao quotidiano das pessoas comuns, num contexto determinado. 
Palavras-chave: costureiras, antropologia, história, Galiza 
 
And when they do not move? Routine labors, between experience and 

expectancy 

The aim of this article is to interrogate the everyday life of dressmakers 
from a southern Galician village. It seeks that ethnography constitute a mean to 
understand the history and culture in a complex and fractured world, by 
different scales. It is the result of a proximity experience of the daily life of 
ordinary people in a given context. 

Keywords: dressmakers, anthropology, history, Galicia 
 
Paulo Bruno Alves 
A questão das greves dos trabalhadores dos jornais católicos na década 

de 1920: os casos do Diário do Minho e das Novidades 

Na década de 1920 os jornais católicos foram fortemente atingidos pelo 
efeito grevista, que vinha em crescendo em diversos sectores, desde os 
primeiros anos da República, paralisando parcialmente o país, em especial as 
cidades de Lisboa e do Porto. As reivindicações dos trabalhadores e as lutas 
crescentes contra o patronato, aliadas, sobretudo, à evolução dos diversos 
movimentos operários, sindicais e anarquistas, tiveram efeitos concretamente 
nos títulos Diário do Minho e Novidades. Os trabalhadores das oficinas destes 
diários católicos organizaram várias greves que obrigaram à suspensão 
momentânea dos títulos durante certo tempo, mais ou menos longo. 

Palavras-chave: Jornais, católicos, República, greves 
 

The issue of workers' strikes of the Catholic newspapers in the 1920s: 

the cases of Diário do Minho and Novidades 

In the 1920s the Catholic newspapers were strongly affected by the effects 
of growing strike actions in many sectors, since the early years of the Republic, 
partially paralyzing the country, in particular the cities of Lisbon and Porto. The 
demands of the workers and the rising struggles against the bosses, allied, in 
most cases, to the evolution of the various labor movements, trade unions and 
anarchists, have had particular effects on the newspapers Diário do Minho and 
Novidades. Workers of these Catholic daily papers organized several strikes that 
forced their momentary suspension for some time. 

Key-words: Newspapers, Catholics, Republic, strikes 
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Paulo Marques Alves e Olinda Gama 
A militância no feminino nos primórdios do sindicalismo em Portugal 

O sindicalismo nasceu andro-centrado, o que permitiu enraizar no 
movimento sindical uma cultura e uma dominação masculinas. Se bem que nos 
seus primórdios tivessem sido criadas algumas organizações mistas, actos de 
discriminação contra as mulheres acabaram por levá-las a formar sindicatos 
próprios. 

A “militância   no   feminino”, tradicionalmente menos intensa, ao ser 
travada por factores de ordem social, económica e cultural, foi durante muito 
tempo envolta no silêncio, tendo sido necessário esperar pelos últimos trinta 
anos para se verificar um considerável incremento na investigação científica 
neste domínio.  

Em Portugal regista-se o mesmo silêncio. As mulheres encontram-se 
completamente ausentes das obras que analisam o movimento sindical e os 
militantes no dealbar do século XX. Esta comunicação é um primeiro contributo 
para tirar da sombra a militância sindical das mulheres portuguesas durante 
esse período histórico. 

Palavras-chave: mulheres; sindicatos; militância; Portugal 
 
Women militancy in the beginning of the trade unionism in Portugal 
Given the androcentric nature with which it was born, unionism became 

associated with a cultural pattern and a male-dominated character. In spite of 
the mixed associations created in the beginning, discrimination acts against 
women led them to form their own unions. 

 “Female  militancy”,   traditionally  much   less   intense,  as  a  result  of social, 
economic and cultural obstacles was shrouded in silence for a very long time, 
and it was necessary to wait for the last thirty years in order to perceive the 
substantial increase in scientific research that is being developed in this domain. 

This silence also occurs in Portugal. Women are completely absent from 
the works that analyse trade unions and the trade union activists at the dawn of 
the 20th century. This paper is a first step into bringing out of the shadows the 
union militancy of Portuguese women throughout that historical period.   

Keywords: women; trade unions; militancy; Portugal 
 
Pedro Gabriel Silva 
Lobbying industrial e (des)regulamentação da actividade mineira – notas 

a partir de um conflito sócio-ambiental no final da I República 
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Ao longo do século XX, o agro português foi pródigo em situações de 
conflitualidade entre a actividade extractiva mineira e a exploração agrícola. O 
presente artigo toma por objecto um conflito sócio-ambiental desencadeado em 
1923 no concelho da Guarda. O protesto estendeu-se até 1926, altura em que 
findam os testemunhos documentais. Partindo do caso da exploração de 
estanho desenvolvida no vizinho vale da Gaia e dos respectivos danos 
ambientais, um movimento animado por figuras eminentes do Partido 
Republicano da Guarda encabeçou uma acção de resistência à dragagem das 
jazidas de estanho dos vales aluviais do Mondego e das imediações da 
freguesia de Pega. O conflito permite equacionar a relação entre o 
descontentamento popular, a percepção da ameaça de perda de recursos e a 
iniciativa partidária local no quadro das lutas políticas da I República. 

Palavras-chave: exploração mineira; ambiente; lobbying; Guarda; Partido 
Republicano 

 
Industrial lobbying and mining deregulation – insights from a socio-

environmental conflict during the I Republic 

Throughout the twentieth century, the Portuguese agro was used to 
conflicting situations between the mining activity and the interests linked to 
agrarian exploration. This article deals with a socio-environmental conflict that 
broke out in the Guarda district in 1923. This protest, which can be traced in the 
regional  press  and  in  the  Archives  of  Guarda’s  Governo  Civil,  continued  until  
1926, when documental testimony ceased to be available. Starting with the case 
of the tin extraction carried out in the neighboring Gaia valley, and of the 
subsequent environmental damages, a movement headed by eminent 
personalities of the local branch of the Republican Party led a resistance action 
to the dredging of the tin deposits of the Mondego alluvial valleys and the 
surroundings of the Pega borough.  

Keywords: mining; environment; lobbying; Guarda; Republican Party 
 
Raquel Varela e Luísa Barbosa Pereira 
Segurança social, trabalho e Estado em Portugal 

Neste artigo analisamos a evolução histórica da segurança social em 
Portugal e defendemos que a segurança social não evoluiu de um sistema 
assistencialista para um sistema universal, acompanhando o que seria uma 
evolução social natural no século passado, mas sim pela revolução de 1974-
1975, que institui o primeiro sistema de segurança social (universal) em 
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Portugal; que o volume de capitais acumulados a partir da Revolução de Abril 
foi alocado em parte para financiar e regulamentar a flexibilização do mercado 
laboral; que o contingente de desempregados e precários foi indispensável para 
a precarização do trabalho em Portugal e que hoje o mercado laboral está 
determinado  por  uma  “eugenização  da  força  de  trabalho”  que  está  a  eliminar  os  
trabalhadores mais velhos, com direitos, do mercado de trabalho. E, por fim, 
que o Estado tem tido um papel central neste processo de reconfiguração do 
mercado de trabalho português regulando a flexibilização laboral e não 
desregulando, como defendem as teorias keynesianas. Desta forma, a 
precarização e o desemprego dos   “filhos”   cria   a   pressão   social   para   o  
despedimento  dos  “pais”.   

Palavras-chave: Portugal; Segurança Social; Trabalho precário. 
 
Social security, work and State in Portugal 

In this article we analyze the historical evolution of social security in 
Portugal and we argue that social security has not evolved from a welfare 
system to a universal system, following what would be a natural social 
evolution of the last century ; the volume of accumulated capital from the April 
Revolution was allocated in part to finance and regulate the flexibility of the 
labor market; the number of unemployed and poor was essential for job 
insecurity   in   Portugal  where   there   is   still   an   “eugenization”   of   the  workforce  
and, finally , that the state has played a central role in this process of 
reconfiguration of the Portuguese labor market. Thus, the precariousness and 
unemployment   “children”   creates   social   pressure   for   the   dismissal   of   the  
“fathers”. 

Key words: Portugal. Social Security. Precarious work 
 
Ana Rita Veleda Oliveira 
Terra Morta: um contributo para a história do trabalho colonial 

Terra Morta é um romance de Castro Soromenho, proibido em Portugal 
pela Censura do Estado Novo e publicado no Rio de Janeiro, em 1949. Neo-
realista, a obra retrata a vila de Camaxilo, locus horrendus no Nordeste de 
Angola, na época colonial. Inúmeras personagens, colonizadores e colonizados, 
homens e mulheres, interagem no enredo pela voz do narrador, como se fosse 
actores históricos, úteis para pensar o Terceiro Império Português. As minas da 
Diamang e os cânticos dos trabalhadores contratados fazem parte do cenário, 
sendo a obra também um contributo importante para a história do trabalho 
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colonial. O autor deixa uma mensagem não só de opressão, materializada em 
Camuari, a máscara da morte, como de luta contra esta, contada e cantada em 
histórias outras de resistência à violência colonial.  

Palavras-chave: Trabalho colonial, Camaxilo, terra morta, Castro 
Soromenho.  

 
“Dead  Land”: a literary testimony to the history of colonial labour 

 “Dead   Land” is a novel by Castro Soromenho, censored by the 
Portuguese New State dictatorship and published in Rio de Janeiro in 1949. This 
neo-realist book portraits the colonial village of Camaxilo, a locus horrendous in 
Northeastern Angola. Several characters, colonizers and colonized, men and 
women   interact   in   the   plot   through   the   narrator’s   voice.   They   are   just   like  
historical actors, useful to think about The Third Portuguese Empire. The 
Diamang diamond mines and the songs of recruited laborers make up this 
novel’s scenario. This is an useful contribution to the history of colonial work. 
The  author’s  message  is  not  only  about  oppression,  but  of  the  struggle  against  
injustice, narrated and sung in other histories of resistance to colonial violence. 

Keywords: Colonial labour, Camaxilo, dead land, Castro Soromenho. 
 
Rui Bebiano 
Os  “fatores  subjetivos”  da  revolução  nas  vésperas  do  25  de  Abril 
Nesta intervenção, ligada a uma investigação ainda a decorrer, procurou 

estabelecer-se se existiu uma poética revolucionária capaz de alimentar as 
correntes de militância e de opinião que, no plano das subjetividades, 
prepararam a eclosão da revolução do 25 de Abril de 1974, o período de rápida 
transformação que se lhe seguiu e as intensas lutas sociais que o 
acompanharam. A partir da abordagem de uma transformação semântica 
centrada em quatro conceitos – povo, história, revolução e liberdade –, 
identificam-se algumas dinâmicas de caráter político e cultural que a 
determinaram. Conclui-se que as alterações de caráter revolucionário ocorridas 
na época conheceram uma relação de causa-efeito com algumas das palavras 
que as exprimiram. 

Palavras-chave: poética; povo; história; revolução; liberdade 
 

 “Subjectivity  factors”  on  the  eve  of  the  25th  April  Revolution  

Part of a work-in-progress, this talk sets out to identify a poetics of the 
revolution which was able to nourish both opinion and militant positions that, 
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at the level of subjectivities, led to the 25th of April Revolution, its intense social 
struggles as well as the swift changes that followed it. Starting from an 
approach to the semantic transformations occurring in four key-concepts – 
people, history, revolution and freedom – the political and cultural dynamics 
which governed them are identified. The argument states that there is a cause-
effect relationship between the key-words of the revolution and the 
revolutionary changes which took place at the time.  

Keywords: poetics; people; history; revolution; freedom 

 
Sara Trindade 
O movimento social das e dos trabalhadores do sexo, em Portugal: da 

mediação das ONG ao associativismo endógeno 

Em Portugal, o movimento social pelos direitos das e dos trabalhadores do 
sexo (TS) começa a ser debatido e a procurar os seus contornos. Sendo um 
movimento que não configura ainda grande visibilidade pública, o papel das 
ONG e dos/as TS poderá ser determinante na sua construção. Ao longo deste 
artigo, irei apontar algumas pistas sobre os fatores que têm inviabilizado a 
constituição de grupos associados de profissionais de sexo, ao mesmo tempo 
que irei proceder à apresentação de algumas das ações levadas a cabo por ONG, 
outros coletivos e pelos próprios TS, que têm surgido como ferramentas de 
capacitação e/ou empoderamento destes grupos, desenvolvendo também um 
papel fundamental na visibilidade pública dos processos de marginalidade a 
que se encontram sujeitos.  

Palavras-chave: Trabalhadores/as do sexo, movimento social, 
associativismo, ONG.  

 

The social movement of the sex workers in Portugal – from the 

mediation of NGOs to endogenous association 

In Portugal the social movement for the rights of sex workers has recently 
started to be discussed and to search for its outlines. Since it is a movement 
which   doesn’t   have   a   clear   public   visibility,   the   role   of   NGOs   and   their   sex  
workers can be decisive to its development. In this article we are going to point 
some factors that have impeded the constitution of associated groups of sex 
professionals. At the same time we will present some of the actions conducted 
by NGOs, other social groups and by sex workers themselves that have 
emerged as tools of enablement and/or empowerment of these groups, 
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developing also a fundamental role in public visibility of the processes of 
marginality to which they are subjected. 

Key-words: Sex workers, associative movement, NGO. 
 

Sofia Serra da Silva 
Ciclos de protesto em Portugal numa perspectiva comparada (1974-79 e 

2011-2014) 

A realidade dos movimentos sociais é bastante dinâmica, característica 
acentuada cada vez mais pelos processos de globalização da sociedade. A 
sociedade portuguesa tem assistido, nos últimos anos, ao surgimento de 
diferentes iniciativas que acompanham estes processos globais. 

É por isso importante olhar para este novo ciclo de protestos numa base 
racional   e   compreender   o   que   trazem   de   “novo”   e   de   “velho   ”  
comparativamente ao ciclo de protestos ocorrido na sociedade portuguesa do 
pós-25 de Abril, sobretudo no período conturbado de 1974 a 1979, e assim 
procurar estabelecer diferenças ou semelhanças entre este novo ciclo de 
protestos e o ciclo de protestos pós-revolução (1974-1979) no que diz respeito 
aos reportórios de acção utilizados e aos níveis de mobilização da sociedade 
portuguesa. 

Palavras-chave: Protestos, crise, reportórios de acção, mobilização, 
Portugal 

 
Cycles of Protest in Portugal – a Comparative Approach (1974-1979 and 

2011-2014)  

The reality behind social movements is quite dynamic, increasingly 
sharpened by globalized society. The Portuguese society has witnessed in 
recent years the emergence of various initiatives that follow these global 
processes. 

It is therefore important to look to this new protest cycle on a rational 
basis   and   understand   what   it   brings   of   “new”   and   “old”   compared   to   the  
protests occurred in the Portuguese society after April 25, 1974, especially in the 
turbulent period from 1974 to 1979 and thus seek to establish differences or 
similarities between this new cycle of protests and the post-revolutionary 
protest cycle (1974-1979) in respect to action repertoires used and the 
mobilization levels of the Portuguese society. 

 Keywords: Protest, crisis, repertoires, mobilization, Portugal. 
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Valéria Paiva 
A literatura brasileira na gênese do neo-realismo 

Ao longo deste artigo, tomamos como referência a obra de Jorge Amado 
para pensar a recepção da literatura social brasileira em Portugal nos anos 1930. 
Nossa hipótese é a de que a análise da recepção da literatura brasileira nesse 
período deve levar em conta distintos modos de leitura, não só por ter 
envolvido neo-realistas e presencistas, mas também porque, desde sua gênese, o 
neo-realismo implicou pontos de vista também diversos acerca do significado 
da arte, de sua relação com a realidade social e da função do artista como parte 
integrante dessa relação. 

Palavras-chave: Jorge Amado, realismo social brasileiro, neo-realismo 

 
Brazilian social realist novel and the emergence of neo-realism in 

Portugal 

This paper aims to think the reception of Brazilian social literature in 
Portugal  in  the  1930’s  taking  the  works  of  Jorge  Amado  as  a  point  of  reference.  
The hypothesis introduced here is that beyond the polemic that took place 
between the neo-realist writers and authors associated with the journal Presença, 
since its emergence neo-realism embodied different perspectives about art and 
its relation with social reality. The reception of Brazilian literature during this 
period allows this hypothesis to be explored. 

Key-words: Jorge Amado, Brazilian social novel, neo-realism 

 
Vera Soares 
Teatralidade e performatividade na cena de protesto contemporânea dos 

movimentos sociais portugueses 

Este artigo pretende analisar e sistematizar alguns dos eventos mais 
relevantes organizados pelos movimentos sociais portugueses entre 2011 e 2013, 
assim como debater o seu carácter teatral e/ou performativo. 

Pretende-se compreender de que forma um cenário político pode servir de 
estímulo à criatividade e, portanto, à emergência de eventos potencialmente 
artísticos e discutir as suas implicações nos indivíduos e na sociedade.   

Visa-se, assim, abrir caminho para a reflexão sobre as possíveis relações 
entre a estrutura espetacular destes eventos e a sua eficácia política e ao mesmo 
tempo documentar um momento de efervescência criativa, coletiva e de origem 
profundamente popular. 

Palavras-chave: Arte, ativismo, movimento social, performance, rutura 
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Theatricality and Performativity in the contemporary Portuguese Social 

Movements Protest Scene 

This paper intends to analyze and systematize some of the most relevant 
events organized by the Portuguese social movements between 2011 and 2013 
as well as to debate their theatricality and/or performativity.  

It proposes to understand how a political scenario can stimulate creativity 
and, thereby, give rise to potentially artistic events and to discuss the effect of 
these events on the society and the individuals. 

Therefore, it intends to create a space for reflection about the potential 
relationships between the events spectacular structure and its political efficacy 
as well as to document a collective and creative effervescence moment 
originated  by  the  people’s  will. 

Key words: Art, Activism, Social Movement, Performance, Politics, 
Disruption.    

  

Artur Flamínio da Silva e Daniela Mirante 
Estado Novo e desporto: uma perspectiva jurídico-histórica sobre a 

questão do profissionalismo 

O presente artigo pretende introduzir algumas questões relevantes na 
temática dos primórdios do profissionalismo dos desportistas em Portugal. Por 
outro lado, seguindo um método histórico-jurídico alcançamos um 
enquadramento geral do contexto jurídico da prática desportiva durante o 
Estado Novo. 

Palavras-chave: Estado Novo, desporto, profissionalismo. 
 
Estado Novo and Sport: a legal and historical perspective on the issue of 

professionalism 

This article aims to introduce some relevant questions on the topic of the 
professionalisation of athletes in Portugal. On the other hand, following a legal-
historical method we have achieved an overall framework of the legal context 
of sport during the Estado Novo. 

Key words: Estado Novo, Sport, Professionalism. 
 

 


