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Introdução
Desde a sua fundação em 1978, o Centro de Estudos Sociais (CES) tem tido como uma
das suas principais orientações o diálogo com a investigação produzida noutras
instituições, numa matriz claramente transdisciplinar e interdisciplinar. Neste sentido,
iniciou-se em 2005 a organização de um Ciclo Anual de Conferências no domínio das
Ciências Sociais e Humanas, com o intuito de divulgar e debater o trabalho de
promissores jovens investigadores portugueses ou a trabalhar em Portugal, em áreas
científicas muito diversas (Sociologia, Antropologia, História, Estudos Literários e
Culturais, Economia e Gestão, Relações Internacionais, Direito, Estudos Africanos,
Educação, Ciência Política e Filosofia).
Uma particularidade do Ciclo de Conferências “Jovens Cientistas Sociais” consiste
no facto de nele participarem exclusivamente investigadores de outras escolas. Ao longo
das três primeiras edições passaram pelo CES jovens investigadores que desenvolvem o
seu trabalho em instituições nacionais e internacionais, como o Instituto de Ciências
Sociais, o ISCTE, a Universidade de Lisboa, vários centros e departamentos das
Universidades do Porto e do Minho, a Universidade dos Açores, a Universidade Nova de
Lisboa, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro, a Universidade do Algarve, o Instituto Politécnico do Porto, a
École des Hautes Études en Sciences Sociales (França), o Instituto Universitário
Europeu de Florença (Itália), o MIT (EUA), o King’s College (Reino Unido), entre outras.
O CES tem, assim, procurado contribuir para a discussão dos resultados das suas
investigações a partir de abordagens teóricas diversas e para a partilha de experiências
profissionais e académicas.
A publicação que aqui apresentamos resulta da colecção de textos das duas
primeiras edições. Cada edição do Ciclo Anual consiste em nove conferências de
periodicidade mensal, com início em Outubro e prolongando-se até Junho do ano
subsequente. A escolha dos convidados para cada Ciclo de Conferências tem por base a
excelência do trabalho que estes têm vindo a desenvolver nas respectivas áreas
científicas e a sua internacionalização no espaço das Ciências Sociais e Humanas.
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Desde a segunda edição, procurou aprofundar-se o debate e a interdisciplinaridade,
pondo em evidência a natureza situada do conhecimento. Nesse sentido, introduziram-se
em cada sessão os comentários de um investigador do CES e um investigador júnior ou
estudante dos programas de formação avançada do Centro.
Maximizar as oportunidades da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade e as
potencialidades da investigação em ciências sociais e humanas; desenvolver novos
quadros analíticos e teóricos, bem como instrumentos metodológicos inovadores
capazes de retratar as especificidades das sociedades contemporâneas no contexto da
crescente internacionalização das relações sociais; combinar o pluralismo analítico e
metodológico com a coerência teórica, de modo a permitir a constituição de um
programa integrado de investigação capaz de fomentar a acumulação de conhecimentos
- são três dos objectivos fundadores do CES. Acreditamos que estes Ciclos têm
potenciado a sua consolidação.
Considerando que o domínio das Ciências Sociais e Humanas tem tido pouca
visibilidade, não sendo frequentemente reconhecida a sua relevância do ponto de vista
do interesse público, pretendemos com estes Ciclos e com a presente publicação
contrariar essa tendência. De facto, o diálogo com outros actores e com outros saberes
tem sido manifesto: ao abrir as portas para a realização destas conferências, o CES tem
sido palco de interessantes debates não só com a comunidade científica, mas também
com profissionais de áreas muito diversas e com membros de várias organizações da
sociedade civil.

Organização deste número
As conferências já realizadas percorreram temas tão distintos como arte e cidadania,
democracia participativa, discriminação, processos eleitorais, corrupção, direito de
imigração, política monetária, interacção verbal, movimentos estudantis, planeamento do
território, estudos da ciência e da tecnologia, políticas sociais, trabalho e família, modelos
de inovação, políticas de gestão dos recursos naturais, cultura popular portuguesa e
teatro.
Sendo que abordar uma grande diversidade temática de modo a potenciar os nossos
públicos foi a estratégia escolhida para a organização dos Ciclos Anuais, com esta
publicação procurámos responder ao desafio de conceber secções temáticas que
permitissem a sua apresentação num único volume.
A estrutura deste número dos e-cadernos ces divide-se assim em quatro partes. Na
primeira, a partir dos Estudos Literários Pós-coloniais, dos Estudos da Ciência e da
8

História, os autores dão um contributo no sentido de tornar mais complexas as análises
sociais, culturais e políticas sobre o passado no espaço do “império” português. Joana
Passos explora o imaginário imperial através do estudo da literatura indo-portuguesa nos
séculos XIX e XX. Ao revisitar a vida cultural de Goa, tal como era representada nos
folhetins da época, Joana Passos contribui para desenhar o complexo mapa das
vivências e ideologias que o império trouxe à cultura portuguesa e à compreensão que
temos do nosso passado histórico e da nossa identidade colectiva. Ricardo Roque
examina o papel da narração de histórias (sobre crânios) na constituição do
conhecimento científico. Concretamente, Roque utiliza as narrativas sobre a colecção de
crânios humanos da ilha de Timor acolhida na Universidade de Coimbra em finais do
século XIX para questionar o seu papel na definição de uma classificação racial. Seguese o texto de Miguel Cardina, que rompe com as narrativas que sobrevalorizam a
“história episódica”. A partir do caso da “crise académica de Coimbra”, em 1969, Cardina
sugere que é necessária uma abordagem que tenha em consideração não só as rupturas
mas também as continuidades históricas para dar conta do profundo processo de
dissidência (política, cultural e social) que atravessava o território estudantil da época.
Na segunda parte, analisam-se as relações de trabalho e da economia, passando
pelos sistemas de produção e pelos dilemas macroeconómicos associados à política
monetária. Fernando Bessa Ribeiro reflecte sobre os impactos das dinâmicas do
capitalismo na indústria do caju em Moçambique. Centrado na componente industrial, o
autor mostra um caso exemplar de um sistema de produção que tem origem na fase final
do colonialismo e que acaba por “sobreviver”, permitindo explorar um modo concreto de
integração de Moçambique na economia-mundo. O recurso a uma etnografia
plurilocalizada permite identificar as diferentes relações que se vão estabelecendo ao
longo deste processo. Também ancorada num estudo qualitativo, Gina Gaio dos Santos
centra a sua análise nas relações entre trabalho e família, sobretudo na forma como
estas são vividas por académicos de universidades públicas portuguesas. Jogando com
discursos de complementaridade e de subalternização de papéis, a autora mostra-nos
como a concepção de modelos de carreira é indissociável das diferenças de género e da
vida familiar, apontando para um modelo de carreira assente na personalização, ao invés
do tradicional modelo assente na estandardização. Partindo de uma revisão sobre os
dilemas macroeconómicos e política monetária, Manuel Martins apresenta três estudos
desenvolvidos para o contexto da Zona Euro, tendo como foco de análise controvérsias e
problemáticas ainda em aberto. Estruturando a sua análise a partir do dilema de Phillips,
da Lei de Okun e do dilema de Taylor, o autor trabalha as questões da inflação e
desemprego, relacionando-os com os ciclos do emprego e do produto, e os parâmetros
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do regime agregado de política monetária a partir das variabilidades da inflação e do
produto, permitindo assim testar hipóteses sobre a existência ou não de assimetrias nas
preferências reveladas pelo Banco Central Europeu.
Na terceira parte são apresentadas algumas pesquisas sobre o campo educativo.
Sofia Marques da Silva apresenta-nos um conjunto de reflexões sobre a escola,
resultantes de um estudo de natureza etnográfica. Concebendo a escola como um
espaço em permanente tensão com a diferença e, portanto, como um espaço
privilegiado de produção de estranhezas (particularmente sócio-institucionais) resultantes em exclusões, a autora analisa a forma como os jovens negoceiam essas
tensões nos seus quotidianos escolares. Ainda no âmbito da educação, Teresa Cardoso
realiza uma meta-análise dos estudos sobre interacção verbal no contexto pedagógico
português da didáctica de línguas, de modo a explorar alguns dos caminhos de acção e
reflexão construídos nesse âmbito, contribuindo simultaneamente para os caracterizar,
sistematizar e divulgar.
Por último, na quarta parte, são traçados alguns dos debates centrais nos domínios
da democracia e da participação, passando pela discussão dos modelos de democracia
representativa e de democracia participativa. Ricardo Cardoso propõe-se debater o papel
dos planeadores do território, configurando-o como um papel marcadamente político,
questionando, assim, o ideal do exercício de uma actividade pautada exclusivamente por
ideais de objectividade técnico-científica. Para tal, o autor começa por analisar o cenário
teórico-metodológico em que assentam as práticas contemporâneas do planeamento
para, de seguida, repensar o planeamento, enquanto forma de intervenção no território e
de (re) ordenação sócio-espacial, a partir dos seus contextos sociais e políticos de
produção e reprodução. Finalmente, Nelson Dias parte do contraste existente entre os
princípios e as regras da democracia liberal e a crise de representatividade existente
actualmente para discutir as potencialidades da democracia participativa. Assim, o autor
analisa a prática do Orçamento Participativo como um instrumento de compreensão e
análise das dinâmicas de relações entre democracia representativa e democracia
participativa, sobretudo por via da sua consolidação. Por outro lado, procura mostrar
como este instrumento permite discutir quer as potencialidades quer os limites inerentes
à construção de modos de governação democrática mais participativos em contextos
locais.
Marta Araújo, Marisa Matias e José Manuel Mendes
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I | Representar o passado

RICARDO ROQUE
HISTÓRIAS DE CRÂNIOS E O PROBLEMA DA CLASSIFICAÇÃO ANTROPOLÓGICA DE TIMOR1 2

Resumo: Em 1882, a Universidade de Coimbra acolheu uma colecção de crânios humanos da
ilha de Timor. O crânio era então tido como a principal base empírica para aferir similitudes e
diferenças entre tipos humanos, abrindo assim caminho para o grande projecto de taxonomia das
raças. No quadro do recém-criado curso de antropologia, os crânios foram objecto de um estudo
antropológico que concluía acerca da raça “Papua” dos povos timorenses. A posição etnológica
de Timor era um problema sobre o qual não existia acordo entre investigadores. Em Portugal, na
década de 1930, o estudo motivaria acesa controvérsia sobre a autenticidade da colecção e a
classificação antropológica de Timor. Este texto explora este acontecimento, investigando a
interacção entre a narração de histórias sobre crânios e a definição de uma classificação racial. O
propósito é discutir o papel de práticas de retrospecção, de pequenas histórias, e de arquivos
associados a colecções de museu na constituição de conhecimento científico.
Palavras-chave: colecções antropológicas, história, classificação científica, raça, Timor

1. INTRODUÇÃO
Encontram-se actualmente grandes quantidades de crânios humanos em museus de
antropologia por todo o mundo. Muitas destas ossadas pertencem a povos de África,
Ásia, América e Oceânia. A sua presença em museus tornou-se, para alguns,
desconfortável e a legitimidade da sua posse em nome da ciência tem sido contestada

1

Como citar este artigo: Roque, Ricardo (2008), “Histórias de crânios e o problema da classificação
antropológica em Timor”, e-cadernos ces, 1, 13-36. Acedido em [data], http://www.ces.uc.pt/e-cadernos
2
Agradeço à Fundação para a Ciência e a Tecnologia pela Bolsa de Doutoramento (BD/9048/2002) que
permitiu a realização deste estudo e aos investigadores e funcionários do Museu Antropológico da
Universidade de Coimbra pelo apoio prestado na pesquisa para este trabalho.
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por comunidades indígenas em diversos países.3 No passado, todavia, estes crânios de
povos “exóticos” eram especialmente valiosos em termos científicos. Chegaram às mãos
dos cientistas em grande parte entre a segunda metade do século XIX e inícios do
século XX, no período áureo da expansão imperial europeia.4 Este foi também o período
áureo de um certo paradigma antropológico, na sua tradição física ou biológica. Para os
antropólogos que trabalhavam nesta tradição, o crânio era importante porque constituía a
parte mais fiável do esqueleto para basear o estudo e a classificação de raças humanas.
Em comparação com França, Inglaterra, ou Alemanha, a antropologia em Portugal
pouco peso quantitativo teve no tráfico mundial de crânios humanos como objectos
antropológicos. Mas não deixou de ter a sua quota-parte. No Museu Antropológico da
Universidade de Coimbra existe uma colecção rara e importante de crânios da ilha de
Timor: vinte e nove crânios humanos (originalmente trinta e cinco)5 chegados à
instituição no início da década de 1880. Esta colecção é decerto bem conhecida por
aqueles/as que frequentaram a licenciatura em Antropologia da Universidade de
Coimbra. A colecção não está exposta ao público, mas vem sendo regularmente utilizada
para fins pedagógicos nas aulas de antropologia biológica devido à sua característica
traumática mais marcante. Trata-se de cabeças humanas decapitadas. O que não se
sabe, ou o que se sabe com incerteza, é qual a história da colecção.
Este texto é sobre esta história. Ou, melhor dizendo: sobre as “histórias”, as várias
histórias, que se contaram acerca da colecção e de como estas narrativas sobre coisas
se encontraram e desencontraram da classificação racial da população timorense. Os
sociólogos habituaram-se a estudar narrativas em relação a pessoas na forma, por
exemplo, de “histórias de vida”, tratando-as como sendo capazes de efectivamente
recriar a identidade de sujeitos ao longo do tempo. Nos últimos anos, a análise de
objectos materiais – e o que alguns sociólogos preferem designar em geral de “nãohumanos” – tem ganho um espaço importante nas ciências sociais. Nos estudos sobre a
ciência e na antropologia social, tornou-se corrente a ideia de que também os objectos,
incluindo os objectos científicos, possuem “vida social” e uma historicidade passível de
ser analisada, por exemplo, na forma de “biografias” (cf. Appadurai, 1986; Kopytoff,
1986; Thomas, 1991; Daston, 2000). Ainda assim, existem aspectos importantes que têm
ficado por explorar, nomeadamente no que respeita à historicidade dos objectos
3

O debate público sobre repatriamento de ossadas humanas indígenas em colecções científicas tem vindo a
decorrer, em especial na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia e, mais recentemente, no Reino
Unido. Sobre o tema, veja-se Fforde, Hubert e Turnbull (2001).
4
Sobre as origens do tráfico de restos humanos como espécimes antropológicos nos fins do século XVIII,
veja-se Turnbull, 1999.
5
Em 1902, o director do museu, Bernardino Machado, emprestou seis dos crânios ao antropólogo alemão
Rudolf Martin, os quais nunca foram devolvidos (Tamagnini para Martin, 1913). Agradeço à Dra. Maria
Augusta Rocha esta informação.
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enquanto propriedade emergente no tempo e na prática. O modo como, em particular, a
historicidade das colecções científicas é um produto contingente de práticas narrativas
elaboradas no período colonial tem sido um tema negligenciado na literatura (cf. Roque,
2006a, 2007a). Os restos humanos, habitantes ambíguos nos interstícios da diferença
entre coisas e pessoas na cultura Ocidental, têm também recebido menor atenção.
Importa pois perceber melhor como são estes “objectos” produzidos enquanto objectos
científicos através de práticas retrospectivas de tipo biográfico e historiográfico. Mais:
importa perceber o complexo processo de interacção que se vai estabelecendo entre as
coisas, o saber retrospectivo a seu respeito, e a formação de ordens de classificação
científica. Neste artigo, este último problema interessa-me em particular. Como é que, na
prática, restos humanos, histórias, e classificação antropológica interagem e se coproduzem?
Este texto procura colocar o estudo social de objectos científicos na pista do estudo
simultâneo de trajectórias de histórias-e-classificações de objectos. O propósito é prestar
atenção ao modo como as coisas interagem, contingentemente, com práticas
retrospectivas e com práticas de classificação, e como estas práticas se relacionam entre
si. Falarei aqui da interdependência que existe entre classificação e historiografia,
examinando diferentes formas de interacção entre práticas de classificar raças e práticas
de contar histórias. Para isso, irei conduzir o leitor pelos meandros de uma controvérsia
científica que se formou em Portugal no início do século XX acerca do problema da
classificação antropológica de Timor e, simultaneamente, da autenticidade da colecção
no museu de Coimbra. As controvérsias têm-se revelado contextos férteis para a
investigação em história e sociologia da ciência. A este respeito, a controvérsia dos
crânios de Coimbra poderá ser interessante por várias razões “tradicionalmente”
sociológicas. Palco das tensões políticas que atravessavam o campo da antropologia
portuguesa, a controvérsia poderá ser vista como expressão de lutas de autoridade e de
jogos de alianças entre diferentes académicos metropolitanos e administradores
coloniais; ou ainda como demonstração dos entrelaçamentos entre ideologias coloniais e
taxonomias de raças. Não são porém estas as implicações sociológicas que me
interessa enfatizar. O que me interessa realçar no decurso da controvérsia é a relação
que se foi desenrolando entre identidades de crânios, formas de conhecimento narrativo
e formas de conhecimento taxonómico. Por esta razão, serão as turbulências desta
ligação a tomar o centro da história que abaixo irei contar.
O texto divide-se em quatro partes. Para perceber como o problema da classificação
antropológica de Timor viria a tomar forma em contexto português, é preciso primeiro
deslocarmo-nos para um debate internacional. Começarei assim por situar o dilema da
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etnologia de Timor no contexto da antropologia britânica e francesa, na véspera da
chegada da colecção a Portugal. Os termos internacionais deste debate serviriam como
pano de fundo para desenvolvimentos nacionais subsequentes. Passarei então a situar
em Portugal a discussão sobre o problema da classificação antropológica de Timor,
olhando para uma tentativa pioneira para resolver a questão: um artigo de João
Gualberto de Barros e Cunha sobre a etnologia de Timor, baseado no estudo
craniométrico da colecção de crânios de Coimbra. As secções seguintes descrevem a
controvérsia sobre a autenticidade da colecção, que se desenvolveu em Portugal nas
décadas de 1930 e 1940. Terminarei o texto com algumas considerações sobre o modo
como esta controvérsia nos pode ajudar a reequacionar as dinâmicas entre narração
histórica e classificação científica.

2. TIMOR E A LINHA ETNOLÓGICA DE WALLACE
Desde os primeiros passos da etnologia nos fins do século XVIII que o carácter
diversificado dos habitantes da ilha de Timor colocava aos estudiosos um difícil problema
taxonómico. Os habitantes pareciam resistir à arrumação nas categorias existentes.
Seria possível ordenar a diversidade étnica dos habitantes numa unívoca categoria e
numa só genealogia racial? Muitos convenciam-se de que a única certeza era a de se
estar perante uma “justaposição”, uma “mistura”, ou uma “fusão” de raças Oceânicas e
Asiáticas. Ainda assim, até meados do século XIX, perante tais ambiguidades e à falta
de melhores esclarecimentos, era convencional seguir a tese “Malaio-Polinésia”
dominante, situando-se os “povos mistos” de Timor como variações de um tipo único, o
“Malaio”. Esta classificação tinha o selo da filologia comparativa. Defendia-se que, devido
à existência de claras afinidades linguísticas entre as várias populações do arquipélago
indonésio – a predominância do uso da língua malaia – era possível demarcar uma
grande região Malaio-Polinésia e presumir uma origem étnica comum para todos os seus
habitantes. A categorização racial avançada nos finais do século XVIII pelo pioneiro da
craniologia, o anatomista alemão J. F. Blumenbach, partia desse pressuposto.
Blumenbach sugeriu que todas as tribos desde o Sudeste Asiático às ilhas do Pacífico
podiam ser arrumadas sob uma mesma categoria, muito abrangente, o “tipo Malaio”.
Assim, embora reconhecendo diferenças físicas entre os habitantes, considerava-se que
estas diferenças eram meras derivações de um tipo racial dominante, o Malaio. Só que
em relação a Timor a incerteza prevalecia. Em 1853, a posição do influente etnólogo
britânico, John Crawfurd, ilustrava bem a dificuldade existente em meados do século XIX
para garantir a Timor uma posição classificatória inequívoca, que harmonizasse as
categorias vigentes com a incontestável ambivalência etnológica das populações. Para
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Crawfurd, os timorenses “pareciam ser de uma raça intermédia entre o Malaio e o negro
Papua [os negros Oceânicos], mas pertencendo mais ao primeiro”; e chegava mesmo a
sugerir que a mistura timorense era tão particular que provavelmente representava “uma
raça aborígene distinta” mais do que uma “mistura dessas duas” (Crawfurd, 1856: 453).6
Situada de forma incerta entre as categorias Malaio e Papua, a ilha oferecia um
bicudo problema de classificação. No final da década de 1860, após anos de viagens e
explorações no arquipélago indonésio, o naturalista britânico Alfred Russell Wallace
tentou colocar um ponto de ordem no assunto. Em vários artigos, e por fim no seu
célebre livro The Malay Archipelago, de 1869, Wallace apresentou aquela que se
tornaria, durante décadas, a teoria antropogeográfica de referência nos debates sobre a
etnologia de Timor (Wallace, 1869). O britânico dividiu o arquipélago indonésio em duas
zonas etnológicas distintas, representando-as num mapa por uma linha divisória (Figura
I).

Figura I: O mapa de Wallace representando a linha etnológica que dividia o
arquipélago Malaio (Wallace, 1869).
A “linha etnológica de Wallace”, como viria a ficar conhecida, cortava o arquipélago
em duas metades que correspondiam à predominância nítida de duas raças humanas, a
seu ver radicalmente opostas: a Oeste, a raça “Malaia”; a Leste, a raça “Papua” (os
negros Orientais ou Oceânicos). Wallace argumentava assim que, independentemente

6

Ao longo do texto traduzi para português as citações originalmente em língua inglesa ou francesa.
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de misturas étnicas, todas as tribos podiam ser “vistas em geral como modificações de
uma ou de outra” dessas duas “raças primárias”, claramente distintas (Wallace, 1865:
211). Com esta divisão, Wallace contrariava a ideia corrente de que os timorenses
deviam ser arrumados como variações do tipo Malaio. Embora reconhecesse o lugar
ambivalente da ilha colocando-a junto à linha divisória, Wallace concluía que, devido à
sua estatura média, cor de pele “castanho escura ou quase negra, com espesso cabelo
encaracolado, e o longo nariz Papua”, a “disposição excitável, as vozes sonantes e o
carácter temerário”, os timorenses estavam muito mais próximos do verdadeiro tipo
Papua da Nova Guiné (Wallace, 1869: 451). Os timorenses decerto revelavam misturas.
Mas o seu lugar era com os Papuas.
A linha etnológica interferia com a genealogia Malaio-Polinésia de Timor e punha
ordem numa população que parecia resistir aos esforços de classificação. Todavia, em
aspectos importantes a posição de Wallace conferia autoridade e visualização gráfica a
um imaginário de longa data. Mais: deu-lhe novo alento. Ao considerar que os habitantes
“primitivos” e originais da ilha pertenciam a um tipo de raça negra (a Papua), Wallace
dava seguimento e consistência a velhos estereótipos etnológicos acerca das origens
étnicas de Timor e, em geral, do arquipélago. Era consensual entre os etnólogos do
século XIX a ideia de que a distribuição e a história das tribos negras e selvagens de
montanheses ofereceria a solução para o problema etnológico das ilhas do Sudeste
Asiático.7 As considerações etnológicas sobre Timor, inspiradas em relatos de viagem de
exploradores franceses e holandeses, encontravam-se então dominadas por um
imaginário semelhante. Mesmo aqueles que se inclinavam para aceitar a genealogia
Malaia dos timorenses aceitavam que, algures no interior montanhoso da ilha, habitava
um povo de traços negróides e costumes bárbaros, descendente dos habitantes
aborígenes, os mais antigos e os originais.

7

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, os estereótipos indígenas que opunham habitantes civilizados, no litoral,
a povos selvagens e primitivos, nas zonas altas das ilhas, passaram para o imaginário europeu através da
literatura de viagens, na forma de uma distinção antropológica entre “Bugis” e “Alfuros” das montanhas,
estes últimos imaginados como povos de caracteres negróides e costumes monstruosos, como a
antropofagia e a caça de cabeças. (cf. Granroth, 2004: 199-204; Thomas, 1989).
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Figura II: “Homens de Timor”. No livro de
Wallace,
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caminho certo para encontrar a verdadeira
classificação antropológica de Timor. Após a
publicação de The Malay Archipelago, a
distribuição das raças negras e o traçado da
linha etnológica tornaram-se a força motriz
da pesquisa etnológica sobre o arquipélago indonésio, em Inglaterra e em França. Para
a consolidação desta perspectiva foi também crucial a craniologia francesa, através dos
trabalhos dos prestigiados antropólogos do Museu de História Natural de Paris, Armand
de Quatrefages e Ernest T. Hamy. Os franceses aceitavam como “irrefutável” a
predominância da influência Papua em Timor, mas inclinavam-se para a existência de
dois tipos de “raças negras” nas origens étnicas dos primitivos habitantes da ilha: os
Papuas, de filiação Oceânica; e os Negritos, povos negros de pequena estatura, cuja
filiação era Asiática. Nesta base, contestavam o traçado da linha de Wallace,
posicionando a ilha de Timor exactamente em cima, e não ao lado, da linha etnológica
(cf. Hamy, 1874; Quatrefages e Hamy, 1882: 265-67). O acordo era difícil e o aspecto
embrulhado dos povos de Timor continuava a suscitar dúvidas e opiniões contrárias.
Porém, nos anos que precederam a chegada da colecção de crânios a Coimbra, tinha
peso especial nos círculos internacionais a opinião de Wallace e da antropologia física
francesa, dominando a ideia de que Timor se filiava em raças negras (Papua ou outras),
e não em raças amarelas ou malaias. Por volta de 1882-5, portanto, classificar os
Timorenses como Papuas estava, porventura mais do que em qualquer outro momento,
“dentro da verdade” internacional. Vimos, pois, como se configurava o problema da
classificação etnológica de Timor em cenário internacional. Mudemos agora de contexto
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e vejamos o que se passou quando o dilema que preocupava franceses e ingleses
tomou rumo próprio em Portugal.
3. TIMOR E A NOTÍCIA SOBRE UMA SÉRIE DE CRÂNIOS, DE BARROS E CUNHA
Entre o primeiro grupo de estudantes do curso de antropologia da Universidade de
Coimbra criado em 1885 esteve João Gualberto de Barros e Cunha, mais tarde professor
de zoologia e antropologia na mesma universidade. Nesse ano de 1885, a secção
antropológica do Museu de História Natural estava em reorganização. Nas suas
colecções osteológicas o museu contava com pouco mais do que uma colecção de trinta
e cinco crânios da ilha de Timor recebida escassos anos antes (cf. AAVV, 1985; Rocha,
1995). No museu e laboratório da universidade, sob a direcção dos professores, Cunha e
outros colegas lançaram-se no estudo da colecção aplicando os métodos craniométricos
aprendidos na disciplina. Dessas observações Cunha faria um artigo publicado na revista
O Instituto, em 1894, com o título Notícia sobre uma série de crânios da ilha de Timor
existente no Museu da Universidade (Cunha, 1894). Deste artigo circulariam separatas
com a data de 1898 e o mesmo texto seria de novo reeditado em 1902 num volume
colectivo (AAVV, 1902). As diferentes datas de publicação do artigo, posteriores a 1885,
suscitariam, como veremos, confusão.
O estudo baseava-se exclusivamente em bibliografia britânica e francesa,
enquadrando-se no debate internacional marcado pela problemática da linha etnológica
de Wallace e pela autoridade da craniologia francesa liderada por Quatrefages. Cunha
herdava os principais pressupostos da discussão. Estava empenhado em encontrar uma
inequívoca classificação antropogeográfica da população Timorense, uma categoria que
isolasse os elementos determinantes, essenciais, que davam ordem à mescla étnica dos
habitantes. Tal como Wallace, Quatrefages e Hamy, Cunha assumia que a influência
malaia na população era de importância menor, e acentuava a primazia das raças
negras de costumes selvagens na etnogénese da população. Cunha nunca visitara
Timor, mas não teve dúvidas quanto à interpretação a dar aos traumatismos presentes
na totalidade dos crânios. Escreveu então:
Os crânios do museu provêm evidentemente de campos de batalha. […] Não
pode isso surpreender: os Timores são cruéis e covardes, e fazem a guerra à
moda selvagem, surpreendendo, sempre que podem, as aldeias, e matando
todos os habitantes sem distinção de sexo, nem de idade. (Cunha, 1894: 9)
Cunha descreveu cada um dos crânios com minúcia anatómica, calculou os devidos
índices craniométricos, e comparou os dados com resultados estrangeiros. Por fim,
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julgou-se em terreno firme para expor as suas conclusões. “Podemos, pois, concluir com
segurança que, conquanto haja em Timor a mistura de muitas raças, o elemento Papua
predomina enormemente sobre todos os outros, pelo menos na parte portuguesa da
ilha.” (Cunha, 1894: 14-15)
4. A CONTROVÉRSIA SOBRE A AUTENTICIDADE (I): CUNHA, MAGALHÃES E PINTO CORREIA
Embora o contexto de referência fosse internacional, o texto seguiria apenas uma
carreira nacional. Tal não ocorreu imediatamente após publicação. O estudo permanecia
em Portugal porventura o único trabalho de pretensão científica sobre a etnologia de
Timor, mas a comunidade antropológica levou cerca de duas décadas até interagir
seriamente com o texto. Uma possível razão para tão longo período de obscuridade
nacional poderia ser o facto de o trabalho não corresponder aos interesses centrais da
antropologia académica portuguesa, então centrada no estudo do “povo português” (cf.
Roque, 2001). Na década de 1910, porém, este contexto nacional iniciou um processo
de alteração. Os especialistas metropolitanos começavam a olhar para as populações
das colónias como um campo de investigações. Começava a falar-se então de uma
“antropologia colonial” portuguesa, de uma ciência antropológica que servisse o império
e a administração colonial (Roque, 2006b). Timor, agora, suscitava interesse – não
Timor, a ilha, mas Timor, a colónia portuguesa. De facto, numa visível cumplicidade entre
a imaginação imperialista do território e a imaginação antropológica, em Portugal o
debate sobre Timor e a linha etnológica viria a mover-se em torno das fronteiras políticas
internas à ilha – e não em volta da ilha enquanto todo. Era o estudo da entidade
doravante definida como “Timor Português” que viria a importar. Além do mais, no
contexto português, ao contrário do debate internacional que inspirou o estudo
craniológico de Cunha, a antiga classificação Malaia de Timor mantinha-se viva.
Se é certo que situar os Timorenses como Papuas estava “dentro da verdade”
internacional em 1885, em Portugal outras “verdades” circulavam. Em termos nacionais,
a ideia de uma dominância Papua ou negra na ilha de Timor parecia estranha à visão
dominante na tradição etnológica da literatura colonial portuguesa da época, cujos
principais autores eram antigos governadores, oficiais, ou funcionários coloniais. Esta
literatura tendia a repetir a opinião autorizada do ex-governador de Timor, Afonso de
Castro, o qual, na esteira da tese Malaio-Polinésia, afirmara em 1867 que os timorenses
pertenciam à “raça amarela ou Malaia”, não só devido aos traços físicos e morais mas
também a tradições orais que identificavam os povoadores originais da ilha com
populações vindas do Oriente (Castro, 1867: 311, 327-28). Em Portugal, a classificação
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antropológica de Timor parecia querer seguir outro rumo e, ao fechar-se a década de
1910, parecia fortalecer-se a tendência para encaminhá-la para o lado Malaio.
Em 1919, o coronel Leite de Magalhães, que cumprira vários anos de serviço como
militar e administrador colonial em Timor, foi convidado pelo Professor António Mendes
Correia para proferir uma conferência sobre a etnologia de Timor, na inauguração da
Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia (SPAE), no Porto. Havia apenas dois
anos, Mendes Correia – responsável pela jovem antropologia na Universidade do Porto,
presidente da SPAE, e principal promotor da nascente disciplina da “antropologia
colonial” – tinha publicado dois artigos sobre antropologia timorense com base em dados
antropométricos de Fonseca Cardoso (Correia, 1916a; 1916b). Nesses trabalhos,
Correia negava explicitamente que “um tipo Papua” fosse “dominante em toda a ilha” e
defendia a prevalência de tipos de origem malaia na população, especialmente em Timor
Português (Correia, 1916b: 47; cf. Correia, 1916a). Não seria, então, por acaso que
Mendes Correia dava voz às opiniões do coronel Magalhães no espaço da SPAE. O
militar pensava da mesma forma. Com base na sua experiência de terreno na colónia e
em recolhas de vocabulário indígena, Magalhães considerava-se certo de que os
timorenses de Leste eram malaios, nunca negros Papuas (Magalhães, 1920). Magalhães
e Correia estavam determinados a situar Timor Português na genealogia malaia. Mas
precisavam afastar do seu caminho um adversário: o estudo de Barros e Cunha. Leite de
Magalhães foi contundente. Na sua conferência de 1919, o coronel atacou de frente a
autoridade dos argumentos de Cunha. Fê-lo contando uma história sobre a origem
colonial da colecção, que questionava a sua autenticidade. Segundo Magalhães, os
crânios não haviam pertencido a genuínos timorenses, mas sim a uma coluna militar
portuguesa massacrada por guerreiros timorenses nas chamadas guerras de
“pacificação” de Timor, em 1895. A revelação surgia em nota de rodapé:
Cumpre-me observar que os 28 crânios do Museu de Coimbra que serviram de
base ao estudo do Sr. Barros e Cunha só por providencial acaso serão de
timorenses na sua totalidade. Por averiguações a que procedi, soube que esses
crânios foram levantados duma Ficus indica – a árvore sagrada – do estado
indígena, ou reino, de Cová, e seriam os restos trágicos da infeliz coluna do
capitão Câmara, massacrados em Fatumian no ano de 1895. Dessa coluna,
faziam parte timorenses, africanos, índios e portugueses. (Magalhães, 1919: 44)
Magalhães preenchia um espaço deixado vazio por Barros e Cunha. Oferecia uma
história para a colecção, associando os crânios humanos a um passado colonial e a um
processo de aquisição específico; ligava a colecção a uma “história histórica”, uma
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história que evocava “acontecimentos que tinham de facto acontecido”.8 Uma data: 1895;
um local: a árvore sagrada de Cová; um trágico episódio da memória colectiva da época:
o “massacre” de uma coluna militar portuguesa, incluindo a decapitação de todos os
oficiais portugueses, às mãos dos guerreiros dos reinos de Cová e Fatumean em 1895.
Caso fosse verdadeira, a história de Magalhães provocava uma viragem drástica na
ligação criada por Cunha entre a colecção de crânios e a origem Papua da população de
Timor. Pois, com a narrativa, era a identidade timorense dos crânios que se
reconfigurava. Estes não passavam agora de uma misturada étnica, na base da qual
nenhuma asserção sobre a raça timorense era credível. Por outras palavras: Magalhães
propunha uma falsificação historiográfica dos crânios que correspondia à falsificação de
uma classificação racial. Barros e Cunha não reagiu ao ataque; diria mais tarde que a
nota de rodapé de Magalhães lhe “passou despercebida” (Cunha, 1937: 349). Mas não
passou de todo despercebida aos especialistas portugueses e durante mais de uma
década a história de Magalhães circulou como autêntica, sem oponente, lançando
descrédito sobre a obra de Cunha e invalidando a sua classificação etnológica de Timor
(cf. Lima e Mascarenhas, 1925; Anónimo, 1929; Correia, 1934).
Foi apenas em 1935, quinze anos depois, que a controvérsia estalou no espaço
público. O motivo foi o livro Gentio de Timor, do tenente Armando Pinto Correia, outro
oficial do exército que servira na colónia (Correia, 1935). O livro constituía uma excursão
etnográfica sobre costumes, ritos e instituições timorenses, dando expressão a uma
significativa tradição de etnografias de “usos e costumes indígenas” alimentada por
militares e administradores coloniais. Embora o centro da obra não fosse as origens
étnicas da população, Pinto Correia não deixou passar a oportunidade para expressar a
sua hostilidade para com as teses da antropologia. Em extensas notas de rodapé, teceu
comentários duros e mordazes à antropologia física, considerando-a como um género de
“cartomancia” incapaz de solucionar o problema da etnogenia de Timor. “Problema que
continua de pé”, escrevia, “embrulhado numa densa névoa de mistério, a desafiar as
hipóteses que debalde pretendem violá-la ora a ciência impotente, ora a fantasia
desesperada dos antropologistas” (Correia, 1935: 345). O tenente elegia como exemplo
acabado das “fantasias” dos antropólogos o estudo de Barros e Cunha, uma vez que a
falsa autenticidade dos seus espécimes – as “caveiras defumadas de europeus, índios,
africanos e indígenas”, restos mortais de uma coluna militar portuguesa –“invalida[va] as
conclusões do antropologista” (Correia, 1935: 356). A antropologia de Cunha estava
8

Sigo a distinção proposta por Hayden Whyte entre “histórias históricas” (historical stories) e “histórias
fictícias” (fictional stories). Baseada no conteúdo em vez de na forma das narrações, esta distinção preserva
a possibilidade de “discursos imaginários” serem tomados como “reais”, se aceites como “verdadeiros”
(Whyte, 1984: 2).
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errada porque a história contada por Magalhães era verdadeira. Pinto Correia novamente
destruía a classificação Papua – a não ser que a história em que se apoiava fosse
refutada.
Desta feita, Cunha reagiu às acusações de imediato. Em carta publicada no Diário
de Notícias, o antropólogo desmentia os militares em terreno historiográfico mostrando
que se baseavam num erro cronológico grosseiro (Cunha, 1935). Os crânios de Timor
não podiam pertencer à coluna portuguesa de 1895 porque, muito simplesmente, as
medições haviam sido executadas dez anos antes do massacre, em 1885, embora o
texto circulasse, como vimos, com datas posteriores. Era a história relatada pelos
militares (e não a colecção de crânios) que carecia de autenticidade. A história do
coronel Magalhães não passava de pura invenção, uma história fictícia que Cunha
baptizou então com o título sugestivo de “mito da árvore sagrada do reino de Cová”. Ao
falsificar historiograficamente a tentativa de falsificação historiográfica da colecção,
Cunha esperava preservar as suas conclusões antropológicas. Afirmava ainda
categoricamente que “nenhum dos crânios pertenc[ia] nem a um Europeu nem a um
negro Africano”, pela simples razão de que um craniólogo competente jamais confundiria
crânios europeus ou africanos com crânios melanésios (Cunha, 1935). A colecção era
genuína e por conseguinte válidas as conclusões. Afirmava: “ainda hoje as mantenho em
absoluto”, concluía, “os crânios de Timor por mim estudados […] demonstram
concludentemente que o fundo étnico da população de Ilha de Timor é de Raça
Melanésia, e mais especialmente da divisão Papuana dessa raça” (Cunha, 1935).
Porém, os dois militares julgaram as explicações insuficientes. No espaço de poucos
dias, responderam a Cunha em cartas publicadas também no Diário de Notícias
(Magalhães, 1935; Correia, 1935). Se parecia incontestável o facto cronológico, sendo
impossível então que os crânios de Coimbra fossem os da coluna militar de 1895, já o
mesmo não se podia dizer quer da autenticidade timorense dos crânios, quer da validade
das conclusões de Cunha. Quer o coronel, quer o tenente se recusavam a aceitar a
classificação Papua de Timor como verdadeira. As cartas revelavam a hostilidade dos
militares para com o “modelo de gabinete” da antropologia baseada no estudo de
colecções de museu. A convicção inabalável de Magalhães e de Pinto Correia – que
afirmavam assente na experiência sólida de longos anos de vivência na colónia – era de
que a população de Timor Português não pertencia à raça Melanésia ou Papua. Pelo
contrário: para observadores avisados e experientes, o tipo predominante era o “malaio
ou indonésio” (cf. Magalhães, 1935; Correia, 1935). Insistiam, enfim, os militares que os
dados obtidos sobre a colecção de Coimbra não podiam, simplesmente, ser verdadeiros,
porque não era correcta a classificação. “Percorri a colónia em todos os sentidos,
durante seis anos”, escreveu o coronel Magalhães, “e em parte alguma observei tipos de
24

caracteres negróides acentuados, à excepção daqueles que eram produtos conhecidos
com soldados e condenados de origem africana.” (Magalhães, 1935) E o tenente Pinto
Correia terminava a carta, em tom de ironia: “do que me não convenço é de que essas
caveiras houvessem andado, em vida, articuladas em esqueletos de verdadeiros
timorenses” (Correia, 1935).
Para os militares, era sobretudo em terreno historiográfico que a disputa taxonómica
devia continuar a decidir-se. A contestação, agora, não passava por formular uma outra
história credível que falsificasse a colecção de crânios; as dúvidas partiam da simples
inexistência de uma história que a autenticasse. Bastava o simples facto de não existir
nenhuma história fidedigna associada à colecção de Coimbra para invalidar por completo
a classificação proposta por Cunha. Era certo que o acontecimento do massacre não
poderia corresponder ao acontecimento colonial. Mas os militares acrescentavam que a
história que tinham contado sobre os crânios não era ficção – pelo menos em parte.
Pinto Correia dizia que a história circulava com foros de verdadeira entre a comunidade
portuguesa em Díli (Correia, 1935). Magalhães, por seu turno, reafirmava a veracidade
do relato apelando à insuspeita credibilidade da sua fonte: o reputado colonial e médico
goês Belarmino Lobo, presidente da Câmara Municipal de Díli por mais de uma década,
destacado interveniente na política local desde 1880 e testemunha em Timor dos anos
trágicos de 1895-6. Escrevia então o coronel Magalhães:
Mas também é certo que eu não inventei esta remessa [de crânios da coluna
portuguesa de 1895]… Colhi a informação da boca do homem que mais larga
permanência teve naquela colónia e que era o mais profundo sabedor dos seus
segredos: o Dr. Belarmino Lobo. E, agora ocorre perguntar; para onde foram,
então, os crânios de Cová? […] E isto não é tudo! Há ainda outra coisa
importante que precisa saber-se: onde foram colhidos, então, os 35 crânios que o
Sr. Dr. Barros e Cunha mensurou? […] Prestaria, pois, o sr. Barros e Cunha um
alto serviço à ciência se conseguisse localizar a procedência dos 35 crânios que
estudou

em

1885

e

que

lhe

permitiram

afirmar

que

eles

provam

concludentemente a existência de um fundo étnico de raça melanésia… que hoje
se não descobre. (Magalhães, 1935)
Cunha era posto à prova. Perante a insistência dos coloniais em desmontar as bases
da sua autoridade, o coimbrão apostou num acto de retaliação que esperava ser
definitivo. Em 1937, publicou um longo artigo de cerca de 50 páginas com um título
igualmente longo: A autenticidade dos crânios de Timor do Museu da Universidade de
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Coimbra, e o estado actual dos nossos conhecimentos sobre o problema da composição
étnica da população de Timor (Cunha, 1937). Para provar a sua tese provando a
autenticidade da colecção, Barros e Cunha recorreu a argumentos “antropológicos” e
taxonómicos, em vez de “historiográficos”. O seu intuito consistia em validar a colecção
de crânios provando retoricamente a veracidade da classificação. Ou seja: uma vez que
os estudos existentes “mostravam” ser correcto classificar as raças de Timor na
categoria “Papua”, os crânios em Coimbra eram timorenses porque exibiam
características métricas e anatómicas tipicamente “Papuas”. Para construir esta
demonstração, Cunha mobilizou um impressionante arsenal bibliográfico em português,
holandês, francês, inglês e alemão, com vista a provar a partir da literatura existente a
sua tese papua de Timor oriental, feita décadas antes. O passado dos crânios… Bom,
era importante mas não fundamental.
A estratégia de Cunha consistia em desvalorizar a força da historiografia no
conhecimento antropológico. Para Cunha, se era na verdade desejável que se
descobrisse o local ou locais exactos onde a colecção tinha sido obtida, esta informação,
no seu entender, era secundária. A única consequência da sua ausência era que a
colecção devia ser considerada como “amostra fortuita” de verdadeiros timorenses
(Cunha 1937: 355), nunca que pudesse ser desacreditada como autêntica. De qualquer
modo, mesmo que o antropólogo quisesse contar uma história para a colecção não o
podia fazer. Cunha conformava-se com o facto de os crânios terem chegado ao museu
de Coimbra com muito pouca informação associada.9 Pouco mais sobrevivia do que o
nome de um doador e uma vaga designação geográfica: Timor. Tudo o que Cunha podia
adicionar em termos historiográficos era que os crânios haviam sido oferecidos à
universidade “em 1881 ou 1882”, dizia, “por intermédio do Dr. Júlio Henriques [naturalista
da Universidade de Coimbra], pelo Governador da Província de Macau e Timor” (Cunha,
1937: 1). Estes dados, para Cunha, eram suficientes. Bastava o simples facto de a
remessa vir assinada pela autoridade isenta de um governador para que a sua origem
não pudesse ser posta em dúvida (Cunha, 1937: 355). Em Portugal, como vimos, o
debate sobre a classificação antropológica de Timor tomava a forma de uma disputa
sobre a autenticidade de uma colecção de crânios. Vejamos agora como neste palco
prosseguiu o debate, com a intervenção de novos actores.
5. A CONTROVÉRSIA SOBRE A AUTENTICIDADE (II): CUNHA, MARTINHO E MENDES CORREIA

9

Analiso noutro texto o modo como este silêncio documental acerca da colecção de crânios humanos foi
produzido durante o trajecto das colecções, de Macau para Coimbra (Roque, 2007b).
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Barros e Cunha esforçou-se em 1937, mas, nesse momento, já historiografia colonial e
classificação antropológica se tinham tornado dificilmente dissociáveis. Ao mesmo tempo
que se jogava a falsidade ou veracidade da narrativa colonial dos crânios humanos,
estava em questão a possibilidade ou impossibilidade de traduzir crânios humanos em
classificações antropológicas. Naquele contexto histórico, no Portugal da década de
1930, associar os timorenses à raça Papua parecia particularmente difícil, a não ser que
a colecção de crânios no museu de Coimbra passasse a estar ligada a uma história
válida sobre a sua proveniência. Em 1937, os crânios continuavam a precisar dessa
narrativa providencial; e coube a outro militar em Timor, o capitão José Simões Martinho,
trazer novas descobertas a lume.
A intervenção do capitão Martinho foi estritamente historiográfica. Ao contrário dos
seus predecessores, o militar não tinha a pretensão de disputar a classificação
antropológica de Timor. O resultado das suas pesquisas apareceu em 1942 no Diário de
Coimbra e um ano depois num capítulo da sua monografia sobre a história da colónia
(Martinho, 1942, 1943: cap. 4). A principal descoberta do militar consistia num conjunto
de documentos publicado no Boletim da Província de Macau e Timor, demonstrando que
a colecção tinha sido enviada, em 1882, juntamente com uma grande e variada
quantidade de outros objectos macaenses e timorenses, de Macau para Lisboa. Nestes
documentos constava um relatório e um catálogo destas diversificadas colecções;
constava também a indicação de que o Dr. Belarmino Lobo tinha pertencido a uma das
comissões envolvidas na organização das colecções. Todavia, a única informação
associada aos restos humanos enviados para Coimbra nos catálogos descobertos por
Martinho continuava a ser uma vaga origem geográfica: “Timor” (cf. Corte-Real et al,
1882a, 1882b).
Em torno disto, Martinho teceu um conjunto de especulações. Deduziu que a história
dos militares coloniais, segundo a qual os crânios tinham sido coligidos de uma árvore
sagrada em Cová, era verdadeira porque o Dr. Belarmino Lobo não podia ter mentido por
completo. Era verdadeiro o local; só não era verdadeira a cronologia. Para Martinho, esta
deveria agora remontar a um qualquer momento antes de 1882. Martinho deduziu ainda
que, devido ao facto de os guerreiros timorenses pendurarem em árvores sagradas
apenas crânios de inimigos, os crânios em Coimbra pertenciam a Timorenses, de facto,
inimigos do reino de Cová. Inimigos… mas de onde? Quem? Quando? De novo o
investigador caminhava num pântano de incertezas. Martinho prosseguiu com as suas
hipóteses. Considerou então que, devido ao reino de Cová se localizar muito próximo da
fronteira com Timor Holandês, os crânios podiam ser ou de Timorenses do lado Leste…
ou de Timorenses do lado Oeste. Podiam até ser crânios de timorenses auxiliares dos
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portugueses mortos pelos guerreiros de Cová noutra batalha inglória para as armas
portuguesas, no final da década de 1860 (cf. Martinho, 1942, 1943: 20-21).
A dúvida subsistia. Parecia que, ao contrário de reduzir-se, o passado dos crânios de
Coimbra aumentava, multiplicava-se, cada vez que tentava fechar-se a sua história com
uma nova e definitiva versão. Num instante, porém, Cunha aproveitou as descobertas de
Martinho em seu proveito. Nesse mesmo ano, numa comunicação ao congresso da
Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, fez propaganda dos resultados
do capitão e divulgou-os como oferecendo a prova historiográfica cabal da autenticidade
da colecção (Cunha, 1943). No mesmo passo, aproveitou para reafirmar, cinquenta anos
passados, a absoluta validade das conclusões antropológicas de 1885: “desde Wallace,
há oitenta anos, até Bijlmer, há doze,” rematava Cunha, “todos os naturalistas que
estiveram na ilha e fizeram observações directas sobre a sua população concordam em
ver nela uma mistura em que predominam caracteres de raça papua, ou melanésia
ocidental […]. O estudo dos crânios da Universidade de Coimbra conduziu a conclusão
idêntica […]” (Cunha, 1943: 561).
António Mendes Correia, então um nome de peso na antropologia portuguesa,
percebeu a mensagem. Era momento de intervir. Embora a sua posição sobre o assunto
fosse, desde o início, oposta à de Cunha, Mendes Correia manteve-se nos bastidores
enquanto a batalha pela classificação se disputou em terreno historiográfico. Mas agora,
com o obstáculo historiográfico aparentemente eliminado, a colisão com a sua
classificação Malaia de Timor era frontal. Em 1944, Mendes Correia entrou em acção
com uma monografia de mais de 200 páginas dedicada a discutir unicamente a
antropologia de Timor Português (Correia, 1944). O livro apresentava-se como uma
monumental tentativa para reavaliar a etnologia timorense, desde os seus fundamentos,
e tinha mesmo a ambição de rever por completo o mapa etnológico, tal como fora
desenhado por Wallace e por posteriores estudiosos.10 Na nova linha etnológica proposta
então

por

Mendes

Correia,

os

timorenses

apareciam

reclassificados

como

“predominantemente” “Proto-Malaios” or “Proto-Indonésios”, e o mapa etnológico do
arquipélago indonésio era redesenhado. A ilha de Timor surgia atravessada a meio por
uma fronteira etnológica que, sobreposta à fronteira política, separava o território em
duas metades: Timor Holandês era de raça Melanésia; Timor Português era de raça
Malaia ou “Indonésia”.
Entre as ambições de Correia estava a aniquilação definitiva dos argumentos do seu
principal adversário em terreno nacional. O livro de Mendes Correia apresentava-se,
10

Desde os anos de 1860, tinham sido entretanto propostas linhas etnológicas do arquipélago alternativas à
de Wallace (veja-se Correia, 1944: 195, 203-4).
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assim, também como resposta à tese rival de Cunha. O antropólogo portuense
desmontou a tese adversária, usando a táctica anteriormente mobilizada por Cunha. Isto
é: serviu-se da suposta factualidade das suas categorizações antropológicas para
refazer, retrospectivamente, a história da colecção e assim falsificar a classificação
sugerida pelo académico de Coimbra. Assumindo a veracidade das investigações
históricas dos militares, Correia aceitava que os crânios eram Timorenses e tinham sido
obtidos em Cová, junto à fronteira holandesa, de uma árvore sagrada (Correia, 1944:
26). Mas o que se recusava a aceitar era que as caveiras pertencessem a povos da
parte portuguesa da ilha. A razão era simples: se os crânios, como concluía Cunha,
revelavam traços papuas, melanésios, então só podiam pertencer à parte holandesa da
ilha, nunca a Timor Português (cf. Correia, 1944: 28). A colecção não era de Timor
Português porque os crânios eram Papuas. De outro modo, Cunha tê-los-ia classificado
como Malaios! A colecção de Coimbra, embora genuinamente timorense, não podia
auxiliar o estudo antropológico de Timor Português – pois referia-se a populações de
território holandês. Com a demonstração de Mendes Correia, a controvérsia fechava-se.
Cunha não respondeu.
6. CONCLUSÃO: AS HISTÓRIAS E A ORDEM DAS COISAS
Na sua obra As palavras e as coisas, Michel Foucault perguntava como é a classificação
historicamente possível. A questão de Foucault dizia respeito às condições de
possibilidade da “experiência de ordem” na história da cultura Ocidental. Perguntava
Foucault: “Quando estabelecemos uma determinada classificação […], em que bases
somos capazes de estabelecer a validade desta classificação com completa certeza?”
(Foucault, 2006: XXIII, XXII) Neste texto apresentei a antropologia perante um problema
semelhante: como era possível experimentar a população de Timor como uma ordem
natural de raças? Em que fundamentos podiam “os Timorenses” ser classificados com
“completa certeza”? Inspirados no modelo da história natural clássica, os antropólogos
na tradição da antropologia física da segunda metade do século XIX acreditavam que os
crânios humanos eram “coisas” que permitiam ordenar os timorenses (ou quaisquer
outros povos) na tabela das raças. Todavia, “os timorenses” surgiam como um
continuum de fronteiras confusas que resistia à evidência das arrumações taxonómicas.11
Tanto pareciam “Malaios”, como podiam também ser “Papuas”, ou talvez Polinésios, e
porque não Negritos… Na classificação de raças, “os timorenses” configuravam o que

11

Os esforços da ciência para resolver os problemas classificatórios colocados por objectos monstruosos,
híbridos ou paradoxais têm sido objecto de interesse em história e sociologia da ciência. Veja-se, por
exemplo, Gould, 1991: 78-95; Ritvo, 1997; Maerker, 2006.
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Foucault designou de objecto “heteróclito”, isto é, um objecto que podia ser “disposto”,
“colocado”, “arrumado” em sítios tão diferentes uns dos outros que impossível é
encontrar um lugar de residência para ele, definir um common locus subjacente a todos
os diferentes sítios.” (Foucault, 2006: XIX) Acompanhámos até aqui os antropólogos
enfrentando justamente o problema de ordenar um objecto que se dispersava em
múltiplas posições classificatórias. Estivemos, assim, perante o problema da “ordem das
coisas” colocado por Foucault. Mas talvez a resposta ao problema deva ser algo
diferente.
Nesse trabalho, Foucault sugeria que, para perceber a experiência de ordem, era
preciso escavar, à maneira arqueológica, as “regras” a priori que presidiam à grande
episteme do Ocidente. Estas regras explicavam como diferentes “práticas discursivas” –
desde a linguística à economia ou à história natural – arranjavam as coisas em padrões
coerentes de similitude e diferença. É importante notar aqui as observações que
Foucault fez relativamente às regras que regiam a história natural clássica, não só pela
influência marcante dos seus argumentos nas perspectivas contemporâneas sobre
história e teoria das colecções científicas, mas também porque o programa da
antropologia física enquanto “história natural do homem” teve esta tradição como
modelo. Por volta do século XVIII, com a emergência da ciência da história natural,
Foucault identificou uma descontinuidade fundamental na episteme do Ocidente,
marcada pela separação entre histórias e classificação no domínio do conhecimento
sobre a natureza. Os naturalistas da Renascença faziam a história natural de plantas e
animais descrevendo, ao mesmo tempo, “tudo aquilo que era visível nas coisas”, bem
como todos “os signos que tinham sido descobertos ou alojados” nas coisas, ou seja,
tudo o que até então tinha sido dito sobre os objectos pelos “antigos”, e “as lendas e
histórias em que [a coisa] tinha ficado envolvida.” (Foucault, 2006: 141) Segundo
Foucault, a novidade da história natural perante esta tradição renascentista residiu em
eliminar do trabalho de classificação das coisas a compilação das “redes semânticas”
externas em que os objectos estavam envolvidos: as palavras, histórias, e textos dos
antigos que existiam em associação com o objecto. Daí em diante, a classificação de
seres vivos basear-se-ia exclusivamente na experiência directa de objectos materiais, de
colecções instaladas nos espaços físicos de museus. E, para Foucault, a partir dessa
descontinuidade fundadora, a possibilidade de ordem epistémica passou a implicar
“apenas palavras aplicadas, sem intermediário [sem textos, sem narrativas, sem lendas],
às próprias coisas.” (Foucault, 2006: 142-43) Segundo esta perspectiva, portanto, as
colecções de museu – colecções de crânios humanos, por exemplo – constituem
espaços sobre os quais as modernas ordens classificatórias se erguem, sem
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“intermediários”, a partir da simples experiência directa da materialidade visível das
coisas. A mediação de fábulas, lendas, narrativas é tida como inexistente, ou irrelevante.
Seria de esperar que a antropologia e a craniologia obedecessem a esta regra.
Alguma literatura sobre história da antropologia, de facto, tende a subscrever o
argumento de Foucault (cf. Roque, 2006a). Contudo, conforme demonstrou o caso da
controvérsia da colecção de Coimbra, a regra de Foucault está longe de ter aplicação
universal. As mediações das histórias importam; as histórias podem organizar
classificações. Ao pôr a descoberto a intimidade das interacções entre historiografia e
classificação, a controvérsia da colecção de Coimbra revelou-nos que é necessário
reconsiderar a mediação activa de, precisamente, textos, histórias, ou lendas, na
formação de ordens classificatórias; revelou-nos que, na produção de conhecimento
científico a partir de colecções, existem duas experiências de ordem intimamente
interligadas: a ordenação narrativa das coisas no tempo é interdependente da ordenação
dessas mesmas coisas no espaço taxonómico. A construção de ordem com base na
experiência directa de colecções de coisas dificilmente é possível sem que também se
experimente ordem no domínio das histórias e narrações que às coisas vão sendo
associadas. Com efeito, o turbulento trajecto da colecção de Coimbra sugere que a
validade das classificações antropológicas depende da validade das histórias coloniais
das colecções. Na controvérsia que analisei aqui, a condição de possibilidade para a
certeza da classificação antropológica esteve em jogo na constante interacção entre
categorização racial e narração de histórias sobre crânios. Contar ou não contar uma
história; contar uma história considerada falsa, ou fictícia; ou contar uma história tida
como válida e verdadeira, importava muito para decidir a localização do povo de TimorLeste como Papua, ou como Malaio. Na controvérsia portuguesa, mais do que a
experiência directa de objectos materiais, o que contou para decidir sobre a certeza da
ordem dos crânios foi a qualidade e solidez das ligações entre crânios e histórias. Sendo
assim, a resposta para o problema da ordem das coisas colocado por Foucault deve
passar não pela recusa da participação das narrações na construção de ordenações
científicas, mas antes pelo reconhecimento da sua participação dinâmica nesses
processos. Estaremos assim perante uma outra episteme, com características que
Foucault julgou terem desaparecido algures nos séculos XVII e XVIII, mas que
provavelmente nunca nos deixou. Uma episteme feita de modos de conhecimento
científico animados por práticas de narração, e onde proliferam pequenas histórias sobre
colecções e objectos científicos.
A história da colecção de Coimbra conduz-nos a considerar a dinâmica entre
narrativas e classificação. Pretendo concluir sugerindo dois eixos principais em torno dos
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quais esta “dinâmica” pode ser considerada. Em primeiro lugar, o caso da colecção de
Coimbra desafia-nos a conceber a ordem das coisas como o produto de interacções
entre formas de narração e formas de classificação. Estas interacções possuem um
carácter realizador, ou “performativo”.12 Geram efeitos com impacto efectivo na
constituição da realidade mútua das histórias e das classificações, bem como na
constituição da “realidade”, passada e presente, dos restos humanos. Assim, por vezes
(como o tentaram sucessivamente os militares) eram as narrativas a agir sobre a
classificação; outras vezes, eram as classificações a agir sobre a história, o passado das
colecções (por exemplo, quando Barros e Cunha e Mendes Correia procuraram usar
classificações para produzir passados para os crânios). Mudanças nas narrações
associadas aos crânios podiam gerar efeitos nas classificações, e vice-versa. Em
segundo lugar, este caso desafia-nos a olhar a colecção de crânios de Timor como uma
entidade possuidora de uma historicidade múltipla e uma entidade que, por força dessa
historicidade difusa, formava um género de “corpo múltiplo”, para usar a expressão de
Annemarie Mol (Mol, 2004).
De facto, um efeito interessante da constante interacção entre narrativas e
classificação foi o aumento da complexidade e da incerteza acerca da identidade
simultaneamente histórica e taxonómica da colecção. Quanto mais histórias eram
contadas, mais passados e mais classificações pareciam possíveis para a colecção; era
difícil fechar a história numa narração hegemónica. Pois o que se passava era que
diferentes narrativas e cronologias coexistiam. Nenhuma das demonstrações – nem a de
Cunha, nem a de Martinho, nem a de Mendes Correia – conseguia unir a colecção em
torno de uma única história ou uma única classificação. Assim, à medida que
historiografia e classificação interagiam ao longo da controvérsia, a história – tal como a
antropologia – da colecção de Coimbra não se fechava em uma; abria-se em muitas,
desatava-se numa multiplicidade de ordens de conhecimento histórico. Mesmo nos anos
que se seguiram à publicação do trabalho de Mendes Correia esta proliferação mantevese evidente. Por exemplo, em 1956, o capitão Hélio Felgas, numa frequentemente citada
monografia sobre “Timor Português”, continuava a invalidar o estudo craniométrico de
Cunha com base na suposição de que os crânios eram os restos mortais de uma
expedição portuguesa massacrada em 1895 (Felgas, 1956: 143-44). Assim, tal como “os
timorenses” configuravam um objecto heteróclito relativamente ao seu lugar na
taxonomia antropológica, também a colecção de crânios manifestava uma condição
12
Situo-me aqui no quadro das investigações sobre as ontologias efectuadas por actos discursivos ou não
discursivos, um tópico recente nos estudos sobre a ciência, em especial nos estudos de John Law e de
Annemarie Mol sobre o modo como histórias e outras narrações “performam” realidade(s) múltipla(s) (cf.
Law, 2000, 2002; Mol, 2004, 2008).
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heteróclita relativamente à sua história. A identidade dos restos humanos insistia em
dispersar-se, em multiplicar-se simultaneamente por vários tempos e lugares, várias
cronologias não lineares, contraditórias: os crânios habitavam 1882 e também 1895…
recolhidos de uma árvore sagrada em Cová. Para a pergunta “existe uma história da
colecção de Coimbra” a resposta que sugiro, portanto, é positiva. Existe uma história,
mas uma história múltipla. Por conseguinte é em estado múltiplo que se encontra
também a colecção.
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JOANA PASSOS
A AMBIVALÊNCIA DE GOA COMO IMAGEM DO IMPÉRIO PORTUGUÊS E AS REPRESENTAÇÕES
DA SOCIEDADE COLONIAL NA LITERATURA LUSO-INDIANA “DE RECREIO”13

Resumo: Pelo estudo da literatura indo-portuguesa nos séculos XIX e XX, nesta investigação
procura-se revisitar a vida cultural de Goa, contribuindo assim para fazer o complexo mapa das
vivências e ideologias que o império trouxe à cultura portuguesa e à compreensão que temos do
nosso passado histórico e da nossa identidade colectiva. Apresenta-se ainda o contexto de
desenvolvimento de uma literatura indo-portuguesa no século XIX através da discussão de alguns
excertos de dois folhetins aí publicados: o primeiro conjunto de excertos será retirado de
“Traição”, de Frederico Gonçalves, publicado nas páginas do jornal literário “Ilustração Goana" em
1864. O segundo conjunto de citações é de “Jacob e Dulce” de Francisco João da Costa, também
conhecido pelo pseudónimo de GIP, texto publicado como romance, mas que apareceu em
primeiro lugar como folhetim, nas páginas do Jornal “O Ultramar”, em 1896.
Palavras-chave: literatura colonial, resistência anti-colonial, literatura indo-portuguesa, literatura
comprometida, lusofonias

Esta é, por certo, a terra que buscais
Da verdadeira Índia, que aparece;
E, se do mundo mais não desejais,
Vosso trabalho longo aqui fenece.
Camões, Os Lusíadas, Canto V
Das terras a pior tu és, ó Goa,

13 Como citar este artigo: Passos, Joana (2008), “A ambivalência de Goa como imagem do império
português e as representações da sociedade colonial na literatura luso-insiana”, e-cadernos ces, 1, 37-56.
Acedido em [data], http://www.ces.uc.pt/e-cadernos
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Tu pareces mais ermo, que cidade;
Mas alojas em ti maior vaidade
Que Londres, que Paris ou que Lisboa
Bocage, soneto “Ao Mesmo”

1. INTRODUÇÃO
A ambivalência simbólica de Goa sempre esteve presente na forma como diversos
autores a representaram. Estas diferentes visões constituem um arquivo de memória que
o século XIX herdou, cristalizando a posterior decadência (o tempo em que Goa já era
mais ermo do que cidade) como a sua imagem mais forte, a associação mais corrente.
No entanto, Goa evoca um primeiro momento de glória e realização nacional, marcando
o princípio da criação de um império colonial português. Assim, em diferentes momentos,
Goa contém em si o mito da Idade de Ouro, época primordial perfeita, que recompensa
os portugueses do “trabalho longo”, e, ao mesmo tempo, invoca um campo semântico
inóspito, de falsidade ou de decadência. Goa tem um lugar particular no imaginário
imperial, não como objecto de grandes investimentos administrativos ou grande objectivo
económico (sucessivamente substituída pelo Brasil e por Angola), mas por ser o começo
de tudo, a chave de uma legitimação histórica a que, em pleno século XIX, Portugal se
agarra para compensar a incapacidade de se adaptar à modernidade e a uma ordem
capitalista internacional.
O próprio Camões, ao mesmo tempo que canta a glória dos descobrimentos, escreve
em Os Lusíadas passagens mais pessimistas como o episódio do Velho do Restelo
(canto quarto) onde repetidamente se refere a partida das naus do Tejo como “vã
cobiça”, “fraudulento gosto” e “fama e glória soberana, / Nomes com que se o povo
néscio engana”14. Refira-se ainda “O Soldado Prático” de Diogo de Couto15, onde a
desonestidade dos administradores portugueses e a ineficácia da monarquia portuguesa
em gerir os seus territórios é ainda mais frontal e longamente exposta. Sendo assim, a
herança literária portuguesa do próprio século XVI já é ambivalente, inscrevendo uma
nota dissonante e amarga nos textos que fixam para a posteridade a memória colectiva
dos feitos nacionais mais celebrados.
Estas diferentes visões de Goa constituem um arquivo de memória que o século XIX
herdou, cristalizando a posterior decadência (o tempo em que Goa já era mais ermo do
que cidade) como a sua imagem mais forte, a associação mais corrente. No entanto,

14
15

Camões (1972).
Couto (1980).
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Goa evoca um primeiro momento de glória e realização nacional, marcando o princípio
da criação de um império português. Assim, em diferentes momentos, Goa contém em si
o mito da Idade de Ouro, época primordial perfeita, que recompensa os portugueses do
“trabalho longo”, e, ao mesmo tempo, invoca um campo semântico inóspito, de falsidade,
ou de decadência.
Em qualquer dos casos, Goa tem um lugar particular no imaginário imperial, não
como objecto de grandes investimentos administrativos ou grande objectivo económico
(sucessivamente substituída pelo Brasil e todo o eixo do Atlântico Sul), mas por ser o
começo de tudo, a chave de uma legitimação histórica a que, em pleno século XIX,
Portugal se agarra para compensar a incapacidade de se adaptar à modernidade e a
uma ordem capitalista internacional.
Pelo estudo da literatura indo-portuguesa nos séculos XIX e XX - o tema da minha
actual investigação - procuro revisitar a vida cultural de Goa neste período, contribuindo
assim para fazer o complexo mapa das vivências e ideologias que o império trouxe à
cultura portuguesa e à compreensão que temos do nosso passado histórico e da nossa
identidade colectiva. Nesta linha de raciocínio foi inspirador ler o estudo de Margarida
Calafate Ribeiro, Uma História de Regressos (2004) pois as teses aí defendidas
constituíram uma resposta para algumas questões abordadas no meu estudo sobre
literatura indo-portuguesa. Em primeiro lugar, o documentadíssimo trabalho de Margarida
Calafate Ribeiro constrói, pela solidez, uma intervenção incontornável no campo dos
estudos pós-coloniais/coloniais. Quer isto dizer, que posso concordar, e dialogar com
este trabalho, ou posso discordar, e rebatê-lo, mas não o referir é ter uma visão
incompleta do debate que neste momento temos em Portugal sobre estes temas. A partir
do estudo do regresso sucessivo das elites portuguesas, culturais e políticas, ao mito do
império e da grandeza de Portugal, Margarida Calafate Ribeiro traduz a necessidade de
“mitificar” como necessidade de mistificar a noção de identidade nacional, ao longo de
séculos. Para Portugal, imaginar-se como centro imperial, escamoteando um estatuto
marginal, periférico em relação à Europa, constituiu de facto a fórmula para criar uma
identidade nacional que se concebia como viável, embora momentaneamente
disfuncional, mas imbuída de uma lógica de eterno retorno - à glória e à riqueza, o que
se traduz em termos simbólicos num tempo e num espaço: Goa -1500. Paralelamente,
se, em Portugal, temos de esperar pela segunda metade do século XX e por autores
como Castro Soromenho ou Alda do Espírito Santo para encontrar imagens de África
que questionam o sucesso da colonização portuguesa, parece que em relação a Goa,
estas imagens tornaram-se parte do imaginário nacional muito mais cedo.
Ao revisitar diversas representações de Goa, este trabalho foca-se num universo
específico. Como representaram esta mesma Goa os filhos desse projecto imperial?
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Como é que os próprios autores goeses se posicionaram neste imaginário imperial, com
esta carga histórica legitimadora? Na sequência destas questões, vamos começar por
apresentar o contexto do desenvolvimento de uma literatura indo-portuguesa no século
XIX. De seguida analisaremos o folhetim “Traição”, de Frederico Gonçalves, publicado
nas páginas do jornal literário Ilustração Goana, em 1864. Tomaremos esta narrativa
como exemplo emblemático da imprensa com pretensões literárias que então circulava
nesse território. Por fim, iremos debruçar-nos sobre a obra Jacob e Dulce, de Francisco
João da Costa, texto publicado como romance, mas que apareceu em primeiro lugar
como folhetim, nas páginas do jornal O Ultramar,16 em 1896. A partir da discussão destes
dois casos estabeleceremos algumas características desta primeira fase da literatura
indo-portuguesa e poderemos explicitar a forma como parte desta literatura promovia
ideologias coloniais. Por fim, Francisco João da Costa oferece-nos na sua escrita um dos
raros casos de resistência à assimilação das culturas portuguesa e europeias como
únicas referencias civilizacionais legítimas, criando uma alternativa ao coro de vozes
legitimadoras que caracterizavam as letras goesas.
No estudo desta fase da literatura indo-portuguesa não se trabalha com literatura
canónica, no sentido de seguir a obra de autores cuja qualidade intelectual, profundidade
filosófica e rigor criativo nos permitem receber o seu trabalho como literatura, ou seja,
enquanto obra de arte. Existe outro tipo de autores e textos na literatura indo-portuguesa,
mas as histórias devem começar pelo princípio, e no princípio, em Goa, no século XIX,
circulavam com algum sucesso os mais melodramáticos folhetins, e são estas raízes da
escrita local que aqui iremos abordar.
Neste ponto, levantam-se questões teóricas relativas à recuperação desta literatura
de recreio para os estudos pós-coloniais. -Porquê e para quê? Fundamentalmente,
porque o debate crítico em torno do conceito “pós-colonial” tem uma vertente que se
debruça sobre discursos de poder, como é o caso do “discurso colonial”, o que nos
permite estudar a propagação de ideologias imperiais, incluindo as formas mais subtis
desta operação: as não institucionais. De facto, quer na compreensão do discurso
colonial, quer no estudo dos projectos de luta pela independência, quer numa fase
posterior, de reflexão sobre as actuais sociedades pós-coloniais, a crítica literária póscolonial, no mundo anglófono, tem-se debruçado sobre a materialização de discursos de
poder, muitas vezes apresentados como senso-comum. Estes capilares e insuspeitos
filamentos de propaganda ideológica servem a aceitação colectiva de dadas hegemonias
vigentes, e têm sido impiedosamente desconstruídos e expostos por diversos estudos de

16

O Ultramar (1859-1936), Bernardo Francisco da Costa (redactor), Margão (tipografia do próprio jornal).
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referência - Ahmad (1992), Bhabha (1990), Boehmer (1995), Bristow (1991), MooreGilbert (1997), Said (1985), Spivak (1987).
Este papel do crítico literário como “desconstructor” de textos, procurando expor as
suas práticas marginalizantes (das mulheres, de comunidades, ou de outros povos),
também foi definido a partir do contributo seminal de dois autores franceses que aqui
destacamos: Michel Foucault (2002 [1979]), até porque a ele devemos a imagem do
poder não instituído como “filamentos capilares”, e Jacques Derrida (1981), por ter sido o
autor da própria teoria da desconstrução, subsequentemente apropriada por Homi
Bhabha (1990) e Gayatri Spivak (1987), na sua aplicação das teorias da desconstrução
aos estudos pós-coloniais.
Tendo em conta o trabalho de todos estes autores, vamos aqui encarar a literatura
de recreio como meio de divulgação e consolidação de discursos que nos vão
socializando para aceitar determinadas formas de poder e determinadas desigualdades
sociais. Os prosaicos folhetins que circulavam pela “casa portuguesa” transplantada para
Goa, tinham, efectivamente, uma carga moralista, que serviu uma ideologia colonial
lusófila e de dependência em relação a Lisboa e às influências europeias. Além do mais,
o forte teor misógino desta literatura de recreio – incluída em revistas literárias que
tinham a pretensão de ser revistas de referência na vida cultural e intelectual de Goa
(portanto não eram só revistas para “recreio das damas”17) - reforçava a lógica colonial.
Afinal, uma dada visão da vida familiar, marginalizante e opressiva em relação às
mulheres, criava uma mentalidade predisposta a aceitar o estatuto privilegiado do
“senhor da casa”. Treinavam-se os indivíduos desde a infância, ao nível familiar, para
aceitar que nem todos os seres humanos têm os mesmos direitos ou dignidade: numa
família convive-se lado a lado com as mulheres, que por isso mesmo não deixavam de
ser “cidadãs de segunda”, tal como na relação entre colonizadores e colonizados
acontecia com os cidadãos locais. Sexismo e colonialismo pressupõem o mesmo
princípio racista, a mesma visão binária do mundo, e por isso se reforçam mutuamente.
2. A LITERATURA INDO-PORTUGUESA DE RECREIO

17

Agradeço ao grupo de investigadores do CES, da Universidade de Coimbra, terem levantado esta questão
quando apresentei a minha comunicação. Realmente, os folhetins abordados na minha investigação
inseriam-se num periódico que não se destinava primordialmente a um público feminino. Pelo contrário, a
Ilustração Goana publicava biografias das mais ilustres personagens de Goa, formas aligeiradas de ensaios
científicos e alguma crítica literária em relação às literaturas europeias. Pretendia-se, como o declaram os
colaboradores, experimentar a pena de autores que se levavam a sério e que queriam constituir um público
literário. Afastavam-se assim um pouco das revistas de recreio propriamente ditas, essas sim, mais
exclusivamente dedicadas a um público feminino. Existe na Biblioteca Nacional de Lisboa uma cópia do
Recreio das Damas, que será, na sua superficialidade, o exemplo de revista que se pode dizer que era
especificamente dedicado a esse tipo de público.
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Será necessário definir agora em que termos apareceu e circulou esta mesma literatura
de recreio goesa.
Em primeiro lugar, só nos séculos XIX e XX é que encontramos como prática não
isolada, a publicação de textos que não servem ou a propagação da fé católica, ou a
educação dos mais jovens (nos colégios Jesuítas) ou a administração portuguesa. Se
procuramos, como é o caso, abordar ficção e poesia, imediatamente excluímos da nossa
esfera de trabalho grande parte da vida editorial de Goa. Efectivamente, eram as três
áreas acima referidas as que dominavam os hábitos de leitura do público alfabetizado
em língua portuguesa e as práticas editoriais na região. A história da imprensa em língua
portuguesa neste território data do século XVI18, altura em que os portugueses levaram a
imprensa para Goa.19 Mas a Santa Inquisição controlava tudo o que era editado (e existiu
até 1812, quando foi extinta pelo governador Conde de Sarzedas). Por outro lado, para
além dos condicionalismos que determinavam aquilo que era possível publicar, o lugar
das letras portuguesas em Goa, dependeu, como é evidente, de um público leitor/falante.
Teotónio de Sousa (2000) pensa que cinco por cento da população goesa lia e escrevia
português (24.500 pessoas). Dois outros autores referem uma estatística oficial da
população de Goa para o século XX: Ferreira Martins (s/d), em 1931, refere uma
população de 490.000 habitantes, mas, Tristão da Cunha (1961), escrevendo poucos
anos mais tarde, refere uma população de 600.000 habitantes de acordo com um census
de 1931. Apesar desta flutuação da população, tanto Teotónio de Sousa como Tristão da
Cunha convergem na afirmação de que uma pequena percentagem da população leria e
escreveria português (44.025, em 1931, segundo Tristão da Cunha). No século XIX,
estaríamos a olhar para um número certamente inferior, em termos de população, e em
termos de alfabetizados. Logo, os cerca de 20.000 falantes/leitores de Teotónio de
Sousa parecem fazer sentido para um final de século XIX.
O primeiro tipo de leitura secular que circulou com alguma regularidade em Goa, para
além dos almanaques20 anuais, foram os jornais locais. De facto, Jaime Rangel (1956)
afirma que só em 1821, foi adquirida, de Bombaim, a primeira imprensa ao serviço do
estado (portanto, uma imprensa que não estava ao serviço de uma ordem religiosa) para
se imprimir a Gazeta de Goa (22 de Dezembro de 1821). Esta primeira fase da história
da imprensa é a dos jornais semanários, trisemanários ou mensais. Só em 1900 surge o
18

A companhia de Jesus tinha uma imprensa no colégio de S. Paulo-o-Velho em 1540, e em 1616 instalaram
uma segunda tipografia no Colégio de S. Inácio de Loiola. Nesta altura, existia uma terceira imprensa,
secular, na cidade de Velha Goa, que era propriedade de João Blávio (Rangel, 1956).
19
Note-se que os ingleses só trouxeram imprensas para a Índia em 1772 - Madrasta, 1778 - Calcutá e 1792 Bombaím (Rangel, 1956). Havia também imprensas indianas sendo a mais próxima em Cochim (Brito, 1882).
20
A título de exemplo veja-se o Almanak de Goa para o anno bissexto de 1840, por Caetano Joam Peres,
Bombaim: Tipografia Portugueza do Pregoeiro. Veja-se também Almanaque de Goa para o Anno de… (1864
a 1873), Nova Goa: Typografia do Ultramar.
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primeiro jornal diário, O Heraldo, sendo seu director o Dr. António Maria da Cunha. A
partir de 1900 surgiram vários jornais, cujo percurso não vamos aqui seguir. Vamos
apenas sublinhar que se publicavam em Goa periódicos em Marata, Concani e em
Inglês, para além de toda a imprensa periódica em português.
Segundo o credível estudo do Dr. António Maria da Cunha (1923), ele próprio director
dos jornais de maior tiragem e impacto na Índia portuguesa (O Heraldo e o Heraldo),
existiram em Goa vários jornais literários, de melhor e pior qualidade, sendo o mais
reconhecido a Ilustração Goana.
A Ilustração Goana publicou prosa, poesia, ensaios e biografias. A poesia que aí
encontramos seguia exclusivamente três temas: o amor, o fervor religioso, e a
decadência de Goa. Este último tema é o que nos interessa de momento. Veja-se, a
título de exemplo, o seguinte extracto do poema de A. Lopes Mendes, colaborador da
revista Ilustração Goana:
À Cidade velha de Goa
Porque no pó te revolves
Velha cidade de Goa?
Que has feito? - Porque não ousas
Rivalisar com Lisboa?
Que é do teu brilho, o teu nome?
Que tua fama inda soa?!
[…]
Esconde a face inda bella,
Velha cidade feudal:
Rica pagina escreveste
Na historia de Portugal.Fugiu-tó commercio; caíste:Brazão sem glória que val?
(A. Lopes Mendes in Ilustração Goana, 1865)
Como se pode ler, perdurava ainda no século XIX, na própria Goa, a memória de um
passado de opulenta riqueza e do superior estatuto deste enclave como antiga cidade
mercantil, então o centro de um império português fortemente voltado para o oriente.
Nessa época, Goa, urbana, activa e cosmopolita, rivalizava com Lisboa. Mas a este
período próspero, seguiu-se uma longa decadência devido à “cruel nódoa de abandono”
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a que a colónia foi vetada. Se olharmos para este poema como uma representação das
relações entre Goa e Portugal, o balanço da colonização é bastante negativo: da
rivalidade desde logo tomada como princípio de afirmação para Goa (pois uma próspera
Lisboa implicou a anulação da autonomia de Goa), passamos a uma acusação de
abandono, o que não é apaziguador. Este manifesto descontentamento é ainda
sublinhado pela assimetria entre o que Goa fez por Portugal (escreveu uma rica página
da sua história, e o adjectivo “rica” deve aqui ser tomado também literalmente) enquanto
que agora Portugal nada faz por Goa. Então de que vale este estado colonial? De que
serve a relação com Portugal? Uma relação antiga, instituída por tradição mas que não é
produtiva, não serve de nada. Por isso, o “Brazão sem glória”, que tanto pode ser Goa
decadente como o próprio Portugal estagnado, aparentemente de nada “Val”, nem a
Goa, colónia sub-aproveitada, nem ao Portugal de então, que havia perdido o vigor do
seu projecto (nacional/colonial).
Se a decadência de Goa era tida em Portugal como espelho incómodo da
incompetência portuguesa para gerir a rede de territórios sob a sua administração, em
Goa, esta decadência é motivo de um descontentamento social que pode sugerir um
afastamento em relação à lusofilia, isto é, em relação à aceitação da dependência
colonial. É a partir deste ponto, desta matriz fracturante, que quero prosseguir com a
análise das duas obras acima indicadas. Enquanto que “Traição” ainda é um exemplo de
lusofilia, que reafirma a continuidade colonial e a sua necessidade, o texto de Francisco
João da Costa inicia uma transição para um pensamento mais autónomo, próximo do
que hoje entendemos por consciência pós-colonial. Os limites e o fôlego da visão de
Francisco João da Costa como precursor de uma escrita de resistência, serão tratados
mais tarde. Interessa agora explorar o texto “Traição” como exemplo da norma lusófila
que dominava o universo literário indo-português da segunda metade do século XIX.
Será mais fácil depois, por contraste, compreender até que ponto Francisco João da
Costa foi inovador, e porque foi ao mesmo tempo tão bem acolhido por uns e tão
marginalizado e odiado por outros.
3. A SEDUTORA MARIA COUTINHO
O autor do folhetim “Traição”, Luís Manuel Júlio Frederico Gonçalves (Nova Goa, 18461896), desempenhou vários cargos administrativos em Goa, nomeadamente, vogal da
Câmara Municipal, Síndico da Santa Casa da Misericórdia de Goa e do Cabido da Sé,
inspector das escolas do ensino primário, professor de filosofia, história e economia
política no liceu de Nova Goa, e, a partir de 1888, Director da Biblioteca Nacional (de
Goa). Estes cargos querem dizer que Frederico Gonçalves participava, como projecto de
vida, na manutenção de um regime colonial. Até que ponto se identificava com a cultura
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portuguesa como a sua cultura de referência é algo que podemos inferir da sua escrita,
onde se manifesta não a identidade fragmentada do colonizado21 em transição para uma
consciência pós-colonial, que já vive deste conflito interno, mas, muito pelo contrário, a
tranquila reiteração de todos os preconceitos coloniais como credíveis.
J. Frederico Gonçalves foi o fundador, editor e director da revista/jornal literário
Ilustração Goana durante os dois anos que esta existiu, e teve um círculo alargado de
colaboradores22 (de distinguir, embora exígua, a colaboração de Nery Xavier). Estes
autores escreviam dentro da mesma cosmovisão: profundamente católicos, defensores
do regime colonial, identificando-se com Portugal em termos de cidadania.
A análise do folhetim “Traição” tem interesse não só por si, mas porque, como muitos
outros folhetins, sobretudo os de menor qualidade, segue muito rigidamente as regras do
seu género, pelo que será de esperar um elevado índice de repetição em relação a
outros folhetins, construídos em torno do desenvolvimento de um enredo amoroso,
melodramático e um pouco escandaloso (tão escandaloso como a puritana moral de
Goa, católica e provinciana, o permitia). Para além desta previsibilidade ao nível da
acção, encontramos várias personagens tipo, caracterizadas por estereótipos, e
desempenhando papéis (funções narrativas) específicos, como adjuvante ou oponente,
dentro de uma estrutura narrativa razoavelmente rígida. Por exemplo, uma das
personagens adjuvantes, a tia Rosa, é uma aia que serve de correio amoroso, e o pai da
donzela, como quase sempre sucede neste tipo de enredo, é personagem oponente,
contrariando o namoro dos jovens. Lendo um destes folhetins, teremos uma boa base
para a subsequente sensação de dejá vu que acompanha o leitor na descoberta das
outras narrativas do género.
Também temos de ser justos com o autor J. Gonçalves, e reconhecer-lhe algumas
passagens extremamente cativantes:
D. Maria &c. &c. Coutinho era um pedacinho d’alma do seu pai, e uma fibra do
coração da sua mãe, e um alento de uma velha tia, que lhe devia legar em herança
uns trinta e tanto apelidos, e, finalmente, uma não muito boa figura para a Sr.ª
21

Creio que o melhor texto para reflectir sobre a divisão interna do sujeito colonizado ainda é o texto de
Frantz Fanon (1971 [1952]), Peau Noire, Masques Blancs. A leitura deste texto, por si só ilustra a viagem
mental, o esforço de resistência daquele que cresce sendo o “outro” na sua própria sociedade de origem e
tenta a firmar a sua auto-estima. Por outro lado, ilustra a dificuldade que o sujeito colonizado tem em
transcender a interna aspiração de assimilar a cultura colonial (para assim partilhar um pouco do estatuto
dos privilegiados), em lugar de rejeitar a presença colonial e lutar contra ela.
22
A este respeito, talvez fosse relevante complementar a leitura deste artigo com um outro texto, no qual me
debruço mais extensivamente sobre a história destas revistas literárias, “Fatais Enganos: a Entropia dos
Discursos Coloniais e seus Preconceitos Paralisantes” (comunicação apresentada no Colóquio de Outono de
2006, na Universidade do Minho).

45

01. Debates Contemporâneos: Jovens Cientistas Sociais no CES

Mafalda, antiga aia da casa, que sempre falou verdade; mas nunca teve razão;
porque era aia, porque era criada, porque era menos velha, e, a falar certo, porque
não tinha nem armas nem apelidos. Dotada de excelentes qualidades para o seu
tempo e jerarchia, Maria Coutinho chegou aos seus 15 anos.
Mulher feita para os que adoram o sexo, e ainda por se fazer, para os que
adoram a virtude, - a menina fidalga começou a cumprir três grandes deveres em
que se resumia, para ela, toda a moral Cristã. Cifravam-se em: amor de oratórios
bem trastejados (dever para com Deus), -amor da fidalguia (dever para consigo) - e
amor do amor (dever para com o próximo)
(J. Gonçalves, 1846, grafia original).
Não nos deixemos seduzir pela agradável ironia deste excerto. J. Gonçalves
realmente está a construir a sua vilã, e a perversidade da jovem Maria Coutinho não
pode ser entendida com leveza, apesar deste estilo jocoso. O folhetim “Traição” tem por
objectivo avisar os leitores da hipocrisia de mulheres, e Maria Coutinho não é vista com a
menor benevolência pelo seu criador. Por conseguinte, este extracto, onde se apresenta
a “traidora” que dá o nome ao folhetim, tem de ser interpretado como um exemplo da
construção de uma “femme fatale”, de acordo com os preceitos que definiam a vilã do
folhetim. Esta vilã era muitas vezes construída como a antítese da mulher-anjo, sendo
esta última, a típica heroína destas narrativas. A mulher-anjo, por sua vez, materializava
o padrão de mulher que se procurava difundir como modelo de virtudes e os seus
atributos eram constantemente enaltecidos neste tipo de escrita (ou seja, estamos outra
vez a reflectir sobre discursos de poder, mas desta vez em termos de poder patriarcal).
Assim, a heroína devia ser virtuosa, temente a Deus, abnegada, serviçal, modesta, pura,
obediente, bondosa, altruísta e viver em função dos outros (e claro, fisicamente muito
bela mas espantosamente inconsciente em relação à sua própria beleza). A “mulher
fatal”, pelo contrário, é fatal aos homens que se apaixonam por ela, porque, como tem
amor-próprio (o que é sempre entendido negativamente como narcisismo ou egoísmo)
não vai agir em função dos desejos de outros, mas, como por exemplo no caso do
folhetim “Traição”, em função da sua própria curiosidade de adolescente em
experimentar emoções e os limites do seu poder de sedução. Desta sensibilidade
egocêntrica, inconcebível numa mulher, vai decorrer toda a tragédia da acção.
Para além desta visão limitada e simples das possibilidades do “ser mulher”, mas que
representa com rigor o teor dos folhetins indo-portugueses que li nos dois jornais
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literários com mais impacto e respeitabilidade,23 também se discutiam formas de
identidade masculina. António, primo de Maria Coutinho, é o herói, e vítima, deste
folhetim. António deixa-se seduzir por Maria Coutinho ao ponto de pretender fugir com
ela. Na impossibilidade de iludirem a vigilância do pai, António e Maria Coutinho fazem
um pacto de suicídio. António cumpre a sua parte, e o folhetim acaba com o funeral de
António, a cuja passagem assiste de uma varanda, distante e superior, Maria Coutinho.
À mais óbvia moral da história: - não se pode confiar nas mulheres, sobretudo
naquelas que sabem seduzir - subjaz uma outra, que argumenta que os rapazes, para
aprenderem a ser homens, devem seguir os ensinamentos dos mais velhos, familiares e
amigos, que os alertam contra os perigos da sedução feminina. Veja-se então uma
transcrição do final do folhetim e da forma como se assumem estes objectivos
pedagógicos:
Está acabado o romance. Hão de acha-lo mesmo uma imoralidade. Era preciso que
assim fosse, porque das imoralidades e que se tiram as moralidades magnas.
Agora, estas, tire-as o leitor. -Não é para ler só, que se escrevem os romances. O
romancista é que as escreve por escrever. Perspicácia, juízo, inteligência, e o leitor
que as deve empregar no decurso da leitura, se quiser aproveita-la.
A presente historieta, narrada por uma pena que nunca se estreou, antes, em
matérias românticas, funda-se sobre pontos moralíssimos. Tende a mostrar o fim
que leva um mancebo, sem pais nem parentes, entregue apenas ao domínio das
paixões - os resultados funestos da louca precaução com que os pais querem
evitar os efeitos depois de terem estabelecido eles próprios as causas, -a
inconstância de certas damas, que não temem o mundo quando entabolam
correspondências immantenedouras, mas temem os pais ao tempo de cumpri-las, o desprezo que a sociedade vota até a grandes fidalgos, quando não têm pais nem
padrinhos que os recomendem.
(J. Gonçalves, 1846, grafia original)
De uma perspectiva centrada no debate pós-colonial, o que sobressai nesta lista de
moralidades é a última frase, aquela que sublinha o desprezo a que estão condenados
aqueles que não têm pais nem padrinhos que os recomendem. Esta sociedade pretendese coesa, hierarquicamente construída com um sistema de vassalagem e favores
instituído. Tal como se devem dominar loucas paixões, também se deve confiar em
23

Nomeadamente O Gabinete Literários das Fontaínhas e a Ilustração Goana.
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quem paternalmente nos orienta. Propaganda mais benevolente e cativante a favor da
ordem colonial seria difícil… Mas, com que fundamento é que transponho estes “pais e
padrinhos” para uma lógica colonial? Vários outros elementos do texto me orientam no
sentido de reflectir sobre as relações coloniais em Goa. Tomemos como exemplo, a
discussão do estatuto da própria língua portuguesa:
Agora, entre-parenthesis. Quanto ao português mascavado que falava a senhora
Rosa, apesar de tanta lida com fidalgos e fidalgas, parece-me que mesmo essas
falavam então nada melhor a língua, apesar da lida com europeus e europeias. O
certo e que o português que lá elas falavam, precisava de ser traduzido por outro
português pelos maridos, para, ainda assim, ser dificilmente entendido dos
verdadeiros senhores da língua: salvas as excepções.
(J. Gonçalves, 1846, grafia original)
A relação de proximidade com a cultura que se reconhece como culturalmente
dignificante é a relação de proximidade com Portugal e a Europa, tidos por padrão de
civilização superior (refira-se de passagem também a óbvia misoginia deste comentário,
atribuindo às mulheres uma certa incapacidade intelectual). Por isso, a “lida com
europeus e europeias” é referida como prática que pressupõe aprendizagem e
aperfeiçoamento individual. Em segundo lugar, a expressão “verdadeiros senhores”,
referindo-se aos portugueses, tem um eco que ressoa para além do domínio da língua
portuguesa, sugerindo autoridade e hegemonia.
Por outro lado, é muito curioso que este português mascavado de que fala J.
Gonçalves seja incluído no corpo do texto, num gesto que se pretende de exibicionismo
do exótico (leia-se, do “não europeu”), mas que ao mesmo tempo, inadvertidamente, nos
deixa um registo da apropriação da língua portuguesa, produto tão híbrido como a
senhora Rosa (filha bastarda de fidalgo europeu, tenente-coronel e de uma mulher
“plebéa, lá das terras de Salcete” 1846: 44), inscrevendo uma natureza não
compartimentada da vivência colonial. Na sua vivência híbrida, a língua invoca estas
mesmas continuidades e roturas:
- Boas noites, tia Roza.
Adê, mé fie. Como tem ucê Agust?
- Guarde te Deus, senhora. Eu estou bom. […] Vou luctando com a tempestade,
que me veio surprehender navegando em baixel fraco […].
Ucê, agust? Ucê já ta está tã frac par resti tempestade, par vencê torment?
(J. Gonçalves, 1846)
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Este português, expressão de uma cultura goesa mista, é diminuído e inferiorizado
pelo autor, inscrevendo no texto uma lógica marginalizante em relação à cultura local,
que se entende como agente de corrupção.
Se recordarmos o sucesso e simpatia que acolheram os textos da Ilustração Goana
temos uma radiografia da mentalidade colonial goesa, no século XIX, ao nível mais
abrangente, de recepção popular. Esta literatura popular (não se pode dizer “literatura de
massas” nas colónias portuguesas do século XIX, tendo em conta as elevadas taxas de
analfabetismo, o exíguo conhecimento da língua portuguesa, para além de todo o
incipiente sistema de distribuição de livros) tem interesse para refazer o arquivo que nos
permite compreender o encontro entre culturas num contexto colonial. Na conclusão do
folhetim “Traição”, J. Gonçalves assume que quer moralizar o seu público e fá-lo, indo de
encontro às ideologias dominantes de então, pelo que este estudo nos permite identificar
as referências socializadoras sancionadas, e que foram instrumentais na manutenção da
hegemonia colonial.
4. JACOB E DULCE
A visão de Goa que nos deixa Francisco João da Costa, ou Gip, pseudónimo pelo qual o
autor também ficou conhecido, é muito diferente daquela que encontramos na Ilustração
Goana, e no Gabinete Literário das Fontaínhas. Embora tivesse morrido jovem (com 41
anos, em 1900), este “advogado e distinto escritor” (Aleixo, s/d), consolidou o seu lugar
nas letras indo-portuguesas. Foi o autor do maior “best-seller” em Goa, de todos os
tempos, tendo sido imediatamente traduzido para concani.24
Porque é que Francisco João da Costa foi imediatamente traduzido para concani?
Porque foi um “best-seller”? Para respondermos a estas questões temos de reflectir
sobre os temas tratados por Francisco João da Costa e ter em atenção a própria forma
do seu texto.
Jacob e Dulce é uma sátira clássica: o comportamento de uma série de personagens
em dadas situações chave, expõe o ridículo, o baixo, ou o patético nos padrões sociais
pelos quais se regem. Ao representar sob uma luz tão desfavorável estes
comportamentos e mentalidades, o autor distancia-se dos mesmos, expressando a sua
discordância ou indignação. O leitor é convidado a partilhar estes sentimentos,
reflectindo sobre o mundo social representado a partir desta perspectiva crítica.

24

A edição de Jacob e Dulce foi de 1896, tipografia do jornal O Ultramar, traduzida para concani por Aleixo
Caetano José Francisco. A segunda edição é de 1907, da tipografia da casa Luso-francesa. A terceira
edição, que é a que serve de referência a este artigo, é de 1974, da tipografia Sadananda de Pangim, Goa.
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Na narrativa de Gip, de capítulo para capítulo acompanhamos as negociações que
levam ao casamento de Jacob e Dulce. Ilustram-se assim aspectos da vida social de
Goa que são ridicularizados, sobretudo pelo que revelam de um padrão de
superficialidade, de falta de educação e de projecto de vida, para além da muito criticada
subserviência à cultura europeia. Note-se que não são os hindus, ou os hábitos de vida
indianos que se denigrem. Pelo contrário, em certas passagens, estes são apontados
como a alternativa correcta. A identidade ridicularizada é aquela que quer parecer
europeia estando na Índia, que quer parecer rica sendo pobre, que quer parecer
educada sem ter interesse em aprofundar os seus conhecimentos.
Aparentemente, o que se critica é a vaidade e não a ordem social em si, mas esta
leitura inocente não é possível na medida em que o texto praticamente não funciona em
termos de personagens individualizadas, mas antes com tipos sociais, muito mais
abrangentes nas suas faltas de carácter do que as idiossincrasias de uma personagem
complexa, com valor autónomo.
Um outro aspecto importante a ter em conta é que a vaidade na ascendência antiga e
nobre através da qual se reclama proximidade a Portugal e à Europa, as referências a
vivências católicas e o abuso de álcool entre as personagens masculinas são elementos
completamente identificáveis com a presença de Portugal na Índia, a tal ponto que se
quisermos ler a propaganda pro-integração na União indiana, que encontramos nos
textos de Tristão da Cunha (1961) activista destacado do Congresso Nacional de Goa,
encontramos precisamente as mesmas acusações: a promoção do consumo de álcool e
a importação do vinho português como um lucrativo negócio, a falta de investimento na
educação, a cultura da inércia e da dependência em relação aos favores do estado, e a
vaidade e o exibicionismo dos portugueses.
Que aproveitamento político pode ser feito do texto de Francisco João da Costa em
1896? À partida, a sátira é um género com uma intenção de denúncia, que convida à
reflexão crítica. Logo, vai mais longe do que o simples objectivo de distrair. Ainda por
cima, esta sátira foi publicada, na sua versão em série, num jornal como o Ultramar
(1859-1936), com uma estabelecida reputação de activismo político (o seu redactor
chefe, Bernardo Francisco da Costa chegou a ser eleito deputado às cortes de Lisboa
onde exerceu por vários anos, embora com interrupções, de 1853 a 1869).
Fosse Francisco João da Costa um mau escritor, não teria impacto, mas as suas
“notas” captaram um público, num dos jornais de maior circulação. No entanto, Gip
apresenta o seu texto com um grande desprendimento. Escreve Gip, numa espécie de
prólogo ao leitor, inserido na edição que reúne as “Notas a Lápis” em antologia:
O presente opúsculo não é um romance.
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É uma narração singela e despretensiosa, escrita ao correr da pena, que me
serviu de pretexto para descrever aqueles dos nossos costumes que reputo de
ridículos. (…) Descrevi simplesmente os costumes ridículos que dominam na
sociedade indo-portuguesa, e para o fazer criei alguns tipos com vícios e costumes
mais em evidência nas nossas famílias, tipos que se encontram em toda a Goa e
em todas as castas.
(Francisco João da Costa, 1896)
Vejamos então alguns excertos do texto, que apresentam Jacob, uma das
personagens principais, e um “tipo” indo-português como afirma o seu autor:

Jacob Avelino Dantas.
Natural da cidade de Breda, gãocar da respectiva comunidade agrícola de sangue
real, […] sem dúvida a sua família era nobre e principal, e fruía a glória platónica e
sem proveito digno de menção de pertencer ao primeiro vangôr.
Grelaram no seio dela cónegos, vigários e missionários, e até um dos seus
antepassados, ilustre pelo saber estava a pique de ser nomeado professor do Real
Seminário […] “o que tudo consta de documentos” desafogava o reverendo António
Dantas.
[…] Mas, ninguém até aqui viu os tais documentos.
(Francisco João da Costa, 1974: 2)
É extremamente irónica, neste excerto, a contradição entre as palavras relativas a
estatuto social (“de sangue real”, “família nobre e principal”, cheia de ilustres
antepassados), e a efectiva realidade de uma família que, em termos concretos, se
adivinha bem mais humilde. Por isso a glória da família é “platónica”, “sem proveito digno
de menção”, com antepassados que quase foram nomeados para ilustres cargos, como
está referido em documentos que ninguém viu. Se recordarmos o poema acima citado,
de Lopes Mendes, sobre a glória passada de Goa e o seu “Brasão” que “nada val”,
vemos uma continuidade no cuidado em separar a retórica de grandeza da percepção de
uma realidade decadente, o que faz com que os dois textos se reforcem mutuamente, na
ilustração de uma isotopia que funciona inversamente ao mito do destino imperial do
Portugal metropolitano (documentado pelo trabalho de Calafate Ribeiro). Pelo contrário,
em Goa, no século XIX, vários autores expressam um descontentamento com a retórica
do colonialismo português, que já não esconde a falta de decisões e iniciativas
governamentais. Creio que o texto de Gip se tornou tão popular porque muitos leitores
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reencontraram aí algumas das suas opiniões e impressões, revendo-se neste cáustico
descontentamento e nas críticas feitas à sociedade goesa. Por isso, apesar de Francisco
João da Costa reclamar espontaneidade e simplicidade na escrita do seu texto, isso não
quer dizer que este não tenha contribuído para, de uma forma inegavelmente brejeira
mas eficaz, criar uma certa concepção de Goa, moldando percepções privadas mais
difusas, e criando um referente crítico para reavaliar aspectos da sociedade goesa.
Concretamente, um desses criticáveis aspectos característicos da sociedade goesa
seria a imitação da cultura europeia, de uma forma subserviente e sem critério. Este
tema é explorado por uma metáfora recorrente em todo o texto e cujo alcance vale a
pena explicitar. Refere-se à obsessão de todas as personagens com adereços e roupa
elegante, seguindo sempre a última moda europeia, independentemente da sua falta de
higiene pessoal.
É também o caso de Jacob, um jovem de inteligência “reconhecidamente curta”. A
única coisa em que Jacob parece investir é no cuidado com a sua aparência pessoal, ao
ponto de adaptar um estilo de andar e formas de tratamento social ao tipo de roupa que
usa. Implicitamente, esta preocupação com a aparência ilustra precisamente a ausência
de uma dimensão humana mais profunda, e a falta de uma inteligência mais analítica e
madura:
Era um mancebo guapo, um pouco trapalhão, acanhado diante das senhoras,
meticuloso na questão de vestuário.
Pouco lhe importava a limpeza do seu corpo, queria as calças à moda em vigor na
cidade. […] Para ele o europeu que deparasse na rua, era a personificação da
moda, embora o seu fato tivesse sido talhado no século passado, em Banana.
Para cada vestuário tinha andar especial. Com simples casaco movia-se como
fadista, mãos em leque impedindo a queda imaginária de punhos imaginários,
chapéu à banda, gravata em desordem.
(Francisco João da Costa, 1974: 7)
Se as personagens de Jacob e Dulce são tipos sociais indo-portugueses o que
pretende Gip? Dizer que toda a gente é pouco inteligente e imatura? Não penso que o
redactor de O Ultramar, cuja carreira política nos garante que os seus critérios de
publicação seriam deliberados e conscientes, e que foi o primeiro impulsionador das
duas edições deste texto (quer em série, quer em romance), fosse apoiar um insulto
colectivo aos habitante de Goa. A questão é que a roupa que se usa em Goa, roupa
ocidental, é a menos adequada ao clima, e por isso, como diz Gip, em casa ninguém a
usa, substituindo-a por um cómodo traje indiano. A aparência pública não coincide com a
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privada, que é a do traje indiano. Por outro lado, o goês parece acreditar que o “hábito
faz o monge”, mas não faz. Esta imitação de uma moda europeia, que ainda por cima
pode não ter o valor que lhe é atribuído (por isso pode ser uma moda obsoleta, de mau
corte, “talhada em Banana”), faz do indo-português ridículo, porque insiste em vestir uma
personagem inventada, copiada a partir de uma outra identidade deslocada, em lugar de
se assumir a si próprio, como deveria. Creio que começamos a ver como o impacto
desta narrativa terá ido muito mais longe do que a aparente simples crítica da vaidade
pessoal dos goeses. No fundo, satiriza-se a necessidade de imitar a Europa como
referência de desenvolvimento individual e colectivo, vestindo uma personagem que não
se ajusta aos actores.
Para além das questões ideológicas e políticas, este texto também merece alguma
reflexão em termos de estrutura e valor estético. Na sua versão como romance, Jacob e
Dulce, teve várias reedições (1896, 1907, 1874), o que não era muito comum entre os
autores locais. Pelo menos as duas primeiras esgotaram. Além do mais, este texto foi
objecto de crítica literária. Na reedição de 1974 são incluídos os comentários críticos de
dois autores: Ismael Gracias (historiador conceituado) e o Visconde de Tauney (escritor
brasileiro com alguma projecção 1843-1899). Também aí encontramos a resposta de
Francisco João da Costa ao Visconde de Tauney, uma elegante e humilde carta, que no
entanto refuta uma das críticas do Visconde. O ponto em questão refere-se à ausência
de um cenário, à falta de descrições no texto de Francisco João da Costa. Gip
argumenta que o seu texto se constitui a partir de um conjunto de esboços escritos,
condensando apenas os traços principais de uma realidade social a retratar nos seus
traços mais vincados, sem mais detalhes. Uma outra alternativa para compreender a
escrita de Gip é atentarmos nas regras do conto,25 que na minha opinião são o referente
adequado para compreender a estrutura de Jacob e Dulce. É essa a opinião do próprio
Gip que, como acima vimos, define a sua obra como “opúsculo e não romance”. Além do
mais, Francisco João da Costa invoca como explicação da estrutura simplificada do seu
texto, a natureza inicial da sua publicação, em série, num espaço reduzido, onde se
pretendeu reproduzir tipos sociais, satirizando uma dada sociedade. Admitimos no
entanto que Francisco João da Costa poderia talvez ter desenvolvido mais a adaptação

25

A noção de conto com a qual trabalho foi desenvolvida a partir dos textos de Todorov sobre este tema, e
também do ensaio de Ítalo Calvino intitulado “Seis Propostas para o Próximo Milénio”, onde se sublinha o
valor da leveza e da rapidez na construção de um texto que funciona pela intensidade e não pela extensão
ou complexidade. A condensação de tempo e do espaço, obliterando cenários, justifica-se no texto de
Francisco João da Costa pois ele não está a escrever aquilo que o Visconde de Tauney julga que ele
pretendia escrever, nomeadamente, um romance. Note-se que eu própria adapto sem problemas essa
designação (“romance”) porque ela favorece junto do leitor a compreensão de que estamos a falar de um
texto bem mais longo do que um conto, com cerca de 130 páginas, estruturalmente simples, mas coerente e
cativante.
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para romance ao publicar as suas “Notas a Lápis” sob a forma de um único livro, como
Jacob e Dulce. Quanto à acusação de “mau gosto” em certas passagens, concordo que
para um olhar dos finais do século XIX, Gip poderia parecer excessivo. Depois do estudo
de Bakhtin sobre Rabelais (1968), onde se interpretam o carnivalesco e o satírico como
refinadas formas de deliberada subversão, os críticos de hoje olham para este “mau
gosto” com menos inocência, enquadrando-o num contexto que serve determinados
objectivos de denúncia, de provocação e de liberadora celebração colectiva.
Para compreendermos o interesse da análise destes exemplos da literatura de
recreio da época para os estudos pós-coloniais, temos de reflectir não só em termos do
funcionamento de uma máquina colonial, mas, pelo contrário, procurar também as vozes
de resistência, de dissonância, de divergência. Por isso é produtivo contrapor o trabalho
de J. Frederico Gonçalves ao de Francisco João da Costa, como acima fizemos.
Como diria Homi Bhabha, em Nation and Narration (1990) - ou como deduziria Michel
Foucault ao seguir estes capilares filamentos de propaganda política apresentados como
mero objecto (edificante) de lazer - os discursos pedagógicos assimilados de folhetins
moralistas, dos quais “Traição” é um perfeito exemplo, levam à aceitação da ordem
vigente, ao investimento na integração como forma de respeitabilidade e à suspensão de
juízo crítico em termos de leitura política da sociedade colonial. Não devemos
menosprezar o enorme serviço que estes leves textos prestaram à continuidade do
projecto imperial português, nem se pode escrever a história da colonização portuguesa
sem ter em conta estes contributos. Por outro lado, devemos compreender a
anterioridade temporal da consolidação da literatura indo-portuguesa em relação ao que
aconteceu nas colónias africanas. A literatura indo-portuguesa consolidou-se numa fase
anterior ao impulso descolonizador, enquanto que no caso de África, apesar de existirem
precursores, a geração que é tomada como fundadora é a que escreve por volta de
1950, e escreve para apoiar o projecto da independência (com a excepção de Cabo
Verde e da revista Claridade que é de 1936, portanto um pouco mais antiga). No século
XIX outras eram as ideias correntes e outras eram as alternativas concebíveis. Por isso
mesmo, e apesar do seu espírito crítico e resistente, é bem verdade que Francisco João
da Costa ainda não escreve um texto pós-colonial porque não defende uma alternativa,
nem vislumbra um “depois da” colonização. Apesar disso, o seu texto deixa-nos um
percurso de distanciamento em relação ao sistema colonial, para além de ter verbalizado
um discurso aglutinador, eventualmente útil para instigar movimentos de libertação. Na
altura, a marginalização social a que foi vetado marcou profundamente o jovem autor
Francisco João da Costa. No entanto, acabou por ser o mais popular escritor goês de
sempre, o que prova que as suas vinhetas eram certeiras e tiveram eco na sociedade. O
seu discurso de resistência, pelo acolhimento que teve, prova ser assim igualmente parte
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da paisagem ideológica local, constituindo elemento necessário e integrante para uma
correcta visão da complexidade da vivência do colonialismo na Índia portuguesa.
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MIGUEL CARDINA
MOVIMENTOS ESTUDANTIS NA CRISE DO ESTADO NOVO: MITOS E REALIDADES26

Resumo: Centrado no caso de Coimbra, este texto procura traçar um retrato das continuidades
e rupturas que se podem detectar nas práticas, discursos e representações dos movimentos
estudantis durante os “longos anos sessenta” em Portugal, advertindo ao mesmo tempo para a
persistência de algumas leituras que, em lugar de facilitar, tendem a obscurecer uma mais
completa compreensão do processo de dissidência política e cultural que por esses anos
atravessa os territórios estudantis.

Palavras-chave: Estado Novo, oposição, anos 60, movimentos estudantis, Coimbra

1. INTRODUÇÃO
Decorridos já mais de trinta anos sobre a queda do Estado Novo, o passado das lutas
estudantis contra a ditadura continua a aparecer frequentemente referido nas narrativas
memorialísticas de antigos activistas e nos discursos das actuais estruturas académicas.
A evocação mais ou menos constante desse passado não significa, porém, que dele se
tenha uma imagem completa e complexa. Pelo contrário, as leituras propagadas têm
privilegiado a glorificação de alguns momentos específicos, mais espectaculares, em
detrimento de um esforço compreensivo mais amplo.
São várias as causas que potenciam estas lembranças selectivas. Desde logo,
tenha-se em conta o modo como neste território a memória sofre os efeitos da
26

Como citar este artigo: Cardina, Miguel (2008) “Movimentos estudantis na crise do Estado Novo: mitos e
realidades”, e-cadernos ces, 1, 57-77. Acedido em [data], http://www.ces.uc.pt/e-cadernos
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peculiaridade da condição estudantil. O facto dos estudantes serem jovens em trânsito,
permanecendo, em média, meia dúzia de anos no espaço onde estudam, faz com que a
transmissão da memória tenha de lidar regularmente com interrupções e curto-circuitos,
fenómeno que já foi referido como uma das suas características mais persistentes
(Boren, 2001). Se, por vezes, esta condição pode funcionar como potenciadora de um
envolvimento mais criativo e descomplexado, porque menos subsidiário do peso das
referências do passado, muitas vezes os movimentos estudantis, ignorando o seu lastro
identitário, têm dificuldade em se perspectivar de modo mais distanciado e reflexivo. Ao
mesmo tempo, a disponibilidade para experimentar os campos do possível – potenciada
pela relativa independência da tutela paternal, pela relação ténue ou nula com o mercado
de trabalho e pela curiosidade física e intelectual – predispõem a uma vivência centrada
na novidade e algo despreocupada com os potenciais legados da memória, reduzida a
alguns símbolos, observados num misto de admiração e negligência interpretativa.
A referência constante às “crises académicas” é um exemplo que ilustra bem esta
situação. Nos mais diversos campos institucionais, a evocação das lutas estudantis
concentra-se quase sempre na rememoração dos acontecimentos de 1962 e 1969,
acompanhados, cada um deles, de uma respectiva circunscrição espacial: 1962 seria o
ano da “crise” lisboeta, 1969 seria a data da “crise” coimbrã.27 Neste último caso, as
sucessivas DG/AAC têm insistido em celebrar o acontecimento de variadas formas, com
a edição de álbuns fotográficos e de brochuras, a colocação de placas comemorativas ou
a realização de sessões com os intervenientes, geralmente ocorridas a 17 de Abril. A
importância do legado de 69 é tão presente que sempre que existem picos de
contestação é comum a comparação com esse momento, integrando a iniciativa do
presente numa espécie de legitimidade ética que teria o seu momento mais marcante
naquele episódio. A este propósito, Ana Drago, no seu importante estudo sobre o
movimento “antipropinas”, refere a presença de uma “memória romantizada” de 69 que
fornecia uma “imagem de heroicidade da condição de estudante” (Drago, 2004: 181).
Deste modo, na primeira metade da década de 1990, num período “quente”, eram muito
comuns as referências àquele momento – “em 69 fizemos tremer o regime/ em 94 fomos
milhares a dizer NÃO! / Em 69 apanhámos porrada! / Em 94 quiseram-nos calar!”, diziase num documento datado de 1995 (ibidem: 180) – reenvios que funcionavam como
instrumento de mobilização colectiva e como inspiração para o envolvimento pessoal.28

27

Isto apesar dos estudos existentes sobre ambos os acontecimentos mostrarem que os conflitos eclodiram
em ambas as cidades e se inseriram num fluxo reivindicativo que transcendeu, a montante e a jusante, os
referidos anos. Cf. Garrido, 1996; Duarte, 1997.
28
Jorge Correia, um antigo dirigente estudantil da década de 1990, refere-o deste modo: “Eu a primeira vez
que entrei no edifício da Associação Académica, tive um arrepio, porque estava no sítio onde as coisas
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Esta exemplaridade encontra amplificação em alguns discursos de antigos activistas,
difundindo, explicita ou implicitamente, a ideia de que aquele foi o momento por
excelência, quase único, de contestação estudantil ao regime. Tenha-se em conta,
porém, que muitos, como Fátima Saraiva, apenas voltaram a rememorar a “crise”,
“quando começaram as comemorações, dez ou quinze anos depois” (Cruzeiro; Bebiano,
2006: 208). Foi, de facto, a partir da entrada nos anos 80, que se começou a divulgar
uma arrumação narrativa desse período baseada numa certa “memória de vitória”. Esta
viria a assentar na valorização do papel da unidade em detrimento da divergência
ideológica, na análise das linhas políticas do movimento em detrimento da consideração
das componentes culturais e de costumes, mais espontâneas e menos tácticas, e na
acentuação de um certo “imaginário de festa”, necessariamente feliz, em detrimento de
um olhar menos romântico, que contemplasse também o peso das experiências de
cárcere, as ressacas e os desânimos, os caminhos distintos que o movimento estudantil
trilhou no seguimento da “crise de 69”.
Em alguns depoimentos mais recentes, alguns antigos activistas sentem mesmo
necessidade de atenuar uma certa mistificação efectuada em torno da “crise”. Definindoa como uma “boa nostalgia”, Fernando Martinho fala contudo de “uma bolha” feita com
uma “relativamente grande inconsistência e com uma adesão bastante epidérmica,
emocional, romântica”, tendo o cuidado de salientar que a “crença e adesão” a valores
de resistência ao regime “é anterior e posterior à crise” (ibidem: 85). Como faz notar Luís
Januário, “o movimento era uma caldeira com grupos mais avançados e grupos mais
atrasados” (ibidem: 287), que se distinguiam tanto pelo grau de consciência política e
pelos objectivos propostos para a luta estudantil, como pela linguagem usada ou pelas
opções estéticas e culturais.
Na verdade, a invocação de 69 tem tido como função ratificar a pertença simbólica a
um património valorativo construído em redor a) da ideia de oposição ao regime e b) da
partilha de referências culturais difusamente “de esquerda”, adquiridos e estruturados em
círculos de sociabilidade muitas vezes informais. No contexto da “crise”, a estes dois
factores juntou-se um terceiro, absolutamente crucial nos momentos mais acesos da
“crise”, e que consistiu na operacionalização de uma “ética da solidariedade” que, de
certo modo, se apoiou numa lógica de pertença a um ambiente comum.

tinham acontecido. A primeira vez que eu entro no jardim da Associação, a imagem que eu tenho é das
fotografias das Assembleias Magnas, a primeira vez que eu vou ao edifício das Matemáticas a primeira
imagem que eu tenho é do 17 de Abril de 69… e há aqui um conjunto de pessoas que têm muito esta
saudade bacoca de tempos não vividos e isso claramente influenciou.” (Drago, 2004: 166-167). Sobre as
representações das lutas estudantis dos anos sessenta no actual meio estudantil coimbrão, cf. Estanque e
Bebiano, 2007: 169-176.
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A utilização de rituais associados à praxe académica – suspensão da Queima das
Fitas, uso de capa e batina como sinónimo de respeitabilidade, proclamação do Luto
Académico – são exemplos disso. Se, no imediato, se procurava apoio em fórmulas
reconhecidas e aparentemente inócuas – aliadas a outras mais sintonizadas com o
“espírito do tempo” – elas serviam também para dar suportar um corpo estudantil “em
luta”, adaptando a tradicional “solidariedade académica” aos processos reivindicativos
em curso. Isso está patente no apoio aos dirigentes suspensos a seguir ao episódio do
17 de Abril e na capacidade de fazer vingar a difícil estratégia de “greve aos exames”,
objectivo que apenas poderia ter verdadeiro impacto – como veio a ter – se cada
estudante corresse esse risco e assumisse as potenciais consequências.
Esta força simbólica de 69 leva a que, ainda hoje, estudantes que não se
identificavam com a contestação e que se remetiam a uma posição de distanciamento ou
de efectiva recusa do movimento, tenham dificuldades em assumir-se como
pertencentes à minoritária direita académica, produzindo declarações, no mínimo,
desconcertantes. Em entrevista concedida em 2006, o ex-procurador da República,
Souto Moura, admite que furou a greve aos exames de 69, que o seu grupo de amigos
se centrava nos sectores da direita mais radicalizada, mas que na prática era de
esquerda e simpatizava com uma democracia de tipo sueco, justificando assim a
equidistância quer dos adeptos do regime quer “dos maoístas” – caricaturando deste
modo o activismo da época, já o advento organizado do maoísmo em Coimbra é
posterior a 1969 (Tabu, revista do jornal Sol, 2006, 3). De modo semelhante deve ser lida
a presença de José Miguel Júdice, na comemoração dos 35 anos da “crise académica
de 69”, organizada pela DG/AAC em 2004, considerando-a como uma revolta geracional,
nessa medida também sua.29 Em ambos os casos, a pertença ao campo afectivo da
“crise” confunde-se com a estadia num domínio etário e geográfico comum, numa
estratégia de naturalização/neutralização que visa esbater a importância das clivagens
políticas, culturais e morais traçadas à época.
A expressiva evocação da “crise de 69” tem como contraponto as zonas de
esquecimento que ocupam a lembrança dos anos imediatamente subsequentes. Um
sintoma disso mesmo aparece na opção cronológica que preside ao conjunto de artigos
sobre os movimentos estudantis durante a Ditadura Militar e o Estado Novo,
coordenados por Maria Cândida Proença (1999), que, ao encerrar com um texto sobre a
“crise académica de 69”, deixa implicitamente cair um manto de silêncio sobre a agitação
ocorrida no período posterior. Procurando contrariar um pouco esta rasura, uma das
29

Debate sobre os “35 anos da crise académica de 69”, organizado pela DG/AAC e decorrido no Auditório da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a 17 de Abril de 2004.
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personagens de O Cão Andaluz, o último romance de Jorge Seabra, fala dos momentos
de 69 como “empolgantes e únicos”, mas que não devem levar a que se ignore o período
sucessivo, “estranhamente esquecido” (Seabra, 2007: 133).
Isto ajuda a explicar o modo como, em 2002, se inaugurou quase sem controvérsia30,
um anfiteatro no Departamento de Física com o nome de Veiga Simão, antigo ministro
da Educação de Marcelo Caetano, porventura mais hábil na gestão dos conflitos com o
meio estudantil e conotado com os sectores “liberais”, mas que não deixou de ser um
ministro fortemente contestado. A sua titularidade na pasta coincide com o encerramento
compulsivo das associações, com a colocação nas faculdades dos chamados “gorilas” –
corpo de intervenção incumbido de disciplinar as escolas – e com várias situações de
disparos sobre estudantes, chegando, em Outubro de 1972, em Lisboa, a vitimar Ribeiro
dos Santos e a ferir José Lamego e, dois anos antes, em Coimbra, a atingir gravemente
no abdómen Fernando Seiça.
É ainda notar, pois, que a “crise de 69” não determinou um desfecho do conflito entre
estudantes e autoridades. Entre 1970 e 1974, detecta-se um “outro período crítico”,
marcado pela inovação ao nível dos conteúdos e da forma da intervenção estudantil. A
consolidação

de

uma

imagem

de

estudante

modelada

em

função

do

seu

“comprometimento social”, os reflexos no meio estudantil das alterações produzidas ao
nível da moral, das sociabilidades, da política e da cultura, bem como o arrastamento
das guerras coloniais em África, originam a afirmação de canais de contestação
explicitamente centrados no questionamento da forma do regime e na luta contra a
guerra e o colonialismo e na recusa radical do regime político vigente (Cardina, 2008).
Por outro lado, e como já foi mencionado, a utilização das “crises académicas” como
elemento em redor do qual se tem erguido a narrativa das lutas estudantis desse
período, leva à sobrevalorização de um tipo de história episódica, feita em redor da
cronologia dos tempos quentes, e que, em última análise, não permite dar conta do
processo profundo de dissidência política, social e cultural que por estes anos atravessa
o território estudantil. Para isso, torna-se necessário iniciar a abordagem no segundo
lustro da década de cinquenta, seguindo as mutações que o movimento foi tomando,
quer ao nível da forma, quer do conteúdo.
2. O DESPERTAR DA DISSIDÊNCIA ESTUDANTIL NOS ANOS CINQUENTA

30

Apesar da opção das autoridades académicas e do silêncio dos organismos estudantis, a placa
sinalizadora do anfiteatro foi roubada logo a seguir à inauguração, ao que tudo indica por um conjunto de
estudantes que deste modo tomaram posição sobre o assunto.
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No início dos anos cinquenta, a Universidade de Coimbra conservava ainda a imagem de
Universidade por excelência, onde se realizava uma boa parte do esforço de formatação
ideológica do capital humano necessário à manutenção do regime. Os estudantes que a
ela afluíam, vinham, na sua larga medida, joeirados por uma forte selecção social. À
chegada, encontravam as lendas, os símbolos e os modos de integração de uma
“sociedade tradicional” (Lopes, 1982) que cultivava orgulhosamente a sua especificidade.
Uma série de imagens sobrepunham-se harmoniosamente na composição do quadro
coimbrão: uma instituição universitária identificada com o Saber; um espaço geográfico
“romantizado”, composto de boémia, estudo, fado e namoros; uma imagem do estudante
enquanto pertencente ao sexo masculino, proveniente de classes médias e altas e futuro
escol da sociedade.31
Não obstante a existência desde a implantação do Estado Novo de um oposicionismo
estudantil, mais ou menos organizado, mais ou menos vigoroso, para a grande maioria
dos estudantes a passagem pela Universidade significava um estágio para uma
assegurada transição rumo às cúpulas sociais. Se se exceptuar a agitação estudantil
durante o período do pós-guerra – que teve a sua expressão máxima, no meio estudantil
coimbrão, nas acções empreendidas pela Direcção-Geral de 1944-45, presidida por
Salgado Zenha – durante a primeira metade dos anos cinquenta raramente os meios
estudantis se mostraram dispostos a romper o cerco do conservadorismo e do
conformismo dominante. Num relato memorialístico, José Marques Vidal, estudante na
primeira metade de cinquenta, recorda uma Associação Académica dominada pelo poder
político salazarista, “através de direcções eleitas por uma maioria de direita orientada
pelos pensadores do CADC [Centro Académico de Democracia Cristã] onde ainda se
respirava o suor intelectual do Cardeal Cerejeira e do ditador Salazar”. O autor anota que
essa supremacia era impulsionada, em larga escala, pelos “lares femininos, servidos e
dirigidos por congregações católicas, que compareciam aos actos eleitorais em formação
militar, enquadrados por freiras, algumas destas também estudantes, a votarem em
massa nas listas das direitas” (Vidal, 2002: 220).
As mulheres ocupavam um lugar de subalternidade no ambiente estudantil coimbrão.
Constituíam ainda uma minoria, apesar da percentagem de elementos do sexo feminino
ter vindo sempre a aumentar desde finais da década de cinquenta e inícios da década de
sessenta. Em 1950-51, em 3.220 alunos, 941 eram mulheres. Em 1954-55, apesar da
percentagem ter aumentado, as mulheres não eram ainda um terço do total dos

31

A análise de alguns relatos de antigos estudantes dá bem conta da presença estruturante destes
elementos. Cf., por exemplo, Soares, 1985; Abrunhosa, 2001; Vidal, 2002.
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estudantes: 1.377 num universo de 4.032 alunos.32 Também a nível simbólico era
evidente a secundarização do feminino. Significativa, a este respeito, é a imagem que se
tinha das repúblicas e dos lares, enquanto espaços domésticos destinados,
respectivamente, aos rapazes e às raparigas: os primeiros eram zonas “públicas”, dadas
ao convívio, à vivência colectiva, à animação, imaginadas como local de todos os
desregramentos; os segundos, espécies de mosteiros seculares, destinados à
salvaguarda da integridade feminina ante os instintos predadores masculinos. Recordese, ainda, que somente em meados da década de 50, lhes é permitido envergar o trajo
típico do estudante universitário, a capa e batina, até então destinada exclusivamente a
uso masculino. Dando cobertura jornalística ao assunto, a revista Flama pergunta: “Há
ou não diferenças no tratamento e no convívio social entre rapazes e raparigas em
Coimbra? A mulher que estuda é, principalmente, mulher ou estudante?” (F, 1954, 353).
Olhando para o que então se ia escrevendo na Via Latina, a resposta é clara: a “mulher
que estuda” era, em primeiro lugar, mulher, constantemente lembrada do seu lugar
natural na esfera privada. Maria Adelaide Calado, num artigo publicado em 1956, afirma
explicitamente que a mulher se encontra, no essencial, “destinada para a família e para o
Lar” (VL, 1956, 70).
Nesse mesmo ano inicia-se a luta contra o famoso “decreto 40.900”, projecto-lei que
procurava cercear a autonomia das associações de estudantes, abrindo um processo de
descolagem ideológica que o entusiasmo gerado em torno da candidatura presidencial
de Humberto Delgado, em 1958, tenderia a consolidar. Em Coimbra, e acompanhando
esta dinâmica crescente de politização, assiste-se ao nascimento de grupos culturais
que, de uma maneira ou de outra, se mostravam já distantes do diapasão com o qual o
Estado Novo urdia a sua política cultural. Em 1954 é fundado o CELUC (Coral dos
Estudantes de Letras da Universidade de Coimbra), que rompe com a exclusividade do
canto coral masculino protagonizado pelo Orfeon, assumindo uma postura mais arejada
e até mesmo subversiva, introduzindo no seu repertório cantos espirituais negros e
composições do maestro e militante oposicionista Fernando Lopes-Graça. Em 1956 são
fundados mais dois grupos académicos: na senda do CELUC, aparece o CMUC (Coro
Misto da Universidade de Coimbra) e, no mesmo ano, o CITAC (Círculo de Iniciação
Teatral da Academia de Coimbra), que envereda por um percurso de experimentalismo e
arrojo estético na prática teatral. Em 1958, aparece o CAP (Círculo de Artes Plásticas),
destinado ao tratamento da arte contemporânea.

32

A partir do início dos anos sessenta, fruto dos reflexos do processo de emancipação feminina, visíveis um
pouco por todo o mundo Ocidental e, sobretudo, devido à mobilização dos homens para as guerras coloniais,
que então se iniciavam, a tendência de equiparação intensificar-se-ia.
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Entretanto, por estes anos, e ao mesmo tempo em que se assiste à cristalização
normativa dos ritos e simbologias da praxe coimbrã33, com a aprovação do projecto do
Código da Praxe Académica de Coimbra (Andrade; Barros, 1957), uma série de artigos e
cartas em jornais nacionais abre um debate em torno da praxe, que se estenderia mais
tarde à discussão sobre os limites legítimos da intervenção política estudantil. A polémica
inicia-se com um editorial de O Século, no qual, analisando-se a evolução das
“recepções ao caloiro”, se vaticina que “não tardarão a desaparecer por completo esses
restos antipáticos de épocas distantes em que se negava à mocidade académica o
direito de entrar pela primeira vez numa escola sem ser vaiada e, frequentes vezes,
desalmadamente agredida” (OS, 1957, 27171). Pouco tempo depois, o debate chegaria
às páginas do Diário de Lisboa onde, durante cerca de um mês, a discussão entre
defensores e detractores da praxe se prolongou a um ritmo quase diário. Do lado dos
críticos, Fernando de Castro Saraiva ataca a praxe por assentar num conceito “estático”
de tradição, por erguer a ideia da “antiguidade como critério de verdade”, e por se fundar
numa lógica invertida do mérito, que confere “mais categoria aos mais estúpidos e mais
madraços” (DL, 1957, 12580). Todavia, boa parte das tomadas de posição seria de
sentido contrário, focando a relação umbilical entre Coimbra e a sua tradição académica:
“Coimbra sem tradição não se entende nem se justifica. Coimbra é a própria tradição.
[…] Essa tradição é toda una, indivisível”. A praxe favoreceria “o à-vontade, o autodomínio, o espírito de iniciativa [...] o senso de humor, a argúcia e, é claro, a resignação”
(DL, 1957, 12584).
A discussão estava aberta no interior da própria Academia. Em Assembleia Magna,
os estudantes condenam o ataque “às tradições académicas” (AM, Livro de Actas 19551960, 12-1957). No jornal República, a DG/AAC considera a praxe “assunto da exclusiva
competência
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“actualizá-la,

equilibradamente, e longe de qualquer especulação demagógica” (R, 1958, 9718). A

33
Entendida como um verdadeiro ex-libris da Coimbra estudantil, a praxe tinha à volta dela – e tem ainda
hoje – uma série de representações nem sempre rigorosas, de teor essencialista e mitográfico, que
facilmente se difundem num meio como o estudantil, cuja carência de memória acaba por produzir uma
necessidade corrente de afirmação de traços identitários invariáveis. Ao contrário daquilo que uma certa
“apologética coimbrã” tende a enunciar, a praxe foi sendo objecto, ao longo dos tempos, das mais variadas
críticas. Em 1727, D. João V suspende as práticas rituais, após investidas mortais a novatos. Ainda durante
o século XVIII, intelectuais como Luís António Verney e Ribeiro Sanches criticam com vigor certos costumes
estudantis; em 1873, na sequência da morte de António de Barros Coelho de Campos, estudante de Direito,
um grupo de 33 estudantes distribui um comunicado onde se insurge contra a violência da praxe; em 1902,
Gustavo Martins de Carvalho escrevia que “a praxe académica é uma sobrevivência de costumes de
gerações que a História já há muito arrecadou”; dois anos depois, o jornal O Conimbricense dava conta de
um encontro de estudantes anti-praxistas, realçando que “pelas adesões recebidas, se reconhece que a
grande maioria dos académicos é anti-praxista”; em 1905, José de Arruela leva à cena um Auto de fé de um
praxista e uma “recepção aos novatos” de timbre filantrópico que obteve um impacto considerável na
Academia; em 1910, com o advento da República, a praxe é abolida, para aparecer ressuscitada em 1919
(Frias, 2003: 89-90; Prata, 2002: 255-256).
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revista Via Latina assume posição idêntica, ao mesmo tempo que censura a Rua Larga,
revista dos antigos estudantes da UC, por dar guarida a um texto crítico da praxe (VL,
1957, 76). Pouco tempo depois, Flávio Vara publica o opúsculo O espantalho da “praxe”
coimbrã, onde repudia o seu carácter de obrigatoriedade e sugere a actuação das
autoridades para que se “impedisse que se cometessem muitas violências e
indignidades com a máscara de brincadeiras de estudantes” (Vara, 1958: 79). A investida
ocasionou pronta resposta dos sectores tradicionalistas, com Flávio Vara a ser declarado
“futrica” pelo Conselho de Veteranos e a ver registada uma vigorosa réplica da parte de
Mário Saraiva de Andrade, autor do Código da Praxe (Andrade, 1959).
Em 1959, uma série de textos aparecidos nas páginas da Via Latina prolongaria o
debate, colocando agora a tónica na validade e alcance da intervenção estudantil. No
fundo, eram duas noções distintas de “política” que se encontravam em jogo. Com base
num conceito demonizado, Jasmins Pereira defende que “as associações académicas só
podem realizar eficazmente os seus objectivos desde que se resguardem de quaisquer
desvios políticos” (VL, 1959, 97). A mesma concepção é também defendida pelo então
presidente da DG/AAC, Manuel Henrique Mesquita, que declara como indispensável
“nunca dentro da A.A. haver actuação política” (VL, 1959, 97). À esquerda, procura-se
desmistificar o sentido negativo do conceito de “política” de forma a possibilitar o
alargamento dos âmbitos da intervenção estudantil. Para Jorge Araújo, “os problemas
dos estudantes não podem abstrair-se do conjunto dos problemas nacionais” pelo que as
associações de estudantes devem tomar posições políticas, “isentas de todo o
partidarismo (e aqui nos parece residir a base de muitas confusões), [mas] assentes em
princípios fundamentais de reivindicação” (VL, 1959, 89).
Em 1960, e no seguimento desta renovação sócio-cultural, a DG/AAC é conquistada
por uma lista de esquerda apresentada pelo Conselho de Repúblicas34, que introduz uma
série de alterações qualitativas no discurso associativo, ao mesmo tempo que abre
caminho ao afloramento de temáticas de cariz social, cuja face mais visível seria o
importante conflito que então deflagra acerca do papel da mulher na sociedade (Garrido,
1996: 77-118; Bebiano, Silva, 2004). O momento mais marcante deste debate seria a
publicação, na Via Latina, da Carta a uma Jovem Portuguesa, assinada por um anónimo
A., e posteriormente reivindicada por Artur Marinha de Campos. Nela o autor escreve a

34

O Conselho de Repúblicas foi fundado a 11 de Dezembro de 1948, através de um Pacto de Amizade e
Aliança assinado pelas seis Repúblicas então existentes: Baco, Jastá, Kágados, Pagode Chinês, Palácio da
Loucura e Rás-Te-Parta. Estrutura assembleária que congregava todas as repúblicas de Coimbra, o CR teve
uma importância capital como pólo dinamizador de um novo tipo de intervenção estudantil. Entre 1960 e
1965 (altura em que o governo nomeia uma Comissão Administrativa que geriu os destinos da AAC até
1968/69) e em 1969, todas as Direcções-Gerais eleitas partiram de listas conjuntas entre CR e Organismos
Autónomos da AAC.
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uma genérica “jovem portuguesa”, mostrando-se perturbado com a sua situação social,
marcada por um “determinismo” que a “oprime e define” e que a obriga a viver do “lado
de lá desse muro: o mundo inquietante da sombra e da repressão mental”. Exortava a
lutar pela “libertação através de uma mútua liberdade” e terminava mencionando “a
concretização sexual do amor” (VL, 1961, 130).
Os efeitos da Carta ultrapassaram o circunscrito perímetro coimbrão provocando uma
onda de indignação por parte das faixas mais conservadoras, para quem a Carta
desferia “um ataque frontal à religião cristã e à Moral que está nos fundamentos da
nossa sociedade”, e erigia “a imoralidade em princípio orientador da juventude” (“Frente
a Frente”, aavv, 09-05-61). Esta confrontação político-moral insere-se no debate em
torno da validade do “Convívio” entre elementos dos dois sexos e de Academias
diferentes, que vinha há algum tempo a ser levantado em Coimbra. Considerado como o
meio “indispensável para se tomar consciência do formar de uma geração, dos passos a
avançar, da mensagem a transmitir ao seu mundo” (AB, 1959, 45), a noção de “Convívio”
mais não era do que a reivindicação simultânea de uma maior abertura moral e da
adopção tácita da perspectiva sindicalista.
A progressiva substituição do corporativismo pelo sindicalismo, com a consequente
adesão a modos de pensar e agir mais empenhados socialmente, fez-se também através
da transfiguração de algumas formas de exercício praxista, de maneira a poderem servir
de veículo de contestação social. Na Latada de 1961/62, por exemplo, empunharam-se
cartazes humorísticos de evidente alcance político, como “o Tó [Salazar] tem um cancro.
Coitado do cancro”, ou “Angola é nossa” transportada por um estudante negro, como
chega a noticiar com indignação o jornal nacionalista Agora (A, 1961, 42). Organismos
centrais da “sociedade tradicional coimbrã” (Lopes, 1982), como o Conselho de
Veteranos e o Conselho de Repúblicas, assumem lugar de destaque no oposicionismo
académico, utilizando o poder que dispunham como arma de contestação política:
decretus de suspensão da praxe, Luto Académico e cessação da Queima das Fitas
passam a integrar os contextos de luta.
A utilização dos rituais e da simbologia praxista permitia que a contestação se
inserisse no fluxo das vivências tradicionais coimbrãs, o que não só lhes conferia
legitimidade como despertava uma certa complacência por parte da elite dirigente
nacional, para quem Coimbra era ainda, simultaneamente, o lugar de um certo espírito
corporativo, boémio e romântico e uma instituição universitária produtora dos cérebros
do regime. No fado de Coimbra, introduzem-se letras com preocupações sociais e
políticas contrastando com a dolência e o lirismo que então o caracterizavam. Nesta
linha, José Afonso gravará, em 1963, os primeiros exemplos da “canção de protesto”: Os
Vampiros e Menino do Bairro Negro. É também por esta altura que surge um tema,
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urdido no calor da “crise de 62”, e que seria utilizado como uma espécie de hino da
intransigência estudantil: a Trova do Vento que Passa, de Adriano Correia de Oliveira e
Manuel Alegre.
No ano seguinte, e como resposta aos estímulos repressivos do Poder, que proíbe
duas reuniões interacadémicas, deflagra um conflito de dimensões consideráveis, que
levaria à demissão do reitor da Universidade de Lisboa, Marcelo Caetano, em atitude de
protesto para com as manobras repressivas do regime, e à prisão e suspensão de
numerosos estudantes de Lisboa e Coimbra. O “rastilho” começou a ser ateado com a
proibição do I Encontro Nacional de Estudantes, agendado para 9, 10 e 11 de Março de
1962, em Coimbra, com a participação de estudantes das restantes academias. Em
Assembleia Magna, os estudantes optam por desconsiderar a decisão governamental e
o encontro acaba por se realizar, em simultâneo com uma reunião nacional de dirigentes
e com o II Encontro Nacional de Imprensa Estudantil. As conclusões do I Encontro
Nacional de Estudantes acentuam a necessidade de democratização do ensino e a
urgência de pautar a actuação do movimento associativo por princípios norteadores
derivados de uma concepção sindicalista.
Entretanto, em Lisboa, a comemoração do Dia do Estudante, a 24 de Março, é
proibida na véspera, e o Ministério do Interior envia, com aparato, a polícia de choque
para ocupar a Cidade Universitária, recorrendo à violência e à prisão temporária de
vários estudantes. Prometendo reequacionar a sua decisão, o ministro da Educação
Nacional, Lopes de Almeida, anuncia nova proibição a 5 de Abril, dia em que se demite o
reitor da Universidade de Lisboa, Marcelo Caetano, em conjunto com os directores das
faculdades. Em Coimbra, e ao contrário do que aconteceu na capital, o posicionamento
hostil do reitor Guilherme Braga da Cruz relativamente às pretensões estudantis levou,
no decorrer da crise, ao deflagrar do confronto entre a Academia e a Universidade,
adquirindo o movimento “um carácter de recusa do modelo político vigente por mediação
da forma como ele se exercia na Universidade” (Garrido, 1996: 198).
No essencial, este período marca o afastamento de uma parte significativa da
juventude universitária relativamente a um regime pouco dado a gestos de flexibilidade,
ao mesmo tempo que permitiu a consolidação da perspectiva sindicalista no interior do
movimento. Como refere Nuno Caiado, “o sindicalismo nasceu aqui, quando as
estruturas associativas toleradas pelo regime conseguiram assegurar para si a
legitimidade formal da representação dos estudantes” (Caiado, 1990: 112). Ao mesmo
tempo, e acentuando um percurso que já vinha dos finais do anos 50, sectores
consideráveis da juventude católica davam mostras de um claro distanciamento em
relação ao regime. Se, na “crise de 62”, e nomeadamente em Lisboa, é detectável uma
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forte presença dos católicos, a aproximação de organismos como a JUC, a JUC-F e o
CADC à contestação torna-se de seguida cada vez mais evidente.
3. A CONSOLIDAÇÃO DO OPOSICIONISMO ESTUDANTIL NO FINAL DOS ANOS SESSENTA
Um conjunto variado de causas acelera a politização do conjunto estudantil nos finais
dos anos sessenta. Em primeiro lugar, a recepção, ainda que intermitente e filtrada, da
rebelião mundial que os estudantes iam protagonizando um pouco por todo o mundo. Em
segundo lugar, a crescente impopularidade das guerras coloniais que, cada vez mais,
iam significando, para a juventude, um escolho inamovível destinado a hipotecar-lhe o
futuro. Por fim, o encontro, na sequência da participação nas acções de auxílio às
vítimas das graves inundações ocorridas a 25 e 26 de Novembro de 1967 no sul do país,
com uma população pauperizada e abandonada por um regime que lhes aparecia agora,
segundo palavras posteriores de uma antiga estudante envolvida nestas acções, como
insuportavelmente “hipócrita”.35
Quando se chega a 1969, uma parte considerável da juventude universitária
encontra-se já em claro processo de ruptura com o regime. O marxismo, nos seus mais
variados matizes, havia-se tornado no “cimento unificador” (Cruzeiro, 1989: 207) da
maioria dos grupos actuantes no território académico. Nesta medida, a “crise de 69”
representa uma transição na tipologia dos movimentos estudantis: se, durante a década,
quase todas as bandeiras agitadas giram em torno da defesa das “liberdades
associativas”, em 1969, a “democratização do ensino” caminha a par com a
“democratização das estruturas sócioeconómicas”. Em suma, e como se afirmava em
Maio desse ano, “a nossa luta só poderá fazer tréguas quando tivermos atingido uma
Universidade Nova num Portugal Novo” (“Carta à Nação”, DG, 07-05-69).
De Novembro de 1968 a Julho de 1969 assiste-se a uma fase ascendente da
contestação que, em traços genéricos, se centrou em torno de dois eixos. Em primeiro
lugar, a preocupação em se adoptar um discurso politizado, que visava transformar a
contestação académica em contestação pedagógica e ideológica – a luta por uma
“Universidade Nova” como uma elemento indissociável da luta por uma “Sociedade
Nova”. Em segundo lugar, a definição de linhas tácticas que procurassem congregar a

35
Depoimento de Rita Veiga. A campanha serviu para fomentar laços de confiança e de identificação entre
os participantes, muitos deles jovens oriundos dos meios católicos e em ruptura definitiva com o regime.
Jorge Wemans, na altura estudante liceal ligado às estruturas católicas, escreve trinta anos depois: “Lembrome que, depois das cheias, quando queríamos difundir as teses do Congresso de Aveiro, algum documento
anti-colonial, pensar a participação nas eleições de 69, organizar um campo de férias, uma qualquer acção
ou encontro de reflexão, começávamos a trocar nomes e números de telefone e lá surgia a eterna pergunta:
“Mas quem é esse tipo, será de confiança?” Que obtinha a inevitável resposta: “Então, não te lembras?
Também andou nas cheias connosco!” Ter participado naqueles dias tornara-se cartão de apresentação
suficiente” (Pública, 1997, 79).
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maioria dos estudantes, evitando o isolamento da vanguarda do movimento. Esta
estratégia consubstanciou-se na ideia de que o trabalho fundamental deveria ser
realizado nos cursos, com a eleição de delegados e a difusão de reivindicações de
carácter essencialmente pedagógico, o que permitiu que o movimento de 69 adquirisse
um carácter cultural e de massas. Por outro lado, este cuidado em manter unida uma
ampla base estudantil, levou a que o movimento se baseasse numa concepção legalista
da luta, na recusa de uma confrontação directa com o poder, no entendimento da
DG/AAC como direcção do movimento, e na utilização de rituais e símbolos ligados à
“tradição académica” como móbeis de luta.
Assim, e no essencial, o sucesso da “crise de 69” compreende-se pela conjugação
de formas reivindicativas novas e sintonizadas com o “espírito do tempo”, com o
aproveitamento, em sentido progressista, de um certo ethos coimbrão. Se, por um lado,
os dirigentes de 69 se serviram de modalidades identificadas com o tradicionalismo da
praxe, como a Queima das Fitas e o Luto Académico, cuja convocação reforçava política
e simbolicamente a luta e levava à identificação de camadas estudantis mais
conservadoras com o corpo das reivindicações, por outro, a “Operação Flor” (distribuição
de flores na Baixa de Coimbra), a “Operação Balão” (largada de balões no Largo da
Portagem), a adopção de tácticas “filo-guerrilheiristas” de embate com as autoridades, a
distribuição criativa de comunicados ou a elaboração de cartoons humorísticos, são
exemplos de novas formas de acção que entroncam em modalidades de contestação
emergentes, nas quais as componentes política, cultural e geracional se combinavam.
Em muitos dos momentos cruciais, o movimento haveria mesmo de se sustentar na
iniciativa da massa estudantil e numa carga cultural centrífuga que foi, porventura, o
motor da contestação.
4. FRAGMENTAÇÃO E RADICALISMO NOS ANOS FINAIS DO REGIME
A intervenção estudantil de natureza colectiva agrupou-se historicamente de acordo com
três tendências: a) afirmação de formas de oposição às atitudes discricionárias ou a
determinadas orientações das autoridades académicas; b) intervenção no sentido de
suscitar alterações na política governamental para o sector educativo; c) envolvimento
em iniciativas visando intervir activamente nas transformações operadas na sociedade
portuguesa e na definição do próprio regime (Bebiano, 2003). Esta terceira tendência,
que se foi consolidando ao longo dos anos sessenta, assume clara hegemonia na
configuração dos discursos e práticas estudantis no troço temporal que vai de 1969/70 a
1974. A leitura politizada das novas intenções governativas para o sector da educação –
a conhecida “reforma Veiga Simão” – bem como o alastramento de uma postura
anticolonialista e anticapitalista são disso exemplo.
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Esta radicalização dos conteúdos da contestação deriva, em muito, da emergência
de uma constelação variada de grupos e grupúsculos de extrema-esquerda, fortemente
radicados no meio estudantil, e que lhe renovam o modus operandi. A luta contra a
guerra colonial e a defesa da revolução proletária aparecem com maior frequência em
franjas crescentes do movimento estudantil. Em consequência disso, introduzem-se
novos referenciais éticos e iconográficos, provenientes da revolução cultural chinesa, da
revolução cubana ou das generalizadas lutas estudantis, num manancial de imagens de
rebeldia que se contrapunham decisivamente ao pragmatismo dos velhos dirigentes do
“socialismo real”.
O emergente discurso esquerdista apontava agora para a necessidade, não só de se
contestar com radicalidade os métodos e a função da escola capitalista, mas também as
organizações tradicionalmente enraizadas no meio estudantil, compostas por “burocratas
completamente afastados das massas que dizem representar” (“Por um sindicalismo de
tipo novo”, Núcleos Sindicais, 04-72). O PCP, outrora apelidado de “aventureirista” por
querer forçar o confronto com as autoridades, via agora a sua organização para o meio
estudantil, a UEC (União dos Estudantes Comunistas), classificada como “reformista”,
por preferir as temáticas de índole associativo em lugar do questionamento da sociedade
capitalista.
Este novo quadro, conjugado com a forte repressão que então se abate sobre as
estruturas associativas36, leva a mudanças na forma de actuação do protagonismo
estudantil. O movimento associativo, enquanto organização dos estudantes baseado em
estruturas mais ou menos fixas, e assente em princípios de reivindicação girando em
torno da autonomia e da liberdade associativa, é substituído por modos de contestação
mais fragmentados, voluntaristas e radicalizados. Sem os espartilhos da representação,
os meetings, os debates e os grupos de estudo passam a fazer parte da metodologia da
intervenção estudantil. O confronto com o poder irrompe também fora dos delimitados
recintos universitários, por meio de práticas mais ousadas como a distribuições
temerárias de panfletos, o apedrejamento de instituições bancárias ou as manifestações
– relâmpago contra a guerra colonial.
A (auto) afirmação dos estudantes enquanto actores sociais em “compromisso com
as forças revolucionárias” (“Em defesa de uma imprensa livre”, CR, 1972, 3), a par com o
aprofundamento de metodologias basistas de decisão, leva à construção de uma nova
36
No início do ano lectivo de 1972/73 quase todas as associações de estudantes estão encerradas ou por
legalizar. No Porto, a AE de Medicina encontra-se encerrada e as Comissões Pró-Associações de Economia,
Engenharia, Letras, Liceus e Industrial estão por legalizar; em Lisboa as AE de Direito, Industrial e Ciências
estão encerradas e as Comissões Pró-Associações estão por legalizar em Medicina e Farmácia e
encerradas em Letras e Comercial; em Coimbra, a DG/AAC encontra-se encerrada desde Fevereiro de 1971
(s.t., Comissão Associativa, 16-11-72).
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imagem do dirigente associativo, afastada já do modelo do representante “iluminado” ou
mais “capaz” de entre as massas, para dar agora lugar ao estudante porventura mais
anónimo mas que, dotado de uma igual capacidade reivindicativa, elegia e se fazia
eleger. Em Coimbra, ainda antes do encerramento da AAC, a constituição da Lista do
Movimento Estudantil, eleita após apresentação solitária a sufrágio, em Abril de 1970, é
exemplo desse alastramento de formas menos filtradas e mais directas de participação e
decisão, tendência reconfirmada nas eleições de Novembro de 1970. As listas
associativas “patrocinadas pelos caciques e aglutinando-se à volta de personalidades
“pardas” são substituídas por métodos de democracia directa, onde “o nome dos
estudantes é indicado desde as reuniões de curso, passando pelas de faculdade, até à
AM” e o próprio programa “construído na mais ampla discussão e participação massiva”
(“Ao Trabalho, Ciências”, s.a., 10-70).
Dão-se, ao mesmo tempo, importantes variações ao nível das vivências estudantis. A
incapacidade de harmonizar os fundamentos de um discurso fortemente politizado com
práticas que, por atenuadas que fossem, dificilmente deixavam de ser elitistas em
relação ao exterior e hierárquicas no seu interior, leva a que, após o Luto Académico de
1969, a praxe apareça posta em causa com maior profundidade, eliminando-se
resquícios que, mesmo que não contivessem já o lado punitivo e hierárquico de outrora,
mantinham ainda um timbre paternalista ou “iniciático”. Na abertura do ano lectivo de
1970/71, consolidando o corte com a “retrógrada e tradicional perspectiva de integração
praxística” (“Semana da Recepção aos Novos Alunos”, DG, 12-11-70), a DG promove
uma Semana de Recepção aos Novos Alunos na qual, em vez da “inferiorização
despersonalizante”, se aposta numa série de “colóquios e debates sobre os problemas
actuais do estudante e da sociedade portuguesa” (ibidem). Nesse mesmo ano, o próprio
Conselho de Veteranos trata de abolir o “rapanço” (CB, 1970, 35).
Sinal desta alteração dá-se também no âmbito das Repúblicas. Se, em 1948, o Pacto
de Amizade e Aliança, carta constitutiva do CR, declarava que as Repúblicas se
encontravam “unidas pela praxe” e que a sua actuação estava circunscrita ao espaço
académico coimbrão “salvo quando o que estivesse em causa fosse a defesa da praxe”
(Alves; Roldão, 1985-86: 13), se os julgamentos de caloiros ainda são vistos, na
redacção do Código da Praxe de 1957, como “actos solenes realizados nas Repúblicas
oficializadas” (artº193), durante os anos 60, a clara imbricação entre um movimento
estudantil em afluxo contestatário e as Repúblicas, enquanto lugar relevante deste
processo, provoca uma rotação na concepção destes espaços e no tipo de práticas
internas.
Em lugar de focalizarem na sua vertente mais boémia e jocosa, as Repúblicas
passam a autodefinir-se como “centros de formação cultural do estudante, agrupamentos
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regidos pelo princípio democrático da auto-gestão, gozando de independência
económica e ideológica, libertas de qualquer género de tutela” (OB, 05-1966). Nos
símbolos das Repúblicas recém-criadas, a moca, a tesoura e a colher de pau, são
substituídos por outro tipo de representações. Fundada em 1967, a República 5 de
Outubro opta por inverter as cores da sua bandeira, passando esta a ter um fundo
branco com inscrições a negro, atitude que visava marcar uma posição contra as
práticas tradicionais de integração estudantil. Em 1972, o aparecimento da República
Rosa Luxemburgo, casa estritamente feminina, rompendo desta forma com um universo
até então exclusivamente confinado ao sexo masculino, mostra bem como estes
espaços se encontram já distantes da imagem que possuíam uns anos antes.
Divergências quanto à estratégia proposta para a luta estudantil e o aprofundamento
da crítica à “tradição académica” levam a uma cisão no seio do CR. Em comunicado
datado de 28 de Novembro de 1970, três Repúblicas – 1000-Y-Onários, Trunfé-Kopos e
Pim-Pim-Nelas – distanciam-se do CR, que consideram uma estrutura dominada por
sectores reformistas, que não põe “em causa as contradições sociais nas suas últimas
consequências – a luta de classes” (“Requiem pelo Conselho de Repúblicas”, 28-1170).37 Se bem que as repúblicas não fossem já os “baluartes da praxe” de outrora,
permaneciam ainda vinculadas a um certo imaginário que é objecto de comentário
irónico por parte dos signatários: “O que restará ao CR será conservar a sua faceta
tradicionalista, imbuída de um certo casticismo de fados, copos de vinho, campeonatos
de matrecos e suecas com um fundo negro de capas e batinas. Enfim abandonamos!...”
(“Requiem pelo Conselho de Repúblicas”, 28-11-70).
Na maioria dos organismos culturais põe-se em causa os princípios tradicionais de
sociabilidade e moralidade. A capa e batina deixa de ter lugar nas apresentações ao vivo
do Coro Misto e do CELUC, para desilusão da “burguesia” (R, 1973, 15306). As habituais
práticas de integração são analisadas à luz dos novos valores dominantes. No início de
1972 a direcção do GEFAC, considerando que a integração se faz “pelo espírito, e não
por manifestações que nada tem a ver com formalismos protocolares” propõe a abolição
de uma pequena cerimónia apelidada de “baptismo”, que consistia na escolha de um
elemento do sexo oposto com quem se selava a entrada no grupo com um beijo,
justificando que, “com 1969, e suas consequências, os estudantes passaram a debruçarse sobre os problemas que directamente lhe tocavam, e em 1970, aboliram todas as
manifestações praxísticas, renegando todo o carácter formal que tais manifestações
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A 11 de Dezembro, a República Bamus-Ó-Bira subscreveria o comunicado da ruptura. A República PimPim-Nelas, por seu lado, viria a esclarecer que a posição tinha sido indevidamente tomada por apenas
alguns elementos da casa, posteriormente expulsos.

72

traduziam, libertando-se assim de conceitos de privilégio e hierarquia de que enfermava
a vida académica” (doc. manuscrito, GEFAC, 19-01-72).
Noutros organismos autónomos fazem-se sentir a influência das vanguardas
estéticas. No CAP, realizam-se happenings que desafiam os conceitos tradicionais de
arte e, colateralmente, de moralidade. No CITAC, o argentino Juan Carlos Oviedo
começa a encenar, em 1970, a peça MacBeth… o que se passa na tua cabeça? que,
após uma apresentação no Porto, estaria na base de um processo instaurado pelo
Senado Universitário em virtude de alegadas ofensas à moral, levando ao encerramento
do organismo. A direcção do organismo, viria a esclarecer que o espectáculo tinha sido
produzido à margem do grupo (“CITAC esclarece”, CITAC, 09-06-70), provocando a
eclosão, em Novembro de 1970, de um conflito estético-político no interior do próprio
organismo, com um núcleo de sócios adeptos do situacionismo38 a demitir-se
publicamente. Em comunicado, acusavam o CITAC de ser “um travão aos tempos vivos
(prazer, festa, imprevisto)” (“Tornar a vergonha ainda mais vergonhosa entregando-a à
publicidade”, Um grupo de sócios do CITAC que se demitem, s.d.).
A conflitualidade política extravasa explicitamente para o terreno cultural. Factos
como os incidentes em torno de uma peça de teatro da OTUC (Oficina de Teatro da
Universidade de Coimbra)39 no Teatro Académico Gil Vicente, a 9 de Maio de 1970, a
tentativa de reabilitação da Queima das Fitas em Maio de 1972, e o boicote ao Festival
de Coros do Orfeon, em Abril de 1973, mostram esta proximidade. Aquando da tentativa
de reabilitação da Queima das Fitas, por exemplo, um número significativo de estudantes
entende boicotá-la, tecendo-lhe considerações fortemente críticas. Para os Núcleos
Sindicais, a Queima era a “manifestação da ideologia burguesa no meio estudantil”, que
não se distinguia, na essência, de um tipo de formação universitária que se pretendia
combater: “assim como na Universidade, através de um ensino passivo, acrítico e
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A Internacional Situacionista foi criada em Itália, em 1957, a partir da fusão de vários grupos artísticos de
vanguarda. Em termos teóricos, o situacionismo considerava as sociedades capitalistas avançadas como
marcadas por um esquema de racionalidade mercantil que se havia disseminado pelos vários âmbitos da
cultura e da sociedade, tornando-os numa “mercadoria” destinado ao embrutecimento do proletariado. A
denúncia radical da “sociedade do espectáculo” aliada à componente fortemente cultural do movimento,
levaram os situacionistas a renegar as práticas artísticas tradicionais e a adoptarem formas de
enfrentamento político simultaneamente radicais e imaginativas. As ideias situacionistas tiveram, a partir de
meados dos anos sessenta, uma significativa absorção nos meios estudantis franceses, e estiveram bem
presentes na linguagem e nos métodos ali utilizados durante a revolta estudantil de Maio de 1968. Seria,
aliás, através da difusão do imaginário do Maio francês que, a Portugal, chegariam as ideias situacionistas. A
par da constituição de algumas “bolsas de simpatia”, como a acima referida, note-se ainda a tradução e
publicação, entre 1970 e 1972, de três importantes textos situacionistas: Da Miséria do Meio Estudantil (de
M. Khayati), A Sociedade do Espectáculo (de G. Debord) e Banalidades de Base (de R. Vaneigem).
39
A OTUC, o Orfeon e a Tuna, formavam o núcleo minoritário de grupos académicos críticos do alinhamento
oposicionista do meio estudantil coimbrão e eram vistos como guardiães das velhas tradições académicas,
exercendo “uma profícua actividade como cartaz turístico ao serviço da classe dominante” (“O Festival da
Demagogia”, CELUC, CMUC, Orfeon Académico de Lisboa, GEFAC, TEUC, CAPC, Secção de Andebol,
Atletismo, Campismo, Esgrima, Judo, Patinagem e Râguebi, s.d.).
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autoritário se pretende criar um certo tipo de estudante futuro e fiel cão-de-guarda do
sistema, também na Queima, a seu modo, por processos diferentes, vamos encontrar os
mesmos objectivos na necessidade de criar e propagandear uma certa imagem do
estudante” (s.t., NS, s.d.). Na mesma altura, a Comissão Associativa, constituída por
vários organismos autónomos da AAC, condenava uma “festa toda voltada para si, como
numa auto-contemplação totalmente abstraída duma realidade a que os estudantes já
não eram alheios” (“Os reaccionários tiveram a “Queima” que merecem”, CA, 17-05-72).
Numa reportagem do jornal República, publicada em 1973, Álvaro Guerra relatava
uma Coimbra onde o estudante perdera o seu “estatuto especial e passara a integrar-se
de modo regular e discreto nas estruturas sociais da cidade, uma Coimbra sem capa e
batina”. Falando do desaparecimento da “polémica praxe” notava como “o romantismo
exterior e folclórico representado por esse trajo negro foi-se esbatendo, substituído pelos
“jeans”, pela camisola e, à medida que a própria evolução urbanística da cidade ia
rompendo o “gheto” académico, escasseava a rapadela, sumiam-se fitas e grelo, laicizarse-ia o trajar” (R, 1973, 15306). Já em 1970, a revista Capa e Batina se havia regozijado
com
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desaparecimento
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praxe,

aproveitando

a

ocasião

para
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pejorativamente a velha Coimbra, que “após as seis da tarde era apenas o reino dos
doutores”, com trupes que “calcorreavam as ruas da cidade” levando “consigo muitas
vezes o chamado “cão de fila”, um caloiro que se prestava à tarefa de indicar aos
“doutores” os seus (dele) colegas” (CB, 1970, 35).
Analisando a comunidade académica coimbrã, António Rodrigues Lopes divide as
contestações nela ocorridas entre “endógenas”, isto é, provenientes da sociedade
tradicional coimbrã, e “exógenas”, que obedeceriam a “projectos estranhos à dinâmica
tradicional”, concluindo que as movimentações estudantis dos anos sessenta “foram
meros detalhes dum projecto mais vasto no contexto da “contestação” de influência
exógena”, cujo ponto alto teria sido em 1969 com o “plano de captura do poder político
da Sociedade Tradicional – a Praxe – promovendo em seguida o seu funcionamento em
sentido inverso”. Nesta linha de raciocínio, o movimento estudantil aparece como o
agente activo de um plano de dissolução aparentemente anárquico mas bem montado,
visando contaminar a pureza da comunidade académica com finalidades “artificiais”, e
provocando, nas palavras de Rodrigues Lopes, “um etnocídio” (1982: 242 e 320).
À parte as intuições de natureza conspirativa e a obsessão com uma imagem
essencialista da realidade em estudo, existe algum fundamento em se considerar que
em 1969 se inverteu o sentido da praxe, se por essa inversão se entender a
anteriormente referida apropriação progressista. No entanto, mais do que um coup d’État
de sectores antitradicionalistas, a crítica e abandono da praxe compreende-se como uma
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tomada de posição em sintonia com um novo ambiente emergente que se vinha
desenhando desde finais da década de cinquenta.
Ainda que a própria natureza das tradições, rituais e cultura académica evolua “à
imagem da Universidade e da sociedade” (Frias, 2003: 82), a praxe, como nota Maria
Eduarda Cruzeiro, enquanto “marca social distinta de pertença ao grupo”, constituída por
rituais de passagem visando tornar o ser “diferente e superior”, não parece possuir uma
elasticidade total (Cruzeiro, 1986: 124). Assim sendo, a manifestação de práticas elitistas
(em relação ao exterior) e hierárquicas (no seu interior), não se mostrava, de modo
algum, harmonizável com os alicerces dos novos discursos que iam dominando o
universo estudantil.
Um elevado grau de politização, marcado pela irrupção dos mais variados matizes do
marxismo enquanto referência macroexplicativa tornada dominante, acabaria por
empurrar para um passado indesejável a praxe enquanto fenómeno de produção e
reprodução de uma sociedade desigual. Os estudantes já não se viam a si próprios como
uma elite desligada da sociedade, confinada à cidade universitária e vivendo num mundo
de tradições corporativas. A sua auto-imagem já não estava configurada em virtude do
seu estatuto de privilégio, mas de acordo com um dever, nacional e internacional, de
comprometimento social e de cidadania.
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II | Trabalho e relações
económicas

FERNANDO BESSA RIBEIRO
ENTRE MARTELOS E LÂMINAS: DINÂMICAS GLOBAIS E POLÍTICAS DE PRODUÇÃO NA
INDÚSTRIA DO CAJU EM MOÇAMBIQUE40

Resumo: O texto procura reflectir sobre o modo como as principais tendências e impactos das
dinâmicas do capitalismo se fazem sentir em Moçambique, tomando como caso de estudo a
economia do caju, em especial a sua componente industrial. Nascida na fase final do
colonialismo, esta indústria exprime um modo concreto da integração de Moçambique na
economia-mundo, através da exploração de recursos naturais e de força de trabalho locais na
produção de mercadorias destinadas aos principais mercados dos países centrais. Para melhor
compreender a evolução e a situação actual desta indústria, o trabalho de campo foi realizado em
diferentes lugares, nomeadamente nas duas fábricas de processamento de castanha de caju
localizadas no distrito de Manjacaze (província de Gaza). Optou-se, assim, por uma estratégia
metodológica baseada numa etnografia plurilocalizada, em vez de uma abordagem clássica
centrada no estudo de um lugar e de uma comunidade, aparentemente isolados e autónomos.
Palavras-chave: Moçambique, indústria do caju, políticas de produção

1. INTRODUÇÃO
O texto aqui apresentado baseia-se no trabalho de campo que realizei entre Maio de
2001 e Janeiro de 2004 em Moçambique para uma dissertação de doutoramento sobre
as dinâmicas do capitalismo neste país (Ribeiro, 2004). Tratou-se de estudar um modo

40

Como citar este artigo: Bessa Ribeiro, Fernando (2008), “Entre martelos e lâminas: dinâmicas globais e
políticas de produção na indústria do caju em Moçambique”, e-cadernos ces, 1, 79-96. Acedido em [data],
http://www.ces.uc.pt/e-cadernos
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concreto de integração deste país da África Austral no sistema global capitalista,
tomando como objecto central a indústria do caju. Este trabalho de compreensão das
dinâmicas do capitalismo, algumas de amplitude secular e que se fazem sentir
localmente, teve como lugar principal, mas não exclusivo, Manjacaze (província de
Gaza) e as suas duas fábricas de caju. Criadas em épocas históricas diferentes, não só
reflectem como são alavancas para a mudança dos modos de vida em Moçambique
desde meados da segunda metade do século XX.
Os processos e os fenómenos sociais que envolvem os países periféricos, naquilo
que muitos designam por desenvolvimento, são um terreno de investigação partilhado
pela antropologia e pela sociologia. No entender de Olivier de Sardan (1995: 5ss), este é
um domínio em que estas disciplinas não podem ser colocadas em oposição, nem
distinguidas. Daí que o autor opte pelo conceito amplo de “sócio-antropologia da
mudança social e do desenvolvimento”, procurando assim definir uma nova disciplina.
Olivier de Sardan (1995: 10) define-a como o estudo empírico multi-dimensional dos
grupos sociais contemporâneos e das suas interacções, numa perspectiva diacrónica,
combinando a análise das práticas com a das representações. Implica uma análise
intensiva e in situ das dinâmicas da reprodução e transformação de aspectos sociais de
natureza diversa, tomando em consideração tanto os comportamentos dos seus autores
como os significados que eles atribuem a esses comportamentos. Não podendo existir
separada da sociologia e da antropologia em geral, está marcada pela transversalidade
disciplinar. Ligada aos processos de mudança social provocados pela industrialização
em África (Bazim, 2001: 112), esta sócio-antropologia é simultaneamente uma
antropologia política, uma sociologia das organizações, uma antropologia económica,
uma sociologia das redes, uma antropologia das representações e dos sistemas de
sentido.41
Face à problemática imaginada e ao quadro teórico utilizado – ancorado nos
trabalhos seminais de Wallerstein [1990 (1974)], Braudel [1992 (1979)] e Wolf (1982) em
torno do sistema mundial moderno e da economia-mundo capitalista –, a etnografia teria
de escapar aos cânones clássicos – um lugar, uma comunidade, um espaço
sócio-geográfico circunscrito e praticamente apartado dos demais –, para assumir uma
multiplicidade de lugares, ainda que Manjacaze se afigure como central. Em concreto – e
ainda que tal seja apenas parcialmente explorado no presente texto em virtude do tópico
analisado –, procurou-se fazer uma “etnografia global”, de acordo com o definido por
41

Olivier de Sardan (1995: 6) considera que esta vasta área transdisciplinar pode contribuir para a
renovação das ciências sociais. Este argumento retoma a tese de Lévi-Strauss (1996) sobre a contínua
recriação dos velhos terrenos em contraponto à ideia, que está longe de ser recente, do esgotamento das
temáticas coloniais e rurais (cf. Granjo, 1998).
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Burawoy et al. (2000): uma etnografia simultaneamente atenta às estruturas e aos
processos de dimensão mundial, por um lado, e, por outro, aos quotidianos de vida dos
homens e das mulheres, nomeadamente nos espaços de produção. Esta é a estratégia
metodológica adequada para responder à explosão da sociedade tradicional (v. Geertz
1992). Daí que Wolf (1982: 390-391) argumente que não podemos pensar mais nas
sociedades como sistemas auto-sutentados e isolados, nem, tão pouco, imaginar
culturas como totalidades integradas e autónomas. Isto é, as abordagens clássicas,
centradas no estudo intensivo e praticamente exclusivo de um lugar e de uma
comunidade, não são capazes de dar conta da teia densa de relações sociais que se
estabelecem e da força que as estruturas exercem sobre a vida quotidiana.
Ao eleger-se como principais referências as teorias do sistema mundial e
considerando a posição de Olivier de Sardan acima referida, optou-se por uma estratégia
de compreensão e análise que se opõe às velhas tradições antropológicas, como o
culturalismo, que nada nos diz sobre as forças que comandam as interacções entre as
sociedades desde o final do século XV, como sublinha Wolf (1982: 4-5), quando nos
propõe uma antropologia diferente, mais histórica, capaz de apreender as conexões e as
dependências entre diferentes culturas no quadro do sistema mundial. Atendendo aos
impactos nos processos de mudança social provocados pela industrialização em África,
tentou-se seguir as propostas formuladas por Wolf (1982) e Wolf e Silverman (2001) em
prol de uma antropologia mais histórica. Como sustenta Wolf (2001: 335), trata-se de
articular os modos de vida e de trabalho dos actores sociais observados com as
estruturas económicas e políticas que comandam os Estados e os mercados. Por fim, é
necessário mencionar também a influência exercida pelos trabalhos de antropologia e de
sociologia da empresa e os estudos sobre os operários nas fábricas (cf. Bazim, 2001;
Selim, 2001; Burawoy, 1979; Estanque, 2000; Lazarus, 2001; Flamant e Jeudy-Ballini,
2002; Durão, 2003; Granjo, 2003 e 2004), sobretudo no que se relaciona com a
identificação e a compreensão das dimensões políticas da organização da produção e
das relações sociais no interior das empresas.
O texto começará pela apresentação do trajecto histórico da indústria do caju em
Moçambique, avançando depois para a análise do processo de desmantelamento da
empresa estatal de produção de caju e a discussão da reorganização a que o sector foi
sujeito no contexto do aprofundamento da integração do país no sistema global
capitalista. Tendo como pano de fundo a utilização flexível das diversas técnicas de
pesquisa utilizadas nas ciências sociais, o argumento assenta em fontes documentais e
bibliográficas, entrevistas e diálogos informais com os mais diversos informantes, sem os
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quais não teria sido possível construir a narrativa e esclarecer muitos aspectos que, por
razões diversas, não foram fixados em documentos escritos.42 Tal facilitou não só a
organização da reflexão sobre os principais factos e actores sociais envolvidos, como a
própria análise sobre o modo como as dinâmicas e tendências estruturais de dimensão
sistémica condicionam e interagem com os quadros político e sócio-económico
nacionais.
2. A INDUSTRIALIZAÇÃO DA CASTANHA DE CAJU: O TRAJECTO HISTÓRICO
O caju foi uma das primeiras produções locais em Moçambique a conectar-se com a
economia-mundo capitalista. Datam do início do século XX as primeiras exportações
para a Índia de castanha de caju em natura (cf. Ohler, 1937). Com uma presença secular
nas zonas litorais do território moçambicano, o comércio da castanha foi controlado por
comerciantes de origem indiana. Apesar de muitos deles pertencerem a famílias fixadas
em Moçambique desde meados do século XIX, os vínculos com as suas terras de origem
permaneceram sempre bem vivos, designadamente a nível linguístico e religioso. Sendo
a Índia o único processador a nível mundial, naturalmente estes comerciantes
mobilizaram os seus recursos relacionais para assegurarem, em Moçambique, o domínio
sobre as rotas de comercialização e de acesso ao mercado indiano (cf. Spence, 1963 e
J. P. Leite, 1995 e 2000).
A partir dos anos 50, o poder político e a burguesia colonial portuguesa começaram
a considerar como desvantajosa a exportação da castanha in natura em relação ao seu
processamento e posterior colocação no mercado internacional. O que estava em causa,
como observou J. P. Leite (1995), era o corte com a complementaridade entre
Moçambique e a Índia neste sector económico. A Índia possuía mão-de-obra abundante,
submetida a uma eficiente organização do trabalho orientada para o descasque manual
da castanha, a fase mais árdua e a que mais força de trabalho exige. Face a este
cenário, a saída possível para a industrialização foi enveredar, através da mobilização de
quantidades avultadas de capital, pelo desenvolvimento de equipamentos mecânicos, tal
como foi reconhecido e sugerido por agências da Organização das Nações Unidas
(ONU) à administração colonial portuguesa e aos eventuais investidores (Cf.
(L’)Agriculture et les industries de transformation au Mozambique, s.d.).
A expansão industrial dar-se-ia em meados da década de 60, impulsionada pela
entrada do grande capital nacional (CUF) e internacional (Anglo-American, com sede na

42

Muitos dos dados foram fornecidos por informantes que solicitaram a máxima confidencialidade. Assim,
estes não são identificados, de forma a resguardá-los de eventuais inconvenientes provocados pelos seus
testemunhos.
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África do Sul), facto que sinalizava inequivocamente o interesse e as expectativas, nessa
conjuntura, dos grandes investidores na realização de mais-valias neste sector industrial
emergente.43 Na divisão internacional do trabalho, caberia a esta indústria o descasque
da castanha de caju, ficando a comercialização a cargo de empresas dos países
centrais. A consolidação deste sector não foi isenta de alguma turbulência e dificuldades.
Vivendo ainda na idade da infância, os equipamentos mecânicos de descasque, de
impacto ou corte por lâminas, colocaram dificuldades à indústria, obrigando a esforços
contínuos na pesquisa de novas soluções. Apesar das dificuldades técnicas, o sector
estava largamente consolidado em 1975, aquando da independência. Uma das fábricas
que faz parte deste trajecto é a de Manjacaze, localizada a escassos 1.500 metros do
centro desta vila de grande importância na história do nacionalismo e da formação do
Estado moçambicano (cf. Ribeiro 2005). Foi construída por iniciativa de um colono
português, Manuel Rodrigues Neto, natural do Algarve, chegado a Moçambique em
Agosto de 1949. Em 1962, M. Neto instala a fábrica com o apoio explícito do
governador-geral, que o incentivou a empenhar-se num projecto industrial numa zona
rural:
O que me levou a ir para Manjacaze foi o Almirante Sarmento Rodrigues. Não
houve política nenhuma, foram as necessidades do governo. Sempre gostei de
Manjacaze, nunca tive problemas, de forma que gostava de estar ali. Quando a
gente se convence que aquilo seria uma grande negócio, não só para mim como
para muita gente de Manjacaze… (M. Neto em entrevista ao autor, Janeiro de
2002).
Tendo começado por partir a castanha a martelo, M. Neto passou no início dos anos
70 para o descasque mecânico por impacto, que procurou desenvolver até Outubro de
1975, quando partiu definitivamente para Portugal. Com a saída dos colonos
proprietários, as fábricas de castanha de caju passam a ser geridas por comissões
administrativas. Em 1977, estas experiências de auto-gestão dão lugar a órgãos de
direcção nomeados pelo Estado. Finalmente, em 1979, é constituída uma única
empresa, a Caju de Moçambique, para gerir, praticamente em exclusivo, o sector
industrial do caju. Para além das dificuldades provocadas pela guerra e pela carência de
técnicos qualificados para supervisionar os complexos equipamentos de descasque
43
Este desenvolvimento industrial tardio é mais um exemplo da debilidade do colonialismo português, que
deve ser compreendida considerando a situação semiperiférica de Portugal (cf. Santos, 1993). A escassez
de recursos demográficos, económicos, militares e outros condicionou fortemente a intervenção no território
moçambicano.
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mecânico, a Caju de Moçambique esteve sempre sujeita às dinâmicas do sistema
capitalista global. Sendo uma empresa conectada com o mercado mundial, a oscilação
dos preços e da procura condicionava-a fortemente. Mantendo a dependência, já
presente no período colonial, em relação ao mercado norte-americano, principal
consumidor mundial de amêndoa de caju, a Caju de Moçambique soube sobreviver ao
longo dos anos de 1980, explorando com algum engenho a luta que opunha os países
capitalistas ao bloco liderado pela União Soviética. Num contexto de hostilidade
exacerbada da administração Reagan em relação a Moçambique, a empresa estatal
conseguiu manter abertos os canais e fluxos comerciais com este país, para onde
vendiam as amêndoas com valor comercial superior: brancas e inteiras, de preferência
de grades maiores. Ao mesmo tempo, servindo-se das relações preferenciais e dos
acordos comerciais e de cooperação estabelecidos, exportava para os países europeus
do bloco socialista as amêndoas de menor valor comercial: amarelas e partidas, nas
suas múltiplas variedades. Designados por sistema barter,44
estes acordos fixavam apenas quantidades de amêndoa a exportar sem
especificar os preços e os grades. Grande parte das solicitações destes países
era de amêndoas partidas, para utilizações na confeitaria. Esses países não eram
muito “dados” à discussão do preço, deixando isso ao critério do vendedor.
Conseguia-se deste modo vender amêndoas partidas com “prémio”, diminuindo a
diferença do seu preço com relação às “inteiras”, gerando a tendência natural de
destinar as “inteiras” ao ocidente e as “partidas” ao leste (Plano director do caju
1999: 34).
Com a adesão de Moçambique às instituições de Bretton Woods em 1984, bem
antes do colapso da União Soviética, surgem novas dificuldades para a empresa estatal.
Entrando em cena, o Banco Mundial (BM) não perdeu tempo em colocar as suas “cartas
na mesa”, exigindo que, entre outros aspectos, parte dos financiamentos e dos
empréstimos, mesmo quando concedidos por outras instituições, como o Banco Africano
de Desenvolvimento, fossem destinados ao sector privado. As dificuldades crescentes
vividas a leste acentuaram o deslizamento de Moçambique em direcção à plena
restauração capitalista que, inevitavelmente, se iria repercutir na Caju de Moçambique.
No início da última década do século XX, esta empresa estava já em graves dificuldades.
44
Troca de bens por bens. Moçambique recebia bens e matérias-primas dos seus parceiros do leste
europeu, nomeadamente petróleo e equipamentos industriais e de transporte. Para a amêndoa de caju, o
valor das exportações sob este regime nunca excedeu os 30% do volume de negócios da Caju de
Moçambique (informação verbal concedida ao autor pelo último director-geral da empresa).
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A guerra tinha perturbado severamente o sector, desarticulando a cadeia produtiva,
desde a apanha até ao transporte da castanha para as unidades de produção, passando
pela sua comercialização. Algumas fábricas, como as de Manjacaze e de Namacurra
(província da Beira), foram alvo de ataques por parte da Renamo. Em quase todas fora
necessário dar treino militar aos operários para os organizar em milícias de defesa das
instalações fabris. Entretanto, a nível político preparava-se a privatização do sector
empresarial do Estado.45 Tal como todos os outros quadros dirigentes, os membros da
direcção central da Caju de Moçambique e, em especial, o seu responsável máximo
anteviram o que se iria passar. Para este gestor, não só “a música que estava a tocar era
outra” como “um pobre não pode escolher quem lhe dá esmola”.46 Desaparecida a União
Soviética e com a indústria de caju a necessitar de novos investimentos para a
recuperação de edifícios e equipamentos, era imperioso procurar alternativas. Fazendo
uma retrospectiva deste doloroso processo, Marcelino dos Santos afirmou que:
Sentimos que ficávamos [sozinhos] a braços com as forças do imperialismo. Os
nossos ministros olham para as privatizações como a coisa mais bela que o
paraíso jamais fecundou. Porquê? Para imporem as imposições do Fundo
Monetário Nacional não é preciso cobri-las com papel dourado. Quando as
dificuldades caíram sobre os trabalhadores tivemos muitas dificuldades em lhes
explicar. Porque nós já tínhamos dito que era uma coisa bela (entrevista ao autor
no Comité Central da Frelimo, Agosto de 2001).

A dependência implicava, pois, o consentimento dos governantes que, escreve
Vasconcelos, nada mais fazem do que escutar as instruções sobre o modo como
Moçambique deve fazer “com os bancos, o petróleo, a terra, os caminhos-de-ferro, as
linhas aéreas, as indústrias, a alfândega, o orçamento, os impostos, a polícia, o exército,
os tribunais...” (1999: 25). Enfim, como estaria claro para a direcção política da Frelimo,
apenas a guerra impediu que as privatizações se tivessem iniciado mais cedo, talvez
mesmo uma década antes.

3. ENTRE MARTELOS E LÂMINAS: A PRIVATIZAÇÃO E O DEBATE TECNOLÓGICO

45 Para uma perspectiva geral, na óptica do BM, da privatização do aparelho produtivo estatal nos países
socialistas cf. Lee e Nellis (1990).
46
Este ponto de vista foi enunciado por um antigo responsável da Caju de Moçambique, em entrevista ao
autor realizada na cidade de Maputo, em Setembro de 2001.

85

01. Debates Contemporâneos: Jovens Cientistas Sociais no CES

A destruição da empresa estatal Caju de Moçambique e a alienação a retalho das suas
fábricas, na segunda metade dos anos 90 do século passado, decorreram em um
contexto dominado pela ingerência manifesta das instituições do Consenso de
Washington na política moçambicana.47 A privatização da Caju de Moçambique
beneficiou

da

colaboração

de

instituições

internacionais

aparentemente

não

comprometidas com o neoliberalismo, como a Food and Agriculture Organisation (FAO).
Num relatório publicado em 1990 – Mozambique cashew industry study – Rehabilitation
of cashew sector assistance –, esta estrutura da ONU faz um inventário detalhado da
situação das fábricas de caju em Moçambique. Os consultores da FAO apresentaram
como constrangimentos maiores as deficiências de gestão (concentração excessiva de
autoridade no delegado-executivo ao nível da unidade de produção, escassez de
gestores e de chefias intermédias), pessoal técnico em número insuficiente e
coexistência de diversos sistemas tecnológicos, com exigências relevantes em termos de
manutenção técnica e de importação de peças de substituição. Se é verdade que o
sector se confrontava com uma grande diversidade de sistemas tecnológicos, tal não
acontecia com as fábricas da Caju de Moçambique, nas quais era utilizado
exclusivamente o sistema de descasque por impacto.
Esta orientação da FAO colocava em causa os sistemas produtivos assentes em
capital intensivo e em tecnologias complexas utilizados pela Caju de Moçambique. Daí a
proposta de um novo sistema de processamento: o Steam Heating Cutting System
(SHCS), vulgarmente designado por sistema indiano,48 baseado no cozimento da
castanha por vapor de água em associação com o corte da casca através de máquinas
de lâminas de accionamento manual (cf. Figura I).

47

O Consenso de Washington visa o estabelecimento de uma economia global baseada no mercado livre e
na iniciativa privada. Para a hegemonia desta agenda política contribuiu o aturado e paciente trabalho levado
a cabo pelos think tanks liberais, que nunca dela desistiram, mesmo nas décadas pós-2ª Guerra Mundial,
marcadas pelo domínio praticamente inquestionado das teses keynesianas (cf. Dixon, 1999).
48
Refira-se que este foi o primeiro documento onde aparece inequivocamente formulada a proposta de
adopção do SHCS. Como se verá, este sistema tecnológico assenta a sua competitividade nos baixos
salários e na sujeição dos operários a ritmos de trabalho brutais, penosos e, a médio prazo, incapacitantes.
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Descasque

Percussão

Corte

(impacto)

(por lâminas)

Manual

Mecanizado

Manual

Mecanizado

Cada
castanha
é
percutida pelo operário
com o auxílio de um
pequeno martelo

A castanha é introduzida
num equipamento
mecânico. Por projecção
contra a superfície interior
do cilindro, a casca é
quebrada

Cada castanha é cortada
pelo operário através do
accionamento manual de
uma máquina de lâminas
(sistema indiano)

A castanha é introduzida
por meios mecânicos num
equipamento automático
de corte

Figura I. Sistemas técnicos de descasque de castanha de caju

Na sua fundamentação não se consideraram de forma adequada diversos aspectos
relevantes para se compreender as dificuldades que afectavam a indústria do caju,
nomeadamente: (i) o ambiente sócio-político em que as fábricas tinham operado,
dominado pela guerra, pelas deslocação das populações, pelas dificuldades na apanha e
na comercialização da castanha de caju; (ii) a cultura técnica e de trabalho com mais de
três décadas de experiências e saberes acumulados. Enfim, ao apontar para a falta de
viabilidade dos sistemas mecânicos de descasque, a FAO estava implicitamente a
declarar que a Caju de Moçambique não tinha futuro.49
Se é certo que a eficiência produtiva dos diferentes sistemas técnicos (cf. Quadro I)
não pode ser ignorada, a escolha não é apenas por ela determinada. Como justamente
refere Geslin (1999: 7-9), na esteira do argumento desenvolvido por Martinelli (1987), a
escolha técnica tem uma dimensão social à qual não pode escapar e que importa
examinar para melhor a compreender. Apoiando-se nos contributos decisivos produzidos
pelos teóricos da Escola de Frankfurt (cf. Habermas, 1994), I. Leite (2005: 46) salienta
que os interesses e objectivos sociais, em especial os dos grupos dominantes, estão já
49

Se a empresa estatal era o alvo, esta nova orientação questionava também as empresas com sistemas
tecnológicos complexos que permaneceram na posse do capital privado durante o período revolucionário,
como a fábrica da Anglo-American no Xai-Xai (capital da província de Gaza).
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inseridos nas escolhas técnicas, pelo que nelas se projecta o que uma dada sociedade,
num contexto histórico concreto, pretende fazer com os indivíduos e os objectos
materiais. Neste sentido, Harvey (1999: 100) mostra-nos que as técnicas e as
tecnologias são a forma material do processo de trabalho através da qual as forças
produtivas e as relações de produção se exprimem. Longe de serem socialmente
neutras, sublinha Martinelli (1987: 321-322), ambas têm um enorme impacto na
organização do trabalho e estão indissoluvelmente ligadas às lutas sociais e às relações
de força que opõem os trabalhadores ao capital e aos conflitos que ocorrem nos espaços
de produção (Burawoy, 1979). Quer dizer, as escolhas técnicas não podem ser
desconectadas das mudanças sociais e das estruturas no interior das quais fazem sentir
os seus efeitos nem a sua crítica pode ser separada da crítica das formas
organizacionais engendradas nos espaços de produção. Elas são inseparáveis das
políticas de produção, designadamente do modo como se regula o trabalho no espaço
de produção e do papel nele desempenhado pelos operários. Como os capitalistas não
operam no vazio, antes se confrontam quotidianamente com diversos constrangimentos,
como a luta de classes, os limites do conhecimento tecno-científico e os custos com a
substituição dos equipamentos ou a sua simples operação e manutenção, as escolhas
técnicas constituem um recurso precioso para o capital na sua procura permanente das
melhores condições para a realização de mais-valias (Harvey, 1999: 117-124).

Quadro I. Sistemas de descasque de castanha de caju – síntese comparativa
Sistema de

Valor do

Capacidade ideal de

% de amêndoa

descasque

investimento em

processamento anual

inteira

equipamento

(em t.)

embalada

Martelo

20.000€

300

60-65

Corte semi-

80.000€

600-1000

60-70

700.000€ por 1.000 t.

2.500-5.000

50-55

750.000€ por 1.000 t.

3.500-10.000

50-60

mecânico
Impacto
mecanizado
Corte
mecanizado

Fonte: Estudo do impacto da liberalização do mercado da castanha de caju (1997).
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As escolhas técnicas não implicam, de forma mecânica, a intensificação e a
complexificação dos processos produtivos. De facto, não se pode esquecer que o que
interessa ao capital é “o carácter mercadoria do produto” (Palloix, 1974: 208), isto é, não
interessa o modo como se produz mas antes o que se produz. Não sendo o modo como
se produz um fim em si mesmo mas simplesmente um meio para a reprodução alargada
do capital, no caso da indústria do caju o que realmente conta é a amêndoa de caju e
não as técnicas e os processos utilizados para chegar até ela. Quer dizer, os sistemas
produtivos complexos, nas condições em que o processamento do caju em Moçambique
se realiza actualmente, não trazem qualquer vantagem para os detentores do capital.
Face à desregulação das relações de trabalho, à abundância de mão-de-obra e à
lentidão da recuperação do capital investido em equipamentos, a forma mais rápida para
a obtenção de mais-valias assenta na utilização intensiva da força de trabalho – o capital
variável da esfera produtiva que mais próximo se encontra do capital-dinheiro,
precisamente aquele que, na fórmula geral de Marx [1974 (1867)], significa “liquidez,
flexibilidade e liberdade de escolha” (Arrighi, 1996: 5). Tal como acontecia no século XIX
com as mulheres inglesas que puxavam os barcos nos canais, em determinadas
circunstâncias o investimento em artefactos e outros meios de produção pode não se
justificar face ao custo diminuto dos salários pagos aos trabalhadores.
Privatizadas as fábricas, o golpe decisivo na indústria do caju foi dado pelo BM, ao
impor ao governo moçambicano, no âmbito do Country Assistante Strategy50, a
introdução de medidas liberalizadoras para a exportação de castanha de caju51, como
contrapartida para a disponibilização dos créditos de que o país carecia para a
reconstrução:
Nós percebemos que o governo estava entalado. Assinou coisas que nunca
deveria ter assinado. Assinou sem ter percebido as consequências. O governo foi
chantageado pelo BM, que fez depender a libertação do crédito da liberalização da
exportação de castanha. Esperávamos que o governo encontrasse connosco uma
solução, não aceitando a eliminação da sobretaxa [sobre a castanha in natura
exportada]. Nós éramos o segundo maior exportador de amêndoa a seguir à Índia,
agora não contamos nada. Eles fizeram o favor de nos tirar do mapa. Vejamos o
açúcar. Faz-se a privatização e o BM vem dizer que pode haver sobretaxa [sobre a
exportação de açúcar]. Como o capital é estrangeiro, existem outras formas de

50

Trata-se do documento onde o BM expõe a sua estratégia para o país beneficiário.
Proibida desde 1975, a exportação de castanha in natura foi autorizada a partir de 1991 (v. J. P. Leite
2000).
51
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pressão, os governos da nacionalidade do capital defendem os interesses destes
(proprietário de uma fábrica da Caju de Moçambique, antigo membro da burocracia
estatal, em entrevista ao autor em Junho de 2001).52
Corroborando esta posição, em 1997 o ministro responsável pela área industrial
referiu, no parlamento, que o governo tinha sido colocado “contra a parede” pelo BM,
pelo que foi preciso escolher entre, no seu entender, os interesses gerais do país e os
interesses relacionados com a indústria de processamento de castanha (v. Metical, n.º
114, de 4/12/1997). Sendo certo que o governo moçambicano foi sujeito a uma forte
pressão, sob a ameaça da asfixia financeira, importa salientar também que o BM contou
com os seus aliados locais, não raro dele dependentes como consultores. Formados em
universidades americanas, nomeadamente no Departamento de Agricultura Económica
da Universidade Estadual do Michigan, agem como “cavalos de Tróia” do neoliberalismo,
marcando presença em diversos ministérios, onde lhes cabe uma parte substancial do
trabalho de organização e preparação de relatórios e outros documentos essenciais à
tomada de decisões políticas por parte dos titulares das pastas. Nas publicações
académicas, muitas delas baseadas em investigações financiadas pela agência norteamericana para o desenvolvimento (USAID), e nas intervenções públicas, mesmo
ressalvando que elas não vinculam o poder político, as teses neoliberais são defendidas
com veemência (cf., entre outros, Marrule et al.; 1999, Mole e Weber, 1999 e Low et al.,
2001). Assim, a dependência do aparelho de Estado moçambicano não é apenas
financeira, ela é também técnica e ideológica.
É necessário considerar ainda o papel desempenhado pelo direito na introdução e na
consolidação de mudanças políticas e sociais nas sociedades modernas.53 A produção
de um vasto acervo legislativo deu enquadramento legal e legitimidade política às
práticas que conduziram não só à destruição da Caju de Moçambique como ao
desmantelamento da organização industrial cujas origens remontam ao período colonial.
A própria utilização intensiva da força de trabalho baseada no trabalho à tarefa é
inseparável de um novo ordenamento jurídico e legislativo. Foi ele que permitiu tornar
legal e, de certa forma, “naturalizar” a hiper-flexibilização, adoptando designadamente
um regulamento ordenador do trabalho rural que possibilitou a remoção de todos os

52

O entrevistado refere-se à açucareira da Companhia de Sena, de capitais maioritariamente mauricianos.
Antiga Sena Sugar Estates, foi até à década de 1980 a maior empresa produtora de açúcar de Moçambique.
Localizada numa zona de intensa actividade da Renamo, encontrava-se, desde essa época, encerrada até
que a chegada dos investidores das Maurícias permitiu a sua reconstrução e o reinício das operações
industriais (Metical, n.º 756 de 19/06/2000).
53
Reflectindo sobre os tribunais e a democratização da justiça em Portugal, Santos (1994: 141ss) oferecenos elementos fundamentais para se compreender o lugar do direito nas sociedades capitalistas.
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estorvos legais ao trabalho à tarefa, flexível e conforme as necessidades da indústria,
esmagando-se assim os custos salariais, de que depende a viabilidade dos sistemas
produtivos simples. Trata-se de levar o salariato ao seu limite extremo, o da máxima
flexibilidade que admite a todo o tempo a dispensa do trabalhador. Mas não só, como
argumenta Meillassoux (1997: 13ss), este regime salarial, dominante nos países
periféricos, configura uma situação de sobre-exploração do trabalho, isto é, de captação
da substance vivante do trabalhador por via da diminuição da saúde devido a doenças
profissionais, violação da integridade física sob a forma de acidentes de trabalho e
redução da esperança de vida, enfim, formas de extracção do lucro através da mutilação
da vida do operário que escapam ao cálculo salarial da empresa.
Na transição do século, as fábricas privatizadas estavam todas paradas ou em
funcionamento parcial e intermitente. O grupo de investidores que as controlava, saído
da burocracia estatal, foi derrotado pelos que, no interior do aparelho de Estado e com
conexões a empresas comerciais na sua maioria controladas por famílias de origem
indiana, tinham interesse na exportação de castanha de caju in natura para o mercado
indiano (cf. Savana, nº 597, de 13/6/1997). É neste novo contexto político e económico
que surgem as pequenas unidades de processamento de castanha de caju. O seu triunfo
é consequência directa das condições que favorecem o esmagamento dos salários e o
aumento desmesurado da disponibilidade de força de trabalho em Moçambique,
tornando supérfluo, não económico segundo a racionalidade liberal, o investimento em
capital fixo. Procurando tirar proveito desta nova correlação de forças entre o capital e o
trabalho e do ambiente internacional favorável, um outro segmento da burguesia
moçambicana, também ele saído, em boa parte, da burocracia estatal, decidiu substituir
a inovação técnica, enquanto mecanismo fundamental da acumulação, pela compressão
dos custos salariais e a redução brutal dos investimentos em máquinas e equipamentos
de produção.
É o caso da fábrica de Jongué, localizada no distrito de Manjacaze, a cerca de 20
quilómetros da sua sede administrativa. Entre outros aspectos, esta pequena unidade
industrial
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político-burocrática moçambicana na luta pela acumulação de propriedade e capital: a
criação de uma empresa de raiz num sector considerado promissor pelos consultores ao
serviço do BM. Assim, a origem da fábrica está estreitamente ligada às opções políticas
impostas pelas instituições do Consenso de Washington e adoptadas pelo governo
moçambicano, ou seja, das disposições que, no quadro das estruturas dominantes,
condicionam as oportunidades e as escolhas dos actores sociais. Esta fábrica é um
exemplo paradigmático da resposta empresarial encontrada pela elite local para
manobrar

em

seu

proveito

as

possibilidades
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sócio-económico produzido pelas políticas de “ajustamento estrutural”. O responsável
por esta iniciativa é um membro da segunda geração da elite dirigente do país que
paulatinamente está a ocupar lugares no aparelho de Estado e a afastar a velha elite
formada na luta armada. O seu trajecto político e profissional faz dele um caso ilustrativo
do que é designado por Pitcher (2003: 813) como os novos “capitalistas”: antigos
membros do governo ou ex-gestores das empresas estatais que, servindo-se dos seus
contactos privilegiados no aparelho de Estado, adquiriram a propriedade de fábricas e
outras unidades de produção alienadas ou formaram novas empresas. A sua carreira
política e profissional é comum à dos jovens tecnocratas da Frelimo melhor sucedidos.
Licenciado em economia, foi gestor numa empresa estatal, posteriormente governador
de província. Em meados da década de 1990 passa a ministro da Agricultura.
Conhecendo de perto os dossiers produzidos pelos consultores que apontavam como
alternativa às grandes fábricas mecanizadas a pequena indústria baseada na utilização
de mão-de-obra intensiva e de sistemas técnicos simples, decidiu explorar em seu
proveito as oportunidades proporcionadas pelo cargo exercido para montar a sua
empresa. Mas a condição de ministro colocava-lhe alguns escolhos políticos que
entendeu contornar através de uma manobra jurídica hábil e relativamente frequente:
manter o controlo da empresa sem estar formalmente comprometido com ela. Assim,
caberia à esposa e aos filhos a responsabilidade jurídica na sociedade por quotas,
constituída em Setembro de 1996 e com sede em Maputo. Um burocrata empreendedor?
Certamente que sim. Com formação académica de nível superior, experiência feita na
burocracia e nas empresas estatais, soube mobilizar os seus próprios recursos – algum
capital e conhecimentos empresariais – e os do Estado, jogando com habilidade as
“cartas” do poder político e as redes clientelares que gravitam em torno deste.
A fábrica foi construída em 1997 com base num estudo de viabilidade económica
elaborado por um consultor com larga experiência no sector, antigo dirigente da Caju de
Moçambique. Esta fábrica, cujo sistema produtivo conjuga mão-de-obra intensiva com
artefactos mecânicos simples do SHCS, é uma expressão concreta das mudanças
técnicas verificadas com a recomposição da indústria do caju na década de 1990. Como
aconteceu com outras fábricas instaladas nesta década em Moçambique, o projecto
seguiu de perto as propostas do BM, da FAO e de outras instituições internacionais com
trabalho feito na área do caju.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde as suas origens que o capitalismo é feito de expansão e mudança, mas também
de lutas entre Estados, entre o centro e as periferias, entre dominantes e dominados. As
suas reconfigurações, inseparáveis da mudança nos regimes de acumulação, são
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produto destes conflitos intermináveis travados também ao nível estatal e nos mais
diversos campos da vida social. É o caso da economia do caju. Na configuração actual,
ela exprime, por um lado, o triunfo dos interesses da burguesia comercial e das elites
políticas interessadas na obtenção acelerada de rendimentos e, por outro, as dinâmicas
sistémicas que acentuaram as relações de dependência de Moçambique no interior da
economia-mundo capitalista. É neste contexto que a posição da Índia, país periférico em
termos sistémicos mas central na economia mundial do caju se reforçou, recolocando
Moçambique numa situação muito semelhante à posição ocupada até aos anos 50 do
século XX. As pequenas fábricas e as mudanças tecnológicas a elas associadas são
consequência directa das novas condições económicas que favorecem o esmagamento
dos salários e o aumento desmesurado da disponibilidade de força de trabalho em
Moçambique. Explorando uma alteração profunda na correlação de forças entre o capital
e o trabalho, provocada por um incremento muito substancial da quantidade de força de
trabalho disponível, pelo crescimento da produção facilitada pelo desenvolvimento das
tecno-ciências em outros países periféricos concorrentes, como o Brasil e a Índia, e, em
menor importância, por uma oferta crescente dos produtos de substituição criados pelas
indústrias alimentares, o capital na indústria de caju em Moçambique trocou, como
mecanismo fundamental da acumulação e eventualmente de modo transitório, a
inovação técnica pela compressão dos custos salariais e a redução dos investimentos
em máquinas e equipamentos de produção.
O encerramento das velhas unidades de processamento de castanha de caju, não
compensado com o aparecimento das fábricas baseadas no SHCS, empurrou para o
desemprego milhares de trabalhadores. O impacto social foi particularmente grave nos
pequenos aglomerados urbanos, como Manjacaze, com poucas alternativas de trabalho
assalariado e muito dependentes dos salários auferidos pelos operários para a
dinamização dos circuitos monetários locais. O salariato é decisivo para o acesso
regular, se bem que marginal, dos operários e das suas famílias às trocas de mercado,
atenuando a dependência extrema em relação à terra e aos ganhos, sempre incertos,
proporcionados pela venda dos pequenos excedentes da produção agrícola. Viver nas
actuais circunstâncias fora dos circuitos monetários e das trocas de mercado implica um
quotidiano ferido por privações extremas e uma fruição muito limitada de determinados
bens e serviços aos quais só é possível aceder através do poder de compra
proporcionado pela moeda. A situação é particularmente crítica no caso do caju, não só
porque o colapso da indústria ocorreu num contexto de definhamento geral do trabalho
assalariado, como muitas das fábricas se situavam em pequenas áreas urbanas
fortemente ligadas às actividades agrícolas, onde elas asseguravam a função crucial de
dinamização da circulação monetária.
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Em suma, nesta produção, destruição e reconfiguração permanente do espaçotempo mundial, quer intra quer inter-países, da qual depende a dinâmica do capitalismo
(Harvey, 1999: XXV), a posição de Moçambique é particularmente difícil. Nestas
circunstâncias, dificilmente se consegue escapar ao afro-pessimismo, sobretudo quando
se confronta o presente com o passado próximo deste país, marcado pelo optimismo e
por grandes esperanças, quiçá desmedidas e pouco prudentes, da elite política que
conduziu a luta contra o colonialismo português e governou no período revolucionário
pós-independência.
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GINA GAIO SANTOS
GÉNERO, CARREIRAS E A RELAÇÃO ENTRE O TRABALHO E A FAMÍLIA: UMA PERSPECTIVA DE
GESTÃO54

Resumo: O presente estudo qualitativo, realizado com académicos de universidades públicas
portuguesas, centra-se na forma como a relação entre o trabalho e a família é vivida por estes. A
análise dos resultados aponta para a existência de dois tipos de discursos distintos: o discurso da
complementaridade e o da subalternização de papéis. A concepção de futuros modelos de
carreira não pode deixar de levar em consideração a vida familiar dos indivíduos e as diferenças
de género, apontando para uma visão cada vez mais personalizada e menos estandardizada das
carreiras.
Palavras-chave: relação entre o trabalho e a família, carreiras, género, académicos

1. INTRODUÇÃO
As teorias de estádios de carreira assumem que o desenvolvimento de carreira é
paralelo ao desenvolvimento do indivíduo, ou seja, a carreira é um processo evolutivo
que deve ser analisado ao longo da vida (Levinson et al., 1978; Super, 1957). Cada
estádio de carreira caracteriza-se pela existência de um conjunto de temas ou tarefas
particulares que correspondem, normalmente, a um período etário específico do ciclo de
vida.
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Como citar este artigo: Gaio Santos, Gina (2008), “Género, carreiras e a relação entre o trabalho e a
família: uma perspectiva de gestão”, e-cadernos ces, 1, 97-120. Acedido em [data], http://www.ces.uc.pt/ecadernos
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Genericamente, estas teorias são alvo de crítica pelo facto de basearem as suas
conceptualizações em experiências de trabalho exclusivamente masculinas e por não
considerarem as experiências familiares dos sujeitos (Sonnenfeld e Kotter, 1982). Nesta
matéria, sublinha-se a inadequação da estrutura de idades destas teorias quando
adaptada às mulheres, e o facto de esquecerem que o género influencia de forma muito
mais proeminente o comportamento dos indivíduos do que a idade. Efectivamente, as
determinantes do comportamento ocupacional das mulheres são diferentes das dos
homens, sendo o seu percurso de vida profissional menos previsível do que o dos
homens.
Este estudo apresenta, deste modo, uma noção de carreira que abandona a imagem
do actor social isolado que prossegue um percurso profissional, substituindo-a por uma
outra que o mostra imerso na família e na comunidade e, frequentemente, numa relação
com outro actor social que, por sua vez, também está inserido numa organização ou
ocupação profissional (Eaton e Baylin, 2000). Ao adoptar esta noção de carreira abarcase não só as experiências concretas de trabalho mas, também, as experiências extralaborais relacionadas com o espaço de vida individual.
As secções seguintes debatem a relevância da relação entre o trabalho e a família
para o desenvolvimento das carreiras, sendo conferida particular ênfase ao género.

2. A INTERACÇÃO ENTRE O TRABALHO E A FAMÍLIA
A investigação, neste domínio, começou por analisar as múltiplas e complexas ligações
entre o trabalho e a família e chegou à conclusão de que não existe um modelo teórico
unificador dentro desta área (Edwards e Rothbard, 2000; Evans e Bartolomé, 1984;
Greenhaus e Beutell, 1985). São diversas as perspectivas teóricas explicativas da
ligação entre os dois domínios. Tendo por base os estudos mencionados, segue-se uma
breve definição de cada teoria.
A perspectiva clássica da segmentação defende que ambos os domínios funcionam
de forma independente e autónoma, sem quaisquer influências mútuas. É perfeitamente
possível estar satisfeito com a carreira e com a família, apenas com um ou outro
domínio, ou com nenhum deles.
A teoria do spillover55 assume que existe uma relação de reciprocidade entre o
trabalho e a família que gera similaridades entre ambas as esferas, uma área da vida
influencia a outra, de forma positiva ou negativa. Os indivíduos transferem as emoções e
55

Não se encontrou em português um vocábulo que traduzisse, com precisão, a expressão spillover. Optouse, assim, por utilizar a expressão original sendo que, todavia, o significado mais aproximado de spillover
parece ser efeito de transferência e que também é utilizado ao longo do texto.
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predisposições afectivas, as atitudes e valores, as qualificações e os comportamentos de
uma esfera da vida para a outra.
A teoria da compensação defende que as insuficiências (insatisfações) sentidas num
determinado domínio (por exemplo, o trabalho) são compensadas por um maior
investimento na outra esfera da vida (por exemplo, a família). Os actores sociais fazem
diferentes investimentos pessoais nos dois cenários e compensam num deles aquilo de
que sentem falta no outro. Já a teoria instrumental sugere que uma determinada esfera
(o trabalho) constitui o meio através do qual se obtém aquilo que se deseja na outra
esfera (a família).
Por último, na perspectiva do conflito, os actores sociais possuem energia e tempo
limitados, de tal forma que o sucesso ou a satisfação num determinado domínio (na
carreira) implica a realização de sacrifícios no outro domínio (na família). Esta
perspectiva sustenta que o trabalho e a família são, na generalidade, incompatíveis
dadas as suas diferentes exigências, responsabilidades, expectativas e normas. Esta é a
perspectiva que tem conhecido desenvolvimentos empíricos mais significativos, a par do
modelo de spillover.
Por contraposição à hipótese do conflito, existe uma corrente teórica que salienta os
benefícios que os indivíduos podem derivar da ocupação de múltiplos papéis (Sieber,
1974). A hipótese da expansão ou aumento de recursos defende que o envolvimento em
múltiplos papéis pode proporcionar ao indivíduo recursos (por exemplo, novas
competências e maior apoio social) que ele não obteria se estivesse confinado ao
desempenho de apenas um papel.
Algumas investigações (Barnett e Hyde, 2001; Greenhaus e Powell, 2006) têm-se
debruçado sobre os efeitos mutuamente benéficos que o trabalho e a família podem
exercer um sobre o outro, e sobre a necessidade de adoptar estratégias adaptativas
(Voydanoff, 2002) que melhorem a relação de ajustamento entre o trabalho e a família, e,
que, simultaneamente, aumentem as potencialidades dos benefícios inerentes ao
desempenho de múltiplos papéis.
Nesta matéria, Jeffrey Greenhaus e Gary Powell (2006) destacam como principal
benefício o alargamento de competências e de perspectivas associadas ao desempenho
de vários papéis. Por exemplo, o “efeito-tampão”, e a capacidade de relativizar os
fracassos em determinada dimensão da vida, é um aspecto positivo importante. Além
disso, os autores salientam os recursos psicológicos e físicos que se ganham através do
desempenho de múltiplos papéis: sentimentos acrescidos de auto-eficácia e auto-estima,
emoções positivas sobre o futuro (tais como, optimismo e esperança) e saúde física
melhorada.
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2.1 A importância do género para a compreensão da interacção entre o
trabalho e a família
O conceito de “género” constitui, antes de mais, uma construção social e não
biológica. O facto de ser homem ou mulher não é, portanto, uma inevitabilidade
biológica, mas, sim, uma construção social e relacional que é reforçada diariamente nos
processos interaccionais que “constroem o género” (West e Zimmerman, 1987), e
definem a masculinidade e a feminilidade. A forma de garantir que as dicotomias de
género se reproduzem passa pelos processos interaccionais através dos quais os
indivíduos reclamam, para si, uma identidade, masculina ou feminina, e a comunicam
aos outros. É nas interacções diárias, nos contextos da família e do trabalho assalariado,
que as diferenças de género são produzidas e transmitidas. Uma implicação importante
desta perspectiva é a de que os indivíduos são agentes activos na construção e
definição da sua identidade de género e, como tal, possuem latitude de escolha para se
conformarem ou, pelo contrário, contestarem aquilo que representa ser homem ou ser
mulher (dado que participam diariamente na construção do género).
O impacte das experiências familiares no trabalho reflecte-se sobretudo ao nível da
conjugalidade e parentalidade. A investigação neste domínio apoia parcialmente a noção
de que o casamento e a maternidade colocam constrangimentos significativos ao
desenvolvimento de carreira das mulheres (de Singly, 1987; Hull e Nelson, 2000). No
entanto, sempre que se comparou a satisfação no trabalho dos indivíduos solteiros e
casados, verificou-se que os indivíduos casados apresentavam níveis mais elevados de
satisfação com o trabalho, e com a vida em geral (Crosby, 1984). Os processos de
spillover de emoções e sentimentos positivos gerados pela vida familiar para o contexto
de trabalho parecem ser os principais responsáveis pelo facto de os casados estarem
mais satisfeitos com as suas vidas (Crouter, 1984).
A ideologia de género sustentada pelo casal também pode ter consequências –
positivas ou negativas – no que diz respeito à forma como os indivíduos procuram
conciliar família e carreira. William Philliber e Dana Hiller (1983) consideram que a
identidade de género é uma variável fundamental na determinação da forma como o
marido lida com o facto de a respectiva mulher ser mais bem-sucedida em termos de
carreira do que ele. Assim, nos casais com uma ideologia de género tradicional (em que
ambos os membros abraçam a ideologia do homem como o principal “ganha-pão” da
família) a mulher experimentará pressões, internas e externas, no sentido de diminuir as
suas realizações profissionais. Neste caso, ela pode não só procurar a aprovação do
marido relativamente à opção por determinada carreira, mas o seu envolvimento nesta
pode ser reduzido devido às necessidades de carreira do próprio marido.

100

Do mesmo modo, a crença na primazia da maternidade para as mulheres, e as
expectativas sociais de que estas confiram prioridade aos filhos em detrimento da
carreira, colocam sérias pressões nas suas vidas (Hock et al., 1984; Winslow, 2005). Em
contexto académico, os estudos realizados sobre o impacte das crianças na
produtividade científica têm revelado a existência de resultados contraditórios, ora
apontando para uma influência positiva das crianças na produtividade científica, ora
demonstrando exactamente o oposto.
Algumas evidências empíricas (Fox, 2005; Stack, 2004) apontam, por exemplo, para
uma produtividade igual ou mesmo superior das mulheres casadas, e com filhos,
relativamente às mulheres solteiras. Este facto contraria, de alguma forma, a hipótese
intuitiva

de

que

as

mulheres

casadas

seriam

menos

produtivas

devido

às

responsabilidades familiares. Paralelamente, outros estudos apontam claramente as
limitações colocadas pela parentalidade ao nível das promoções e da obtenção de
efectividade de emprego (O’Laughlin e Bischoff, 2005; Perna, 2005). Estas investigações
comprovam que a parentalidade é uma variável estatisticamente significativa na previsão
da efectividade de emprego para os homens, mas não para as mulheres.
Por último, os estudos empíricos realizados sobre a divisão sexual do trabalho
familiar chegaram invariavelmente a duas conclusões centrais: (a) a de que as mulheres
realizam, por comparação com os homens, mais do dobro do trabalho doméstico e
familiar; (b) a de que as mulheres realizam tarefas qualitativamente diferentes das dos
homens e estão em desvantagem relativamente à natureza do trabalho doméstico que
realizam. O tempo das mulheres é despendido nas tarefas domésticas menos atractivas
(cozinhar, lavar, limpar, tratar da roupa) e que são, simultaneamente, as mais rotineiras e
consumidoras de tempo e energia, não deixando qualquer margem de discricionariedade
quanto à sua realização (Bianchi et al., 2000; Hochschild e Machung, 1989). Mais uma
vez, a título ilustrativo, os estudos realizados na academia corroboram as evidências
empíricas anteriores: as mulheres realizam mais trabalho relativo ao “segundo turno” do
que os homens (O’Laughlin e Bischoff, 2005).
As secções seguintes centram-se no enquadramento do tema e na caracterização
dos participantes do estudo empírico. A análise dos resultados retrata, assim, as
vivências específicas de um grupo profissional particular: os/as académicos/as.
3. ENQUADRAMENTO DO TEMA DE ESTUDO E METODOLOGIA
O contexto português, pelas suas características, quer em termos de uma elevada taxa
de participação feminina no mercado de trabalho, em geral, e das mulheres casadas e
mães, em particular, quer pelas insuficiências do Estado em termos de assistência e
cuidados com as crianças, é um terreno fértil e prometedor para a análise da conexão
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entre o trabalho e a família (Canço, 2004). Efectivamente, a crescente participação das
mulheres no trabalho pago não foi seguida por mudanças ao nível do trabalho não pago.
A “dupla jornada” de trabalho suportada por muitas mulheres, a maior parte delas
pertencentes a famílias de “dupla carreira”, coloca importantes constrangimentos ao seu
desenvolvimento de carreira (Torres et al., 2004).
A carreira académica, dadas as suas características, constitui um objecto de estudo
particularmente interessante: trata-se de uma carreira muito exigente em termos de
tempo e dedicação, e da diversidade de papéis profissionais que têm que ser
desempenhados para se poder progredir profissionalmente. Logo, a interdependência
entre o trabalho e a família é particularmente intensa e rica para os profissionais que aí
trabalham. Assim sendo, a questão orientadora deste estudo é a seguinte: de que forma
é que o desenvolvimento de carreira de homens e mulheres, na academia, é
determinado pela interacção entre as experiências de trabalho e as experiências de vida
familiar?
O instrumento de recolha de dados incidiu na entrevista semidirectiva (Kvale, 1996).
Assim, foi utilizado um guião de entrevista com um conjunto de questões que se
procuraram formular, com algum grau de uniformidade, a todos os participantes do
estudo. Foram entrevistados homens e mulheres pertencentes a cinco universidades
públicas portuguesas, distribuídos, uniformemente, entre doutorados e não doutorados.
A interpretação dos resultados foi feita através de uma análise de conteúdo que se
focalizou nas narrativas realizadas pelos sujeitos, e pela identificação dos temas
principais e da frequência da sua ocorrência (Spencer et al., 2003).

3.1 Caracterização dos participantes do estudo
Neste estudo participaram um total de 87 indivíduos, sendo 40 do sexo masculino e
47 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 26 e os 60 anos. Uma vez que
a variável sexo era central para a própria temática estudada, existiu a preocupação de
conseguir realizar entrevistas a um número aproximado de indivíduos de ambos os
sexos. Do mesmo modo, procurou-se obter uma distribuição mais ou menos uniforme de
homens e mulheres por diferentes faixas etárias para assim analisar as suas
experiências familiares em diferentes momentos do ciclo de vida.
A maior parte dos/as entrevistados/as eram casados/as ou viviam maritalmente (69
indivíduos, no total). Os restantes participantes do estudo repartem-se por 7 indivíduos
solteiros e 11 divorciados. Nos indivíduos casados, e/ou a viverem maritalmente, o
número de homens e mulheres é quase igual: temos 35 homens e 34 mulheres.
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Por último, relativamente ao número de filhos, verificou-se que 23 indivíduos não
tinham filhos. A maior parte dos/as entrevistados/as tinha um filho (32.2) ou dois filhos
(34.5). Já o número daqueles/as com três filhos era muito reduzido (apenas 6.9). Não
existiam diferenças significativas em termos de sexo a este nível.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
O envolvimento psicológico descreve a ligação emocional e cognitiva individual a um
determinado conjunto de papéis: de trabalho e/ou extra-laborais (O’ Driscoll, 1996). Da
análise dos resultados, dois papéis merecem destaque: o papel parental e o papel
conjugal. É em torno da parentalidade e da conjugalidade que se constroem os discursos
de envolvimento de homens e mulheres.
A

maior

parte

dos/as

académicos/as

caracteriza-se

pelo

discurso

da

complementaridade: a carreira profissional e a família ocupam lugares distintos na vida,
ambos muito importantes para a identidade do indivíduo, e que dificilmente podem ser
hierarquizados, dada a importância diferenciada mas complementar que possuem. Há
uma forte identificação com o trabalho e com a família e que tem sido mais ou menos
consistente ao longo do tempo.
A complementaridade entre ambas as dimensões requer, porém, que existam
momentos ao longo da vida em que sejam realizadas acomodações da esfera
profissional à esfera familiar e pessoal, e da esfera familiar e pessoal à esfera
profissional. As acomodações do trabalho à vida familiar podem passar pelo declinar de
determinadas oportunidades profissionais que impliquem o afastamento geográfico da
família, e por uma limitação no número de horas de trabalho ou das viagens de trabalho.
As acomodações da família ao trabalho implicam quase sempre o inverso: uma
quantidade elevada de horas de trabalho com a consequente indisponibilidade para uma
maior participação na vida familiar, saídas mais ou menos prolongadas e frequentes
devido a afazeres profissionais e, em muitos casos, o adiar da parentalidade. Estas
trocas ou acomodações que são realizadas entre a vida familiar e o trabalho
assemelham-se bastante àquelas identificadas em outros estudos (Becker e Moen,
1999).
Neste estudo, a forma como a complementaridade entre trabalho e vida familiar e
pessoal é vivida por homens e mulheres varia muito em função da fase do ciclo de vida e
do estádio de carreira em que se encontram. Daqui decorre que dentro do discurso de
complementaridade é possível distinguir entre os/as académicos/as que apresentam
uma maior orientação para o trabalho ou aqueles/as que apresentam uma maior
orientação para a família.
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Há, ainda, uma minoria de homens e mulheres que se caracteriza pelo discurso da
subalternização, que implica a subordinação de um domínio da vida ao outro. As
secções seguintes exploram cada um destes discursos.

4.1 Discursos de complementaridade, mas com uma maior orientação para o
trabalho
Os/as académicos/as com discursos de complementaridade, mas com uma maior
orientação para o trabalho, constituem o maior grupo neste estudo: um total de 42
indivíduos. Este grupo descreve o trabalho como uma importante fonte de realização
pessoal e os tempos de trabalho e familiares estão muito fundidos, existindo, porém,
uma maior contaminação dos tempos e espaços familiares pelo trabalho.
No que diz respeito aos/às académicos/as mais jovens, e nos estádios iniciais de
carreira, aqueles/as que se inserem neste grupo caracterizam-se fundamentalmente por
não terem filhos, e estarem numa fase da vida em que é considerável o investimento
realizado em termos profissionais. Esse elevado investimento reflecte-se no facto de
estarem num momento das suas carreiras em que há uma elevada necessidade de
provarem as suas competências. Um número considerável encontra-se a realizar o seu
doutoramento ou completou-o há pouco tempo, e as preocupações de carreira são muito
frequentes. Por tudo isto, o tempo que colocam no trabalho é muito elevado. Este grupo
é constituído por 20 indivíduos: 10 mulheres e 10 homens. No que se refere ao tipo de
estrutura familiar, no caso das mulheres, existem uma mulher casada e com filhos,
quatro mulheres casadas e uma a viver em união de facto sem filhos, duas mulheres
solteiras e duas mulheres divorciadas, também sem filhos. No caso dos homens,
observam-se um homem casado e com filhos, cinco homens casados e um a viver em
união de facto sem filhos, dois homens solteiros e um homem divorciado, todos eles sem
filhos.
Para os indivíduos mais velhos, e nos estádios mais avançados da carreira, a maior
orientação para o trabalho não pode ser dissociada do facto de se encontrarem numa
fase da vida em que os filhos adquiriram já uma maior autonomia. Este grupo de
académicos/as mais velhos/as é composto por 22 indivíduos. Em termos de distribuição
por estrutura familiar, no caso dos homens, existem sete homens casados, com filhos, e
dois homens divorciados também com filhos. No caso das mulheres, observam-se sete
mulheres casadas, com filhos, e quatro mulheres divorciadas, também com filhos. Neste
grupo, incluem-se, ainda, uma mulher a viver em união de facto e uma mulher solteira,
ambas sem filhos.
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O excerto de entrevista seguinte é bastante ilustrativo dos/as académicos/as que
apresentam um discurso onde se nota uma maior orientação para o trabalho:
Eu tenho dificuldade em dizer o que é que é mais importante porque não me
consigo ver desligado de nenhuma dessas coisas [trabalho ou família]. Quer dizer,
eu se não tivesse horizonte fora da família, acho que morria. Se não tivesse
família, e não tivesse o apoio e aquela inserção, acho que morria também. Pronto.
Tenho dificuldade em dizer assim: “para mim a família é o mais importante. É para
a família que eu vivo ou é para a profissão que eu vivo!” Nunca tive muitas coisas
assim. Há momentos em que a gente está mais polarizado para aqui ou para
acolá. Agora, por exemplo, quando fiz a sabática ou noutros momentos
específicos. Ou até da carreira da minha mulher, por exemplo, quando ela fez o
exame de especialidade, e que foi um processo em que ela teve que estudar
imenso para esse exame. A mudança de local de residência, de cidade, que
também foi um tempo tenso e absorvente. Os miúdos tiveram que vir para cá
inserir-se. Um deles estava a meio da escola primária, e a miúda é que ia começar
a escola primária. Houve mais polarização para a família aí. Outras vezes foi a
profissão, quando estava virado para o doutoramento, também estive bastante
polarizado para aí. Mas, portanto, se calhar é um defeito meu, mas tenho
dificuldade em separar em cortes tão fortes.
…
O ter uma actividade, e uma ocupação, é um dado importante na minha vida. A
família também é um dado importante. Eu sinceramente não sou capaz de me
decompor, e muito menos ainda de hierarquizar. Embora reconheça que estou
numa fase em que se fosse a fazer corresponder o tempo e absorção de tempo
relativa de cada uma das esferas, eu estaria a valorizar muito mais a profissão do
que a família. Subjectivamente, apesar de tudo, eu não me sinto assim, não é?
Mas é provável, não, é mesmo certo que isto represente menos disponibilidade
interior e menos disponibilidade também objectiva para dedicar tempo que poderia
dedicar a pensar, por exemplo, o que é que era importante fazer em família. Em
estar mais atento às peripécias, aos momentos e acontecimentos dos filhos e da
mulher (Professor Associado, 50 anos, casado, com filhos)

Conforme se pode comprovar, os homens e as mulheres com maior orientação para
o trabalho são afectados mais negativamente pelas várias características estruturais e
psicológicas do trabalho. No que toca às características estruturais do trabalho, estes/as
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académicos/as parecem ser particularmente afectados pelo facto de trabalharem longas
horas e de trazerem sistematicamente consigo trabalho para casa. O trabalho à noite ou
aos fins-de-semana transformou-se, para um número significativo de indivíduos, num
hábito ou numa rotina.
É nestes/as académicos/as que se nota existir um maior esbatimento das fronteiras
espaciais entre um local específico para o trabalho e outro para as actividades familiares.
As várias formas de flexibilidade (de horários, de local de trabalho) esmaecem as
fronteiras ou os limites entre tempos e espaços para o trabalho e para família. Este facto
nem sempre é necessariamente positivo para o indivíduo que passa a experimentar
sentimentos mais evidenciados de conflito entre o trabalho e a família. Nota-se que é
maior a permeabilidade dos tempos e espaços familiares às interferências do trabalho do
que o inverso, e isto para ambos os sexos.
Em termos da relação conjugal, os/as académicos/as com uma maior orientação
para o trabalho caracterizam-se predominantemente pela reciprocidade da relação. Uma
característica central da reciprocidade prende-se com o facto de existir apoio mútuo no
casal relativamente aos projectos profissionais de cada um. Trata-se de homens e
mulheres casados com outras pessoas que prosseguem carreiras muito similares às
suas (ou mesmo iguais), não se utilizando o argumento da prossecução de uma carreira
mais exigente do que a do parceiro/a.
Um outro aspecto que caracteriza a reciprocidade da relação é a diversidade dos
tipos de apoio mútuo facultados. O apoio emocional, por exemplo, sob a forma de
partilha de preocupações, e troca de opiniões sobre os respectivos trabalhos, ou pela
criação de espaços e tempos para o outro investir profissionalmente, é muito frequente.
Além disso, a divisão do trabalho doméstico e familiar é uma questão que não gera
conflito no casal, embora possa existir alguma negociação em termos das tarefas
domésticas que devem ser desempenhadas por cada um (sobretudo por parte dos/as
académicos/os mais jovens). O recurso à empregada doméstica é muito frequente e a
estratégia de conciliação privilegiada pela generalidade dos/as entrevistados/as.
Há, no entanto, algumas diferenças subtis entre homens e mulheres. Se a maior
parte destes/as académicos/as tende a assumir um discurso marcado pela igualdade em
termos da importância conferida a ambas as carreiras, e pela reciprocidade nas formas
de apoio, nota-se, igualmente, sobretudo por parte das mulheres mais velhas, que
existiram, ao longo do tempo, algumas acomodações no sentido de nunca tornar o seu
sucesso profissional demasiado visível. Esse facto estava relacionado com a percepção,
por parte destas, de que seria prejudicial para o equilíbrio da relação se a respectiva
carreira adquirisse maior proeminência no casal. O que transparece no discurso de
algumas académicas mais velhas, é de que o apoio à sua carreira resulta de um esforço
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de conquista e entendimento progressivo com o companheiro. A afirmação da identidade
profissional foi um processo gradual, conquistado na relação com o outro, e marcado por
concessões que se foram realizando. Em alguns casos, os conflitos gerados pela maior
proeminência da carreira feminina, no casal, foram resolvidos pela manutenção da
tradicional divisão sexual de trabalho. Essa foi a forma que algumas académicas
encontraram para garantir o investimento de carreira –, nunca questionar a distribuição
desigual de poder e trabalho na relação conjugal. A narrativa da académica seguinte é
ilustrativa deste aspecto:
Como eu estava muito ausente, e estive realmente muito ausente, eu sentia
quase como uma forma de compensação, quando eu estava presente, eu dever
fazer as coisas. […] Se nós tivéssemos uma vida completamente equiparada em
termos de carreira, em termos de ocupação fora de casa, provavelmente, às
tantas, eu teria sido mais exigente no sentido de: “vamos dividir tarefas, tu fazes
isto, e eu faço aquilo, e tem que haver uma equidade também nesse sentido”.
Como havia um desequilíbrio e, realmente, a ausência era bastante mais a meu
favor, eu interiorizei que quando eu estava, fazia as coisas e aceitei. Acabei por
aceitar isso: “quando eu estou em casa, eu faço” (Professora Associada, 50 anos,
casada com filhos).
Paralelamente, alguns homens, mais jovens e sem filhos, manifestam claramente a
ideia de que um dia, perante a possibilidade da paternidade, eles não serão a pessoa, no
casal, a assumir o papel principal pelo cuidar dos filhos. Isto é evidenciado, por exemplo,
na narrativa do seguinte entrevistado:

Não me vejo a ser, de forma nenhuma, a pessoa que mais cuida da criança que,
portanto, tenha o papel de protagonista no acompanhamento da criança. Não
penso que isto seja sexismo ou machismo, mas eu acho que esse papel compete à
mãe. […] Penso que é uma questão de natureza. Se calhar, numa idade mais
avançada da criança, quando as crianças já são mais velhas, sei lá, a partir dos
cinco ou seis anos, talvez a partir daí, sim, não haja problema nenhum. Mas
quando as crianças são muito pequenas, eu parece-me, sinceramente, que uma
presença mais constante da mãe é mais necessária (Professor Auxiliar, 31 anos,
casado, sem filhos)
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Deste modo, o adiar da parentalidade, neste grupo de académicos/as, mais jovens,
não pode deixar de estar relacionado com a luta que existe no casal por uma parcela
maior de tempo para as realizações profissionais de cada um, e com a resistência, que
continua a existir, relativamente a uma partilha justa e igualitária do trabalho doméstico e
familiar.

4.2 Discursos de complementaridade, mas com uma maior orientação para a
família
Este grupo é constituído essencialmente pelos/as académicos/as mais jovens – 30
indivíduos – nas fases iniciais de carreira (a maior parte não tinha completado ainda o
doutoramento), casados/as e com filhos ainda pequenos e/ou dependentes. Este grupo
divide-se por 17 mulheres e 13 homens. Neste grupo, incluem-se, também, quatro
académicos/as mais velhos/as e nos estádios mais avançados da carreira: duas
mulheres e dois homens, e que eram pais de crianças ainda relativamente pequenas.
Trata-se de académicos/as que tinham optado por ter filhos só depois de completado o
doutoramento. Porém, a sua elevada orientação para o trabalho havia-se modificado
com o nascimento dos filhos.
Uma diferença significativa deste grupo de académicos/as relativamente ao grupo
anterior é que mais rapidamente atribuem uma hierarquia de importância entre trabalho e
família – com os filhos a aparecerem, invariavelmente, em primeiro lugar nas suas vidas.
Eis como um assistente, pai de uma criança ainda pequena, descreve a sua relação
entre o trabalho e a família:

Acho que atingi agora um equilíbrio saudável que é [pausa] o seguinte: à carreira
dou a atenção necessária, mas não dou mais do que o necessário. Não dou mais
do que a atenção necessária. Hamm. Porque também tenho um filho, quer dizer,
e isso muda tudo. E acho que há coisas mais importantes e, portanto, deixei de
pensar que era importante fazer mais este trabalho, e fazer mais aquele trabalho,
e o outro trabalho. Não. Eu faço, e tento planear, as coisas de maneira a
conseguir fazê-las. Mas o meu conseguir fazê-las já encaixa numa estrutura mais
apertada, não é? Pela família, pelas restrições da família. E, portanto, acho que
tenho um equilíbrio mais interessante, mais saudável do que tinha.
…
[O cuidado com o filho] Foi sempre muito partilhado, de maneiras diferentes, em
tempos diferentes. Mas mesmo desde bebé, pequenino, eu trocava a fralda à vez,
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dava de comer à vez… À vez, não era bem à vez, mas digamos que havia
alternância. Acho que ele desde pequenino se habituou a essa coisa de estar ao
colo dos dois e de serem os dois a fazerem as mesmas coisas, não é? Ele nunca
teve uma tirada daquelas, que às vezes é normal haver, e que eu já ouvi outros
miúdos a dizer, qualquer coisa do género: “isso não é coisa de homem”. Ele
nunca teve uma tirada dessas. E, se calhar, é por isso: é porque nós os dois
fazemos as coisas. Mas também porque eu tenho esse entendimento, e acho que
tem muito a ver com isso, quer dizer, eu quis participar nessas coisas todas, foi
voluntário, não foi por frete, não foi por coisa nenhuma. Acho importante! E acho
que se nota nele, que ele é muito ligado ao pai e à mãe por causa disso. Mas
também porque, no princípio, naqueles primeiros seis meses ou cinco meses, eu
também estava em casa, ela estava em casa e, portanto, andávamos ali muito em
cima do “brinquedo”, não é? Mas… não imagino ser pai e não estar envolvido com
o meu filho. Com o crescimento do meu filho. Isso não imagino! Poderá haver
homens que imaginam, e que se sentem bem com isso, mas eu não. (Assistente,
sexo masculino, 36 anos, casado com 1 filho)

Também para estes indivíduos, a identidade está fortemente ligada ao sentido de
realização pessoal e profissional obtido através do trabalho, porém, homens e mulheres
estão, no momento, fundamentalmente preocupados em conferir preferência às
necessidades familiares pelo acomodar dos horários de trabalho aos ritmos de vida
familiar. Isto é visível na redução do número de horas de trabalho à noite ou ao fim-desemana, ou na conjugação desses tempos de trabalho com as necessidades dos filhos,
ou, ainda, pela limitação das saídas em trabalho. Há, neste grupo, a necessidade de
criar espaços e tempos específicos para a vida familiar. Neste sentido, há uma maior
delimitação e rigidez no estabelecimento dos tempos dedicados ao trabalho.
Conforme é possível inferir pelo excerto anterior de entrevista, neste grupo de
académicos/as verifica-se uma maior diversidade de formas de viver a paternidade. Por
exemplo, há todo um conjunto de responsabilidades ou de cuidados práticos com os
filhos que os homens assumem fazer e que não era comum nas narrativas da geração
mais velha de académicos/as. E isto sucede não só porque as companheiras também
têm profissões muito exigentes, e o cuidar das crianças tem que ser uma tarefa
necessariamente partilhada, mas, também, porque eles sentem o desejo de estarem
presentes nas vidas dos seus filhos e de acompanharem de perto o seu crescimento.
Porém, deve sublinhar-se que essa partilha se restringe muito aos cuidados com os
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filhos, e a uma forma diferente de olhar a paternidade, e não propriamente à realização
concreta de quaisquer tarefas domésticas.
Deve referir-se que mesmo no caso do académico anterior, apesar de existir um
discurso de proximidade no que toca aos cuidados com o filho, persiste uma divisão mais
ou menos estereotipada das tarefas domésticas. A solução parece passar pela
contratação de uma empregada doméstica, o que ajuda a “amortecer” a tensão que
poderia surgir no casal resultante da sobrecarga de trabalho:

Nós temos muito poucas tarefas domésticas para fazer porque temos uma
senhora que vai lá a casa [risos]. Não é uma empregada interna, mas é uma
senhora que vem todos os dias: todas as manhãs. Ao princípio isso era por causa
do bebé, mas agora já não é. Mas ela limpa a casa, trata da roupa e faz o jantar.
E, portanto, já sobram muito poucas tarefas para fazer lá em casa. Hamm.
Sobram as tarefas que a minha mulher nunca fez e que são as de manutenção e
que são os arranjos. Por exemplo, das torneiras, isso ela nunca fez… Mas isso,
pronto, é o meu departamento. Sobram as compras, e as compras sou eu e ela
que fazemos (Assistente, sexo masculino, 36 anos, casado com 1 filho).

Em muitos casos, nota-se que existe uma “luta” no casal por uma parcela maior de
tempo e de disponibilidade mental para a profissão. Como tal, a utilização de estratégias
reactivas para evitar realizar uma porção maior do trabalho doméstico é muito
frequentemente utilizada pelos homens. Estas estratégias passam por colocar a ênfase
na “falta de jeito” ou na “incapacidade de fazer melhor” certo tipo de tarefas domésticas
evidenciando, por contraste, a “maior aptidão” e o “gosto natural” da companheira por
esse tipo de trabalhos. Há também o argumento da “maior disponibilidade” da
companheira, e da “ajuda” ou “colaboração” que é facultada sempre que solicitada. Este
conjunto de mecanismos leva a que, na prática, exista uma atitude deliberadamente
passiva quanto à gestão e realização do trabalho familiar e doméstico por parte dos
homens. O recurso à empregada doméstica surge, assim, como a estratégia principal
para a resolução das disputas que surgem no casal.
Mas é sobretudo a falta de apoio emocional por parte do outro que é mais notada por
estes/as académicos/as, especialmente pelas mulheres. Nesta matéria, o que sobressai
das entrevistas são as atitudes menos compreensivas do companheiro relativamente à
carreira académica:
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Como a minha actividade profissional é mais flexível do que a dele, ele pensa: “Tu
não vais fazer isso agora mas podes fazer depois, enquanto que se eu não fizer
agora isto depois já não posso fazer”. E, por vezes, quando eu digo: “Ai, eu hoje
não posso fazer isso porque tenho um trabalho na universidade”. Ele diz: “Mas
então tu demoras tanto tempo a fazer esse trabalho?” E eu fico assim um
bocadinho triste com isso porque, por vezes, penso que ele não compreende a cem
por cento o que faço… […] E é assim, eu até podia ter aqui uma reunião na
universidade, mas como ele tem que estar no trabalho às duas, eu tenho que tentar
adiar as minhas funções, e tentar fazer o que é necessário antes em casa: levar os
filhos ou ir ao banco. Os horários de trabalho dele são sagrados, enquanto que,
para mim, ele diz sempre: “Tu tens flexibilidade, portanto, podes fazer as coisas
mais facilmente (Assistente, sexo feminino, 33 anos, casada com filhos).
Um aspecto interessante que deve ser notado é que a flexibilidade é susceptível de
adquirir significados distintos consoante o sexo. O que sucede com algumas mulheres é
que a flexibilidade de horários é entendida, pelos respectivos companheiros, como uma
característica do trabalho que lhes permite estarem mais disponíveis para a vida familiar.
Como tal, eles consideram que é mais fácil para elas responsabilizarem-se pelos filhos e
pela gestão doméstica. Já no caso dos académicos do sexo masculino, são quase
sempre as companheiras que assumem a principal responsabilidade pela gestão da vida
doméstica, e não é relevante o facto de até serem eles que gozam de maior liberdade de
horários. De facto, por parte dos homens, a autonomia proporcionada pela flexibilidade
parece ser mais utilizada em benefício do próprio trabalho ou do tempo estritamente
pessoal. Já no caso das mulheres, a flexibilidade de horários resulta quase sempre numa
maior carga de trabalho doméstico e familiar que tem que ser realizado.
É importante sublinhar que alguns dos indivíduos que hoje apresentam uma maior
orientação para o trabalho, sobretudo os mais jovens e sem filhos, se podem transformar
em indivíduos com uma maior orientação para a família. Do mesmo modo, à medida que
os filhos forem crescendo, e adquirindo uma maior autonomia, é provável que alguns
homens e mulheres, agora mais orientados para a família comecem a investir muito mais
no trabalho. Muitos/as académicos/as mais jovens, e no estádio inicial de carreira, são
assaltados por sentimentos de frustração que derivam das pressões que sentem existir
quer na profissão, quer na relação com os filhos, e com a constatação de que não
conseguem responder como gostariam a todas as solicitações.
A influência exclusivamente positiva da parentalidade nas experiências profissionais
é mais notória no caso dos/as académicos/as mais velhos e com filhos já crescidos. São
eles/as que mais referências fazem à estabilidade emocional derivada da parentalidade.
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Os/as académicos/as mais jovens, e com filhos pequenos, vivem a parentalidade de
forma conflitual: se há aspectos positivos associados à parentalidade, há todo um
conjunto de constrangimentos que podem afectar negativamente a profissão. Como é
referido por uma jovem assistente, mãe de crianças pequenas: “Neste momento, são
mais as interferências da vida familiar no trabalho do que propriamente o trabalho na
família. É essencialmente a questão dos filhos, dos problemas com a alimentação deles
e, por vezes, quando eles estão doentes”. Esta constatação não deve fazer esquecer
que os benefícios associados ao desempenho de múltiplos papéis são reconhecidos pela
generalidade

dos/as

entrevistados/as,

e

daí

predominarem

os

discursos

de

complementaridade e não de subalternização de um domínio da vida ao outro.

4.3 Discursos de subalternização
No discurso de subalternização, a identidade dos indivíduos está ligada
exclusivamente a uma das dimensões: a carreira profissional ou a família. Este discurso
caracteriza apenas uma minoria muito restrita de académicos/as: 11 sujeitos. No caso
dos indivíduos cuja prioridade é dada ao trabalho existe, desde sempre, uma
subalternização da vida familiar e pessoal à profissão. Neste grupo, incluem-se quatro
homens casados e com filhos e 1 a viver em união de facto, sem filhos, todos eles mais
velhos, e nos estádios mais avançados da carreira. Apenas um homem mais jovem, nos
estádios iniciais de carreira, se inclui neste grupo. Existem, igualmente, três mulheres
mais velhas e também situadas nos estádios mais avançados da carreira: duas mulheres
solteiras, sem filhos, e uma mulher divorciada com filhos. Quando existem filhos, esse
facto

não

interfere

minimamente

com

o

percurso

profissional

porque

as

responsabilidades parentais são delegadas em outras pessoas.
A ocupação do tempo por estes indivíduos é completamente determinada pelas
actividades profissionais. Mais do que no caso dos/as outros/as académicos/as, o
trabalho surge muito associado à imagem de prazer e realização pessoal. Trabalho e
lazer confundem-se e assumem o mesmo significado. Para estes homens e mulheres, os
motivos de maior satisfação na vida estão relacionados unicamente com os aspectos
profissionais, e a sua identidade está fundamentalmente ancorada na profissão – o
indivíduo “é” aquilo que faz:
As minhas filhas cresceram e uma já tem os atributos físicos da mulher, e a outra
descobriu agora que os está a adquirir, e eu quase não senti que elas foram
crianças. E ainda não percebi que uma já entrou na adolescência e que a outra
está quase a entrar. O tempo voou demasiado depressa. Hamm. Eu sinto que fui
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um pai carinhoso, mas distante. Sobretudo distante. Eu recordo-me de ter ido uma
vez com as minhas filhas ao cinema. E acho que foi a única vez que fui com elas
ao cinema. E quando reparo nisto, sinto que não era isto que desejava. Nem de
longe nem de perto. Sempre desejei estar muito mais tempo com elas, influenciálas mais no seu processo de socialização. Acho que fui um pai extraordinariamente
ausente. Excessivamente ausente para aquilo que eu gostava de ter sido. Eu gosto
muito de trabalhar. Muito mesmo. Hamm. E gosto de trabalhar por desafios e por
objectivos ambiciosos. Eu penso que foi essencialmente devido aos meus
compromissos profissionais. Essencialmente isso. Eu acabei por dedicar mais
tempo ao trabalho e, digamos, que secundarizei a família. Muito, muito. Eu
secundarizei muito a família. Eu devo dizer o seguinte, num registo de relação
normal ou típico no interior daquele grupo – eu próprio, das minhas filhas e da mãe
delas –, em condições normais, eu dou prioridade em primeiro lugar, em segundo,
e, em terceiro lugar, ao trabalho! (Professor Auxiliar, 46 anos, casado com filhos)

A maior parte dos homens que conferem prioridade ao trabalho caracteriza-se por
uma relação conjugal marcada pela solidariedade, mas que é unívoca, uma vez que é
somente concedida ao elemento masculino do casal. É claramente dada precedência à
sua carreira no casal, e esse facto é aceite pela outra parte pacificamente e não é
motivador de qualquer tipo de conflito. Esta é inclusivamente uma estratégia utilizada
para conciliar o trabalho com a família, e que passa por, no casal, a mulher ter uma
ocupação que é entendida mais como um simples “emprego” do que como uma carreira
profissional (Becker e Moen, 1999). Neste caso, a actividade da mulher é descrita como
menos exigente ou mais flexível em termos de horários de trabalho. Adicionalmente,
também não se verifica qualquer tipo de negociação ou discussão significativa em
relação à divisão do trabalho doméstico e familiar.
No caso das mulheres, neste grupo, apenas uma havia sido casada. De notar que,
para esta académica, a prioridade conferida à carreira profissional é, todavia, vivida com
alguns sentimentos de culpa por nem sempre ter estado presente na vida dos filhos. Tal
como sucede com o académico anterior, também esta mulher não modificaria em nada
no seu percurso de vida. O trabalho é encarado com igual “sentido de missão” e de
marcar a diferença através da actividade profissional que desenvolve. Mas se, no caso
dos homens, as respectivas carreiras profissionais são construídas à custa da
transferência para as respectivas companheiras das responsabilidades e dos cuidados
pelo domínio familiar, no caso desta mulher esse papel é assumido pelos seus pais.
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Já no discurso de subalternização, mas com uma clara prioridade conferida à família,
é a focalização na dimensão familiar que ocorre desde muito cedo. O trabalho ocupa
sempre uma posição marginal em termos identitários. Neste grupo incluem-se apenas
duas mulheres, mais velhas, que dado o seu percurso familiar se situavam ainda nos
estádios iniciais de carreira (uma era assistente e a outra professora auxiliar há
relativamente pouco tempo). Ambas as mulheres exerceram durante muito tempo uma
outra actividade profissional e só mais tarde enveredaram pela carreira académica. Em
ambos os casos, a anterior ocupação profissional tinha sido no sector do ensino, porque
isso lhes permitiu obter a flexibilidade de horários necessária para a conciliação. Uma
destas académicas tinha mesmo interrompido a actividade profissional quando os filhos
eram mais pequenos.

5. CONCLUSÕES
Este estudo coloca em destaque a relevância da perspectiva de género para
compreender as diferenças que persistem em termos da parentalidade e da
conjugalidade, e o reconhecimento de que essas desigualdades afectam diversamente o
percurso de carreira realizado por homens e mulheres. Apesar da mudança significativa
que se nota existir na forma como a paternidade é vivida pelos homens da geração mais
jovem, há algo que não se alterou: as mulheres assumem o cuidar dos filhos como algo
normativo e que decorre da sua condição feminina. Já os homens sentem que têm
alguma escolha a esse respeito: podem optar por se envolver ou não no papel parental,
com diferentes graus de intensidade, e mais facilmente dividem esse papel, e as
exigências daí derivadas, com as suas companheiras. Neste sentido, alguns deles
declaram que a responsabilidade principal pelo cuidar dos filhos é das companheiras –
pelo menos ao nível da gestão de toda a engrenagem familiar e que eles contribuem o
melhor que podem ou quando podem. Isto é particularmente evidente, por exemplo, na
partilha que existe (ou não) no que se refere à realização de todo um conjunto de tarefas
domésticas e familiares. Este continua, aliás, a ser um factor de diferenciação e
desigualdade de género.
Adicionalmente, não deixa de ser surpreendente o facto de as diferenças geracionais
não serem tão importantes como inicialmente se esperaria no que diz respeito a
mudanças na divisão sexual do trabalho familiar. Comparativamente aos homens da
geração mais velha, os mais jovens reconhecem, porém, que poderá existir algum tipo
de injustiça na divisão do trabalho doméstico em prejuízo da companheira, e
demonstram algum mal-estar com isso. Todavia, a defesa de uma ideologia de género
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tradicional, no âmbito da divisão sexual do trabalho, é, ainda, muito partilhada por
homens e mulheres.
Esta situação é, aliás, referida por Virgínia Ferreira (1999) como um (entre vários)
dos paradoxos que continua a condicionar negativamente a vida das mulheres
portuguesas. Se elas são, em termos europeus, daquelas que mais participam no
mercado de trabalho, são também as que contam com menos ajuda por parte dos
homens na realização do trabalho doméstico e familiar. A realização deste trabalho é
garantida por um terceiro elemento, exterior ao casal: a empregada doméstica.
Efectivamente, neste estudo, a utilização disseminada da empregada doméstica,
sobretudo junto da geração mais velha de académicos/as, constitui a estratégia mais
adoptada, por homens e mulheres, na conciliação do trabalho com a família.
De acordo com algumas autoras (Ferree, 1990; Thompson, 1993), o trabalho familiar
e doméstico é mais do que o trabalho invisível e não assalariado, que torna possível a
existência do trabalho assalariado. É também trabalho que assume um significado de
género, isto é, um conjunto específico de tarefas culturalmente e socialmente específicas
que transmitem significados sociais acerca da masculinidade e da feminilidade e, como
tal, sobre a distribuição de poder na família. A perspectiva de género enfatiza os
aspectos materiais, mas também ideológicos, que estão associados ao trabalho
doméstico – o trabalho doméstico, como uma forma distinta de ocupação apenas surge
com o advento da industrialização e reflecte a ideia antiga de divisão sexual do trabalho,
e consolida-se como o oposto cultural do trabalho assalariado.
A perspectiva de género é útil porque permite perceber por que o aumento
exponencial da participação das mulheres no trabalho assalariado, nas últimas décadas,
não tem produzido uma mudança significativa em termos do trabalho doméstico
realizado pelos homens na esfera privada e familiar. Não há decisões baseadas em
critérios económicos ou de justiça quando se analisa a forma como se processa a divisão
sexual do trabalho na família. Na verdade, não existe uma troca paritária em termos das
horas de trabalho assalariado e das horas de trabalho familiar entre homens e mulheres,
nem os indivíduos o distribuem baseando-se para tal na disponibilidade de tempo de
cada um deles. Pelo menos para certas unidades familiares parece ser mais aceitável
passar sem a realização de determinada quantidade de trabalho doméstico do que vê-lo
realizado pela pessoa do sexo “errado”. Surge, assim, uma luta considerável entre
marido e mulher sobre os significados simbólicos do trabalho doméstico, especialmente
quando as mulheres exercem uma ocupação assalariada igual ou similar à do
companheiro.
Dada a relevância do género para a compreensão das dinâmicas familiares, devem
ser feitas algumas considerações quanto ao modelo de carreira prevalecente. A primeira
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delas, refere-se ao facto de qualquer modelo de carreira dever tomar em linha de
consideração a existência de múltiplas noções de tempo e de espaço na vida dos
indivíduos (Eaton e Bailyn, 2000; Moen e Han, 2001). Deve ser feito um esforço no
sentido de terminar com o carácter “taylorista” das carreiras actuais –, não há um “one
best way” de carreira, que possa ser aplicado indistintamente e de forma uniforme a
todos. Os modelos de carreira têm que ser pensados numa lógica individualista e
personalizada às circunstâncias de vida cada um. Há um desfasamento entre o modelo
de carreira culturalmente predominante e a realidade da vida dos indivíduos –, e este
modelo é penalizador da vida de mulheres e de homens. Porém, dadas as
desigualdades de género na divisão sexual do trabalho familiar, o modelo da carreira
linear e ininterrupta, continua a colocar mais dificuldades às mulheres, que continuam a
assumir o papel principal de “cuidadoras” da família, e que ficam, assim, com menos
tempo e disponibilidade mental para a prossecução da carreira académica.
Neste âmbito, algumas autoras (Gallos, 1989; Marshall, 1989; Moen e Han, 2001)
defendem que o conceito clássico de carreira precisa de ser reformulado para incluir
aqueles que são considerados os padrões invulgares de carreira, os quais normalmente
dizem respeito à carreira das mulheres. Efectivamente, enquanto os padrões de carreira
masculinos constituírem o modelo de carreira cultural e socialmente aceite, as mulheres,
e um número crescente de homens, estarão sempre em desvantagem. As definições de
carreira continuam a basear-se fortemente nas experiências de trabalho masculinas, e
nos pressupostos acerca da primazia do trabalho para a identidade dos indivíduos.
Todavia, actualmente, cada vez mais mulheres e homens procuram conciliar carreira,
casamento e parentalidade como aspectos complementares e indispensáveis para a
construção das suas identidades.
Uma segunda consideração trazida pelo estudo refere-se, precisamente, à
complementaridade entre os papéis profissional e familiar para a maior parte dos/as
entrevistados/as. Este dado corrobora a perspectiva que existe na literatura de que o
desempenho de múltiplos papéis é mais benéfico do que prejudicial para os indivíduos
(Barnett e Hyde, 2001; Greenhaus e Powell, 2006). A relação entre o trabalho e a família
pode assumir uma multiplicidade de formas, e estas variam em função do ciclo de vida e
do momento na carreira em que o/a académico/a se encontra, ao longo de um contínuo
que vai da segmentação à integração de papéis. O factor parentalidade é determinante
nesta matéria. As fronteiras familiares parecem ser particularmente permeáveis às
incursões do trabalho quando os indivíduos não têm filhos ou quando estes já são
autónomos. Já quando as crianças têm uma idade dependente são muito maiores as
acomodações que se fazem na dimensão profissional em função da família.
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Adicionalmente, os estádios de carreira já não assumem a rigidez dos modelos
outrora propostos por Donald Super (1957) ou Daniel Levinson (1978), uma vez que não
há uma correspondência estrita e absoluta entre estádio de carreira e idade, tal como era
idealizado por estes autores. Nesta medida, fará mais sentido pensar os estádios de
carreira como ciclos de aprendizagem que não se restringem a um período etário
específico, como de resto é sugerido por Douglas Hall (2002).
Como argumentam, Phyllis Moen e Shin-Kap Han (2001) a integração da carreira e
da família é um dilema para um número crescente de indivíduos que se dividem por uma
multiplicidade de papéis na família e no trabalho. Efectivamente, à medida que os casais
de “dupla carreira” se assumem como o tipo de estrutura familiar mais usual, os padrões
de carreira de homens e mulheres devem ser perspectivados em ligação, influenciandose mutuamente, e à luz de circunstâncias familiares em mudança. Todavia, as
organizações continuam a implementar políticas e práticas que apoiam um modelo de
carreira que se caracteriza pelo emprego contínuo, que se inicia após o completar da
formação escolar e só termina com a reforma. Desta forma, acredita-se que o lugar
central que é conferido à carreira e ao trabalho, em prol do qual todos os sacrifícios são
justificáveis, tem que ser repensado.
Por último, os resultados também mostram que a noção de equilíbrio entre o trabalho
e a família é subjectiva e pode representar coisas muito diferentes consoante o indivíduo.
Pode existir equilíbrio quando se atribui importância e peso iguais às actividades
familiares e às actividades profissionais. Porém, o equilíbrio também pode existir quando
é a vida familiar e pessoal ou o trabalho que assumem prioridade por escolha pessoal. O
paradoxo existe quando o modelo de carreira culturalmente dominante prevê e acomoda
apenas a perspectiva da subalternização de papéis (com uma clara prioridade conferida
ao trabalho), em detrimento de modelos de carreira inclusivos da complementaridade de
papéis. Conclui-se, deste modo, que existe uma assincronia entre a realidade da vida
dos indivíduos e o modelo dominante de carreira.
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MANUEL M. F. MARTINS
DILEMAS MACROECONÓMICOS E POLÍTICA MONETÁRIA: O CASO DA ZONA EURO56

Resumo: Descreve-se neste texto o essencial do essencial da tese Macroeconomic Trade-offs
and Monetary Policy in the Euro Area (Martins, 2002), incorporando revisões, actualizações e
extensões contidas nos artigos da respectiva disseminação internacional (Aguiar e Martins,
2005a, 2005b, 2005c). Tendo em vista a divulgação junto de cientistas de outras disciplinas,
omite-se detalhes e complexidades técnicas e baseia-se a exposição em argumentos e gráficos
intuitivos. Após uma breve revisão sobre dilemas macroeconómicos e política monetária,
descreve-se três estudos neste âmbito relativos à Área do Euro. Primeiro, estuda-se as
configurações do dilema de Phillips entre níveis de inflação e do desemprego e da Lei de Okun
relacionando ciclos do emprego e do produto. Segundo, a partir de dados do dilema de Taylor
entre variabilidades da inflação e do produto, estima-se a data de emergência de facto e os
parâmetros do regime agregado de política monetária na Área. Finalmente, testa-se hipóteses de
assimetrias nas preferências reveladas pela autoridade nesse regime agregado.
Palavras-chave: Zona Euro, curva de Phillips, lei de Okun, regime de política monetária,
assimetrias

1. INTRODUÇÃO
Este texto descreve alguns dos aspectos mais centrais da investigação resultante na
tese de doutoramento em Economia “Macroeconomic Trade-offs and Monetary Policy in
the Euro Area” (Martins, 2002), incorporando as subsequentes revisões, actualizações e
aprofundamentos constantes dos três artigos de disseminação internacional dessa
investigação (Aguiar e Martins, 2005a, 2005b, 2005c).
56
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caso da Zona Euro”, e-cadernos ces, 1, 121-137. Acedido em [data], http://www.ces.uc.pt/e-cadernos
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A descrição, necessariamente muito sintética, tenta abarcar a delimitação das
problemáticas investigadas, a definição das opções metodológicas seguidas e o
enunciado dos principais resultados obtidos. Tendo em conta a natureza multidisciplinar
deste Ciclo Anual de Jovens Cientistas Sociais e a decorrente diversidade da audiência,
adopta-se um estilo de divulgação, o que significa que se aborda apenas o essencial do
essencial, omitindo complexidades e pormenores técnicos (modelização, econometria) e
privilegiando interpretações intuitivas baseadas em gráficos, com restrição de equações
e quantificações ao mínimo. Atendendo ainda aos propósitos de divulgação, opta-se por
não listar nem referenciar qualquer bibliografia para além da tese e dos artigos já citados,
remetendo-se o leitor interessado na literatura para a consulta das respectivas
referências bibliográficas.
O plano do texto é o seguinte. Inicialmente, na secção 2, estabelece-se o contexto
teórico em que a investigação se insere, isto é, explica-se o que se julga saber, no actual
estado da arte da Macroeconomia, sobre a relação entre dilemas macroeconómicos e
política monetária. Na secção seguinte descreve-se as controvérsias ou problemáticas
em aberto que se escolheu investigar, sempre relativas ao caso da Zona Euro,
apresentando-se os resultados essenciais da investigação após breves referências aos
métodos empregues (utilizou-se sempre dados estatísticos agregados pelo Banco
Central Europeu e aglutinados na sua Area Wide Model Database). Esta secção, 3,
encontra-se estruturada em três subsecções que correspondem a três problemáticas
diferenciadas, correspondentes aos três artigos supra referenciados. Finalmente, a
secção 4 apresenta alguns comentários conclusivos.
2. CONTEXTO TEÓRICO
É razoavelmente consensual explicar a taxa de inflação duma economia durante um
determinado período pela conjugação de um triângulo de forças constituído pela inflação
que os agentes económicos antecipam, a situação conjuntural da economia (associada a
pressão ou choques da procura) e a pressão exógena sobre custos de produção
(associada a choques da oferta). Esta explicação pode exprimir-se na seguinte versão da
relação que é conhecida por Curva de Phillips

π t = π te + γ (U tN − U t ) + SSt ,

(1)

na qual se mede a situação conjuntural pelo desvio entre a taxa de desemprego
observada (Ut) e a taxa de desemprego natural (UNt) – a taxa de desemprego que
ocorreria no equilíbrio de preços flexíveis, ie quando todos os ajustamentos nominais
estivessem concluídos e, portanto, eventuais perturbações na procura não tivessem já
quaisquer efeitos sobre a actividade económica em termos reais.
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A Curva de Phillips constitui um dilema inexorável entre os níveis de desemprego e
de inflação, mas que é temporário, ou seja, apenas vigora no curto-médio prazo. Para
um determinado nível de inflação esperada e um determinado estado dos choques
exógenos sobre os custos de produção, a melhoria (deterioração) da conjuntura está
inevitavelmente associada a uma subida (diminuição) da inflação – ie, γ >0. No longo
prazo, estando a inflação por definição estabilizada, os agentes conseguem antecipar
correctamente o seu nível (πt=πet) e tendo ainda em conta que não existem choques da
oferta (por definição de longo prazo, os choques encontram-se no seu valor esperado,
zero), então a taxa de desemprego coincide necessariamente com a taxa de
desemprego natural – em suma, a Curva de Phillips de longo prazo é vertical.
Quando uma economia se situa na sua taxa de desemprego natural, então, por
definição, o seu produto real (Yt) situa-se no nível de produto natural (YNt) – o produto de
equilíbrio de preços flexíveis, também dito potencial ou estrutural, cujo crescimento é
explicado exclusivamente por forças reais relativas às condições de oferta (tecnologia,
preferências dos agentes económicos). É bem sabido, igualmente, que os desvios entre
o desemprego observado e o natural se correlacionam de forma forte e estável com os
desvios entre o produto observado e o produto natural – ie a situação conjuntural da
economia tanto pode ser medida por um hiato de desemprego como por um hiato de
produto. Esta relação, conhecida por Lei de Okun, pode ser escrita como (com

Yt − Yt N = θ (U tN − U t )

>0):

(2)

Combinando a Curva de Phillips (1) com a Lei de Okun (2), pode escrever-se uma
explicação triangular da inflação baseada no hiato de produto e não no hiato de
desemprego. Sendo a Lei de Okun estável, essa representação será equivalente a (1).
Quando ocorrem oscilações ou choques da procura – ou seja, o ritmo de
crescimento da procura bens e serviços altera-se por qualquer razão mais ou menos
exógena, como por exemplo alterações do optimismo dos agentes económicos – a
situação conjuntural e a inflação variam no mesmo sentido. Conforme é ilustrado pelo
gráfico I (para o caso concreto duma relação de Phillips a um nível de expectativas de
inflação de 3 por cento), se a procura de bens e serviços acelera (desacelera) – ie ocorre
um choque positivo (negativo) da procura – o estado da economia altera-se num
movimento ao longo da Curva de Phillips. Nestes casos, a política monetária tem
capacidade para estabilizar simultaneamente a inflação e a actividade real: em resposta
a um choque (por exemplo) negativo, a autoridade de política monetária pode reduzir as
taxas de juro, assim estimulando a procura de bens e serviços e, então, contrariando a
subida do desemprego e descida da inflação que o choque induziria. Em condições
ideais de sucesso, a política monetária conseguiria manter o desemprego estabilizado ao
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nível natural e a inflação estabilizada ao nível das expectativas – ie garantiria a
observância das metas de política para actividade real e estabilidade dos preços. Na
realidade, o sucesso será tanto maior quanto maior for a capacidade da autoridade para
prever os choques e actuar compensatoriamente em tempo útil – por forma a, apesar
dos desfasamentos no impacte da política, evitar oscilações significativas do
desemprego e da inflação e, muito especialmente, evitar os efeitos de oscilações da
inflação sobre as expectativas de inflação futura; e será tanto maior quanto melhor for o
conhecimento da autoridade sobre a configuração da Curva de Phillips – o valor do
coeficiente.
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Quando ocorrem choques da oferta – o ritmo de crescimento de custos de produção
altera-se por uma causa exógena, como por exemplo aceleração do preço do petróleo
(ou, com efeitos equivalentes, ocorre uma alteração exógena das expectativas de
inflação) – a situação conjuntural e a inflação variam no sentido oposto. Conforme é
ilustrado pelo gráfico II, uma aceleração exógena de custos de produção – choque
desfavorável da oferta – altera a própria posição da Curva de Phillips: o dilema entre
níveis de desemprego e de inflação ocorre agora a taxas de inflação necessariamente
superiores para cada nível de hiato de desemprego. Se a política monetária se
mantivesse neutra – mantendo as taxas de juro e, portanto, o ritmo de crescimento do
produto nominal – haveria alguma subida da inflação e alguma deterioração da
conjuntura (situação do tipo H4). No caso de choques da oferta, portanto, a política
monetária não tem capacidade para estabilizar simultaneamente a inflação e a actividade
real: se escolhe estabilizar a actividade real (desemprego) diminui as taxas de juro para
acelerar a procura, mas a inflação aumenta ainda mais (situação H1); se escolhe
estabilizar a inflação aumenta as taxas de juro para desacelerar a procura, mas a
recessão é ainda mais forte (estado H2); entre estas duas reacções extremas existe um
continuum de políticas intermédias possíveis incluindo a política neutra (H3, H4, etc…).
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Gráfico 2. Choques da Oferta e Curva de Phillips

Gráfico II. Choques da Oferta e Curva de Phillips
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Os choques da oferta (e de expectativas) colocam um dilema permanente à política
monetária: a autoridade tem de optar entre minimizar mais (menos) a variabilidade da
inflação relativamente à da actividade real – entendendo-se variabilidade como desvios
(quadráticos) face às metas respectivas. A escolha de variabilidades relativas depende
do peso atribuído pela autoridade de política monetária aos dois objectivos – estabilidade
dos preços versus estabilidade da actividade real. É consensual formalizar esta ideia
assumindo que a autoridade escolhe em cada momento a trajectória de taxa de juro (a
variável instrumento da política monetária) que minimiza uma função objectivo (perda) do
seguinte tipo
∞

[

(

Lt = Et ∑ δ τ φ (π t +τ − π *) + λ Yt +τ − Yt +Nτ
τ =0

2

)

2

+ µ (it +τ − it +τ −1 )

2

] (3)

A política é decidida (em t) por forma a minimizar as variabilidades previsíveis da
inflação e da actividade real (aqui em termos de produto) em todo o futuro (dando maior
peso às previsões relativas aos períodos mais próximos), atribuindo um peso θ
minimização da variabilidade da inflação e λ

à

à minimização da variabilidade da

actividade real (e ainda um peso µ à variabilidade do próprio instrumento, questão que
interessa menos dissecar aqui). Em termos do gráfico II, quanto maior (menor) for

θ relativamente a λ, mais próximo de estados do tipo H2 (H1) tentará a autoridade de
política monetária colocar a economia face a um choque desfavorável da oferta.
O dilema permanente da política monetária – dilema de Taylor – é representável
como uma fronteira de eficiência da política monetária, tal como ilustrado com o gráfico
III. A intensidade dos choques de oferta define uma posição para a Curva de Taylor tanto
mais afastada da origem quanto mais fortes forem os choques. O regime de política –
metas para inflação e produto – dita igualmente a posição da Curva. A curvatura da
Curva depende da configuração da Curva de Phillips – representativa da estrutura da
economia, das possibilidades de troca entre variabilidades de inflação e de produto. Em
cada momento, dados os choques, o regime de política e a estrutura económica, a
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autoridade não consegue atingir pontos à esquerda da Curva de Taylor e a proximidade
face a essa fronteira depende da eficiência na condução da política. O ponto concreto da
curva em que a autoridade coloca a economia depende dos pesos relativos atribuídos
aos objectivos de minimização das variabilidades da inflação e do produto, θ e λ.
Gráfico III.Dilema de Taylor - Fronteira de Eficiência da PM
Gráfico 3. Dilema de Taylor - Fronteira de Eficiência da PM
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3. PROBLEMÁTICAS E INVESTIGAÇÕES

3.1 Significância e linearidade da Curva de Phillips
Uma das principais controvérsias na literatura recente da Curva de Phillips diz
respeito à sua forma (ie ao coeficiente γ): será a relação descrita pela equação (1)
verdadeiramente curvilínea – conforme alguns estudos da segunda metade dos anos 90
vieram, de novo, propor – ou não haverá prova empírica suficiente para rejeitar a
hipótese – ainda prevalecente na literatura – de que a relação é linear? O estudo desta
questão para o caso da Área do Euro é o principal objecto de Aguiar e Martins (2005a).
Algumas

hipóteses

da

teoria

económica

moderna

e

análises

de

dados

macroeconómicos recentes sugerem que a relação de Phillips será curvilínea e mais
concretamente convexa (a hipótese de concavidade, embora mencionada por alguns
autores, reúne menos suporte). No que respeita ao caso da Área Euro, foi argumentado
na literatura que a agregação de relações de Phillips nacionais com diferentes
configurações resultaria, com ainda maior probabilidade, numa verdadeira curva.
A hipótese de convexidade da Curva de Phillips – ilustrada no gráfico IV – tem
importantes implicações para a política monetária, designadamente no que respeita à
respectiva reacção face a choques da procura. Sob convexidade, os efeitos inflacionistas
dum determinado hiato de desemprego favorável – conjuntura positiva, U<UN – são mais
fortes do que os efeitos desinflacionistas dum hiato de desemprego perfeitamente
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simétrico. Então, uma autoridade de política monetária comprometida com uma inflação
estável deve actuar de forma mais agressiva face a riscos de aumento da inflação
(previsões de conjunturas positivas) do que face a riscos de descida da inflação
(antecipação de conjunturas negativas). Por isso, para que a taxa de inflação se
mantenha estável será necessário que o hiato seja negativo em média, como mostra a
linha recta que no gráfico une dois pontos da Curva de Phillips com igual desvio positivo
e negativo face à meta de inflação, resultante no hiato de equilíbrio GapE.
Consequentemente, a estabilização macroeconómica ganha especial relevância: o hiato
de equilíbrio será tanto menos negativo – a taxa de desemprego média será tanto menor
e o crescimento médio do produto tanto maior – quanto a política conseguir minimizar a
variabilidade macroeconómica, de inflação e do desemprego (visualmente, a linha recta
intersectará o eixo dos hiatos tanto mais próximo de zero quanto menos afastados
estiverem os pontos da Curva que une).
GráficoIV.
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Aguiar e Martins (2005a) estudam esta problemática estimando, para a Área do
Euro, um modelo que permite testar a linearidade da relação de Phillips em simultâneo
com a estimação da taxa de desemprego natural, que não é observada. Os dois
aspectos

técnicos

mais

cruciais

do

estudo,

permitindo

minimizar

possíveis

enviesamentos na inferência estatística, são por um lado a simultaneidade entre o teste
de não linearidade e a estimação da taxa natural e por outro lado a especificação da não
linearidade englobando como caso particular a linearidade. Por necessidades de
identificação econométrica – ie, estimação independente de todos os coeficientes – o
modelo inclui ainda a Lei de Okun, o que implica que o teste da respectiva linearidade
passa a ser, para além duma possibilidade, um imperativo de controlo econométrico.
Mais concretamente, é estimado por máxima verosimilhança com o filtro de Kalman um
modelo de componentes não observáveis em que a taxa de desemprego natural e o
produto natural são parâmetros não observados com determinadas dinâmicas temporais
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estocásticas e as relações de Phillips e de Okun são as principais equações de medida,
as quais são submetidas a testes de não linearidade.
Tal como é ilustrado pelo gráfico V não foi encontrada prova empírica suficiente para
rejeitar a hipótese de que a Curva de Phillips (1) é linear na Área do Euro – ie, não é
possível rejeitar estatisticamente a hipótese de que pressões positivas da procura
induzem o mesmo aumento da inflação que pressões negativas da procura da mesma
dimensão. A robustez deste resultado – surpreendente, face às referidas motivações
teóricas e empíricas em favor da não linearidade – foi verificada em variantes do período
amostral (amostras com início apenas nos anos 80 e nos anos 90), variantes da forma
funcional não linear (quadrática, exponencial, hiperbólica) e variantes da estrutura
temporal das equações de Phillips e Okun (de versões estáticas a versões dinâmicas
com variadas estruturas de desfasamentos).
Gráfico
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Por outro lado, conforme se ilustra com o gráfico VI, foi encontrada prova empírica
de convexidade na Lei de Okun, completamente em linha, aliás, com os resultados
reportados na literatura para a generalidade dos países desenvolvidos. Em média, nas
expansões – fases de hiatos de produto e de desemprego positivos –, cada 2 pontos
percentuais de hiato de produto estiveram associados a 0.5 pontos percentuais de hiato
de desemprego, enquanto durante as recessões estiveram associados a taxas de
desemprego superiores à natural em 1 ponto percentual.
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Gráfico VI.lei de Okun - Zona Euro 1972-2002

Gráfico 6. Lei de Okun - Zona Euro 1972-2002
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Conjugando-se as estimativas mostradas nos gráficos V e VI, encontra-se uma
Curva de Phillips baseada no hiato de produto que aparenta uma forma côncava,
conforme revela o gráfico VII. Em média, cada 2 pontos percentuais de produto acima do
produto natural está associado a aumentos de inflação de 0.5 pontos percentuais,
enquanto cada 2 pontos percentuais de desvio negativo entre produto e produto natural
se associam a 1 por cento de descida da inflação. Este resultado – teoricamente pouco
fundamentado – não é, contudo, estatisticamente significativo: dada a forte dispersão em
torno da curva côncava não é possível rejeitar estatisticamente a hipótese de que a
relação no gráfico VII é linear – e como tal estes resultados não diferem estatisticamente
dos do gráfico V.
Gráfico VII. Curva de Phillips em (y-yN)N- Zona Euro 1972-2002

Gráfico 7. Curva de Phillips em (Y-Y )- Zona Euro 1972-2002
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3.2 Emergência do regime agregado de política monetária
Uma questão em aberto relativamente à Zona Euro consiste em determinar-se se a
emergência do regime de política monetária agregado ocorreu na data da sua instituição
de jure – início de 1999 – ou se ocorreu de facto num momento diferente. Na literatura
existem referências a episódios históricos noutras áreas do Globo em que os factos
anteciparam as instituições. No caso da Área do Euro a detecção de uma data anterior a
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1999 teria a enorme importância prática de minorar a escassez de dados em estudos
que pretendessem analisar a política e a macroeconomia da Área, por permitir estender
justificadamente as amostras em alguma medida para o passado anterior a 1999. Aguiar
e Martins (2005b) partem das variabilidades macroeconómicas observadas na Área e da
Curva de Taylor como chave de leitura dessas variabilidades para estimarem a data de
emergência e os parâmetros do regime de política monetária na Área.
Conforme mostra o gráfico 8, enquanto de 1976 a 1995 os dados sugerem um
percurso ao longo duma Curva de Taylor estável trocando-se variabilidade da inflação
por variabilidade do hiato de produto, no período após 1996 sugerem uma deslocação
desta curva de eficiência da política monetária para a esquerda. Sabendo-se que a
intensidade dos choques de oferta foi sensivelmente idêntica em 1996-2002 e 19861995, o gráfico indicia a emergência dum novo regime de política a partir de meados dos
anos 90, caracterizado por uma efectiva estabilização da inflação em torno de 2 por
cento e por uma eficiente estabilização do produto em torno do respectivo nível natural.
Esta hipótese encontra fundamentação na literatura – que detecta maior
convergência dos ciclos e das estruturas macroeconómicas desde os anos 90 – e nos
factos da integração económica e monetária da Área – cujos marcos mais centrais são,
em 1992, a instituição do mercado único, a assinatura do Tratado da União Europeia e o
aperfeiçoamento da liberalização dos movimentos de capitais e, desde 1995, a
estabilização das taxas de câmbio do Sistema Monetário Europeu pela inexistência de
realinhamentos de paridades até à criação do Euro. Conforme é bem sabido da teoria
económica, havendo liberdade de circulação internacional de capitais financeiros e
estabilização de taxas de câmbio, então a política monetária nacional deixa de facto de
ser autónoma estando cada País compelido a assegurar sistematicamente a paridade da
sua taxa de juro face às dos demais países.
Gráfico VIII. Variabilidade de π e (y-yN) - Zona Euro 1976-2002
N

Gráfico 8. Variabilidade de π e (Y-Y ) - Zona Euro 1976-2002
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O primeiro passo da estratégia econométrica de Aguiar e Martins (2005b) consiste
em especificar uma estrutura macroeconómica composta por uma função oferta
agregada (AS) – equação de Phillips (1) com hiato de produto em vez de hiato de
desemprego – e por uma função procura agregada (AD) – explicando o nível de
actividade real, hiato de produto, em função da taxa de juro real. Em seguida, testar a
estabilidade desta estrutura AS-AD desde os anos 70. Depois, derivar a equação que
descreve o caminho óptimo da variável instrumento da política, a taxa de juro – o
caminho resultante da minimização da respectiva função perda (3), pela autoridade de
política, sujeita à estrutura macroeconómica AS-AD. Finalmente, estimar esta equação
simultaneamente com a estrutura AS-AD, para todas as amostras possíveis desde o
início do período de estabilidade desta estrutura, até encontrar um período a partir do
qual os coeficientes do regime de política monetária – a meta para a inflação, π*, e os
pesos dos objectivos de estabilização φ, λ, µ – sejam estimados com precisão.
De forma inteiramente compatível com a literatura, com os factos históricos e com os
dados descritos pelo gráfico VIII, encontrou-se estabilidade da estrutura AS-AD a partir
do primeiro trimestre de 1995 e, adicionalmente, encontrou-se um regime de política
monetária agregado bem definido precisamente desde esse trimestre. O regime
identificado, para 1995-2002, consiste numa política de meta para a inflação – φ≠0 – sem
preocupação directa da autoridade com a estabilização do hiato de produto – λ=0 – e com
o alisamento dos movimentos da taxa de juro – µ ≠ 0 –, no qual a meta para a inflação –
– π* – foi estimada em cerca de 1.6 por cento ao ano. Estes resultados econométricos
indicando que a autoridade de política monetária da Área do Euro 1995-2002 se
preocupou apenas em estabilizar a inflação em torno de 1.6 por cento, não assumindo
nenhum objectivo para a estabilização da actividade económica real são consistentes
com o regime formal que veio a ser atribuído ao Banco Central Europeu – independência
e prioridade inequívoca à estabilidade dos preços – e com a adopção por este dum
objectivo de inflação perto mas inferior a 2 por cento.
O gráfico IX mostra, para 1995-2002, a taxa de juro observada e as taxas de juro
resultantes da simulação – ie, previstas trimestre a trimestre usando o modelo estimado,
a partir dos dados observados durante 1994 – da regra óptima de política identificada
neste estudo e da Regra de Taylor (uma regra simples explicando a taxa de juro em
função de hiatos de produto e taxas de inflação, popularizada por representar bem as
políticas monetárias recentes de muitos países desenvolvidos). O modelo identificado
por Aguiar e Martins (2005b), que contrariamente à Regra de Taylor é estrutural porque
reflecte directamente as preferências da autoridade de política – a função (3) minimizada
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– imita melhor o percurso efectivo da taxa de juro do que aquela Regra, no sentido de
resultar num desvio médio menor.
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Estes resultados foram submetidos a uma multiplicidade de verificações, resistindo à
utilização de medidas alternativas do hiato de produto, a restrições na função objectivo
(3) da autoridade monetária e à utilização de métodos alternativos de derivação da
equação óptima da taxa de juro e de estimação do sistema, entre outras verificações.

3.3 Simetria das preferências de política monetária
Uma vez identificado o primeiro trimestre de 1995 como a data de emergência do
regime de política monetária da Área do Euro, torna-se possível refinar o estudo deste
regime, tanto mais quanto a obtenção de observações adicionais das variáveis
relevantes, com a passagem do tempo, permite alargar as possibilidades de exercícios
econométricos. Neste contexto, Aguiar e Martins (2005c) aplicam um método delineado
em Martins (2002) para testar a existência de assimetrias nas preferências da autoridade
monetária da Área do Euro durante 1995-2005.
Sendo quadráticas, as funções geralmente utilizadas para representar as
preferências da autoridade de política monetária, como (3), implicam preferências
simétricas – ie resultam numa política monetária que reage precisamente com a mesma
intensidade quando a autoridade antecipa desvios positivos e desvios negativos de igual
dimensão de cada variável-objectivo face às respectiva meta. No entanto, alguns autores
têm avançado recentemente hipóteses de assimetria nas preferências da autoridade de
política monetária face a alguma das metas.
Uma

autoridade

com

credibilidade

anti-inflacionista

estabelecida

e

com

preocupações sociais pode, caeteris paribus, preferir expansões (hiatos de produto
positivos) a recessões (hiatos negativos). Sob este tipo de assimetria, conhecido por
assimetria de Cukierman, a política reagiria mais fortemente quando reduzisse a taxa de
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juro para combater riscos de recessões (Y<YN) do que quando aumentasse a taxa de
juro para combater riscos de expansões (Y>YN) de igual dimensão, ie λ|(Y<YN) >

λ|(Y>YN) em (3).
Por outro lado, uma autoridade com necessidade de instituir a respectiva
credibilidade anti-inflacionista pode, tudo o resto constante, preferir taxas de da inflação
inferiores à meta do que taxas de inflação acima da meta. Sob esta forma de assimetria,
conhecida por assimetria de Goodhart, a política monetária reagiria mais fortemente
quando aumentasse a taxa de juro para debelar riscos inflacionistas do que quando
reduzisse a taxa de juro para debelar riscos desinflacionistas de igual dimensão, ie

φ|(π>π*) > φ|(π<π*) em (3).
Finalmente, dado que o aumento das taxas de juro são notícias geralmente menos
favoráveis para os mercados financeiros do que diminuições, a autoridade monetária
pode, tudo o resto constante, tender a suavizar mais fortemente os episódios de subida
de taxas de juro do que os episódios de descida. Sob esta forma de assimetria, sugerida
por Rudebusch, na função (3) ter-se-ia µ|(∆i>0) > µ|(∆i<0).
A Área do Euro constitui um caso privilegiado para teste de hipóteses de assimetria
das preferências de política monetária, por duas razões: primeiro, porque a fase inicial de
vigência dum novo regime de política deverá ser devotada à construção da respectiva
credibilidade; segundo, porque a definição do respectivo objectivo pelo BCE como uma
taxa de variação do índice de preços harmonizado da Área perto mas abaixo de 2 por
cento parece intrinsecamente assimétrica. Aguiar e Martins (2005c) especificam um
modelo que abrange as três formas de assimetria aventadas na literatura, permitindo que
os dados revelem por si se a assimetria de Goodhart sugerida pelas duas motivações
acima referidas se confirma estatisticamente.
O modelo é composto por uma estrutura macroeconómica AS-AD igual à de Aguiar e
Martins (2005b) e apenas difere na especificação da função objectivo da autoridade de
política. Nesta, insere-se uma meta para a inflação de 2 por cento (mantendo-se metas
iguais a zero para o hiato de produto e para a variação da taxa de juro) e permite-se que
os pesos dos objectivos de estabilização – φ, λ, µ – se diferenciem entre desvios
positivos e negativos da respectiva variável face à sua meta. A estratégia econométrica é
em tudo o resto semelhante: deriva-se a equação que descreve o caminho óptimo da
taxa de juro – minimizando a função perda da autoridade monetária sob a estrutura ASAD – e estima-se esta equação simultaneamente com a estrutura AS-AD. Obtêm-se
assim duas estimativas para cada coeficiente associado a cada objectivo de
estabilização e pode testar-se se essas duas estimativas diferem significativamente entre
si, ie se λ|(Y<YN) = λ|(Y>YN), se φ|(π>2) = φ|(π<2) e se µ|(∆i>0) = µ|(∆i<0).
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Os resultados econométricos permitiram as seguintes conclusões. Em primeiro lugar,
confirmaram que no regime de política monetária na Área do Euro – em 1995-2005 tal
como em 1995-2002 – não terá havido preocupação directa da autoridade monetária em
estabilizar a actividade real, independentemente da economia se encontrar em expansão
ou recessão, ie λ|(Y<YN) = λ|(Y>YN) = 0. Em segundo lugar, confirmaram que a
autoridade monetária da Área do Euro se terá preocupado em suavizar as flutuações da
taxa de juro e não permitiram detectar qualquer diferença nessa suavização entre
episódios de subida e episódios de descida da taxa de juro, ie µ|(∆i>0) = µ|(∆i<0) ≠ 0.
Finalmente, indicaram que a autoridade de política monetária da Área do Euro terá
combatido episódios de inflação acima de 2 por cento com o dobro do vigor com que
combateu episódios de inflação abaixo de 2 por cento, ie µ|(∆i>0) = µ|(∆i<0) ≠ 0. e que
a boa precisão na estimação destes coeficientes permite rejeitar a hipótese de que

φ|(π>2) = φ|(π<2). Em suma, de forma completamente consistente com as motivações
acima assinaladas – necessidade de conquista de credibilidade após a criação dum novo
regime e definição dum objectivo de inflação assimétrico pelo BCE favorecendo inflações
abaixo de 2 por cento face a inflações acima de 2 por cento – as estimativas obtidas
indicam a existência duma assimetria de Goodhart no exercício da política monetária na
Área do Euro em 1995-2005.
O gráfico X mostra a taxa de juro observada e as taxas de juro simuladas – ie,
previstas recursivamente a partir dos dados de 1994 com base nos modelos estimados –
quer pela regra óptima de política com assimetria de Goodhart (sob uma meta de 2 por
cento para a inflação) quer, para comparação, pela regra óptima sob uma função
objectivo exactamente igual a (3). Esta última apresenta agora uma meta de inflação
estimada em 1.8 por cento, em vez da estimativa de 1.6 por cento reportada na secção
anterior, diferença que decorre da inclusão de 3 anos de observações adicionais na
amostra. Ambos os modelos replicam muito bem o caminho efectivo da taxa de juro –
aliás, melhor do que quando a estimação estava limitada a 1995-2002, dado que as
observações adicionais alargam a amostra em cerca de um terço – e são equivalentes,
no duplo sentido em que os respectivos desvios médios face à taxa observada são
idênticos e em que não seria possível rejeitar a hipótese de que cada valor simulado por
um modelo é igual ao valor simulado pelo modelo alternativo. Em suma, o
comportamento da autoridade monetária da Área do Euro em 1995-2005 revela
preferências assimétricas face à meta de 2 por cento para a inflação, que apenas seriam
interpretadas como simétricas se a meta fosse – o que não foi – fixada em 1.8 por cento.
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Estes resultados foram submetidos a uma multiplicidade de verificações, resistindo à
utilização de medidas alternativas do hiato de produto, a restrições na função objectivo
da autoridade monetária, a variações na dinâmica da estrutura AS-AD e à utilização de
períodos amostrais mais próximos do período de efectiva vigência da união monetária
europeia, entre outras verificações.
4. CONCLUSÃO
Este texto apresentou muito resumidamente o essencial do essencial do estudo sobre
dilemas macroeconómicos e política monetária na Zona Euro conduzido no âmbito da
tese de doutoramento Martins (2002), abarcando as revisões, actualizações e extensões
introduzidas nos artigos de respectiva disseminação internacional, Aguiar e Martins
(2005a, 2005b, 2005c). Tendo em conta o objectivo de divulgação a cientistas de outras
áreas disciplinares, a descrição omitiu a discussão de complexidades técnicas e o
reporte de equações e de resultados econométricos, antes exprimindo a investigação,
tanto quanto possível, em argumentos e gráficos intuitivos.
Uma primeira parte da investigação, descrita na secção 3.1, estuda a significância e
a forma funcional da relação de Phillips – o dilema transitório entre níveis de inflação e
hiatos de desemprego ou de produto – após mostrar a relevância da configuração dessa
relação para a reacção da política monetária aos choques da procura. Em resumo, foi
encontrada prova empírica de significância do dilema de Phillips e não foi possível
rejeitar a hipótese de que o dilema tem uma configuração linear, independentemente de
se considerar hiatos do produto ou do desemprego. Já a Lei de Okun – a relação entre
hiatos de produto e do desemprego – revelou um padrão de convexidade semelhante ao
encontrado para a generalidade das economias desenvolvidas.
Uma segunda parte da investigação, descrita na secção 3.2, parte das volatilidades
observadas da inflação e do hiato do produto para estimar a data de emergência dum
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regime de política monetária bem definido na Zona Euro, sob a hipótese de que a
estrutura macroeconómica da Zona segue um modelo AS-AD dinâmico simples. Em
síntese, consistentemente com os factos históricos da integração monetária na Zona e
com a literatura sobre harmonização económica na Zona, os dados revelaram um regime
de política monetária agregado de facto a partir do início de 1995, ie cerca de quatro
anos antes do início formal da união monetária. No período 1995-2002 esse regime
caracterizou-se pela adopção duma meta para a inflação sem preocupação directa com
a estabilização da actividade real e com objectivo expresso de suavização dos
movimentos da taxa de juro.
Finalmente, numa terceira parte descrita em 3.3, refina-se o estudo das preferências
reveladas pela autoridade monetária da Área do Euro (aproveitando os graus de
liberdade econométricos obtidos com observações adicionais de três anos, que
alargaram a amostra em cerca de um terço) colocando a hipótese de existirem
assimetrias face às metas assumidas declarada ou implicitamente para cada variável
objectivo da política – inflação, hiato do produto e variações da taxa de juro. Em
completa consistência com a definição oficial de estabilidade de preços pelo BCE e com
a hipótese de que uma autoridade monetária nova deverá devotar os primeiros anos da
sua existência à afirmação da respectiva credibilidade anti-inflacionista, os dados
revelaram que a autoridade de política monetária da Área do Euro preferiu, durante
1995-2005, inflações abaixo de 2 por cento a inflações em igual medida acima de 2 por
cento. Os resultados econométricos indicaram ainda que não terá existido assimetria,
entre episódios de subida e de descida das taxas, na suavização das oscilações das
taxas de juro pela autoridade e que a estabilização da actividade económica real não foi
um objectivo expresso da política monetária tanto em recessões como em expansões.
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SOFIA MARQUES SILVA
FIGURAS E CONFIGURAÇÕES DA ESTRANHEZA: O MUNDO DA VIDA E O MUNDO DA ESCOLA57

Resumo: Um estudo etnográfico realizado numa escola do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
(EB2/3) do distrito do Porto permitiu o reconhecimento de três eixos de estranheza em contexto
escolar: a estranheza sócio-antropológica, a estranheza sócio-institucional e a estranheza
estratégica e que dão a conhecer os compromissos e as estratégias que jovens assumem na
escola entre grandezas em conflito. Considerando-se que no âmbito do que se definiu como
estranheza sócio-institucional se encontrava uma tensão entre o mundo da vida, onde o ser jovem
se inclui, e o mundo da escola, procura-se enfatizar formas distintas de os/as jovens lidarem com
essa tensão.
Palavras-chave: escola, estranheza, juventude, educação

1. INTRODUÇÃO
A escola, instituição estruturante da nossa sociedade, tem experimentado nas últimas
três décadas os efeitos de contradições sociais que perturbam a sobrevivência da sua
imagem e valores tradicionais (Boumard, 1999) e têm produzido largas zonas de
incerteza. Na impossibilidade de perpetuar algumas categorias tradicionais, como as
categorias do universal, do homogéneo ou do indivíduo, a escola depara-se com a
impossibilidade de medir certos objectos (Desrosières, 2000) que não se conseguem
integrar nas próprias representações criadas pela escola (Lapassade, 1999). Existindo
uma ordem construída localmente, a escola é um lugar onde a realidade é compreendida
de modo subjectivo e onde, cada vez mais, os sujeitos procuram dilatar espaços de
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negociação e de visões de mundo. Contudo, apesar das matrizes tradicionais de leitura
da escola se terem vindo a desactualizar, parece existir um esforço para perpetuar
modelos de leitura da realidade educativa em geral, e da escola em particular, que
continuam a alhear-se dos vários sentidos locais dos sujeitos.
O facto da escola acolher fisicamente uma enorme diversidade de jovens em termos
sociais, culturais e identitários, etc., não significa que haja diluição de juízos sobre o
normal e o anormal ou que exista um acolhimento efectivo e afectivo de epistemologias
diferentes sobre a escola e sobre si na escola. O que muitas vezes se tem verificado é
que a inclusão física na escola acentua conflitos entre diferentes sentidos de mundos e
diferentes relações com o saber e com a figura do/a aluno/a. Esta última traduz também
a ideia de projecto sobre a qual assenta grande parte do sentido e do argumento da
escola.
A dificuldade de acolhimento parece mesmo ser estrutural à escola, que tem
dificuldade em integrar outras atribuições de valor para além daquelas mais tradicionais
e dominantes. Na tentativa de perpetuar uma ordem aparentemente mais securizante, os
esforços têm sido, muitas vezes, eficazes nos processos de anulação da diferença, mais
do que no seu reconhecimento e podem ser mais visíveis na tentativa de anulação dos
efeitos do local, no controlo do corpo ou na regulação das culturas juvenis.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A ESTRANHEZA
O estudo etnográfico58, a partir do qual este artigo se organiza, realizou-se de 2001 a
2003, numa escola EB2/3 situada na periferia da cidade do Porto, com cerca de 600
alunos e alunas de idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos. Situada numa zona
de periferia urbana, esta escola sofre os contrastes inerentes a espaços onde se cruzam
diversas maneiras de viver os tempos e de os dizer. Os jovens e as jovens,
maioritariamente de grupos sociais desfavorecidos e da comunidade cigana, vêm da
zona à volta da escola e de bairros que existem perto.
A observação participante, permitiu “recolher dados ricos e pormenorizados,
baseados na observação de contextos naturais”, bem como “obter relatos de situações
na própria linguagem dos participantes” (Burgess, 1997: 86). Os momentos de
observação deram origem a notas de terreno (NT) que constituíram o corpus de análise
principal. Para além deste material recorreu-se a Registos Sobre a Escola (RE) escritos
por jovens em torno das suas experiências juvenis e escolares.
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Este estudo teve como objecto as figuras e as configurações da estranheza visíveis
na escola e que constituem provocações à ordem daquela instituição. Considera-se
como estranheza o que é imprevisível e o que provoca vulnerabilidades na norma, neste
caso, escolar. É a estranheza, o diferente, que possibilita a definição daquilo que é
familiar, do Mesmo. Ou seja, “porque não há identidade sem diferença e vice-versa, a
realidade de uma e doutra é intercondicionada, pelo que o princípio da identidade,
representado pela norma, precisa da realidade da diferença para se poder definir”
(Matos, 2002: 51).
É só na medida em que determinadas figuras nos perturbam e existem em relação
connosco que elas se podem tornar estranhas. O estranho não existe numa condição de
completa exterioridade. Tem que estar no interior de uma ordem para ser considerado
estranho, na medida em que é por referência a uma ordem dominante que se estipula a
diferença. Não é, deste modo, então um Outro, um estranho ausente que aqui se trata.
Os verdadeiros estranhos são aqueles que existem, ou seja, a (in)diferença não produz
estranheza.
A estranheza aparece neste estudo como uma categoria que permite compreender
os diferentes modos de viver as experiências na escola. A condição de alteridade que
constitui a estranheza ajuda a conhecer experiências vividas que são co-presentes das
narrativas dominantes. Contudo, considera-se que a questão da alteridade “não se reduz
a uma mera questão de reconhecer que há realidades e seres diferentes” (Veja, 2005:
41), mas de analisar as relações de poder, ainda que, e sempre, do lugar que se ocupa.
Organiza-se a questão central em torno da ideia de que a escola é um espaço que
simultaneamente procura permanecer intocável perante a estranheza e ao mesmo tempo
é atravessado por formas de apropriação e de argumentação de sentidos protagonizadas
por jovens. A escola é, então, considerada um espaço de tensão entre o princípio da
identidade e o princípio da diferença.
Os estranhos e a estranheza que interessaram compreender são os que perturbam
ou surpreendem a ordem da escola que, enquanto instituição, existe num paradigma
universalizante. E a escola, perseguindo esse sentido, vive uma tensão permanente no
esforço de controlar ou afastar a diferença para ir ao encontro do idêntico. Assim, a
escola parece recusar, muitas vezes, tudo aquilo que a coloque em causa enquanto
território do Mesmo, do idêntico e esforça-se por se manter intocável aos estranhos e à
estranheza, às suas linguagens, aos seus saberes, aos seus tempos. A hiperregulação
da escola justifica-se precisamente a partir desse esforço de manutenção da ordem, da
homogeneidade. A questão reside em equacionar a possível articulação daquilo que é
uma heterogeneidade social e do que é a valorização da escola enquanto dimensão
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institucional, o que nos levaria, talvez, para a discussão em torno das funções da escola
e da sua justificabilidade.
Várias dinâmicas contribuíram para expor a escola à heterogeneidade, a
determinados envolvimentos e proximidades. A massificação da escola e a revalorização
e aproximação do local fizeram aparecer figuras e configurações que pelo seu carácter
de estranheza provocaram tensões mesmo no interior da escola, desafiando o lugar e o
estatuto do Mesmo, criando outros centros na escola, marcados estes pelas
apropriações subjectivas dos tempos, dos lugares e de si. Os estranhos, possuidores de
determinadas propriedades, são o ruído que perturba o sistema de informação que
corresponde à escola.
Neste estudo emergiram três eixos de estranheza: (i) uma estranheza sócioantropológica, que compreendia o local, o mundo cigano e o corpo, dando conta das
formas de estranheza mais próximas daquilo que é considerado a alteridade radical de
Lévinas (1977) e que pré-existem e existem independentemente do contexto escolar; (ii)
uma estranheza sócio-institucional, ou seja, aquela que é, efectivamente, produzida, no
interior da escola e que dá conta, por um lado, da configuração do inapropriado e da
indisciplina e, por outro lado, da tensão entre desejos de grandezas distintas,
nomeadamente aqueles que regulam o mundo da escola e o mundo da vida; (iii) uma
estranheza estratégica, que compreendia acções juvenis para dar sentido à presença na
escola, dando-se primazia à forma como os/as jovens se jogam em busca do sentido da
escola, propondo uma identidade em revisão a partir de uma “acção estratégica”
(Sarmento, 2000).
O foco deste artigo centra-se no conflito entre desejos e mundos de grandezas
distintas, uma configuração da estranheza sócio-institucional. Procura dar conta de
algumas experiências juvenis que testemunham formas de responder às diferentes
solicitações accionadas pelo mundo da escola e pelo mundo da vida, sendo este
representado de modo mais visível pelas culturas e experiências juvenis.
3. INCOMPATIBILIDADES ENTRE DESEJOS DE GRANDEZAS CONFLITUAIS: O MUNDO DA
ESCOLA E O MUNDO DA VIDA

O mundo da vida, nomeadamente, o das experiências juvenis, é considerado um foco de
de estranheza na ordem cognitiva da escola. Mesmo no centro da escola, o mundo da
vida exerce-se e vive-se não só em jeito de desafio, mas sendo parte visível perturba por
ser imprevisível e clandestino (Matos, 2002), ainda que não em desordem.
O mundo da vida é aqui entendido no sentido que lhe é atribuído pela fenomenologia
e, especificamente, no sentido de mundo da vida quotidiana como foi definido por Alfred
Schutz (1994) e que se traduz no mundo das culturas juvenis, nas pertenças a
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comunidades, na vida de todos os dias com solicitações e desejos de compensações
imediatas, enfim, nas experiências intersubjectivas do quotidiano.
O mundo da escola é o mundo da instituição, representa aquele cuja ordem se
perpetua a partir do afastamento do ruído. É o mundo da norma e da disciplina. Este é
ainda o mundo projectado no futuro que pressupõe o investimento, cuja recompensa não
é visível no imediato.
Nestes mundos operam-se solicitações contraditórias que são interpretadas de modo
subjectivo pelos/as jovens. A escola vê-se assim obrigada a jogar consigo mesma
enquanto compósito de tempos e espaços e, muitas vezes, acciona processos de
regulação dos significados produzidos nos mundos profanos transversais à escola. É na
conflitualidade e no jogo entre o mundo da vida e o mundo da escola que se percebe
como se jogam os indivíduos entre estes dois mundos, como os solicitam, como por eles
são reconhecidos e tornados visíveis. Cada um destes mundos faz emergir e protege
determinadas figuras identitárias que apenas parecem poder existir em oposição: a figura
do/a aluno/a e a figura do /a jovem.
Sendo as propriedades inerentes ao mundo do/a jovem contrárias à "natureza"
daquilo que a escola deseja, o mundo do/a jovem está institucionalmente em
dissonância, em condição de Estranheza, com ao mundo do/a aluno/a. Ora, esta tensão
é, até hoje, resultado da impossibilidade da coexistência entre os dois mundos (Matos,
2001), configurados por tempos e em espaços diferentes.
A estranheza dos mundos juvenis prende-se com a existência de concepções sociais
e também sociológicas que associam a juventude à marginalidade, a submundos e a
comportamentos arriscados e impróprios. Esta ideia resulta quer da uma construção
social do próprio conceito de juventude, que se contrapõe aos mundos adultos, de voz
pública, quer porque uma grande parte da juventude tem, cada vez mais, dificuldade em
“entrar nas relações reguladas de trabalho e tirar partido das formas de socialização a
que elas estão associadas” (Castel, 1996: 38), reconhecendo-se o fenómeno social da
exclusão juvenil (Pais, 2003). Talvez, porque testemunhamos mudanças rápidas nas
experiências de jovens, talvez, porque a própria sociedade adulta continua a não
reconhecer os jovens e as jovens em determinadas tomadas de decisão, a ideia de
margem parece inevitável e até cultivada.
O mundo do/a jovem é, em muitos contextos, uma configuração perturbadora, sendo
simbolicamente constituído por uma “natureza” ex-cêntrica (Pais, 1997). Aliás, os jovens
são uma categoria cujas fronteiras são indecisas (Boltanski e Thévenot, 1991). A sua
presença não é uniforme, nem homogénea, como a própria juventude não o é (Fonseca,
2001; Pais, 1996) e esta heterogeneidade, nomeadamente em contextos escolares,
reforça a ideia da juventude enquanto problema social.
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A resistência da escola ao mundo da vida e ao ser jovem reside no seu próprio
projecto, que obrigando, como todos os projectos, a reconhecermo-nos naquilo que
ainda não somos, implica a existência de determinadas propriedades que trabalhem a
adesão a uma cultura da escola e ao reforço da figura do/a aluno/a.
Se alguns/mas jovens conseguem traduzir os seus interesses enquanto jovens em
preocupações comuns à escola, aproximando-se dela, para outros/as, esta tradução é
quase impossível, dada a sua relação de exterioridade, o que torna difícil para estes e
estas jovens perceberem a escola enquanto bem social e valor de participação social.
Alguns/mas jovens lidam com as suas vidas e os seus desejos, numa lógica da
inseparabilidade. Faz, então, sentido fruírem dos espaços da escola, por exemplo, em
actividades que são alheias à escola. E, apesar das diferentes grandezas que regulam o
mundo da vida e do/a jovem e o mundo da escola, desejam estar na escola como se
fosse natural que as suas vidas ali se prolongassem, como se a escola fosse, mesmo
sem o desejar um espaço para além dela própria, construído subjectivamente.
As partes que a seguir se apresentam dão conta destas duas formas de lidar com o
mundo da vida nos seus percursos escolares. Aqui dá-se relevância ao ponto de vista
dos/as jovens, ao modo como interpretam as suas escolhas e como organizam os
sentidos da sua acção.

3.1. Renunciar ao mundo da vida e abraçar o projecto da escola
Alguns/mas jovens da escola onde o estudo se realizou, nomeadamente raparigas da
classe média baixa, testemunham a impossível coexistência do ser jovem e do ser
aluno/a num tempo e espaço comum. Optam por sacrificar o mundo do/a jovem em prol
da escolaridade (Dubet e Martuccelli, 1996) e do projecto. Fazem-se escolhas, que
parecem ser justificadas no reconhecimento de que o tempo do sacrifício dará origem ao
tempo da recompensa. Procurando cultivar fidelidades a uma ideia de futuro que passa
pela escola organizam a sua acção individual, nomeadamente ao nível da renúncia a
mundos e experiências juvenis.
Assim, quem deseja o sucesso reconhece não só que precisa de abdicar de outros
desejos mais próximos do mundo vivido e do mundo do/a jovem, como compreende o
esforço que é necessário mobilizar para o cumprimento da figura desejável do ser aluno.
Quando a manutenção das sociabilidades e das amizades exige a presença em
contextos que estão em ruptura com o mundo da escola faz-se, muitas vezes, o
exercício da sua negação e do evitamento e excluem-se de actividades que consideram
que podem perturbar a sua performance enquanto alunos/as. Duas raparigas que são
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amigas escrevem assim no seu Registo Sobre a Escola em torno das mesmas
preocupações:
Mas a meio da manhã eu e a Diana ganhamos coragem e dissemos à Marta que
queríamos desistir da dança...Eu não mando sozinha em mim e tenho pais e eles
não estão entusiasmados com esta história da dança. Eu já tenho pouco tempo
para estudar, e meter ainda na minha vida isso, como é que eu ia estudar? (RE4).
A vida, preenchida pela escola, parece pequena para permitir a intrusão de outras
coisas. Reconhecem que outras colegas estão na escola de outra maneira, diferente da
forma como elas se propõem estar. Assim, ao contrário daqueles e daquelas cujas vidas
se preenchem sem o constrangimento do tempo, estas duas raparigas exercem a
vigilância sobre si, sobre os seus desejos.
A visão de si, fruto também de uma intercompreensão, enquanto figura ideal de
aluno/a com as características que se devem ter, ou cultivar, origina a rejeição daquilo
que possa ir contra esse ideal.
Este tipo de alunas/os mostra que se subjectivam no interior da matriz das categorias
escolares cultivando as proximidades com o mundo da escola, fazendo parte daquelas
figuras que elabora a subjectivação a partir de utensílios como a escola e o saber (Dubet
e Martuccelli, 1996). Claro que falta aferir as propriedades do sentido desse aprender a
que se referem. Será que o sentido dos saberes existe nesses próprios saberes, por si
mesmo, ou o sentido é conferido numa condição de exterioridade, a partir das notas e do
futuro melhor que se deseja (Rochex, 1995)? Ou seja, será que cultivam uma relação
identitária com o saber, em que este se enraíza com a história do sujeito, ou uma relação
epistémica, que constitui a relação do sujeito com a natureza da actividade que aquele
estipula sob os termos de aprender e de saber (Bautier e Rochex, 1998)?
Quando se opta pelo mundo da escola não se admitem perturbações de outros e
outras que optaram por aquilo que argumentam ser o “estilo da facilidade”, e que se
constituem enquanto figuras estranhas, das quais se afastam e contra as quais fabricam
a sua subjectividade.
Quem valoriza o ser aluno/a e se projecta num tempo futuro, quem coloca a escola
como lugar importante de travessia e quer construir a sua subjectividade na escola,
argumenta que os Outros, os estranhos à escola, que não possuem cultura de projecto e
que por vários motivos constróem a sua subjectividade contra a escola, prejudicam quem
está em projecto:
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Fazem comentários sobre a turma, sobre o facto de apesar de terem saído os três
rapazes que consideravam piores a turma continua na mesma. A Diana comenta
que agora têm de aceitar o facto, de aceitar a verdade. A culpa afinal já não é
daqueles três. A Catarina comenta que ficou feliz quando eles foram embora e
pensou que era dessa que a turma ia ter paz e ser mais sossegada, mas não. O
Fábio, o rapaz de 16 anos está, segundo a Catarina, cada vez pior. Fala muito alto
e isso incomoda–as. A Catarina queixa-se que está a piorar as notas porque não
consegue estar a cumprir o seu dever de delegada e a ouvir com atenção (NT11).
O facto da turma ser barulhenta, o facto de existirem elementos perturbadores são
argumentos utilizados para mostrar a dificuldade que atravessam para conseguirem ser
boas alunas. Assim, estas perturbações são impeditivas de terem melhores resultados,
de aproveitarem melhor as aulas, de ouvir com atenção. Por isso, têm que estar sempre
vigilantes sobre si, mas também sobre outros/as:
Para a Catarina o ideal seria que existisse uma escola só para “esses” e “essas”
que perturbam aqueles e aquelas que querem aprender. A Diana diz que às vezes
tentam misturá-los com os outros mas não adianta. (NT6).
O medo, o risco ajudam a elaborar a trajectória da justificabilidade para agirem e
pensarem de determinada forma. “Esses” e “essas”, sem nomes próprios, são
designações que, mais uma vez, parecem ajudar a evitar a nudez do confronto. Assim,
considerando-se como medida, que está em projecto, faz o abismo entre si e os/as
outros/as, que quase significa um abismo entre o mundo da escola e o mundo da vida,
entre o ser aluno/a e o ser jovem, entre quem está no centro e os/as ex-cêntricos/as.
Na separação, as figuras do projecto revelam-se igualmente enquanto figuras
vigilantes da identidade, da operacionalidade das tecnologias do eu, dos lugares do
Mesmo, constituindo-se enquanto activas construtoras da estranheza e da própria
incompreensibilidade da estranheza.
A linguagem usada constrói a distância entre mundos e revela o esforço de se
procurar compreender. Constrói distâncias entre si e quem que não se esforça, quem
não está na escola da mesma maneira, porque não estudam e este não estudar é
incompreensível. Como estar na escola e não perceber que é preciso estudar?
Só houve 3 positivas no teste de Físico-química, eu a Diana e o Fernando. Como
andam os miúdos de hoje, não estudam! (RE4).
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A Catarina começa por dizer, assumindo-se como entrevistada, que a escola está
muito mal, que é uma escola muito má, que existem muitos que só atrapalham,
porque não querem aprender, só “andam a passear os livros”, ou nem isso, como
comenta a Diana. (...) Pergunto-lhes quem são os que andam a passear os livros.
Dizem que não sabem os nomes. Pergunto se são do Bairro. A maioria sim. (NT6)
Porque reconhecem a performance adequada, porque reconhecem as posturas
valorizadas, porque a escola é para alguns e algumas uma etapa importante, reforçamse as falhas da escola não ser um lugar perfeito, sem estranhos que perturbem o normal
funcionamento. E porque a escola com estranhos, com jovens, com corpos, é mais lenta
e sofre frequentes interrupções, procura-se mais escola fora da escola. Existem
complementos para o fabrico do ser aluno/a, para ajudar a compreender melhor o que
outros e outras não deixam ouvir. Para compensar essas falhas e perdas procuram-se
formas de compensação, como as explicações que auxiliam a perseguir as suas
aspirações:
Revelam-me, a Diana e a Catarina, que andam em explicações, ninguém sabe. È
explicações de tudo, só duas horas por semana. É só para compreenderem o que
falha nas aulas (NT11).
Desejam-se outras coisas, outras escolas, onde os estranhos sejam menos, o mundo
da vida se afaste e onde todos/as caminhem na mesma direcção e não atrasem. Os
outros, Estranhos ao mundo da escola, com outras prioridades, outras pressas, atrasam
os ritmos escolares prejudicando os que têm projectos (Dubet e Martuccelli, 1996).
Assim, este tipo de figuras deseja a verdadeira escola, a escola dos exames, das provas,
da competência, do mérito:
A Catarina diz-me que mais tarde ou mais cedo os que querem aprender acabam
todos por mudar para outras escolas (NT6).
Quem tem projectos quer, então, outras coisas, outros lugares que não impeçam de
prosseguir, onde os comportamentos são apropriados e as aulas não sejam
prejudicadas, onde os professores conseguem falar para quem quer ouvir e aprender:
Voltam a frisar o caso dos colégios, que lá é diferente porque como pagam...
Pergunto se os professores são diferentes. Dizem que não, que o problema não é
dos professores, eles esforçam-se e não tem culpa. [...] Os colégios são diferentes,
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lá avançam mais, de duas em duas semanas fazem um mini-teste para verem
como vão, mas não se pára é sempre a avançar, são muito mais rápidos. Para o
ano a Diana vai para um colégio. Pergunto-lhe se não vai ter saudades dos amigos.
Diz sentidamente que sim (NT11).
Assim, existe a necessidade de encontrarem outros lugares, onde o ofício de aluno/a
possa ser desempenhado mais facilmente, onde pareça existir outra ordem, onde os
frequentadores sejam outros, menos perturbadores, mais próximos. Referem, então, os
colégios, onde quase só há espaço para o ser aluno, adiando-se conscientemente o
Tempo do/a Jovem. Os resultados escolares são aliciantes, não há interrupções.
A elaboração do sujeito aprendente exige que o aluno ou a aluna possuam
competências que lhes permitam saber o que é necessário colocar em marcha para
responder a exigências escolares, nomeadamente a reconhecerem que é necessário
certas formas de mobilização e de trabalho intelectual para concretizar o “métier d’élève”
(Bautier e Rochex, 1998: 35-44):
Dizem-me que (as notas) não foram boas. Tiraram as duas sete negativas. A Joana
diz que está a melhorar, que um professor lhe disse que está a levantar as notas.
Um rapaz que as acompanha diz que elas não estudam. Ele só teve duas
negativas, Matemática e História. Ele diz que às vezes nem é preciso estudar,
basta estar com atenção nas aulas. (NT4)
Existem na sala de aula determinados actos, rituais conhecidos, para prestar provas,
mostrar que se sabe, porque não chega só saber. E reconhece-se na prestação de cada
um e de cada uma a condição de aluno/a cumprida ou abandonada.
Para o aluno ou para a aluna que percebe para si a importância da escola existe uma
certa vigilância sobre si no sentido de manter comportamentos que se consideram
importantes. Estar com atenção, não chegar tarde às aulas, a participação nas aulas é
muito importante.
Muitos e muitas jovens têm consciência do que é preciso fazer para melhorar, para
fazer as coisas bem feitas: selecção dos livros adequados aos temas, tirar notas do que
é mais importante. Tudo parece ter uma ordem, um sentido, uma valoração. Parecem
reconhecer o que é comum ser avaliado mas, principalmente, sabem os pormenores que
são valorizados, ainda que não explicitados e que nem todos conhecem:
Dois rapazes e duas raparigas. Parecem estar a preparar um trabalho de grupo. É
sobre a escravatura ou o fim da escravatura, mais especificamente. As duas
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raparigas já seleccionaram os livros que acham adequados e decidem tirar notas.
(NT4).
Estão duas meninas a fazerem um trabalho no computador para Ciências. É sobre
a poluição. Dizem-me que vão fazer umas pesquisas, fazem depois um texto e um
desenho “para acompanhar” (NT31).
Na área de projecto tivemos de ler umas folhas retiradas da revista. Essas folhas
falavam sobre a poluição da água. A professora disse para quando acabássemos
de ler para tirar as coisas mais importantes e assim foi. (RE3)
O perfil do aluno/a não se circunscreve a requisitos tradicionais, como o cumprimento
de tarefas que sempre se associaram ao ser aluno/a: estudar para os testes, fazer os
Trabalhos para Casa (TPCs), estar com atenção, participar nas aulas. Hoje, as
exigências de autonomia, de criatividade requerem outras destrezas, exige familiaridade
com tecnologias e com outros formatos de si escolares que colocam ainda mais em
desvantagem os estranhos da escola.

3.2. Trajectórias para a exclusão: a banalização da estranheza
Não é raro encontrarmos jovens a acompanharem o tempo da aula com outro tipo de
actividades, para além das apropriadas. Paralelamente ao mundo da escola, ao mundo
possível de ser pensado, vamos encontrar imensas ocorrências imprevisíveis em
territórios do previsível. Os protagonistas e as protagonistas podem ser quem está
temporariamente, ou permanentemente, em dissonância com a escola, mas que têm
dificuldade em lidar com os registos antagónicos em que se inscrevem diferentes
desejos.
A atenção prende-se a outras coisas, onde se cultiva o sentido de si. E a aula
distante segue, às vezes, sem perturbação, com a ausência de grande parte de alunos e
de alunas. Mas a estranheza destes acontecimentos não se define apenas pelo seu
caracter de imprevisibilidade mas, principalmente, porque o imprevisível e o estranho se
torna banal e familiar:
A professora inicia a aula dizendo que os/as quer sentados/as e calados/as. O
rapaz que está à minha frente gosta de tocar com os pés nas costas e nas
mochilas dos colegas da frente. (...) O Carlos, no fundo da sala, puxa o cabelo, com
os dedos, para cima. Os colegas riem-se. (NT11).
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Durante o diagrama o Rui mostra várias vezes aos colegas a lesão numa perna
que fez durante um jogo de futebol. O Fernando espreme borbulhas de uma perna.
A Ana, numa carteira encostada à parede, vira-se de costas para a professora e
volta-se de frente para a turma (NT18).
É o comum prolongamento do mundo do/a jovem até às salas de aula, um
prolongamento que, para os jovens e para as jovens, faz parte da sua forma de estar na
escola, inseparável, mesmo quando a solenidade do momento o poderia exigir. O mundo
do/a jovem acaba por fazer parte dos quotidianos da escola:
À l’interieur même de l’établissement, la vie privée des élèves a conquis un droit de
cité et s’affiche tant dans les choix vestimentaires que dans la façon d’ocuper les
entre-cours, voire de mener plus ou moins ostensiblement une vie de couple
(Rayou, 1998: 13).
Os mundos privados parecem ter uma outra expressão e existem mesmo naqueles
lugares que se procuram preservar da intrusão da estranheza. Uma aluna do 9º ano,
preocupada com a escola, apresenta-nos um registo onde manifesta a dificuldade em
resistir a ocorrências simultâneas com o tempo das aulas. Não existe a separação que
indicia a solenidade. As vidas, os amores, as amizades acontecem ao mesmo ritmo que
nos intervalos, nos recreios.
Depois tive estudo-acompanhado, onde o Mário não parou de me provocar por
olhares, enquanto estava à beira da stôra, eu bem tentava não olhar, mas era difícil
resistir». «Quando fomos para a aula de Matemática o Fábio insistiu para eu ficar à
beira dele na mesa e quem estava mesmo à minha frente? O Mário é claro. Ele
pousou a mão em cima da minha mesa e eu agarrei no meu elástico para lho tirar e
começámos a puxar, ele de um lado e eu de outro (RE33).
O momento da aula é também de encontro com os outros. Os objectivos que
constituem este momento são de natureza híbrida:
Algumas alunas chegam atrasadas. A Fátima do Bairro é uma delas. Vai tirando da
mochila os cadernos, o livro de História e uma T-shirt que entrega a uma colega da
carteira ao lado. Alguns alunos e alunas estão a aula inteira sem tirar a mochila de
cima da mesa. Escrevem nos cadernos apoiados nas mochilas ou nem sequer
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escrevem ficando a aula inteira com as mãos em cima da mochila que parecem
prontas a fechar para sair. A rapariga que recebeu a T-shirt tem em cima da mesa
um leitor de CDs, um telemóvel e dois CDs. De vez em quando algumas raparigas
olham os telemóveis e teclam qualquer coisa (NT32).
Às vezes parece que se começa a aula à espera que acabe. A mochila, instrumento
específico da actividade escolar, é a guardadora da figura do/o aluno/a. Contida ali, a
figura teima em não sair. O fecho, quase fechado da mochila, mostra pressas íntimas de
sair. Pouco se faz, até mesmo para fazer de conta que se faz.
Os prolongamentos de mundos exteriores, do mundo do/a jovem são cada vez mais
visíveis no quotidiano da sala de aula. A par dos objectos próprios ao trabalho escolar,
existem vivos e brilhantes, bem perto, o leitor de CDs, o telemóvel, os CDs das músicas
preferidas. Ligações significativas a outros lugares. O telemóvel tem destaque, sempre
de mostrador à vista, sempre ligado. Qualquer coisa importante pode acontecer. É
preciso manter o contacto, manter aberta a ligação. É preciso estar sempre a comunicar,
a receber e a enviar mensagens. O tempo assim anda mais depressa. A aula decorre lá
longe. Ninguém se manifesta, nada é estranho.
A sala de aula parece quase constituir um quadro fatal do absurdo. O excesso das
imagens provoca obscuridades e aquilo que parece ser uma absurda convivência
acontece:
Sento-me no fundo da sala. Hoje um grupo vai apresentar um trabalho sobre o
crash bolsista e sobre o New Deal. O grupo corre ruidosamente para a frente. Tudo
parece desorganizado. Um rapaz escreve o que está escrito num papel e que
supostamente é o que a colega oralmente está a apresentar aos colegas da turma.
A turma parece no entanto alheada do que se diz e quase ninguém liga aos que os
colegas dizem. Ao lado daquela apresentação sobre o New Deal outras
representações se distribuem nos interstícios criados subjectivamente. São as
brincadeiras amorosas, são os telemóveis sempre de visor visível. As mensagens
podem chegar a qualquer momento. São os materiais que ganham importância
porque permitem outra vivência do momento da aula, porque permitem interacções
alternativas sentidas, são os cabelos que se desembaraçam, as janelas que
assomam às cabeças, o exterior que vinga no interior, invasor. E a apresentação
continua. O professor percebe que as coisas estão no ar que a política de nova
distribuição não está a ser percebida. Por momentos parece perder a paciência.
Explica ele. O grupo que do lado de lá apresenta olha o lado de cá, os outros
colegas, e a partir dali produzem outros entretenimentos, outras animações. Uma
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rapariga do grupo que está a apresentar vem de cinco em cinco minutos ao lugar
ver se recebeu mensagens. A aula está a terminar. A rapariga do telemóvel respira
de alívio. Já não tem que apresentar hoje (NT25).
Aqui não parecem existir dilemas ou tensões entre mundos, não se fazem escolhas
dolorosas. A estranheza vive-se sem sacrifícios aparentes.
Apesar de, em situações deste carácter, serem mais visíveis estas formas de
expressão, em aulas com propriedades mais tradicionais vamos encontrar momentos de
profunda ausência de sentido no trabalho escolar, como no caso da Teresa do 9º ano:
’tou agora na aula de Físico-química a apanhar uma grande seca. Estamos a falar
do movimento rectilíneo uniforme. Está quase a tocar... Tocou!!! Heee!!! (RE17);
estou agora na aula de Geografia, só me lembrei agora de te escrever....”sorry”.
Estamos a falar da actividade piscatória. Enfim, uma seca daquelas bem dadas
(RE17).
Usa-se uma terminologia cuidada, escolar, adequada, irónica. O que significam estes
momentos assim ditos? Como compreender esta escola assim descrita através dos
termos, dos estilos de escrita apenas permitidos pela própria escola? Como não pensar
na ironia que esta aluna também parece compreender, de usar as palavras cuidadas da
escola para criticar o não sentido dessa mesma escola?
Estas referências explícitas aos saberes escolares, in loco, remetem-nos algumas
para considerações de Michel Develay. Segundo este autor, existe uma necessidade de
inscrever os saberes numa pedagogia que contemple situações de apropriação desses
saberes, mostrando que os saberes são vivos (Develay, 2000). Ora, se essa apropriação
não se verifica o que resta neste território difícil de inconciliáveis que é a escola? Às
vezes resta o entusiasmo da perdição, do brincar com as próprias falhas, com os
próprios impossíveis de realização. Um aluno do 7º ano reage assim à sua prestação:
O rapaz (7º ano) que está à minha frente levanta os braços e diz com grande
entusiasmo após a correcção de exercícios sobre as propriedades: “Yes!!! Tenho
tudo errado!” (NT11)
Está perdido para a Matemática, para pensar o mundo a partir de uma pureza das
formas? E ficamos a pensar nos braços levantados por motivos que acharíamos
impróprios, absurdos.
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Entre o sofrimento e a fuga que é uma fuga à ausência de sentido, muitos e muitas
jovens limitam-se a cumprir o papel sem correr riscos, talvez porque desconhecem os
riscos que poderiam correr. Tudo parece estar disperso, longínquo, sem sentido:
Hoje, no 9º C, é dia de entrega de testes. Alguns estão ansiosos. Pedem
frequentemente ao professor que entregue os testes, que não os faça sofrer. Não
houve notas muito boas. O professor adverte que eles se limitam a decorar o que
está no livro e que houve coisas que foram discutidas nas aulas a que eles não dão
importância. Tocou para sair, a aula era só de 45 minutos. Já ninguém ouve o
professor. Os das mochilas em cima da mesa são os primeiros a saírem da sala
(NT32).
Mas existem casos de alheamento total, de vazio sem possibilidade de criação. Tudo
parece acontecer longe. Não se sabe a matéria, anda-se à deriva:
A Olga (prof.) entrega os testes e fala sobre os resultados apresentando
percentagens. O Sérgio teve muito insuficiente. Reparo que respondeu a muito
pouco. O colega da frente com a mesma nota só escreveu duas linhas. A Olga
comenta que para agravar a situação não fizeram o trabalho para apresentarem à
turma. Pergunto ao Sérgio qual era o tema. Não se lembra e vai perguntando aos
colegas qual era o tema dele. Pergunto-lhe qual era a matéria do teste. Diz que não
se lembra, que não estudou. Pergunto se tinha a ver com as ditaduras. Diz que sim.
No decorrer da aula percebo que não podiam ser as ditaduras, e que era a matéria
anterior (NT21).
Embora a escola exista em projecto, e pressuponha que quem a frequenta esteja
também em projecto, depara-se com a existência de figuras que não estão voltadas para
o futuro (McDonald, 1999), pelo menos para aquele futuro que ajuda a dar sentido à vida
na escola, ao trabalho escolar, aos saberes, à avaliação.
4. CONCLUSÃO
Apesar de existirem redutos onde se procura com todo o esforço perpetuar, por exemplo,
a categoria de aluno/a, o ser jovem impõe-se com intensidade, tornando a escola um
espaço social, onde “culturas juvenis e cultura escolar se confrontam e os jovens

155

01. Debates Contemporâneos: Jovens Cientistas Sociais no CES

navegam entre as duas” (McDonald, 1999: 5)59. Nesta escola, em particular, as tensões
entre as duas culturas assume proporções intensas. As expectativas da escola, como da
sociedade, continuam claras em desejar aluno e a aluna projectados/as, ou o indivíduo
definido em termos de trajectória, sempre em evolução.
Encontram-se dois desejos que existem em contradição e que exprimem mais
vivamente aquela tensão que se tem vindo a anunciar entre o mundo da vida e o mundo
da escola. O mundo da vida integra o mundo do ser jovem e suas urgências quotidianas
de nada deixar escapar. O mundo da escola, assumindo uma cultura de projecto, integra
o ser aluno também projectado e não admite interferências. Aliás, como refere Manuel
Matos “o mundo da vida fica identificado com uma categoria menor de existência, uma
forma larvar e provisória, cujo sentido é o de se opor à “verdadeira” condição de “aluno”
de quem se espera que, para o ser, saiba recusar, justamente, os apelos do mundo da
vida” (Matos, 2002: 130-131). Outros mundos exteriores ao da escola acabam por ser
legíveis apenas através dos quadros de referência da escola.
A figura de aluno/a desejável entra em conflito com outros objectos de desejo de
jovens, figuras indesejadas pela ordem escolar que impedem a constituição da nervura
do aluno. Esta última figura aparece agora liberta de papéis tradicionais, busca
criativamente e incessantemente o seu verdadeiro eu através de um conhecimento de si,
do domínio de si e do cuidado de si (Gomes, 2001). Claro que nem todos os/as jovens
conseguem reverter em seu favor esses processos de maior liberdade e autonomia,
desenvolvendo então formas de ser para se tornarem menos assinaláveis e visíveis. As
exigências para o indivíduo se definir pela trajectória e não pelo lugar que ocupa
(Ehrenberg, 1995) desprotegem os indivíduos que experimentam identidades colectivas,
por exemplo, pressionando-os a estarem constantemente em movimento, criativamente
em busca do Si, sempre em mudança.
O aluno e a aluna devem, então, desenvolver a criatividade e a auto-estima,
promovendo-se a sua libertação dos papéis, supostamente, mais tradicionais, mas
tornando-os expostos (Dubet, 1994), na medida em que se dissimula aquilo que afinal
constitui a medida. Ora, se aqueles e aquelas que cultivam uma relação de proximidade
com a escola conseguem tirar proveito dessas novas modalidades, a condição dos
estranhos agrava-se, na medida em que se torna mais fragilizada e tornando os
estranhos mais facilmente identificáveis.
São predominantemente raparigas, algumas de classe média baixa e outras de
grupos sociais mais desfavorecidos, quem mais admite a opção pelo sacrifício radical de
59

Traduzido do original: “the secondary school is a social space where a youth culture and a school culture
confronte each other, young people navigating between the two” (Mc Donald, 1999: 5).
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uma das partes, ou de um dos mundos, indo esta ideia ao encontro que Fonseca, Araújo
e Magalhães (2003) já afirmaram sobre o facto de as raparigas, mesmo que
posteriormente não o mobilizem em seu favor, terem ligações à escola mais frequentes,
mais duradouras e positivas. Para este grupo, a componente sacrificada é aquela que
consideram prejudicial ao sucesso na escola. Garante-se a aproximação ao mundo da
escola através do afastamento de outros mundos que se percebem como perigosos e
adiam-se outras experiências. O mundo vivido é aqui o mundo da escola. O sacrifício
alimenta-se de certezas projectados, de futuros que se consideram guardados e
garantidos pelo projecto da escola: um diploma, um emprego. Neste caso, encontra-se a
consciência de que existem pertenças mais favoráveis ao sucesso na escola do que
outras e de que existem mundos mais desejados e desejáveis. Estes e estas jovens
percebem isso e perseguem pertenças favoráveis ainda que haja perdas de si, enquanto
jovem, por exemplo, para se identificarem e serem reconhecidos pela escola e, afinal,
pela sociedade. O afastamento também se faz em relação a quem é representante de
mundos da vida e mais reconhecidos enquanto estranhos da escola. Neste esforço, há a
construção de si enquanto aluno/a, mas igualmente enquanto sujeito que se apropria dos
saberes escolares de modo a tornarem-se significativos. Acabam por desenvolver,
muitas vezes, mais uma relação epistémica com o saber do que identitária, muito mais
presa a uma relação do sujeito com o acto de aprender do que ao sentido do saber
adquirido por referência à história pessoal do sujeito (Bautier e Rochex, 1998).
A já referida conflitualidade entre o ser jovem e o ser aluno/a também é percebida por
jovens que, assim, adiam tempos impossíveis de adiar, reconhecendo benefícios na
opção pelo projecto da escola. Argumentam que este sacrifício, do qual têm consciência,
lhe trará recompensas. Sofrem, então, para o seu próprio bem (Dierkens, 2002).
A espiação sobre si, o self-control, é exercida de modo a construir a figura ideal,
excluindo perturbações. A performance é um processo diário e cuidado, estético, não
permitindo interferências de figuras estranhas que constroem a sua subjectividade contra
a escola (Dubet e Martuccelli, 1996). Aqui há um acordo sobre a importância da escola e
sobre a protecção de lugares sagrados, associados ao aprender, e sobre a visão da
escola que muitas vezes se reduz à sua função certificadora (Bautier e Rochex, 1998).
A par destes percursos e experiências encontram-se outras onde se recusa o
abandono do mundo da vida e de mundos juvenis que atravessam os espaços mais
sagrados da escola, como a sala de aula. Optam estes/as jovens pelo investimento no
conhecido, naquilo que é aparentemente menos arriscado. Escolhem mundos
significativos, do ser jovem, por exemplo, que se estendem ao centro da escola e aqui,
onde menos se espera, as estranhezas imprevisíveis acontecem, marcadas pelo
carácter banal que adquiriram. Destaca-se a ausência física e cognitiva de muitos e de
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muitas jovens e a precariedade da relação pedagógica, onde a possibilidade de se
alterar a situação não está prevista, nem é reclamada por nenhuma das partes – jovens
ou professores/as que não têm expectativas mútuas.
A escola debate-se, então, com modalidades e sentidos de justiça diversos e
contraditórios que decorrem da diversidade de sujeitos que hoje a frequentam,
desactualizando a figura principal da justiça na escola: a igualdade de oportunidades
(Dubet, 2004). Os grupos sociais mais desfavorecidos sofrem, então, de modalidades e
princípios de justiça mais abstractos e sofrem de novos tipos de desigualdade,
nomeadamente dos novos discursos em torno da autonomia e da responsabilidade
individual. A oferta igual, em que a desigualdade que existe é legítima (Dubet, 2004),
ignora as diferentes formas de relação com o saber, os diferentes projectos ou mesmo a
sua ausência.
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TERESA CARDOSO
INTERACÇÃO VERBAL EM CONTEXTO PEDAGÓGICO PORTUGUÊS: POR CAMINHOS DE ACÇÃO E
REFLEXÃO EM DIDÁCTICA DE LÍNGUAS60

Resumo: Neste texto apresenta-se um olhar específico sobre a interacção verbal, tema que tem
sido privilegiado em várias áreas científicas, nomeadamente na didáctica de línguas. A partir
desta abordagem, exploram-se caminhos de acção e reflexão acerca daquela temática, incidindo
sobre os trajectos delineados no contexto pedagógico português, em particular nas situações de
aula de língua materna e estrangeira. Assim, no breve percurso meta-analítico que se pretende
retratar deste conhecimento, salientam-se aspectos de caracterização geral e de enquadramento
teórico e metodológico. Articulam-se, ainda, os respectivos contributos e implicações, cujas
potencialidades são interpretadas. Retomam-se, finalmente, os principais traços perspectivados
deste campo de estudo, numa tentativa de antecipar alguns desenvolvimentos futuros.
Palavras-chave: interacção verbal, didáctica de línguas, aula de línguas, meta-análise qualitativa,
mapeamento

1. INTRODUÇÃO
No mundo actual, de natureza plural em termos sociais, culturais, linguísticos, de grande
diversidade e marcado por uma forte mobilidade também esta social, para além de física,
geográfica, virtual, não será difícil perceber o lugar, de destaque, que nele ocupa a
comunicação. De facto, é quase, se não de todo, impossível imaginar a “modernidade
líquida” a que Bauman (2000) se refere sem comunicação, onde capitais e pessoas
fluem,

auto

e

hetero

60

definindo-se

Como citar este artigo: Cardoso, Teresa (2008), “Interacção verbal em contexto pedagógico português: por
caminhos de acção e reflexão em didáctica de línguas”, e-cadernos ces, 1, 161-174. Acedido em [data],
http://www.ces.uc.pt/e-cadernos
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Com base noutros autores61, tenho vindo a afirmar que a comunicação se reveste hoje
de uma crescente importância visível em diferentes campos da nossa vida. Trata-se,
claramente, de uma vasta temática na qual se podem distinguir aspectos específicos
distintos que, pela sua pertinência, têm vindo a interessar redes e comunidades de
aprendizagem e de conhecimento, quer ao nível de práticas e políticas sócio-educativas,
quer ao nível da própria investigação e da gestão das suas agendas, em particular no
âmbito das Ciências Sociais e Humanas (CSH).
Neste contexto, é legítimo questionarmo-nos sobre o papel, aliás, sobre as funções
que a comunicação desempenha, ou pode desempenhar. Importa, ainda, conhecer as
implicações deste fenómeno, sobretudo no domínio da educação em línguas, não só
para tentar encontrar e dar resposta aos desafios que nos são lançados, por realidades
novas, diversas, em permanente mudança, mas também para fomentar o diálogo
interdisciplinar, tão necessário em termos científicos, e a intercompreensão, afinal
incontornável num dia-a-dia que se torna cada vez mais global.
São finalidades como estas que acabo de elencar que professores e investigadores
em Didáctica, nomeadamente em Didáctica de Línguas (DL), têm vindo a perseguir,
assumindo para matéria de reflexão e análise aqueles processos complexos, a que estão
atentos e nos quais estão envolvidos. Com efeito, no mesmo campo de estudo, aliam-se
duas dimensões inerentes à investigação social, uma criativa, de produção de
conhecimento, e outra interventiva, de actuação na sociedade e, neste caso, mais
especificamente, de actuação na sala de aula de língua (cf. Araújo e Sá, 2000).
Por sua vez, neste nível micro de intervenção, a língua – materna ou estrangeira –
adquire um duplo estatuto: é simultaneamente o meio e o objecto da interacção, ou em
sentido lato da comunicação, sem a qual certamente não haveria ensino nem
aprendizagem. Reconheço, pois, com Coelho (2001: 38) que:
a relevância da comunicação verbal no processo de transmissão e aquisição
de saberes é um dado incontestável que se impõe […] pela força da percepção
intuitiva que dele têm todos quantos alguma vez estiveram envolvidos em tal
processo, em contextos institucionais ou não.
Alertada para esta inevitabilidade, de se recorrer à comunicação em toda e qualquer
actividade humana, de que os acontecimentos pedagógicos não constituem excepção,
impunha-se confirmá-la, também porque se pressentia existir um número considerável

61 Entre os quais, Bakhtin (1977) – a quem se atribui a concepção dialogal do homem e da linguagem – ou
Santos (2002) que se refere à “sociedade de comunicação e interactiva” (p.6) em que vivemos.
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de estudos portugueses sobre o tema em DL, cujo conhecimento se encontrava por
sistematizar62. Assim, num quadro epistemológico e institucional muito concreto, emerge
um arrojado projecto de investigação que culminou na publicação de vários artigos,
numa tese de doutoramento (financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia) e
no registo de uma patente. Arrojado por esta encomenda ter sido confiada a uma jovem
investigadora em CSH, a autora deste texto. E, também, por não haver no nosso país
uma tradição (pelo menos que esteja consolidada) em estudos de meta-análise, muito
menos de índole qualitativa como aquela que realizei e que aqui apresento. Para este
facto adverte-nos Lima (2003) quando afirma que os “trabalhos produzidos sobre o
“estado da arte”, bem como as sínteses críticas ou os ensaios de metainvestigação
sobre diferentes domínios e áreas temáticas das pesquisas em educação são, em geral,
tão úteis e apreciados quanto de difícil, e ainda de [...] arriscada, realização” (p.7).
2. SOBRE A INTERACÇÃO VERBAL
Sendo a comunicação um processo tão vasto quanto vital, como aliás já mencionei, não
se teve a pretensão de o analisar na generalidade; pelo contrário, sentiu-se antes a
necessidade de o circunscrever. Deste modo, a opção recaiu sobre um traço distintivo da
comunicação, muitas vezes seu sinónimo, a interacção.
Mas porque a interacção é um tópico igualmente amplo63, seleccionou-se para
enfoque da meta-análise que efectuei a investigação centrada na interacção verbal. Esta
escolha afigurou-se tanto mais acertada quanto o número de estudos realizados acerca
deste elemento particular da comunicação ser elevado. Ou seja, privilegiou-se a
importância, inicialmente pressentida e confirmada no final do meu estudo, que a
investigação nacional em DL atribui à interacção verbal, não só como objecto
preferencial de análise mas ainda como suporte metodológico de grande utilidade ao
nível da reflexão e das práticas profissionais, quer pedagógicas, quer investigativas. Por
outro lado, consideraram-se os contributos que esta temática tem vindo a proporcionar
para a educação em geral (sobretudo devido à transversalidade que assume nas várias
áreas curriculares) e em particular para o ensino de línguas, num entendimento
consentâneo com políticas de âmbito internacional e europeu (cf. por exemplo, neste
caso, decisões emanadas do processo de Bolonha para o ensino superior, as quais
ainda hoje estão presentes em agendas educativas).

62

Esta percepção e a necessidade de desenvolver um tal trabalho de sistematização decorreram de uma
análise que Isabel Alarcão encetou e divulgou em 1999 sob o título “Interacções em Didáctica das Línguas”
(p.15-30).
63
Basta pensar, por exemplo, nos diferentes tipos que existem, entre os quais a interacção não verbal e
para-verbal de que os trabalhos de Clara Ferrão-Tavares constituem uma referência.
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Não menos relevante nesta decisão de delimitar o espectro da meta-análise à
interacção verbal reporta-se ao que se estimou serem no domínio da educação em
línguas as suas futuras aplicações e o seu público potencial, a saber, investigadores,
estudantes universitários e professores dos vários níveis de ensino do sistema escolar
português. De facto, num contexto de formação reflexiva (inicial e contínua), que
privilegia a investigação em sala de aula de línguas, a interacção verbal foi recentemente
identificada como área prioritária de intervenção (cf. Andrade & Araújo e Sá, 2002).
Importa, portanto, consciencializar, investir e apostar num trabalho de formação
consistente nesta valência que per se “não pode ser concebida como uma simples soma
de produtos linguísticos mas antes como um processo e uma interacção social,
psicológica e linguística que possui uma estrutura interna passível de ser analisada”
(Alves, 2002: 31).
Assim, em suma e decorrente dos motivos expostos, estabeleceram-se como
grandes finalidades para este estudo de cariz meta-analítico concorrer para (i) favorecer
o ensino-aprendizagem e a formação de professores (FP) de línguas, numa estreita
articulação com a esfera das práticas, e (ii) dar visibilidade às experiências académicas
deste terreno científico, evitando os seus desperdícios, principalmente os da chamada
literatura cinzenta que por não ser publicada tende a ficar esquecida. Estes objectivos
gerais foram então perseguidos a partir do tema específico da interacção verbal em aula
de línguas (IVAL) com o intuito de contemplar os três pólos de actuação da DL, nas suas
vertentes curricular, profissional e investigativa (cf. Alarcão, 1994). Ou, revisitando a
noção de “tríptico didáctico” (idem), integraria as referidas dimensões em discursos
teóricos, praxiológicos e utópicos sobre a IVAL, por sua vez fundamental como campo de
observação e experimentação da língua e como factor de conceptualização do que é
saber e aprender uma língua.

2.1 O contexto português
Os argumentos apresentados até ao momento parecem não pôr em causa que a
IVAL tenha sido o objecto seleccionado no panorama nacional para a meta-análise que
realizei. Delimitado geograficamente ao território português, por razões de acessibilidade
aos textos e proximidade para eventuais contactos com os respectivos autores64, o
estudo foi ainda situado temporalmente em duas décadas, no período que medeia entre
1982 e 2002. Justificando, agora, a definição destas balizas temporais, indica-se que foi
em 1982 que a obra pioneira de Emília Ribeiro Pedro – O Discurso na Aula. Uma análise
64

O que efectivamente veio a acontecer, embora apenas por correio (nalguns casos electrónico).
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sociolinguística da prática escolar em Portugal – foi publicada. De certo modo, este livro
impulsionou a investigação sobre a interacção verbal e atesta o seu relevo. Leia-se, por
exemplo, a partir da constatação, no prefácio à segunda edição, de que “muito continua
ainda por fazer neste domínio, apesar da profícua bibliografia, oriunda, infelizmente,
quase em exclusivo de outros países”, a sugestão de que “valeria a pena, entre nós,
intensificar os estudos e a investigação sobre os diferentes aspectos da interacção
verbal na sala de aula, pois, como disse, é de facto aí que tudo, todo o intercâmbio
pedagógico, de facto, acontece” (Pedro, 1992: 23). Esta intensificação verificou-se, tal
como pude observar, sobretudo a partir de 1996 (registando-se o pico máximo em 2000).
Já o ano de 2002 coincide com o início da minha investigação, por ter sido indispensável
garantir a estabilização do corpus sem comprometer o trabalho que entretanto viesse a
ser desenvolvido.
Uma vez determinados os crivos a utilizar no meu trabalho de “garimpagem”65,
incluindo a definição de descritores, encetei a pesquisa bibliográfica. Esta tarefa veio a
revelar-se algo morosa e árdua pelas dificuldades e falhas encontradas em muitos dos
sistemas documentais e bases de dados consultados, facto que ditou que tivesse de
confrontar os investigadores em didáctica com trabalhos em IVAL, no sentido de validar
a lista de textos localizados a priori66. O final de todo este processo culminou num
corpus constituído por doze textos de provas académicas e trinta e duas publicações,
perfazendo quarenta e quatro documentos, discursos primeiros que meta-analisei na
íntegra.
Tendo em conta o destaque que a metodologia adoptada veio a alcançar no meu
estudo, também pelo facto de ter configurado um modelo inédito de meta-análise
qualitativa, justifica-se que lhe seja aqui concedido algum espaço; faço-o a seguir.
3. SOBRE O MÉTODO E A METODOLOGIA
A meta-análise é uma prática relativamente recente e surge como resposta credível e
promissora para a convergência da informação de um ou de múltiplos estudos empíricos,
“making the process of reviewing a research literature more a science than an art” (Cook
et al., 1994: viii). Esta é, sem dúvida, uma das suas maiores potencialidades que,

65

Para invocar a metáfora de Mitsuko Antunes (referida por Pimentel, 2001: 180), que tão bem se aplica às
etapas que antecedem um trabalho de índole meta-analítica.
66
Aproveito para renovar publicamente o meu agradecimento a todos os autores que contactei e que
amavelmente me responderam, facultando-me, inclusive, nalguns casos, alguns dos seus textos a que de
outro modo não teria tido acesso.
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contudo, parece não atrair muitos investigadores na área da educação67. Em parte,
porque provavelmente continua a estar muito vincada a assumpção de paradigmas
quantitativos a este método. No entanto, esta tendência originária tem sido
complementada, caminhando-se progressiva e presentemente no sentido da inovação
quanto à utilização da meta-análise, extrapolando-a da descrição para a explicação,
incorporando dados qualitativos, através de técnicas narrativas ou interpretativas, por se
considerar que a podem reforçar.
Foi este o entendimento a que atendi ao criar um meta-modelo de análise do
conhecimento, o MAECC® que apliquei à investigação portuguesa em IVAL. Este
esforço de inversão da lógica meta-analítica mais comum traduz um dos contributos da
minha (meta) investigação no contexto de usos inovadores da meta-análise,
designadamente no quadro de um paradigma emergente de ciência (cf. Santos, 2002),
ou, evocando outros autores, um paradigma de complexidade (cf. Morin, 1991) em que a
metodologia deve progredir ao mesmo ritmo que a investigação (cf. van der Maren,
1996).
Aliás, a dialéctica que estabeleci entre a metodologia que estava a desenvolver e a
investigação que ia realizando foi muito profícua. Permitiu-me superar aspectos técnicos
estimulantes e desbravar um novo terreno metodológico, num processo dinâmicointeractivo em que o desenho do referido modelo e a sua evolução foram sendo
sugeridos pelo quadro teórico-conceptual que ia construindo e pelos “ecos de analogia”
(cf. van der Maren, 1996) que iam ressaltando da análise do corpus. A configuração final
do Meta-modelo de Análise e Exploração do Conhecimento Científico® assenta no
método de E-R (entidade-relacionamento) e é apoiada informaticamente por uma base
de dados MS-Access concebida para este efeito; ao nível dos procedimentos
metodológicos combina a análise documental e a análise de conteúdo, às quais
acrescem por fim a análise interpretativa.
Desta última fase da investigação exploratória resultou o meta-conhecimento em
IVAL que me permitiu, por sua vez, confirmar a relevância deste tema e concluir que o
seu estudo em Portugal tem vindo a cumprir um papel fundamental na construção do
conhecimento didáctico. Porém, quais são os contributos para este desenvolvimento?
Apresento-os na próxima secção, onde a essência da interpretação meta-analítica se
reflecte, divulgando não só tópicos e termos-chave mas também traços dominantes e
característicos dos trabalhos estudados.

67

Pelo menos não em Portugal, já que atendendo à pesquisa efectuada, necessariamente menos exaustiva
do que a realizada para a constituição do corpus de análise, e salvaguardando as eventuais omissões
involuntárias, inerentes a qualquer catálogo documental, não encontrei uma única referência a esta técnica.
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Considerando a Didáctica, entendida num sentido lato, a matriz científica dos estudos
meta-analisados, pressupõe-se que estes acompanhem a sua história. Eventualmente,
outros estudos, com diferentes enfoques que não a IVAL, mas igualmente desenvolvidos
neste espaço disciplinar, poderão assumir, muito, ou pouco, esta vertente de progressão
ou mudança evolutiva. O que parece não suscitar dúvidas é o facto de qualquer estudo
ser configurado e, ao mesmo tempo, concorrer para configurar o território dominante em
que se move. Neste sentido, ao descrever o resultado da meta-análise e exploração do
conhecimento científico em IVAL estarei em certa medida a (re)escrever uma parte do
percurso da DL, mapeando-o ao longo das duas décadas que coincidem com o
respectivo

aparecimento

e

afirmação

científica,

reconfigurando

saberes

e,

simultaneamente, produzindo conhecimento a um nível meta. Até porque “em toda a
parte, o olho que vê procura e encontra o tempo: a evolução, a formação, a história. Por
trás do que está concluído, transparece, com excepcional evidência, o que está em
evolução e em preparação” (Bakhtin, 1992: 247).

4.1 Meta-conhecimento em IVAL
Nos parágrafos seguintes exponho, então, um balanço integrado do metaconhecimento construído a partir da meta-análise dos trabalhos de investigação em
IVAL. Um olhar globalizante, de síntese retrospectiva, sobre a evolução que era
fundamental traçar de saberes específicos que emergiram e que se consolidaram em
Portugal entre 1982 e 2002, tanto mais que “given the cumulative nature of science,
trustworthy accounts of past research are a necessary condition for […] knowledge
building” (Norris & Ortega, 2000: 422).
Estruturo este olhar em função das respostas que pude elaborar para as minhas
perguntas de investigação, que a seguir retomo.
– Quais são os contextos de criação da investigação portuguesa em IVAL nestes vinte
anos?
A organização cronológica dos trabalhos identificados ditou a restrição do período
circunscrito, já que o primeiro estudo data de 1985. Também o contexto nacional se
reduziu, em termos geográficos, às Universidades de Aveiro e do Minho, de onde
emanam linhas de pensamento complementares, protagonizadas, respectivamente, por
onze e seis investigadores, na sua maioria académicos, docentes do Ensino Superior
Universitário, os dezassete autores dos estudos meta-analisados.
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Relativamente ao objecto de análise neles seleccionado, a IVAL, recordo que se
trata de um fenómeno de natureza complexa e mutável, susceptível de ser interpretado
sob vários prismas. Cientes deste traço que classifico de caleidoscópico, aqueles
investigadores detalham em cada estudo a imagem que nele se propõem observar.
Consoante a quantidade e o tipo de lentes usadas, assim a interacção verbal aparece
menos pormenorizada, ou mais, desde níveis micro a níveis macro de análise, que se
podem inserir numa tipologia temática que a meta-análise evidenciou: discurso do
professor e da aula, gestão da palavra, interacção verbal, comunicação, relação
pedagógica, aula e formação de professores.
Paralelamente surgem constantes e variações teóricas, nas quais se articulam
noções

basilares,

de

áreas

científicas

distintas

mas

afins,

salientando

uma

representação da DL, e da sua relevância nos contextos educativos, enquanto disciplina
construída na intersecção das ciências da linguagem, da educação e das ciências
sociais. Neste referencial sobressai uma influência anglófona, que incide no
enquadramento da interacção verbal, de acordo com a preponderância da instituição do
Minho.
No que concerne ao tipo metodológico, pese embora o facto de ser o item mais
esquecido pelos investigadores, demarcam-se também constantes e variações, de índole
qualitativa. Mais precisamente, de tipo descritivo e etnometodológico, por vezes
completadas por outras de cariz quantitativo numa tentativa de articulação entre as duas
perspectivas. Os procedimentos metodológicos, pelo contrário, são bastantes vezes
referidos e discriminados. Designadamente, os que dizem respeito à análise dos dados,
onde sobressai a análise de discurso.
Em relação aos objectivos que movem os autores não há dúvidas, segundo o que
mencionam, de que as suas preferências recaem sobre finalidades descritivas, no
sentido de compreender para diagnosticar e intervir na prática profissional pessoal.
Metodologicamente, esta opção é congruente com o tipo de investigação que
desenvolvem e que pensam desenvolver. Isto porque, nas suas sugestões, em que
expressam a intenção de dar continuidade aos trabalhos iniciados, apostam, acima de
tudo, em conteúdos pouco, ou nada, descritos. Ora, tal é consonante com a abordagem
investigativa em Didáctica, e, num sentido mais lato, com o próprio campo em que se
visa compreender para intervir.
Ao aumento significativo de estudos a partir de 1996, que até 2002, inclusive, quase
triplicou, corresponde uma maior diversidade na categoria profissional dos autores, num
reflexo de realidades recentes e crescentes ao nível da investigação científica,
associadas sobretudo à instituição de Aveiro: emergem, durante esta época, os
professores em contexto académico e os professores mestre (cf. Alarcão et al., 2004).
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Em menos de metade dos estudos participam, igualmente, professores da escola, em
formação inicial e/ou contínua. Neste caso, podem desempenhar cumulativamente as
funções de orientador da prática pedagógica. No entanto, quer numa situação, quer
noutra, a sua intervenção nas comunidades de produção do conhecimento em IVAL é
diminuta. E, dificilmente assume contornos decisivos, visto que a responsabilidade sobre
a investigação continua a pertencer quase exclusivamente aos docentes do ensino
superior universitário, tendência que somente nos últimos anos começa a ser
contrariada.
– Quais são os contextos de circulação definidos para esta investigação?
Conjugando a informação de que a pesquisa tende a estar quase unicamente a cargo
dos docentes do ensino superior universitário com o facto de os formatos de publicitação
dos estudos conferirem pouca visibilidade à pesquisa meta-analisada, parece não ser
abusivo afirmar que também as redes de circulação deste saber são restritas; dependem
de ambas as filiações institucionais da IVAL (Universidades de Aveiro e do Minho).
Ainda que as publicações sejam em maior número, nem sempre se encontram
facilmente acessíveis, isto é, o impacto dos estudos acaba por se restringir muitas vezes
ao seu locus de produção. Deste modo, não é surpreendente que os autores justifiquem
a realização da investigação invocando principalmente motivos relacionados com a
prática profissional (pessoal).
– Quais são os contributos científicos que dela se podem derivar?
Da meta-análise das imagens caleidoscópicas da IVAL em contextos educativos
resultam, entre outros, contributos (conceptuais, instrumentais e práticos) e implicações
(na didáctica profissional) que retomam, quase na íntegra, os temas tipo dos objectos de
análise, a saber, para relembrar, discurso do professor e da aula, gestão da palavra,
interacção verbal, comunicação, relação pedagógica, aula e formação de professores.
Portanto, de uma maneira geral, os vários estudos estão interligados por uma
coesão e constância temática que se verifica ao longo das várias etapas do processo de
investigação. No dizer de Coelho (2001), esta constatação “situa-se, obviamente, num
plano de generalização tendo em linha de conta os resultados das investigações
produzidas nas suas constantes mais marcantes, pelo que nunca será de excluir a
possibilidade da ocorrência de variações” (p.58-9).
Aliás, a própria co-existência de variações atesta a já aludida complexidade do
fenómeno estudado que se reveste de versatilidades que são perceptíveis, por exemplo,
nas flutuações de cada tópico, no âmbito dos diferentes aspectos focados – objectos e
categorias de análise, conceitos, resultados, sugestões de intervenção didáctica.
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Quanto aos resultados, os investigadores portugueses não se limitam a corroborar
saberes prévios, uma vez que vão, também, consolidando a esfera da IVAL com
conhecimentos novos, introduzidos mediante nomenclatura ou significações próprias. A
esta terminologia específica os autores cujos trabalhos meta-analisei acrescentam ainda
algumas conclusões inovadoras, para além de instrumentos de análise renovados que
podem incluir categorias e tipologias inéditas.
À semelhança da metodologia, as implicações observadas à luz do tríptico didáctico
(Alarcão, 1994) estão muito ausentes. Ou, pelo menos, dada a riqueza do objecto de
estudo IVAL, não aparecem tanto quanto seria de esperar (e desejar). Por um lado, as
implicações menos atendidas são as que remetem para a intervenção didáctica. Nos
estudos meta-analisados, esta dimensão parece perder terreno para a produção de
conhecimento em DL. Todavia, o facto de a grande maioria das propostas de intervenção
didáctica incidir sobre estratégias, possibilita que esta observação seja, se não refutada,
em todo o caso, atenuada. Indicia, por parte dos investigadores, uma vontade de
resolver problemas ou situações problemáticas do e no contexto pedagógico. Dito de
outro modo, indicia o desejo de intervir, sustentado num aprofundar de conhecimentos,
consentâneo, como indiquei, com objectivos e metodologias de teor descritivo.
Por outro lado, as implicações mais atendidas remetem para a formação de
professores, sobretudo na investigação ligada à Universidade de Aveiro, e estão
concentradas unicamente em três aspectos: conteúdos, estratégias e formatos de
formação. Também nesta vertente se inferem traços aproximativos e distintivos,
constantes e variações, quer entre a língua materna e a língua estrangeira, quer entre as
línguas estrangeiras (no contexto nacional dos trabalhos meta-estudados, o francês e o
inglês).
– Qual a evolução do conhecimento didáctico na investigação portuguesa em IVAL entre
1982 e 2002?
Numa súmula deste olhar retrospectivo, e antes de terminar, recupero, sintetizando, o
carácter dominante deste campo didáctico português: se é verdade que existem
sinergias, há, de igual modo, particularidades que se complementam, fruto de enfoques
específicos, que se reflectem diferentemente e que começam a mudar. Por exemplo, do
privilégio da análise da IVAL de entre dissemelhantes (professor e alunos) para entre
semelhantes (alunos). Ou, de um interesse centrado no professor para uma atenção
focada nos alunos.
Estas são preocupações que reflectem mudanças em áreas disciplinares mais
alargadas que têm contribuindo para um entendimento da didáctica enquanto disciplina
de fronteira, na confluência de outras a que não se alheia, e para uma compreensão da
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interacção verbal também como interacção social, política e histórica mais ampla. No
fundo, estes argumentos são ecos relevantes para o ensino de línguas, a diversidade e a
educação em geral, porque advêm de transformações sociais e colectivas nas quais
estão implicados, de forma mais ou menos consciente, os cidadãos. Logo, é de destacar
o papel da própria interacção verbal na construção e desenvolvimento de uma identidade
social, ou socialmente contextualizada, que os apoia nas suas decisões e fomenta uma
sua actuação participada, crítica e reflectida.
Perante esta natureza dinâmica, que impede a tessitura de generalizações, resta
referir que tal não deve ser impeditivo de se ensaiarem, para estes estudos, outras
repercussões. Ou seja, fica então em aberto, para futuros desenvolvimentos, a
possibilidade de outros (múltiplos) olhares sobre o mesmo fenómeno, que desponta de e
para novas formas de interagir, como dá conta a interacção online, um objecto de análise
que já conquistou um lugar de preponderância na investigação nacional (veja-se, por
exemplo, e no caso da educação em línguas, Cardoso, 2007).
Parece estar nitidamente assegurada a vitalidade dos novos trilhos que serão
atravessados neste domínio, caminhos que podem passar pelas sugestões propostas
pelos investigadores portugueses, sobretudo pelas que ainda não foram seguidas.
Assim, a manter-se o ritmo de produção da investigação nesta área, daqui a dez
anos será decerto oportuno actualizar esta meta-análise com o intuito de compreender
se e que alterações ocorreram. Acredito que não só se (re)descobrirão modos de estudar
a IVAL, temática que evolui à medida que os contextos pedagógico-didácticos evoluem,
como serão também criados modos de difundir o conhecimento, entretanto produzido,
recriando-o.
5. REFLEXÕES FINAIS
Face ao exposto, a meta-análise efectuada aponta no sentido da expansão, contínua e
continuada, do campo de investigação sobre o tema da IVAL, cujo dinamismo e
potencialidades aqui não se esgotam, antes favorecem novas (re)descobertas.
Assumindo, neste momento, um olhar prospectivo, constata-se enfim que se
desenham algumas novas metas de investigação, intervenção e (in)formação, que
continuam a favorecer a compreensão dos processos de desenvolvimento do
conhecimento didáctico, a nível nacional e internacional. Porque “o conhecimento
progride […] pela capacidade de contextualizar e englobar” (Morin, 2001: 15), bem assim
como evolui ainda pela capacidade de inovar e de meta-analisar. De um ponto de vista
mais específico, continua actual a conclusão a que chegaram Castro, Vieira & Sousa
(1991: 355-6), isto é, continua hoje (e pensa-se amanhã também) a poder:
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gerar-se um conjunto de hipóteses que, para além de orientarem novos
estudos, suscitem igualmente a elaboração de planos de acção no âmbito de
programas de formação de professores, posteriormente traduzidos em
procedimentos didácticos particulares na sala de aula.
Deste modo, no plano dos programas de formação, podem conceber-se,
implementar e avaliar módulos de FP de línguas, que numa abordagem construtivoreflexiva explorem esta e outras sistematizações meta-analíticas, nomeadamente através
da co-construção de modalidades de interacção pedagógica verbal, disseminando o
(meta) conhecimento que se vier a criar numa estreita articulação com o ensinoaprendizagem de línguas e a FP em DL.
Admito, a terminar, que “não podemos ter a esperança de predizer o futuro, mas
podemos influir nele. Na medida em que as predições determinantes não são possíveis,
é provável que as visões de futuro, e até as utopias, desempenhem um papel importante
nesta construção” (Prigogine em Geraldi, 2004: 605). Admito, finalmente, o desejo de
que o retrato esboçado neste texto possa ser contemplado na concretização de olhares
(com) futuros, mapeadores da diversidade e conciliadores de utopias sociais e humanas.
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IV | Democracia e participação

RICARDO CARDOSO
QUEM SOU EU, O PLANEADOR DO TERRITÓRIO? PRÁTICAS INSURGENTES NO PLANEAMENTO68

Resumo: O planeamento do território e do desenvolvimento urbano, como actividade com um
vasto potencial transformador, tem profundas repercussões no futuro da sociedade. Como tal,
importa reflectir sobre a disciplina, em particular o papel dos profissionais de planeamento como
agentes transformadores com um leque alargado de capacidades e poderes. Analisando
criticamente a evolução do pensamento na área planeamento, este texto pretende sublinhar a
importância da acção reflectiva e insurgente no contexto da economia política capitalista.
Palavras-chave: identidade profissional, planeamento insurgente, justiça social

1. INTRODUÇÃO: REFLECTINDO (SOBRE) O PAPEL DO PLANEAMENTO E DOS PLANEADORES
Tendo surgido nas primeiras décadas do século XX como instrumento técnico de acção
de um Estado supostamente neutro, o planeamento do território, tal como é ainda hoje
maioritariamente concebido, resiste a uma interpretação político-normativa do espaço e
da sua produção. Neste contexto, os profissionais da disciplina – os planeadores do
território – tendem a exercer a sua actividade sob um ideal de objectividade técnicocientífica assente nos pressupostos fundamentais do racionalismo cartesiano. Contudo,
desde meados do século passado várias contracorrentes têm vindo a questionar o papel
histórico do planeamento e dos seus profissionais no desenvolvimento regional e urbano,
argumentando que as suas intervenções têm um carácter inquestionavelmente político.
Torna-se então crucial reflectir sobre o papel dos planeadores do território e a natureza
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da profissão. É este o objectivo que – enquanto planeador do território recém-formado –
me proponho abordar no presente texto.
Ao fazê-lo pretendo ainda delinear um quadro conceptual para a construção de uma
nova identidade profissional, ou pelo menos definir as linhas gerais do papel que
ambiciono desempenhar enquanto planeador do território. Desta forma, e embora o seu
âmbito seja fundamentalmente teórico, a principal finalidade desta reflexão pessoal69 é
apresentar um conjunto de orientações metodológicas para a prática do planeamento no
século XXI, ou mais humildemente, esboçar o código profissional que me proponho a
seguir.
Para tal pareceu-me ser indispensável olhar para o passado, reflectindo sobre as
várias correntes de pensamento que ao longo das últimas seis décadas foram
redefinindo o que é o planeamento e o que significa ser planeador do território. Enquanto
ciência social, a actividade de planeamento molda-se em função do modo como se
contam as suas histórias. Com efeito, é o entendimento epistemológico que os
planeadores têm da disciplina que define os contornos da sua identidade profissional
(Sandercock, 2003). Como tal, neste texto começarei por analisar o cenário teóricometodológico em que assentam as práticas contemporâneas de planeamento,
descrevendo sucintamente as abordagens que considero ser mais relevantes. Por outro
lado, como forma de intervenção no território e de (re)ordenação sócio-espacial, o
planeamento deve ser analisado em função do contexto social e político em que se
produz e reproduz (Fainstein, 2003). Isto significa que na segunda parte deste texto
examinarei criticamente o contexto da profissão de planeador para então definir o meu
papel enquanto tal. Por último, lançarei os fundamentos de um código de acção que me
permita cumprir esse papel.
2. DO RACIONALISMO AO PÓS-MODERNISMO: PARA UMA BREVE HISTÓRIA DO PLANEAMENTO
O objectivo deste primeiro momento argumentativo é apresentar o conjunto de
abordagens teórico-metodológicas que, no âmbito deste texto, melhor reflecte a
diversidade de formas de pensar e agir sobre o território que ao longo do tempo
contribuíram para a constante redefinição do que é o planeamento e do que significa ser
planeador do território. Sendo inevitavelmente simplificadora, esta interpretação histórica
não pretende reduzir cada uma das abordagens seleccionadas a uma categoria
estanque à qual corresponderiam determinadas práticas e modos de acção. O princípio a
69
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partir do qual se categoriza e divide é de que cada prática concreta se apropria do
cenário teórico- metodológico resultante de forma distinta, apresentando elementos
característicos (e por vezes contraditórios) das diferentes abordagens que dele fazem
parte. O factor mais relevante neste esforço de categorização interpretativa diz respeito
ao âmbito da reflexão pessoal que aqui me propus fazer, e resulta do facto de cada uma
destas abordagens redefinir o papel dos profissionais de planeamento, especificando
quem é, segundo a sua perspectiva, o planeador do território.

3. AS ABORDAGENS RACIONALISTAS70: O PLANEADOR COMO PERITO NEUTRAL
Ao revisitar a história do planeamento, deparamo-nos com uma narrativa oficial. É a
história do projecto modernista e das abordagens racionalistas que emergiram entre as
décadas de 50 e 70 e continuam a dominar as principais formas de pensar e agir sobre o
território (Sandercock, 2003)71. Abraçando os ideais fundamentais do positivismo
iluminista, estas abordagens baseiam-se na aplicação da razão técnico-científica aos
diferentes modos de ordenação sócio-espacial, bem como aos processos de
organização administrativa e de tomada de decisão. Segundo o que se defende, não só
é possível mas também desejável planear o território de forma científica e objectiva
(Allmendinger, 2002).
No que diz respeito ao seu âmbito de acção, identificam-se duas grandes correntes
neste tipo de abordagens teórico-metodológicas (Taylor, 1998). Uma ligada à substância
do planeamento (ou seja, ao que é planeado) e uma outra que se refere ao processo de
planeamento (ou seja, ao modo de planear). Assim, enquanto na corrente substantiva se
pensa o espaço, construindo teorias no planeamento, na corrente processual concebe-se
o método decisório, construindo teorias de planeamento.
A corrente substantiva prende-se então com a racionalização da organização do
território. Duas subcorrentes são identificáveis. Uma em que o planeamento é tido como
um exercício de desenho do espaço (à escala urbana ou infraurbana) e uma outra em
que o planeamento se constitui como uma actividade de análise e controlo de sistemas
territoriais (à escala supraurbana ou regional). Na primeira subcorrente o planeamento
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Como se irá ver em seguida, o ideal racionalista não é exclusivo a este tipo de abordagens. Porém, o seu
potencial de instrumentalização da realidade é aqui magnificado. De uma forma mais exacta, estas
abordagens remetem para o conceito de racionalismo instrumental.
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Isto é particularmente verdade em Portugal, país com uma fraca tradição de planeamento territorial e onde
o enquadramento conceptual da disciplina continua sendo fundamentalmente marcado pelo determinismo
racionalista, com o planeamento físico e as disciplinas técnicas a assumirem um papel preponderante (Rosa
Pires, 2001).
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do território funciona como extensão da arquitectura e da engenharia e como tal afirmase principalmente como uma disciplina de projecto espacial (Abercrombie, 1959)72. Como
planeamento físico – ou seja, que se distingue do social e económico, mas que antevê e
acredita na possibilidade de atingir mudanças socio-económicas através da intervenção
no espaço – privilegia a actividade de desenho da forma urbana (de cidades eficientes e
funcionais), conferindo especial atenção à produção de planos precisos e definidores do
uso do solo. A segunda subcorrente abandona a completamente a ideia do planeamento
como desenho e dá prioridade à análise (e subsequente controlo racional) do território
como um sistema (McLoughlin, 1973). Aqui o objectivo fundamental está em
compreender e racionalizar adequadamente a estrutura e ligações funcionais que
constituem o território. O planeamento deixa assim de ser meramente físico e passa a
integrar considerações socio-económicas (entram em cena geógrafos, economistas e
sociólogos), abandonando-se também o ideal da solução definitiva e privilegiando-se a
produção de planos flexíveis e adaptáveis.
A corrente processual prende-se com a racionalização das decisões do planeamento
e dos processos de produção do território. Também aqui é possível identificar duas
subcorrentes que se distinguem pelo alcance das suas respectivas esferas de acção.
Uma em que o planeamento é tido como sendo capaz de controlar os processos de
decisão de forma compreensiva e uma outra mais humilde, em que o planeamento se
constitui como uma actividade incremental. Na primeira subcorrente o planeamento
ambiciona racionalizar os processos de decisão como um todo, através de uma rotina de
procedimentos que começa com a definição de problemas e objectivos, e prossegue com
a identificação e subsequente avaliação de todas as alternativas possíveis, para então
poder seleccionar cientificamente a acção mais adequada (Faludi, 1973). É a aplicação
do método científico à elaboração de planos e políticas territoriais através do controlo
meticuloso e completo de todas as fases do seu processo de elaboração. Uma ambição
que é criticada pela subcorrente incremental como sendo claramente irrealista, pois as
limitações de tempo e recursos são impossíveis de evitar (Lindblom, 1996). Desta forma,
a ideia fundamental nesta subcorrente é de que se pode chegar à opção mais racional
ajustando diferentes soluções através de uma utilização expedita, incremental e
estratégica da rotina de procedimentos supramencionada.
As abordagens racionalistas são então constituídas por diferentes correntes com
âmbitos de acção marcadamente distintos. Contudo, ao basearem-se num conjunto de
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Segundo a história oficial é aqui que a disciplina se afirma enquanto tal (Sandercock, 2003). Com efeito, é
aqui que são mais facilmente identificáveis os grandes “heróis” do planeamento: não só Howard, Corbusier,
Geddes ou Haussman mas também os Almadas, Auzelle ou Duarte Pacheco.
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pressupostos comuns, a matriz filosófica que as suporta é a mesma73. Em primeiro lugar,
parte-se do princípio de que os objectivos do planeamento (tal como os valores e ideias
que os suportam) são consensuais perante a sociedade e expressão activa do interesse
público que assim é concebido de forma unitária. Em segundo lugar, o Estado é
considerado uma entidade essencialmente benigna, um árbitro neutro em relação a
diferenças de género, preferências sexuais ou classes socio-económicas. Por último, o
planeamento é concebido como uma actividade neutra que, sendo puramente técnica e
apolítica, se constitui como um instrumento que decifra e descreve a realidade ao poder
político (Allmendinger, 2002; Sandercock, 1998).
Perante isto, o papel dos profissionais de planeamento na sua concepção dominante
torna-se claro. O planeador do território deverá ser, segundo as abordagens
racionalistas, um perito técnico que informa e aconselha o poder político, sendo-lhe
subserviente e servindo-o em conformidade. Possuidor de uma forte formação
específica, deverá ainda ser capaz de aplicar a razão objectiva na elaboração de planos,
na análise e controlo do território, na ponderação de alternativas de desenvolvimento
e/ou na escolha estratégica das que lhe é possível considerar. Isto significa que o
planeador é o único detentor de conhecimento, seja este substantivo ou processual74.
Por último, o planeador do território trabalha em função do interesse público que
considera de forma homogénea.
4. A ABORDAGEM ADVOCATÓRIA: O PLANEADOR COMO REPRESENTANTE
O primeiro grande desafio às abordagens racionalistas emergiu em meados dos anos 60
nos Estados Unidos. Influenciado pelo movimento contra-hegemónico dos direitos civis,
o surgimento da abordagem advocatória ambicionava transformar os pressupostos em
que se constituiu o planeamento enquanto actividade de intervenção no território. Ao
sublinhar a importância da pluralidade de interesses existentes nesse mesmo território,
argumenta-se que a realidade não é objectiva (nem objectivável) e como tal, o ideal de
neutralidade é profundamente inconsistente. Assim sendo, o conceito de interesse
público, bem como a própria actividade de planeamento passam a fazer parte da esfera
do político (Davidoff, 1996).
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Poder-se-á dizer que a cada uma das diferentes correntes corresponde uma formatação distinta do mesmo
ideal de racionalismo instrumental. Na leitura que aqui é feita passa-se do racionalismo estético ao
funcionalista na corrente substantiva, e do racionalismo compreensivo ao estratégico na corrente processual
(Taylor, 1998).
74
Na sua vertente mais heróica, o planeador concebe processos e planos, enquanto que nas concepções
mais modestas é apenas responsável pelo controlo do desenvolvimento desses mesmos processos e
planos.
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Pondo em jogo a questão distributiva, o que se propõe é que para cada situação de
desenvolvimento territorial sejam elaborados vários planos por diferentes grupos. Desta
forma, cada plano representará os valores e interesses de um determinado grupo e a
decisão final de desenvolvimento será tomada politicamente, através do debate de ideias
entre esses mesmos grupos (Allmendinger, 2002). Confiante no funcionamento da
democracia representativa e plural, o objectivo último do planeamento segundo esta
abordagem é então intervir no espaço através da participação dos diferentes grupos de
interesse nele implicados. Procura-se assim que todos os cidadãos (e em especial, os
que pertencem a grupos sub-representados nos processos de decisão do planeamento
racionalista) tenham um papel preponderante na formulação de planos que, dessa forma,
representarão a sua visão para o território. Como já foi referido, isto abrange um conjunto
transformações consideráveis em relação às abordagens racionalistas, pese embora a
estrutura de poder que tradicionalmente as suporta continue praticamente intacta
(Sandercock, 1998).
Ainda assim, a abordagem advocatória incorpora uma transformação profunda em
relação ao que os profissionais de planeamento são e fazem. Expande-se o papel do
planeador, que segundo esta abordagem deve agir como representante dos grupos
tradicionalmente arredados dos processos de tomada de decisão e defender os seus
interesses politicamente em fora adequados. Neste seu papel de defensor dos interesses
de determinados grupos, o planeador deve ser transparente em relação aos valores que
defende, abandonando por completo o ideal de neutralidade e passando a assumir um
papel essencialmente político quando informa o público que representa dos benefícios e
custos das alternativas de planeamento e tenta incorporar a suas visões nos processos
de decisão.
5. A ABORDAGEM MARXISTA: O PLANEADOR COMO ANALISTA CRÍTICO
Pouco tempo depois das abordagens racionalistas terem começado a ser postas em
causa nos crescentes debates em torno da participação pública, nasce uma narrativa na
periferia do planeamento do território (nas áreas da sociologia urbana e da geografia)
que põe em causa os fundamentos da disciplina. É uma abordagem essencialmente
crítica, de inspiração Marxista que reescreve a história do planeamento ao pôr em causa
os fundamentos da sua própria existência. Como actividade que pretende ser
progressista e emancipadora, o planeamento é classificado de ingénuo e ignorante em
relação às relações de poder que favorece e nas quais está profundamente implicado
(Allmendinger, 2002; Sandercock, 1998).
Interpretando o funcionamento da sociedade em termos de conflito de classes, o
planeamento do território é acusado de sustentar ou ampliar as desigualdades sociais
182

que o suportam ao actuar como um mecanismo de reprodução social que perpetua um
conjunto de relações sociais em termos de produção, distribuição e consumo sem as
quais a ordem social vigente (e como tal, os interesses das classes capitalistas) não
perduraria (Harvey, 1973). Nesta perspectiva, o planeamento é descrito como sendo um
mero instrumento de legitimação do capital, de mediação entre as suas diferentes
facções e de regulação das pressões exercidas sobre si mesmo pelas classes oprimidas.
Esta é uma crítica fulminante à actividade e aos seus profissionais. Porém, ao negar-lhes
qualquer papel nos processos de transformação social, esta abordagem crítica parece
paralisar todos e quaisquer debates em torno dos planos e das políticas para o território,
o que torna a sua relevância prático-metodológica muito reduzida (McDougall, 1982).
Com efeito, só alguns anos depois das primeiras leituras críticas da economia política do
território surgiram respostas (ainda que frágeis) a estas dificuldades. O planeamento é
então concebido como uma prática socialista que se desenvolve dentro e contra o
Estado capitalista, ao longo das tensões criadas pelas desigualdades existentes.
Deste modo, e tendo em conta o seu pendor essencialmente crítico, a abordagem
marxista concebe o planeador como sendo um analista espacial ciente da economia
política capitalista em que desenvolve a sua actividade profissional e profundamente
crítico das suas próprias práticas de intervenção no território. De uma forma mais
construtiva, reconhece-se ainda um papel no impulsionamento de alternativas
mobilizadoras à ordem social vigente que promovam resistências concretas à
acumulação de capital e fomentem mudanças estruturais na sociedade e no território
através da mobilização social.
6. A ABORDAGEM NEOLIBERAL: O PLANEADOR COMO GESTOR
Sob influência do movimento político-intelectual que nos anos 80 fez (re)nascer a direita
ultraliberal, esta abordagem ao planeamento do território surgiu como resposta às
alegadas disfunções do Estado-providência e rapidamente assumiu considerável
preponderância prático-metodológica. Argumentando a favor do mercado livre, o único
mecanismo distributivo que consideram eficiente, os defensores do planeamento
neoliberal criticam o intervencionismo de Estado das abordagens racionalistas como
sendo um obstáculo aos investimentos do sector privado e subsequentemente à
competitividade dos territórios na economia global (Allmendinger, 2002).
Segundo a abordagem neoliberal, o planeamento e os planeadores devem agir em
função do mercado, sustentando e melhorando as suas condições de funcionamento
através da desregulamentação administrativa e da criação de incentivos à iniciativa
privada e ao empreendedorismo como principal modo de desenvolvimento do território
(Taylor, 1998). Desta forma, a actividade de planeamento é despolitizada e concebida
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como um exercício técnico de gestão económica do sector privado. Refugiando-se na
retórica neoliberal herdada da escola económica de Chicago, os instrumentos que utiliza
replicam os da gestão e administração de empresas: técnicas de gestão imobiliária,
ferramentas de coordenação empresarial, etc.
No que diz respeito ao papel dos profissionais, segundo esta abordagem ao
planeamento espacial, planeador do território é tido como um perito técnico na gestão
dos mercados que se congregam numa determinada unidade territorial e dos diferentes
agentes económicos implicados no seu funcionamento. Enquanto tal, o seu objectivo
primordial é garantir o funcionamento desses mesmos mercados. Assim, as práticas do
planeador neoliberal são em tudo semelhantes às do racionalista, transformando-se
apenas o teor da racionalidade que as subjaz (i.e. passa-se da razão técnico-científica
para a razão do mercado)75.
7. AS ABORDAGENS PÓS-MODERNISTAS: O PLANEADOR COMO MEDIADOR E/OU MOBILIZADOR
Com a consolidação da crítica pós-modernista e no seguimento dos seus desafios às
premissas fundamentais do pensamento moderno, surgiu no final dos anos 80 um
conjunto disforme de abordagens ao planeamento do território cuja concepção do
espaço e do tempo é radicalmente distinta do instrumentalismo racionalista dominante.
Ao incorporar uma mudança paradigmática com influências profundas nos modos de
produção de conhecimento, as abordagens pós-modernistas reconhecem e celebram a
multiplicidade sócio-espacial e a diversidade de identidades que convivem no território
(Fainstein, 2003). Desta forma, é dada ênfase ao carácter dinâmico e incerto do conceito
de cultura e o modo como este influencia relações de poder entre grupos distintos nos
processos de desenvolvimento socio-espacial. Assim e tal como na abordagem marxista,
o planeamento tradicional é acusado pelos pós-modernistas de funcionar como um
mecanismo de produção e reprodução de desigualdade e opressão (Sandercock, 1998).
Estas abordagens ao planeamento tentam então integrar todas as dimensões da
diversidade ao procurar envolver uma vasta variedade de actores nos processos de
desenvolvimento do território. Como tal, a expressão mais corrente do seu objectivo
enquanto actividade de intervenção espacial passa pela reestruturação desses
processos através da interactividade e do entendimento mútuo entre os diferentes
grupos implicados num determinado território (e destes com os profissionais de
planeamento). Central a este objectivo está o conceito de racionalidade comunicativa,
sob o qual o planeamento do território se constitui primordialmente como uma forma de
75

A isto não será alheio o facto de que estas abordagens têm vindo a assumir um papel dominante desde os
anos 90.
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interacção naquela que foi apelidada de viragem comunicativa na teoria e prática da
disciplina (Healey, 1992). Paralelamente, existe uma outra corrente pós-modernista que
desconfia das condições sob as quais essa interacção inevitavelmente se dá e propõe
uma concepção do planeamento como um modo explícito de acção política. Este modo
de acção reflecte as várias dimensões da diversidade e toma forma na multiplicidade de
lutas contra a dominação e a opressão institucionalizadas que se agregam nos
processos de desenvolvimento territorial (Sandercock, 1998; 2003).
Consequentemente, existem duas leituras possíveis sobre o papel do planeador do
território segundo as abordagens pós-modernistas. Por um lado, o planeador é tido como
um mediador nos processos de desenvolvimento do território cujas capacidades
profissionais passam pela interacção, comunicação e construção de consensos. Por
outro lado, o planeador é um elemento mobilizador nas lutas contra a opressão e a
dominação institucionalizadas de todos e quaisquer grupos implicados num determinado
território.
8. DO CONTEXTO DO PLANEAMENTO AO IDEAL DO PLANEADOR INSURGENTE
A tradução do cenário teórico-metodológico do planeamento do território em tipologias de
acção específicas procede ao contexto socio-político da actividade. Com efeito, qualquer
reflexão sobre o significado de uma actividade profissional com implicações espaciais
deverá ter início na análise crítica dos processos de transformação urbana que
indubitavelmente a atingem e envolvem. Tendo como objectivo delinear os contornos do
meu papel como planeador, torna-se então impreterível analisar os atributos ideológicos
da contemporaneidade sócio-espacial (sem com isso reivindicar qualquer tipo de
monopólio sobre uma verdade cuja natureza política demarca formulações interpretativas
necessariamente dependentes do posicionamento teórico-ideológico de quem as
produz).
É então ao contestar a relevância concedida pelas abordagens dominantes à
coerência formal e/ou processual do desenvolvimento territorial e ao adoptar uma
perspectiva crítica em relação à produção do território, que (juntamente com analistas
críticos marxistas e planeadores neoliberais) argumento a favor da irrefutabilidade do
facto de que o planeamento enquanto actividade de intervenção na sociedade está
forçosamente amarrado aos processos de urbanização capitalista. Não desprezando a
diversidade de interpretações e apropriações do território, a contemporaneidade ganha
coerência espaço-temporal no grau de difusibilidade e perseverança da experiência
urbana capitalista (Harvey, 1989). De facto, à medida que o sistema capitalista se
consolida e institucionaliza nacional e internacionalmente, sociedades e territórios ficam
cada vez mais sujeitos (ainda que de formas marcadamente distintas) às estruturas e
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dinâmicas contraditórias desta ordem político-económica. Os desígnios do mercado livre
e as diferentes lógicas de acumulação de capital funcionam como forças extrínsecas à
sociedade, dominando por completo os seus processos de transformação e excluindo a
possibilidade de se tirar partido do potencial de mais e melhor desenvolvimento permitido
pelos actuais níveis de conhecimento e produtividade (Amin, 2004). O que é na sua
essência um meio para o desenvolvimento transformou-se num fim em si mesmo,
revelando de forma lancinante o seu poder regressivo. Isto reflecte-se de forma exemplar
na produção do espaço (e subsequentemente, no papel que o planeamento nela
desempenha). Com efeito, o crescimento sem precedentes da população urbana tem-se
caracterizado pelo desperdício e a alienação económica, bem como pelo aumento
exponencial dos níveis de polarização e desigualdade sócio-espacial (Davis, 2006).
Não pretendo com esta interpretação do contexto do planeamento cair na mera
descrição apocalíptica do capitalismo e com isso subestimar o alcance transformativo da
actividade e dos seus profissionais. Tal como os territórios nos quais intervêm, os
planeadores estão invariavelmente sujeitos às dinâmicas e tendências da experiência
urbana capitalista. Por outro lado, como profissionais com várias capacidades e poderes
em termos de organização e gestão espacial das actividades humanas e da articulação
das redes institucionais que as suportam, os planeadores do território ocupam uma
posição única entre Estado e sociedade, e como tal podem desempenhar um papel
determinante no aproveitamento das contradições e possibilidades que essa mesma
experiência encerra. Isto requer o entendimento do planeamento como uma actividade
política na qual os seus profissionais assumem os privilégios inerentes ao seu
posicionamento institucional e o potencial reestruturante das suas intervenções como
agentes transformadores e progressistas – uma construção epistemológica raramente
adoptada pelos proponentes das abordagens que ao longo da história têm assumido
maior relevância prático-metodológica (racionalistas e mais recentemente, neoliberal).
Isto significa que, ao assumir-me como planeador do território que ambiciona contribuir
para a transformação progressista da sociedade, terei necessariamente que reconhecer
e combater construtivamente o papel normalmente desempenhado pelos profissionais
formais de planeamento nos processos de espacialização da economia política
capitalista.
Ao expor o planeamento tradicional como um mecanismo de reprodução, tanto a
crítica marxista como algumas abordagens pós-modernistas têm contribuído de forma
inigualável para este fim. Incorporando o carácter dualístico e contraditório de uma
actividade profissional com capacidades e poderes para segregar bem como para
integrar, estes dois tipos de abordagens podem ser interpretados dialecticamente. Por
um lado põem a claro as cumplicidades dos planeadores nos processos de
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territorialização capitalista, por outro contribuem para que os estes atinjam o potencial
transformativo da sua profissão. Analistas críticos e mobilizadores pós-modernistas
propõem então uma metodologia de actuação que passa pela definição de trajectórias de
desenvolvimento territorial fortemente enraizadas nas possibilidades do presente; ou
seja, uma didáctica profissional que se articula como uma forma de utopianismo
explicitamente

espaço-temporal

e

se

estabelece

como

um

modo

de

acção

marcadamente insurgente (Fainstein, 2003; Harvey, 2000; Sandercock, 2003).
Esta didáctica profissional pressupõe a renovação do tipo de práticas normalmente
atribuídas aos planeadores do território. O objectivo é estimular consciências espaciais
radicalmente distintas e inspirar movimentos sociais que possam contribuir para a
transformação das estruturas e dinâmicas de poder que se constituem como o contexto
inegável da profissão. Como profissional insurgente devo então reconceber o papel do
planeador como representante advocatório de um programa para uma ordem social
alternativa, e adoptar práticas que passam pela articulação normativa de um ideal sócioespacial e subsequente desenvolvimento de uma estratégia de acção que me permita
demonstrar a importância e exequibilidade dos seus objectivos e assim mobilizar o poder
social necessário para os alcançar (ibid.). Como tal, uma das minhas principais funções
como planeador insurgente diz respeito à especificação do conteúdo ético de uma nova
ordem sócio-espacial.
Perante o contexto em que se situa o planeamento do território contemporâneo, eu
defendo que o ideal de justiça social deve constituir o princípio normativo universal das
suas práticas de intervenção (Cardoso, 2008). Ao adoptar esta forma de utopianismo
universalista, pretendo demarcar-me do relativismo pós-modernista, rejeitando por
completo as recomendações procedimentais de grande parte da sua literatura e, como
tal, recusando assumir o papel de mediador nos processos de planeamento. Embora
reconheça méritos nos modos de acção comunicativa (particularmente no que diz
respeito ao estímulo à validação institucional das diferentes formas de conhecimento e
apropriação do território), é minha opinião que o enfoque quasi-axiomático na ética
discursiva, e na decorrente construção de consensos deliberativos, conduz à
desvalorização analítica do contexto político-económico do planeamento, assim como à
depreciação do conteúdo e resultados materiais das deliberações públicas (Cardoso,
2005). Como adiante se verá, não pretendo com esta posição crítica denegrir a
relevância dos processos de negociação no desenvolvimento de planos e políticas para
o território; pretendo, isso sim, contestar os pressupostos idealistas que fundamentam as
abordagens comunicativas. Ideias e argumentos não transformam estruturas, nem
desfazem os conflitos que lhe são inerentes. Com efeito, as mudanças estruturais
necessárias à construção de um território socialmente justo dependem do poder
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transformativo mobilizado e não da força relativa dos argumentos em debate. No
seguimento da função que acima delineei para a minha própria prática profissional,
mostra-se então essencial determinar os atributos genéricos de um território
reorganizado de uma forma socialmente justa.
Este tem sido um dos principais objectivos do meu trabalho recente (Cardoso e
Breda-Vázquez, 2007). A definição de justiça que tenho utilizado compõe-se ao longo da
tensão argumentativa existente entre as abordagens marxista e pós-modernista e da
qual se destacam dois conceitos fundamentais; dois ideais de cidade que se
complementam e estabelecem o conteúdo ético de um território socialmente justo: a
cidade justa preconizada por Fainstein (1996; 2003) e a cosmopolis celebrada por
Sandercock (1998; 2003).
Inspirado na tradição analítica marxista, o ideal da cidade justa incide sobre a
substância económica dos territórios. Herdeiros dos analistas críticos urbanos, os seus
proponentes resistem a quaisquer esquemas que aprofundem a acumulação de capital
em detrimento de cidadãos comuns e actuam na aplicação de princípios justos que
fomentem mudanças estruturais nessa substância económica. Respondendo às críticas
pós-modernistas, segundo as quais a importância dada às relações socio-económicas
conduz ao pressuposto inadequado de que a desigualdade económica se sobrepõe a
todas as outras formas de subordinação, o ideal da cidade justa alarga o âmbito da
análise marxista tradicional ao analisar distribuições territoriais em termos das várias
formas de categorização social existentes e recusando-se a decompor modos não
económicos de dominação em categorias de classe (Fainstein, 1996). Centrando-se no
conteúdo e resultados do planeamento (em vez do processo), esta visão do território é a
de um modelo igualitário de relações sócio-espaciais que enquadra análise e acção em
função de quem obtém o quê, quando e como na produção do espaço regional e urbano
(Fainstein, 2003). Isto traduz-se na noção de direito à cidade, conceito que reforça
direitos políticos e incorpora a materialização do utopianismo universalista ao formalizar
direitos à qualidade de vida (incluindo, entre outros, o direito à habitação) bem como
direitos à igualdade material relativa e direitos dos trabalhadores sobre os meios de
produção (Harvey, 2000).
O ideal da cosmopolis assenta nos princípios pós-modernistas de reconhecimento da
diferença e como tal centra-se na diversidade de culturas que se congregam no território.
Deste modo, a visão normativa pós-modernista toma a forma de um ideal de vida na
cidade como espaço de ligação inter-cultural; o que, em termos de planeamento, se
traduz na criação das condições institucionais e ideológicas necessárias ao efectivo
reconhecimento político dos diferentes grupos reunidos no território e a celebração das
suas culturas e características distintas. À semelhança do anterior, o ideal da cosmopolis
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também alarga o âmbito da abordagem teórica que lhe dá origem, não se restringindo à
dimensão sócio-cultural da desigualdade e integrando uma perspectiva fortemente
enraizada no contexto político-económico dos territórios (Sandercock, 1998, 2003).
Focalizando a sua atenção nos processos de planeamento, os mobilizadores pósmodernistas lutam por um território caracterizado por uma cultura cívica de diálogo e
negociação que dá significado às heterogeneidades sociais através de práticas de
participação democrática activa que incorporam experiências de empoderamento (de
grupos tradicionalmente excluídos) e despertam transformações institucionais relevantes
(ibid.). Isto significa que a institucionalização da justiça social tem aqui um papel crucial,
assumindo-se como um meio e um fim em si mesmo. A visão normativa que lhe sucede
é então a de uma cidade na qual todos e quaisquer espaços de decisão criem condições
institucionais mobilizadoras e não-opressoras ao reconhecimento da diferença; o que
significa evitar qualquer uma das 5 faces da opressão: exploração, marginalização, falta
de poder, imperialismo cultural e violência (Young, 1990).
9. PARA UM CÓDIGO DE ACÇÃO INSURGENTE
A esta concepção genérica de justiça sócio-espacial perfilha-se a urgência de
contextualizar o significado do direito à cidade, bem como as condições indispensáveis à
sua institucionalização. Isto significa que a minha rotina profissional como planeador
insurgente se inaugura com um esforço estratégico de imaginação reflexiva e articulação
contextualizada da visão programática delineada que tem como objectivo mobilizar as
forças sociais necessárias à sua efectivação. Para que tal seja possível é necessário
compreender de que maneira pode um ideal genericamente definido converter-se num
programa concreto e universalizante que dê resposta às particularidades do espaço e do
tempo. Subsequentemente, e como acérrimo defensor de uma ordem social alternativa,
torna-se indispensável que defina um quadro de referência pessoal que me permita agir
em situações específicas de desenvolvimento territorial os que me proponho a cumprir.
Constituindo a essência do que deverá ser o meu papel activo como planeador
insurgente no contexto da economia política capitalista, estas obrigações contingentes
estabelecem um código de acção insurgente que (não obstante a incoerência retórica)
determina dois eixos fundamentais de deveres e responsabilidades.
O primeiro refere-se à tradução interactiva e inclusiva de conhecimentos. A
percepção das fronteiras do possível (incluindo a dos planeadores) está limitada por
rotinas diárias e obrigações que inibem a imaginação e a construção de modos
alternativos de ser e existir. Parte da minha responsabilidade como planeador insurgente
(e parte de projecto político que pretende a transformação progressista da sociedade)
passa por interceder na circulação costumada de informação e induzir a superação da
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condição inevitavelmente miópica da existência diária (Harvey, 2000). Isto requer um
esforço contínuo de tradução interactiva e inclusiva de conhecimentos, o que significa
que o estímulo à transformação estrutural do território e do seu modo de produção deve
começar com o reconhecimento e exploração das diferenças entre a minha interpretação
da realidade e as inúmeras outras existentes entre os grupos implicados na acção
transformativa que pretendo desenvolver (Schön, 1991). Este reconhecimento de
conhecimentos distintos antecipa a desmistificação da minha proficiência enquanto
profissional e consequentemente contribui para restabelecer o planeamento como uma
actividade abrangente e inclusiva (Healey, 1985). Evitando o artificialismo reducionista
empregue nos métodos e linguagens tradicionais do planeamento, devo estar preparado
para reflectir-em-acção e para contactar, interagir e aprender com realidades pessoais,
familiares e comunitárias que são inevitavelmente complexas e imprevisíveis (Schön,
1991).
Isto requer da minha parte a capacidade de interpretar e traduzir (de uma forma
inteiramente aberta e recíproca) os vários conhecimentos, incertezas e aspirações
políticas (incluindo as minhas próprias) que coexistem no território, convertendo o ideal
abstracto que proponho em formas de acção colectiva concretas que demonstrem ser
relevantes no contexto institucional em que se inserem (Harvey, 2000; Schön, 1991).
Para tal é fundamental que aja num referencial de base comum aos diferentes grupos
implicados, através de práticas inclusivas de contacto directo e aprendizagem nas quais
escuto, mais do que falo (Chambers, 1997; Satterthwaite, 2001). Isto requer a criação
das condições institucionais necessárias a este tipo de interacção, pelo que devo ainda
contribuir para a supressão do conjunto de relações hierárquicas que tradicionalmente se
estabelecem entre os planeadores e os beneficiários das suas intervenções, bem como
para estimular relações recíprocas de confiança entre planeadores e comunidades que
fomentem decisões baseadas em competências e conhecimentos partilhados.
O segundo tipo de deveres e responsabilidades diz respeito à interpretação mútua
entre pensamento criativo e acção crítica. Ontologicamente enclausurados por
aspirações de proficiência profissional e diferentes formas de especialização e
alheamento político, os sistemas tradicionais de regras e procedimentos produzem e
reproduzem fissuras problemáticas entre pensamento e acção (Healey, 1985). Mesmo
quando empregam medidas inovadoras de tradução interactiva e inclusiva de
conhecimentos (como o planeamento participativo), raramente estes sistemas (e os seus
proponentes) se confrontam e opõem aos modos de apropriação de conhecimento
prevalecentes e às estruturas de poder hierarquizante que os suportam. Parte da minha
responsabilidade como planeador insurgente passa então por assumir uma função
interpretativa que contribua para a renovação ontológica do planeamento como campo
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de conhecimentos intercambiáveis e simultaneamente aplicáveis à imaginação teórica
assim como à construção prática de uma ordem social alternativa (Healey, 1985; Schön,
1991).
Ao destacar a reciprocidade entre pensamento crítico e acção criativa, esta
responsabilidade obriga à ampliação do meu papel enquanto agente reflexivo e
insurgente. Isto requer da minha parte um exercício continuado de interpretação e
conversão mútua entre investigação e prática no qual uma actividade permanente se
transforma na outra. Para que tal seja possível, é fundamental que proceda
adequadamente (na inserção de processos de aprendizagem recíproca e subsequente
transformação

osmótica

entre

imaginar

e

agir)

através

de

rotinas

não

procedimentalizadas de diálogo autêntico em que normas práticas são permanentemente
disputadas e ideias criativas são continuamente postas em práticas (van Ufford et al.,
2003).

10. Nota conclusiva
Em suma, o objectivo transcendental ao qual me proponho passa fundamentalmente
pela especificação de um ideal normativo do território (e da sua produção) e sua
subsequente articulação numa variedade de palcos institucionais através de práticas de
tradução interactiva e inclusiva de conhecimentos, e interpretação mútua entre
pensamento criativo e acção crítica. Apelando à “reafirmação de uma crítica virulenta,
fortemente intolerante, da civilização capitalista global” (Zizek, 2006: 19), este ideal
normativo constitui-se como a única saída possível do beco criado pela neutralização
política do planeamento76.
Ricardo Cardoso
Estudante de doutoramento em Planeamento Regional e Urbano na Universidade da Califórnia,
Berkeley. Licenciado pela Universidade do Porto em Engenharia Civil, ramo Planeamento do
Território e Ambiente, estudou Planeamento do Desenvolvimento Urbano na Universidade de
Londres onde desenvolveu uma dissertação de Mestrado sobre temas de contexto e poder na
teoria do planeamento urbano. Entre 2006 e 2008 foi investigador no Centro de Investigação do
Território, Transportes e Ambiente da Universidade do Porto onde estudou questões de justiça
social no sistema Português de planeamento do território. Contacto: emaildoricardoso@gmail.com

Referências bibliográficas
Abercrombie, Patrick (1959), Town and Country Planning. Oxford: Oxford University Press.

76

Parafraseando Zizek (2006, 19) na sua identificação do "postulado da neutralização política da economia"
como o beco em que se encontra a contemporaneidade.

191

01. Debates Contemporâneos: Jovens Cientistas Sociais no CES

Allmendinger, Philip (2002), Planning theory. Basingstoke e New York: Palgrave.
Amin, Samir (2004), Obsolescent capitalism. Delhi: Rainbow.
Cardoso, Ricardo (2008), “A justiça social como princípio fundamental do planeamento do
território”, Sociedade e Território, no prelo.
Cardoso, Ricardo e Breda-Vázquez, Isabel (2007), “Social justice as a guide to planning theory
and practice: analyzing the Portuguese planning system”, International Journal of Urban and
Regional Research, 31(2), 384-400.
Cardoso, Ricardo et al. (2007), “Who are we, the planners?”, Conference proceedings of the First
International Conference of Young Urban Researchers, 11-12 June 2007, CIES-ISCTE,
Lisboa, Portugal.
Cardoso, Ricardo (2005), “Context and power in contemporary planning: towards reflexive
planning analytics”, Development Planning Unit Working Paper, 128, 1-21.
Chambers, Robert (1997), Whose reality counts: putting the first last. London: Intermediate
Technology Publications.

Davidoff, Paul (1996 [1965]), “Advocacy and pluralism in planning”, in Susan Fainstein;
Scott Campbell (org.), Readings in planning theory. Malden e Oxford: Blackwell,
210-223.
Davis, Mike (2006), Planet of slums, London e New York: Verso.
Fainstein, Susan (1996), “Justice, politics, and the creation of urban space”, in Andy Merrifield;
Erik Swyngedouw (org.), The urbanization of injustice, London: Lawrence and Wishart.
Fainstein, Susan (2003 [2000]), “New directions in planning theory”, in Susan Fainstein; Scott
Campbell (org.), Readings in planning theory. Malden e Oxford: Blackwell, 173-195.
Faludi, Andreas (1973), Planning theory. Oxford: Pergamon.
Harvey, David (1973), Social justice and the city. London: Edward Arnold.
Harvey, David (1989), The condition of postmodernity. Oxford: Basil Blackwell.
Harvey, David (2000), Spaces of Hope. Edinburgh University Press, Edinburgh.
Healey, Patsy (1992), “Planning through debate: the communicative turn in planning theory and
practice”, Town Planning Review, 63, 143-162.
Healey, Patsy (1985), “The professionalisation of planning”, Town Planning Review, 56(4), 442457.
Lindblom, Charles (1996 [1959]), “The science of muddling through”, in Susan Fainstein; Scott
Campbell (org.), Readings in planning theory. Malden e Oxford: Blackwell, 196-209.
McDougall, Glen (1982), “Theory and practice: a critique of the political economy approach to
planning”, in P Healey et al (eds.), Planning Theory: Prospects for the 1980s, Pergamon.
McLoughlin, Brian (1973), Urban and regional planning. A systems approach. London: Faber &
Faber.
Rosa Pires, Artur (2001), “Breaking the ties with the master plan: spatial strategic plans in
Portugal”, in Louis Albrechts et al. (org.), The changing institutional landscape of planning.
Aldershot: Ashgate, 181-207.

192

Sandercock, Leonie (1998), Towards cosmopolis: planning for multicultural cities. Chichester: John
Wiley and Sons.
Sandercock, Leonie (2003), Cosmopolis II: mongrel cities of the 21st century. London e New York:
Continuum.
Satterthwaite, David (2001), “From professional driven to people-driven poverty reduction:
reflections on the role of Shack/Slum Dwellers International”, Environment and Urbanization,
13(2).
Schön, Donald (1991), The reflective practicioner: how professionals think in action. Avebury:
Aldershot.
Taylor, Nigel (1998), Urban planning theory since 1945. London, Thousand Oaks e New Delhi:
Sage.
van Ufford, Phillip Quarles et al. (2003), “Interventions in development: towards a new moral
understanding of our experiences and an agenda for the future”, in van Ufford, Phillip
Quarles; Kumar Giri, Ananta (org.) A moral critique of development: in search of global
responsibilities. New York: Routledge, 3-39.
Young, Iris Marion (1990), Justice and the politics of difference. Princeton: Princeton University
Press.
Zizek, Slavoj (2006), Elogio da intolerância. Lisboa: Relógio D’Água.

193

NELSON DIAS
UMA OUTRA DEMOCRACIA É POSSÍVEL? AS EXPERIÊNCIAS DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO77

Resumo: A universalização dos princípios e regras da democracia liberal contrasta com a crise
de representatividade política que hoje se vive. As elevadas taxas de abstenção verificadas em
actos eleitorais, em muitos países do mundo, permitem perceber que a democracia representativa
deixou de ser mobilizadora para muitas pessoas.
Neste contexto, as experiências de Orçamento Participativo (OP) ganham uma relevância
significativa. Em menos de 20 anos, o OP transformou-se num importante tema de debate, que
interpela a acção governativa, o sentido da participação política e a própria democracia. Importa,
por isso, compreender melhor a dinâmica destes processos, nomeadamente as condições
necessárias para a sua criação e consolidação, assim como as suas potencialidades e limites na
construção de uma democracia mais participativa.
Palavras-chave: democracia, participação, orçamento participativo

1. SENTINDO O PULSO À DEMOCRACIA
Da democracia ateniense, à revolução francesa, ao derrube do Muro de Berlim, à
actuação das instituições internacionais (FMI, Banco Mundial…), ao mais recente avanço
do militarismo em nome da paz e da democratização dos Estados, a democracia tem o
mérito de se ter mantido como um tema de debate inacabado e sempre em constante
reformulação.
Um olhar contemporâneo sobre a imagem da democracia no mundo leva a concluir
pela existência de uma situação bastante paradoxal (Santos, 2001). Por um lado, o
77
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consenso liberal em torno da democracia tem ganho uma amplitude à escala mundial,
considerando-a como o único regime capaz de reunir os elementos fundamentais da
legitimidade política. Seja por iniciativa dos poderes políticos, por acções revolucionárias
ou por pressão de organizações internacionais e de Estados mais poderosos, o
alargamento da democracia liberal atinge hoje a maioria das nações do Planeta. Por
outro lado, este regime vai convivendo com crescentes camadas da população mundial
em situação de exclusão e de pobreza extrema.
O desencanto com a democracia começa-se a fazer sentir em algumas zonas do
globo, como na América Latina, em que uma proporção significativa da população do
continente dá preferência a uma maior distribuição da riqueza e à estabilidade
económica, do que à manutenção do próprio regime democrático, pelo que estaria
disposta a deixar de lado a democracia por um governo não-democrático que pudesse
solucionar seus problemas económicos” (PNUD; 2004: 140).
A democracia representativa vive, assim, no centro de um conjunto conturbado de
relações de forças e de poderes antagónicos. Ao mesmo tempo que as grandes
corporações mundiais exercem as suas influências macroeconómicas e estratégicas
sobre os Estados, numa acção que se pode considerar de uma certa delapidação da
democracia exercida por cima, os Estados vão sendo pressionados por movimentos
sociais e políticos, mais ou menos organizados, que reivindicam mais participação e
mais democracia de base. Estes movimentos posicionam-se a diferentes escalas
territoriais – locais, regionais, nacionais e mundiais78 – e dedicam a sua atenção a
sectores mais ou menos específicos da sociedade: minorias, mulheres, ambiente,
educação, entre muitos outros.
No contexto da globalização, as críticas à democracia liberal foram adquirindo uma
nova dimensão. A crescente dependência do poder político face ao poder económico,
tem sido apontado, por muitos autores e frentes políticas, como uma ameaça à
democracia, pois considera-se que uma tão grande concentração de poder em
instituições que se regem pelo bem privado, fora do alcance do Estado e não eleitas pelo
voto dos cidadãos, é antagónica com a ideia de democracia. Relembrem-se as palavras
de Anthony Arblaster sobre aquilo que considera ser um dos paradoxos do pensamento
político contemporâneo.
Enquanto uma teoria muito convencional tentou restringir a ideia de democracia à
escolha de um governo a partir de elites competitivas, aceita-se também perfeitamente
que a soberania teórica destes governos “democráticos” não seja igualada pelos seus
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reais poderes sobre a sociedade. Se um tão grande poder fica fora do domínio ou do
controlo dos governos eleitos, é certamente estranho defender que as exigências da
democracia estão satisfeitas só quando o governo é popularmente eleito e, em princípio,
responsável (2004: 84).
Para além de tudo isto, não deixa de ser importante reflectir que ao mesmo tempo
que os princípios e regras da democracia liberal se encontram em processo de
universalização, a democracia continua a restringir-se ao espaço de cada Estado-Nação.
Este aspecto adquire uma maior importância no contexto de globalização das
sociedades actuais, em que grande parte das medidas de regulação da actividade das
pessoas e dos Estados são tomadas em instâncias de carácter supranacional, não
eleitas democraticamente, como é o caso da Organização Mundial do Comércio, entre
outras.
Mesmo esta restrição territorial da democracia enfrenta uma crise de mobilização
interna. Os actos eleitorais defrontam-se, em inúmeros países, com elevadíssimas taxas
de abstenção, o que significa que a própria democracia representativa tem perdido
algum vigor e deixou de ser mobilizadora para muitas pessoas. Mesmo correndo-se o
risco de colocar as questões em termos simplistas, veja-se um dos principais retratos
que ajuda a ilustrar o exercício da cidadania na democracia representativa: os eleitores
posicionados atrás de um biombo, para assinalar com uma cruz uma das opções
constantes no boletim de voto. Fazem-no em situação de grande secretismo, havendo
mesmo, muitas vezes, o receio de expressar publicamente a tendência de voto de cada
um, o que demonstra claramente um fraco desenvolvimento da cultura democrática das
pessoas e das instituições.
A crescente suspeição lançada sobre a classe política em muitas das democracias
do Mundo, acusada de práticas de corrupção, partidarização generalizada do aparelho
de Estado e da Administração Pública, utilização do poder público para favorecimento e
enriquecimento pessoal, beneficiação de interesses privados em detrimento do interesse
colectivo, entre outros aspectos, têm como consequência aquilo a que Touraine chama
de crise da representatividade política. É como se as pessoas já não se sentissem
representadas e o seu papel de cidadãs tivesse sido reduzido ao de eleitores. As
garantias constitucionais e jurídicas perdem sentido à medida que a vida social,
económica, cultural e ambiental se degrada. No contexto da economia de mercado, a
democracia transformou-se em liberdade de consumo, em “supermercado” político
(1994).
Num contexto como este, o que começa a estar em causa é a legitimidade da própria
democracia. Esse questionamento ganha mais força quando se analisam as taxas de
participação dos cidadãos nos diferentes actos eleitorais e se percebe que essas têm
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sofrido um decréscimo acentuado nos tempos mais recentes. As amplas lutas políticas e
sociais do passado, pela democratização do voto, vêem-se hoje confrontadas com uma
situação de desvalorização desse direito. É caso para se questionar porque razão o acto
central de participação dos cidadãos, o voto, é tão pouco estimulante para uma
vastíssima camada da população? O poder político tende a encontrar um conjunto de
argumentos de causa que normalmente residem fora de si, ou seja, dependem de outras
variáveis que não a qualidade da democracia. Para Arblaster, esta apatia dos eleitores
pode reflectir:
a convicção generalizada de que “votar não vai alterar nada”, de que alterações de
governo não têm qualquer importância, uma vez que o verdadeiro poder está fora
do controlo do governo. […] O absentismo nas eleições não é claramente tão
irracional como seria se fosse resultado de indolência e de irresponsabilidade
(2004: 137).
Os partidos políticos, considerados como o pilar central de sustentação da
pluralidade democrática da teoria liberal, estão também em profundo descrédito. O
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento vem reforçar esta ideia ao dar
conta, em múltiplos documentos, que os partidos políticos têm vindo a perder
legitimidade na actualidade.
Em França, Itália, Noruega e nos Estados Unidos, a filiação em partidos políticos
implantados é metade do que era há 20 anos, e por vezes menos. E pesquisas recentes
na América Latina e na Europa Central e de Leste concluíram que as pessoas têm mais
confiança na televisão do que nos partidos políticos (2002: 5).
Segundo os dados do Latinobarómetro, em 2002 apenas 14% dos latino-americanos
manifestavam confiança nos partidos políticos (cit. in PNUD, 2004) e, em 2003 esse
valor desceu para os 11%.
Quando confrontado com o estado da democracia moderna, Norberto Bobbio (2002)
identifica a existência de cinco promessas não cumpridas do ideal democrático.
Em primeiro lugar, considera que o povo, composto por indivíduos, deixou de ser
soberano. Os sujeitos politicamente relevantes são os grupos organizados, como é o
caso das grandes organizações, associações de diversas naturezas, sindicatos, partidos
políticos, entre outros, e não os indivíduos. O povo como unidade de indivíduos, com
direito de participar directa ou indirectamente na vida política, perdeu lugar para o povo
representado por diversos grupos de interesses. Esta promessa não cumprida remete,
claramente, para a desigual distribuição de poder no contexto da democracia moderna.
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Uma segunda promessa não cumprida, e resultante da anterior, emerge da ideia da
representação de interesses vinculada a um mandato e a um programa, o que torna a
democracia moderna contraditória com o seu próprio princípio fundador, baseado na
representação política. O papel do Estado resume-se, deste modo, à mediação dos
múltiplos interesses organizados na sociedade, negligenciando aquilo que são os
interesses nacionais.
A terceira promessa não cumprida é a derrota do poder oligárquico. A democracia
representativa é, em si mesma, a rejeição do princípio da liberdade como autonomia. A
eliminação da tradicional distinção entre eleitos e eleitores, governantes e governados
ficou

por

realizar.

A

democracia

moderna

estagnou

no

seu

processo

de

desenvolvimento, resumindo-se a um procedimento de legitimação política de
determinados grupos.
Como quarta promessa, o autor aponta a eliminação do poder invisível, pretendendo
com isto dizer que, em paralelo com um Estado visível existe um outro invisível. Tal
reporta-se ao secretismo associado à democracia. É como se as grandes decisões
estivessem envoltas em sigilo, longe dos olhares externos, resumindo a relação com a
população aos actos publicitários das acções governativas, esses próprios controlados e
manipulados.
A educação para a cidadania é a quinta promessa não cumprida do ideal
democrático. A democracia requer cidadãos activos mas o modelo de representação
mais não tem feito do que produzir um fenómeno generalizado de apatia política.
Vivemos mais numa democracia de eleitores do que numa democracia de cidadãos. A
educação para a democracia e para a cidadania não é hoje assegurada por ninguém. As
famílias, as escolas, as universidades, as associações, os sindicatos, os partidos
políticos, o poder governativo não exercem essa função. Antes pelo contrário, todas
estas institucionalidades sociais estão repletas de práticas muito pouco democráticas. É
difícil crer que uma democracia assim tenha viabilidade!
2. O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO COMO NOVO EXPERIMENTALISMO DEMOCRÁTICO
Apesar da abordagem liberal se ter tornado dominante ao longo do século XX e início
deste novo século, tem-se assistido desde o período do pós-guerra a uma revalorização
dos argumentos participacionistas que haviam perdido peso nas últimas décadas, pondo
em causa muitas das limitações do modelo demoliberal.
É neste contexto que o experimentalismo democrático associado ao Orçamento
Participativo (OP) ganha uma relevância significativa.
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A primeira experiência de OP surgiu na cidade brasileira de Porto Alegre, em 198979.
Desde essa data, têm-se multiplicado um pouco por todo o mundo este tipo de
iniciativas, com especial relevo para a América do Sul e Central, e mais recentemente a
Europa, África e Ásia. Todas iguais quanto à designação de OP, mas todas diferentes na
forma como se implementaram e têm desenvolvido, assim como nos resultados
alcançados.
Um olhar pela história das experiências80 de OP permite diferenciar quatro grandes
fases (Cabannes e Baierle 2004, Cabannes, 2008):


Fase I: que corresponde a um período de experimentações, entre 1989 e 1997,
em que se destacam as iniciativas levadas a cabo em Porto Alegre, no Brasil, e
em Montevideu81, no Uruguai. Esta fase corresponde grosso modo a 2 mandatos
eleitorais para a administração local no Brasil (1989/1992 e 1993/1996), onde
um número superior a 30 municípios avançou com a experiência de OP;



Fase II: período da chamada massificação brasileira das experiências de OP,
que decorreu no mandato seguinte, ou seja, entre 1997 e 2000, durante o qual
mais de 140 municípios brasileiros adoptaram o OP, com variações
significativas82;



Fase III: que vai do ano 2000 até à actualidade, em que se tem vindo a verificar
a expansão destas experiências fora do Brasil, num quadro de ampla
diversificação. É nesta fase que emergem inúmeras iniciativas de OP em
cidades latino-americanas e europeias, recorrendo a modelos existentes, onde
se destaca Porto Alegre, mas com adaptações a cada local, o que implicou
nalguns casos alterações substanciais ao desenho original.
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Maria do Carmo Carvalho e Débora Felgueiras (1994) defendem que o OP, como forma de controlo e
participação social sobre o orçamento público municipal, teve início com o Conselho Popular do Município de
Vila Velha (Estado de Espírito Santo, Brasil), no período de 1986-1988, onde foi realizado o debate sobre o
orçamento municipal com o Prefeito em exercício. Enquanto metodologia de gestão pública participada, a
experiência de orçamento participativo ganhou relevo com a iniciativa de Porto Alegre (Estado de Rio
Grande do Sul, Brasil), embora, em 1989, tenham igualmente sido lançadas outras experiência deste género,
em municípios brasileiros de menor dimensão, como é o caso de Santo André.
80
Apesar de terem passado cerca de 18 anos da primeira iniciativa de OP, o que levaria a supor que já não
se trata de uma experiência mas de uma prática democrática consolidada, opta-se por utilizar a designação
“experiência”, pelo facto de não existir um corpo inequívoco e consolidado do seu estado de
desenvolvimento, continuando em processo de construção.
81
Tratam-se de experiências pioneiras, iniciadas no mesmo ano, embora apresentem diferenças
substanciais em termos de processo (Gugliano, 2004).
82
Para mais informações sobre esta fase consultar a obra de Ana Clara Ribeiro e Grazia de Grazia (2003).
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Fase IV: que reflecte a situação actual de construção de redes de cooperação
nacionais e internacionais de OP.

As experiências que se conhecem fazem justiça a esta grande diversidade (Allegretti
e Herzberg, 2004; Cabannes e Baierle, 2004; Ribeiro e Grazia, 2003; Wampler), tanto
pela variação na dimensão territorial e populacional dos municípios, como pelos modelos
participativos, financeiros e “legislativos” adoptados no desenho institucional do OP.
Segundo estimativas mais recentes, existem actualmente no mundo mais de 2000
experiências de OP (Cabannes, 2008), a maioria das quais na América Latina. A Europa
tem evidenciado também um grande dinamismo na adopção deste tipo de dispositivo de
participação, podendo ainda destacar-se, embora em menor número, a emergência
destas experiências em África, na América do Norte e também na Ásia.

Quadro I: Exemplos de experiências de OP no Mundo

Continente

América do Sul
e Central

País

Experiências

Brasil

Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Guarulhos, Diadema, Santo André, Fortaleza,
Mundo Novo, Suzano, João Pessoa, São Carlos, Varginha, São Leopoldo, Gravataí,
Campina Grande, São Mateus, Osasco, Vitória, Várzea Paulista, Concórdia,
Goianésia, Londrina, Natal, Olinda, Pará de Minas, Rio das Ostras, Santa Maria,
83
Estado do Rio Grande do Sul

El Salvador

San Salvador, Micro-região de Juayúa, Nejapa, Alegria

Colômbia

Samaniego, Manizales, Marsella, Medellín, Envigado, Arauca, Pereira, Valle del
Cauca, Ibague

Equador

Cuenca, Cotacachi, Ibarra, Montufar, Chimborazo, Cayambe, Orellana

Argentina

Buenos Aires, Rosário, Córdoba, La Plata, Moron, Bella Vista – Corrientes

Peru

O OP está previsto na Constituição da República, sendo assim considerada uma
política de Estado de carácter obrigatório

Bolívia

Uncía, Ciudad de El Alto (La Paz), Pintada

Chile

Buin, Cerro Navia, La Pintana, Molina, San Antonio, Rancaqua, Illapel, Talca, Lautaro,
Freirina, S.Salud Tacahuano, San Joaquín, Municipalidad de Frutillar, Municipalidad de
Puerto Montt

Costa Rica
Venezuela
Guatemala

América do
Norte

Escazu
Caracas, Guacara, Libertador, Mérida, Baruta
Quetzaltenango, San Juan Comalapa...

República

O OP tornou-se lei nacional em 2007.

Uruguai

Montevideo, Paysandu, Maldonado, Florida

Paraguai

Asunción

Canadá
EUA

Guelph, Toronto Community Corporation, Montreal
Chicago

México

San Pedro, Gomez Palácio

83

Trata-se de uma experiência desenvolvida ao nível de um Estado do Brasil, no período de 1999 a 2002.
Também em Itália existe uma experiência de nível supra-municipal – região de Lazio.
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Quadro I: Exemplos de experiências de OP no Mundo (Continuação)

Continente

País
Inglaterra

Experiências
84

Mons

França

Saint-Denis, Bobigny, Arcueil, Limeil- Brevannes, Morsang-sur-Orge, Paris XX, Poitiers,
Região Poitou Charentes (OP dos Liceus)

Itália

Comune de Grottammare, Roma XI, Napoles, Modena, Arezzo, Colorno, Reggio Emilia,
Trento, Paderno Dugnano, San Canzian d’Isonzo, Anzola dell’Emilia, Novellara, Provincia
de Cagliari, Provincia de Reggio Calabria, Senago, Senigallia, Vimodrone, Bergamo,
Veneza, Região de Lázio

Alemanha

Rheinstetten, Lichtenberg (Berlin)...

Portugal

Alcochete, Alvito, Aljustrel, Avis, Batalha, Braga, Carnide (Lisboa), Castelo de Vide,
Castro Verde, Lisboa, Marvão, Palmela, Santiago do Cacém, São Brás de Alportel, São
85
Sebastião (Setúbal), Serpa, Sesimbra, Vila Real de Santo António

Espanha

Sevilha, Córdoba, Getaf, Albacete, Campillos, Novelda, Xirivella, Santa Cristina d’Aro,
Figaró-Montmany, Logroño, Tudela, Donostia-San Sebastián, Zaragoza, Sant Joan
D’Alacant, Jerez, Castellón, Petrer

Cabo Verde

Sta Cruz (Ilha de S.Vicente), São Miguel (Ilha de S.Vicente), Paul (Ilha de Sto.Antão),
Mosteiros (Ilha do Fogo)

África do Sul

Bufalo

Moçambique

Maputo

Europa

África

Bradford, Salford, Harrow, Sunderland

Bélgica

Fonte: Projecto Orçamento Participativo Portugal (http://www.op-portugal.org)

3. CONDIÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS DE OP
Um dos aspectos frequentemente analisado nos OP prende-se com as condições de
implementação e consolidação das experiências. A esmagadora maioria dos OP
existentes resulta apenas da vontade política dos eleitos que os propõem e sobrevive
sem qualquer enquadramento legal ou normativo, sujeitando-a grandemente às
dinâmicas dos ciclos eleitorais e a interpretações subjectivas, carregadas de supostos
ideologismos.
De acordo com análises efectuadas a várias experiências de OP, na América Latina,
África e Europa, é possível propor aqui a ideia de que as condições para a
implementação e consolidação dos OP se inserem em cinco grandes dimensões,
nomeadamente: ideológica, política, financeira, metodológica e societária.
A presença dessas dimensões nos diferentes processos de OP é bastante variável,
tratando-se obviamente de condições ideais que em alguns casos podem inclusive não
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Em Inglaterra foi definida uma Estratégia Nacional sobre OP que prevê a adopção desse instrumento de
participação
por
parte
de
todos
os
municípios
do
país
até
2012,
in
http://www.communities.gov.uk/publications/communities/participatorybudgeting
85
Para mais informações sobre as experiências de OP em Portugal consultar Dias e Allegretti (2007) e Dias
(2008a e 2008b).
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estar presentes. O que aqui se trata é, no limite, de construir uma proposta para a
criação de um novo modelo de análise das experiências de OP.
A dimensão ideológica prende-se, necessariamente, com a convicção de que a
participação não é um obstáculo à acção governativa mas antes um apoio ao processo
decisional, para que este se ajuste o mais possível às necessidades das pessoas e dos
diferentes grupos sociais. Trata-se, no fundo, da intenção de democratizar a própria
democracia (Santos, 2003; Cabannes, 2004) e de provocar uma certa inversão da
representatividade política, tradicionalmente assente na lógica “dos muitos que votam
pouco e que elegem poucos que votam muito”, ou por outras palavras, “dos muitos que
decidem pouco ao eleger poucos que decidem muito”. Isto implica uma intenção de
descentralização de poderes, ou melhor, de partilha de poderes entre eleitos e eleitores,
o que obviamente não é fácil, atendendo à cultura política tradicional dos órgãos
governativos. É ao nível ideológico que se radicam os fundamentos que orientam a
acção política, no sentido de criar processos de âmbito co-decisional ou consultivo. Este
é, aliás, um traço que ajuda a distinguir grandemente as experiências de OP em países
como o Brasil, das que se praticam na maioria dos países da Europa. O radicalismo
democrático está muito mais presente no Sul do que no Norte do Planeta. O olhar
político do Norte sobre o Sul tende a desvalorizar o experimentalismo deliberativo, visto
sob a óptica do exotismo, da desordem e do “subdesenvolvimento”. Na Europa tem-se
optado, em grande parte das experiências, por adoptar formas mais recuadas de
participação, alegando que o progresso e os níveis de organização social e política
alcançados no Continente demonstram a validade e a bondade das opções seguidas,
quanto às formas e aos conteúdos da governação.
Isto leva a concluir que a dimensão ideológica não é passível de generalização a
todas as experiências de OP, embora possa fazer toda a diferença relativamente ao
aprofundamento da participação e da própria democracia.
A dimensão política, intimamente relacionada com a anterior, prende-se, sobretudo,
com a criação de condições que favoreçam a incorporação destes processos, em termos
internos, por parte de todo o executivo municipal, assim como do corpo técnico dos
municípios, e em termos externos, ao nível das diferentes lideranças locais. Torna-se
claro que daqui resulta como condição fundamental, para a implementação e
consolidação deste tipo de processos, a vontade política (Rover, 2004) ou compromisso
governamental (Borba e Lüchmann, 2007). Não existindo qualquer previsão ou obrigação
legal que imponha aos municípios a adopção deste tipo de dispositivo, só mesmo essa
vontade o pode viabilizar.
Esta dimensão reporta também para a necessidade de proceder à pedagogia da
participação em diferentes sectores sociais e políticos locais. Um processo como o OP
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não se basta apenas por via da vontade dos eleitos, implicando necessariamente a
adesão dos restantes elementos do executivo municipal, nem sempre em sintonia, assim
como das chefias intermédias e do corpo técnico com capacidade de influência ao nível
do processo de elaboração do orçamento municipal. A descentralização de poderes no
OP, não se coloca apenas ao nível da atitude do executivo mas também do próprio corpo
técnico, que muitas vezes se fecha à inovação e à mudança, como forma de exercer o
seu poder sobre a estrutura administrativa. Como refere Zander Navarro, é fundamental
“capturar os funcionários públicos no que se refere aos fundamentos do OP” (2004, cit.
Rover, 2004: 11) num processo de contágio participacionista que vise inviabilizar, à
priori, possíveis entraves à implementação de uma iniciativa desta natureza. A
pedagogia interna é fundamental para que todos possam dominar e partilhar a mesma
linguagem, acompanhada da criação de uma equipa que possa dedicar o seu tempo de
trabalho à promoção do processo participativo. Os municípios, sobretudo os mais
pequenos, têm dificuldades em destacar parte do seu corpo técnico para esta
intervenção devido aos constrangimentos financeiros. Esta é uma questão central que
pode ajudar à diferenciação entre organizar umas reuniões pontuais com a população,
ou desenvolver uma dinâmica permanente de participação, mobilizando os cidadãos e
suas organizações para amplos aspectos da vida dos territórios, onde se destaca
também a componente orçamental.
É a este nível que a pedagogia da participação é igualmente necessária em termos
externos, ao nível das diferentes lideranças locais, informando-as e implicando-as no
processo. O OP terá tanto mais sustentabilidade quanto mais distante estiver das lutas
político-partidárias. A partidarização e politização da participação em nada beneficia a
dinâmica do OP; pelo contrário, só a prejudica, na medida em que visa apenas retirar daí
benefícios eleitorais para os actores envolvidos, sem qualquer sustentação ideológica e
política firmes sobre o sentido da participação e da própria democracia.
Veja-se o caso do Brasil, em que o alargamento do pluripartidarismo, depois da
emenda constitucional n.º 25, de 198586, abriu campo para uma crise de representação e
de governabilidade. Como refere Voltaire Schilling,
em nome da governabilidade [os partidos] sacrificaram seus princípios ideológicos
partidários mais caros em função de um acordo que permitisse cumprir com certa
eficácia os seus desígnios de governo e de administração. A tendência mais
comum, pois, foi sacrificar as ideias, os programas e a representatividade, em
86

In
http://www.tse.gov.br/institucional/centro_memoria/historia_eleicoes_brasil/os_partidos_politicos/os-partidospoliticos.html, em 20 de Dezembro de 2006.
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nome da ordem e do bom andamento das coisas, tentando evitar crises políticas
danosas ao controle que as elites exerciam e exercem sobre o pais-continente.87
O autor adianta ainda que esta fuga para a sobrevivência por parte da classe política
contribuiu para que os partidos políticos lograssem pouca confiança por parte da
população brasileira, resultando desse processo uma preferência dos eleitores por
candidatos confiáveis, “salvadores” e não por programas partidários ou ideológicos. Tal
como em relação à dimensão ideológica, também a pedagogia da participação pode ser
negligenciada no OP, embora seja certo que esse facto conduzirá a uma mais fácil
instrumentalização e uma menor sustentabilidade do processo.
A dimensão financeira é fundamental em situações deste tipo, pois é evidente que
sem um volume satisfatório de orçamento para investir torna-se difícil dar seguimento à
proposta participativa. Esta questão é tanto mais decisiva pelo facto dela implicar uma
conjugação entre a agenda política submetida ao acto eleitoral, com a agenda que
emerge da participação. Por outras palavras, o desenvolvimento de um processo como o
OP, dentro de um sistema de democracia representativa, implica que o poder político
terá que, por um lado, dar continuidade ao programa de governo que lhe permitiu ser
eleito, e por outro lado, integrar as propostas de investimento que resultam da
participação. O não cumprimento de qualquer uma destas agendas implica uma perda de
credibilidade e legitimidade política por parte do executivo. Esta conjugação obriga,
necessariamente, à existência de uma disponibilidade financeira que permita fazer face a
um natural aumento das frentes de investimento público por via da participação.
Por outro lado, também é certo que a fraca capacidade de investimento por parte de
alguns municípios pode constituir-se como uma oportunidade para promover a
pedagogia do orçamento, nomeadamente sobre a proveniência dos dinheiros públicos, a
capacidade financeira dos municípios, as regras da gestão orçamental, as competências
do poder local e a necessidade de estabelecer prioridades.
A dimensão metodológica remete para a forma com o OP é implementado. Não basta
querer desenvolver processos participativos; é preciso saber, sendo que isso implica
cuidados metodológicos fundamentais, que podem fazer toda a diferença entre uma
participação real e uma participação condicionada, entre o aprofundamento democrático
e a mera legitimação política. Uma das condições metodológicas é o descentramento
comunicativo por parte do executivo e da sua equipa técnica, de forma a potenciar uma
plataforma de diálogo e cooperação com a população capaz de aliar conhecimentos
técnicos, opções políticas e propostas expressas de acordo com necessidades reais. É
87

In http://educaterra.terra.com.br/Voltaire/Brasil/2003/08/18/000.htm, em 20 de Dezembro de 2006.
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certo que a acção governativa se rege por enquadramentos legislativos e financeiros,
princípios técnicos, opções políticas e estratégicas para um território, mas isso não pode
inviabilizar a comunicação com os cidadãos comuns e a participação destes no processo
decisional. O mesmo é dizer que a democracia não se pode condicionar pela técnica, e
que, por sua vez, o conhecimento técnico deve ser democratizado. Boaventura Sousa
Santos apresenta a este nível uma proposta conceptual que remete para a passagem de
uma cultura tecno-burocrática a uma cultura tecno-democrática (2002).
O descentramento comunicativo deve estar também presente numa outra condição
metodológica, que diz respeito à necessidade de produzir informação e documentação
detalhada sobre o processo e garantir a sua divulgação. A prestação de contas sobre as
despesas e receitas, por um lado, e sobre os investimentos e gastos correntes, por outro,
são aspectos fundamentais para criar uma base de conversação e reflexão reais sobre o
orçamento. Toda esta informação deve ser amplamente divulgada, através dos mais
variados suportes. Não se trata de reproduzir informação em papel, à medida de todos
os habitantes, porque essa é uma opção ambientalmente condenável, mas de
disponibilizar, em variadíssimos locais, os dados sobre as contas públicas, como por
exemplo, nas reuniões do OP, mercados, jornais e rádios locais ou comunitárias, boletins
municipais, Internet, entre outros. Esta situação pode traduzir-se em ganhos substanciais
em matéria de transparência da acção governativa e das contas públicas.
Uma terceira condição metodológica remete para a necessidade de organizar bons
sistemas de registo dos processos, de modo a facilitar a sua monitorização e avaliação
participadas. Uma parte significativa das experiências não possui qualquer sistema deste
tipo, o que deixa perceber a base de informalidade e de descomprometimento com que
são realizadas.
Outra das condições metodológicas, relacionada com a anterior, é a existência de um
enquadramento normativo que permita uma regulação participada do processo. Não se
trata apenas de permitir a participação cidadã na definição dos investimentos públicos
mas também na regulação do sistema.
A democracia representativa assenta num complexo esquema legislativo e
institucional, constituído com o objectivo de garantir a legitimidade e o bom
funcionamento do sistema democrático e do Estado de direito, muito difícil de
compreender e de interpretar por parte do cidadão comum. A esta situação não é alheia
a apatia e demissão das pessoas face à vida política do seu país, da sua cidade e da
sua comunidade, dificultando, deste modo, o exercício de uma cidadania mais activa.
A democracia participativa exige, igualmente, a definição de um enquadramento
normativo, mas cuja especificidade central seja o envolvimento de eleitos e eleitores na
sua concepção. Trata-se, portanto, de criar um espaço de participação, onde aspectos
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como a eleição dos conselheiros, direitos e deveres dos participantes, direitos e deveres
do executivo, organização das reuniões, o método de votação e decisão dos
investimentos, entre muitos outros, são co-concebidos e co-regulados por políticos e
cidadãos.
A existência de um regulamento prévio do OP, elaborado pelo poder público, impõe
aos cidadãos, como condição de adesão, a aceitação desse quadro orientador. Em
termos simbólicos isto significa que as pessoas podem aderir a um processo que não é
seu, que já se encontra pré-formatado e controlado pelo poder governativo. A
apropriação que os participantes podem vir a fazer do OP nestes casos será mais
reduzida, na medida em que se trata de um processo externo, no qual lhes é dada a
possibilidade de participar, dentro dos parâmetros definidos, tal como se verifica nos
mecanismos de participação próprios da democracia representativa.
A construção partilhada do enquadramento normativo do processo reúne melhores
condições para combater a apatia e o distanciamento dos cidadãos da vida política dos
seus territórios, na medida em que esses sentem que estão a construir e a conquistar
algo diferente, não se resumindo a meros consumidores de participações condicionadas.
Este aspecto remete para a dimensão societária do processo participativo. Em
termos das condições para a implementação e, sobretudo, para a sustentabilidade de
processos como o OP, esta é provavelmente a mais determinante, pois conduz à
necessidade de “construir” uma sociedade civil forte, organizada e mobilizada para poder
debater com a classe política as opções consideradas mais válidas para a satisfação das
necessidades das pessoas e dos territórios. Se a vontade política é inquestionável para
se poder lançar o OP, uma sociedade civil forte é uma necessidade para que este tipo de
processo seja apropriado pela população, e deixe de ficar tão vulnerável às alternâncias
democráticas e às lutas político-partidárias.
4. POTENCIALIDADES E LIMITES DO OP
Importa agora perceber quais as grandes potencialidades e limitações do OP no
aprofundamento

da

democracia,

sendo

que

qualquer

uma

dessas

resulta

incontornavelmente da criação ou não das condições apresentadas no ponto anterior.
Isto significa que quantas mais condições se conseguiram reunir para a implementação
deste tipo de processo, mais potencialidades esse poderá gerar na construção de uma
democracia mais participativa a nível local.
As principais potencialidades do OP são as seguintes:
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Institucionalização da participação, que permite criar o compromisso com os
cidadãos relativamente ao seu envolvimento no cerne da acção governativa,
ou seja, na definição das prioridades de investimento;



Equilíbrio de poderes e criação de um espaço de comunicação e cooperação
directa entre eleitos e eleitores, que permite ultrapassar o habitual
assitencialismo público das promessas eleitorais, dos atendimentos aos
cidadãos e de outras situações mais ou menos esporádicas de contacto entre
uns e outros. A institucionalidade democrática criada para implementar o
sistema de representação política não forjou os mecanismos de participação
que permitem uma interacção cooperativa entre eleitos e eleitores, remetendo
os primeiros para o papel de decisores e os segundos para a situação de
assistidos. O OP permite o equilíbrio de poderes por via de um espaço de
comunicação que procura integrar o conhecimento técnico com as
necessidades sentidas pela população, sem que algum se sobreponha ao
outro. A este nível é curiosa a observação de Sérgio Azevedo ao referir que o
OP ajudou a ampliar a visibilidade do processo orçamental, anteriormente
pouco conhecido e entendido como um assunto específico de especialistas
(2003);



Inversão de prioridades de investimento, que confirma o facto das opções
políticas nem sempre serem as mais ajustadas às necessidades sentidas pela
população em cada momento. Este processo permite, assim, evitar alguns
erros de planeamento, muito habituais em variadíssimas situações. O poder
governativo não pode por si só almejar conhecer todos os problemas que
afectam o município, razão pela qual pode encontrar na população um apoio à
identificação desses problemas e à decisão sobre as situações que em cada
momento são as mais prioritárias para resolver;



Maior distribuição dos produtos do desenvolvimento e maior coesão e
solidariedade territorial. O facto do OP assentar num esquema de divisão
territorial, de forma a garantir a maior proximidade aos problemas e às
populações, permite organizar melhor “a oferta de bens e serviços públicos
numa perspectiva territorial” (Rover; 2004: 15). Em muitas experiências “são
comuns os relatos de comunidades ou regiões que abriram mão de alguma
demanda de obra ou serviço para beneficiar outra com necessidade mais
urgente” (Idem, Ididem). É mais uma vez pelo confronto de opiniões, só
possível num espaço de comunicação e de equilíbrio de poderes, que estas
situações se tornam unanimemente claras e democraticamente aceites. O OP
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possui, assim, um potencial significativo de promoção de uma democracia
com maior capacidade redistributiva;


Promoção de uma identificação da população com os destinos do seu
município. A implicação das pessoas no processo de identificação dos
problemas e na decisão sobre as prioridades de investimento cria um
compromisso cívico e uma identificação com os destinos do desenvolvimento
do município. A dinâmica gerada contribui para uma maior consciencialização
sobre a importância da comunidade e da interdependência entre os seus
elementos, quebrando, de certa forma, o individualismo e a competição,
próprios de uma concepção democrática mais liberal;



Maior vigilância democrática e maior transparência da acção governativa. O
OP obriga o executivo a prestar contas do seu exercício, assim como da
situação financeira do município, fora dos espaços tradicionais definidos pela
institucionalidade do Estado de direito. Essa prestação passa a ser feita
perante a população, sem necessidade de mediação de qualquer espécie,
incluindo os meios de comunicação social. Este processo aprofunda o nível
de conhecimento e de informação dos cidadãos sobre o exercício governativo,
assim como eleva o nível de consciência sobre as restrições que o executivo
sente para dar resposta a todas as demandas. Este último aspecto só
favorece as relações de cooperação entre eleitos e munícipes, diminuindo a
contestação social gratuita, muito habitual em democracia. Este último
aspecto é reforçado por Carmen Pineda Nebot quando refere que o OP
permite “establecer una mayor confianza entre los diferentes actores y crear
un clima de cooperación y mutuo respeto entre el gobierno local y la sociedad”
(2004: 2);



Criação de uma dinâmica educativa e formativa de promoção da cidadania.
Esta será provavelmente a maior potencialidade do OP. Todo o processo se
reveste de uma elevadíssima carga educativa, o que permite a todos os
envolvidos a realização de um conjunto de aprendizagens que favorecem a
alteração das habituais relações de poder que se estabelecem entre eleitos e
munícipes. Isso implica que o potencial educativo seja pedagogicamente bem
conduzido através da adopção de metodologias mais convenientes aos
processos participativos. A pedagogia da participação, apontada como
condição para a sustentabilidade do OP, é igualmente fundamental para que
todos os actores “adquiram eficácia e potência de acção no exercício da
democracia, da cidadania activa, na vitalização das esferas públicas e na
construção de uma nova cultura política” (Pontual, 2000: 267). Uma cultura
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assente em princípios de co-gestão, co-responsabilização e co-legitimação
para a construção de um sentido comum, de autonomia para a participação,
de novas formas de exercício de poder e da transparência governativa. O OP
permite a todos os envolvidos ampliar o conhecimento sobre o território,
facilitando a adopção de medidas mais consensuais por parte do poder
público. Do ponto de vista da população as aprendizagens ampliam-se
significativamente. Para além do que ficou exposto, o debate gerado pelo OP
permite um descentramento sobre as necessidades pessoais e muito
localistas de cada família ou comunidade e a construção de uma visão mais
integrada do território, dos seus problemas e das suas potencialidades. O OP
amplia o processo de construção da cidadania, abrindo campo para uma
participação informada e responsável na vida dos territórios.
O OP é um dispositivo de promoção da participação que revela também algumas
limitações que importa compreender:


Processo muito centrado na resolução de problemas mais imediatos, o que
impede um planeamento mais estratégico em relação ao desenvolvimento do
município. Esta questão é apresentada como uma limitação, embora seja de
questionar

a

validade

de

determinados

processos

de

planeamento

estratégico, elaborados por equipas muito especializadas, mas cujo sentido
dado à acção não é o mais ajustado às necessidades locais. De todas as
formas, trata-se de facto de uma limitação na medida em que hoje se exige
cada vez mais aos poderes governativos a capacidade de exercer o
planeamento numa perspectiva de médio e longo prazo, integrando as
diferentes variáveis influentes no desenvolvimento dos territórios. Esta
exigência poderá inviabilizar o processo participativo, gerado em torno do
orçamento, normalmente muito centrado no imediatismo das necessidades
sentidas pelas pessoas. A saída desta situação de impasse pode passar pela
conjugação de formas de planeamento estratégico participado, como é o caso
da Agenda 21 Local, com o OP. O primeiro ajuda a situar as grandes
prioridades estratégicas de um território, numa perspectiva mobilizadora dos
diferentes actores, e o segundo a afectação financeira aos investimentos que
permitem dar seguimento à estratégia definida. Ambos os exercícios são
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fundamentais do ponto de vista do planeamento, sendo que o primeiro é de
ordem estratégica, enquanto que o segundo é de carácter mais operacional88;


Processo muito centrado sobre os investimentos, ou seja sobre as despesas
de capital, sem discutir de forma directa outras despesas de funcionamento,
assim como as próprias receitas. É com naturalidade que muitas propostas
efectuadas pelas pessoas que participam nos processos de OP sejam
incluídas na componente de investimento público mas tenham também
implicações em termos de despesas de funcionamento, como é o caso da
construção de um qualquer equipamento social (escola, creche, jardim de
infância, posto de saúde, etc.). Isto significa que o OP deveria abrir um campo
de participação sobre ambas as componentes orçamentais. A ausência de
discussão sobre as receitas é também para Boaventura Sousa Santos (2006)
uma limitação, na medida os processos “incidem apenas sobre a utilização
dos recursos estatais, deixando de fora do seu alcance a obtenção de tais
recursos.” Para o autor a lógica participativa da democracia redistributiva deve
incidir também na obtenção de recursos estatais e, portanto, basicamente na
fiscalidade.

Outras limitações podem ser encontradas, embora seja mais correcto considerá-las
como estruturais da acção governativa dos municípios e não específicas do OP,
nomeadamente:


A reduzida capacidade financeira dos municípios que dificulta a resolução dos
múltiplos problemas que afectam os seus territórios. Nos pequenos
municípios rurais essa situação assume contornos mais restritivos. Esta
questão estrutural tem como consequência a definição de uma verba muito
reduzida destinada à participação da população. A incapacidade dos
municípios de fazerem face a um volume satisfatório de investimentos
propostos pelos participantes pode contribuir para a perda de credibilidade do
processo, com a consequente perda de dinâmica participativa;



A dimensão localista do OP que obriga a que o processo participativo se
restrinja no espaço e aos recursos nele existentes, não permitindo uma
articulação com as dinâmicas supra-municipais, nacionais e internacionais

88
Em Belo Horizonte esta necessidade de compatibilizar diferentes níveis de planeamento foi sentida a partir
do próprio processo de OP, tendo a Prefeitura procurado contrariar as “intervenções pontuais do OP” com a
concepção de instrumentos de planeamento mais estratégico, como foi o caso do Plano Director de Vilas e
Favelas e do Plano Director de Drenagem (Azevedo e Fernandes, 2005).
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que influenciam o desenvolvimento dos territórios. Rover sugere, a este nível,
a necessidade de pensar estrategicamente o desenvolvimento local,
superando a rigidez espacial e incorporando a necessidade de ampliar a
esfera de actuação territorial para obter resultados mais eficazes (2004).
Boaventura Sousa Santos, referindo-se concretamente ao caso do Brasil,
sugere que “apesar destas experências serem, por enquanto, de âmbito local,
não há nenhuma razão para não se estender a aplicação do orçamento
participativo ao governo dos Estados ou mesmo ao governo da União” (2006:
346). A articulação do OP com outros dispositivos de participação, como é o
caso dos conselhos municipais de políticas públicas, assim como uma
eventual articulação entre municípios vizinhos com OP e destes com as
estruturas regionais e nacionais, permite ultrapassar este localismo da
participação e encontrar novas formas de governação dos territórios;


Participação desigual entre grupos sociais como é o caso das mulheres e dos
jovens. Embora esta seja uma dimensão pouco trabalhada na maioria dos
OP89, existem indícios que permitem avançar a ideia de que a participação
nestes processos continua a ser maioritariamente exercida por homens
adultos90. Isto constitui, obviamente, uma limitação em termos da democracia,
o que demonstra, por um lado, a necessidade de democratizar as relações de
poder entre géneros, e por outro, que os processos de OP devem estar
atentos a esta dimensão e forjar estratégias de mobilização que permitam um
maior equilíbrio a este nível.

5. CONCLUSÃO
De forma muito sintética, é possível afirmar que o grande desafio da democracia
participativa passa por aprofundar positiva e conjugadamente as abordagens quantitativa
e qualitativa da participação política. A primeira reporta-se para a necessidade de trazer
para o debate político o maior número possível de participantes sem quaisquer tipos de
restrições, enquanto que a segunda se prende mais com a qualidade da própria
participação, ou seja, com a possibilidade de a alargar, para além do voto, às diferentes
89

Uriella Coelho Ribeiro sugere que as abordagens tradicionais sobre esta matéria tendem a tratar a
sociedade civil de forma homogénea, pelo que a autora propõe um outro olhar sobre as estratificações
sociais e os instrumentos de participação, como forma de compreender melhor os desequilíbrios verificados
no envolvimento de homens e mulheres nestas dinâmicas.
90
A este nível Fedozzi (2007) coordenou uma análise histórica de dados relativos ao OP de Porto Alegre e
concluiu que a relativa paridade entre homens e mulheres nas assembleias não se reflectia nas instâncias
representativas do processo, como o Conselho do OP e os Fóruns de Delegados. Nesses espaços os
homens continuam a constituir a maioria.

212

áreas da vida socio-política de um território. Quanto mais profícua for a relação entre
estas duas abordagens mais perto se estará da construção de uma democracia
participativa.
Como se viu anteriormente, a democracia liberal reduziu ao mínimo estas duas
abordagens, criando um ideal centrado no método eleitoral e restringindo a população ao
papel de eleitores. Excluídas deste entendimento ficaram as preocupações com a
promoção da cidadania, a que certamente não é alheio o défice que hoje se vive em
relação a esta matéria.
A proposta participativa em que se funda o OP visa, exactamente, a conjugação de
uma ampla participação com o seu alargamento a áreas que normalmente se encontram
vedadas aos cidadãos comuns. Esse parece ser um ganho inquestionável deste
processo participativo. Uma matéria tão sensível e determinante em democracia, como a
gestão do orçamento público de um município, poder ser discutida em amplas
assembleias de cidadãos, revela um progresso significativo em matéria de debate
público e de quebra do secretismo que normalmente envolve a gestão orçamental.
Por outro lado, é importante não negligenciar que a participação não é um processo
espontâneo, e que resulta de uma construção social e política, que é necessário
compreender em cada contexto, sob pena de ser interpretada de forma ingénua, gerando
o equívoco de “que a participação social per se significa mais democracia e mais
cidadania” (Fedozzi, 2001: 8). Isto é tanto mais importante se se tiver em linha de conta
que em várias experiências de OP continuam a vigorar situações de legitimação política
assentes em formas de manipulação da participação.
Esta noção de artificialidade da participação remete para os dois grandes obstáculos
que o OP enfrenta enquanto contributo para o aprofundamento da democracia. Por um
lado, os défices democráticos inerentes à cultura política de eleitos e eleitores, e por
outro, o choque de interesses e objectivos entre o sistema de representatividade e o
sistema de participação.
Face à crise de confiança generalizada na classe política é natural que esta se veja
“obrigada” a encontrar novas formas de legitimidade no futuro que se situem para além
da eleição através do voto. Isso tem conduzido, e assim continuará certamente, ao
surgimento de novos ou renovados processos de participação cidadã na vida sociopolítica da sociedade. O OP é um desses processos. O alastramento deste novo
experimentalismo vai encontrar, por um lado, um poder político fragilizado em termos de
credibilidade mas continuamente empenhado em se perpetuar no poder, e por outro
lado, uma sociedade civil fraca, desmobilizada e apática.
O aprofundamento democrático, assente numa maior partilha e equilíbrio de poderes
entre o Estado e a sociedade, proposto pelo OP, choca com o modelo de
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representatividade política, mediado pelos partidos, que apenas visam alcançar o poder,
aparentando não raras vezes situações de claro vazio ideológico. Como refere João
Rêgo, “é preciso desnudar a essencialidade das funções do partido político: a conquista,
a reprodução e a manutenção do poder político” (1994). É esta natureza do jogo político
que conduz a situações de intromissão excessiva das máquinas partidárias em
processos participativos como o OP, desvirtuando a essência e os objectivos a que
esses se destinam. Esta situação deve-se certamente ao facto dos partidos visualizarem
nestes processos uma oportunidade para influenciar diferentes sectores sociais,
cooptando desse modo importantes lideranças e ampliando a sua base de apoio. O OP
passa a ser perspectivado como mais um campo de poder que urge conquistar pelas
máquinas partidárias. A lógica da representatividade política que conduz à luta pelo
acesso ao poder é conflitual com a lógica da participação cidadã que visa socializar o
Estado e politizar a vida social dos territórios.
O OP reúne um enorme potencial em termos de aprofundamento democrático,
embora isso só seja substantivo e traduzível na realidade se existir uma sociedade civil
forte, com capacidade crítica, capaz de produzir informação sobre as suas comunidades
e vigilante sobre a acção governativa; uma sociedade civil que esteja apta a impedir uma
intromissão

excessiva

dos

partidos

e

demonstre

capacidade

para

conquistar

gradualmente diferentes espaços de participação, equilibrando, desse modo, as relações
de poderes, por via de uma acção directa com os órgãos da administração, sem
mediações de qualquer tipo.
O desafio coloca-se quando se interroga a viabilidade e a completa exploração do
potencial do OP, perante as actuais estruturas do Estado e da administração. Estas
foram concebidas para responder às necessidades de um modelo que assenta na
separação dos poderes e restringe a participação cidadã ao domínio de um conjunto de
procedimentos administrativos, altamente burocratizados, sendo normalmente estruturas
muito pesadas, fechadas e avessas à inovação e à mudança. O OP não muda
radicalmente o espectro da democracia moderna mas coloca pelo menos um conjunto de
questionamentos e de alterações às formas de pensamento e de organização social e
política, que permitem confrontar a validade ou adequação das actuais estruturas
públicas com a necessidade de alargar os campos da participação cidadã.
Dificilmente o OP poderá alargar o seu âmbito e a articulação com outros dispositivos
de participação, sem que se assegurem aberturas institucionais, por parte da
administração pública, assim como do quadro jurídico-legal que regula a acção
governativa. Isto remete para a necessidade de equacionar novas formas de regulação
social da acção política que não resultam apenas da legitimidade e legalidade, conferida
pelo enquadramento jurídico-legal, mas também pela própria dinâmica participativa,
214

reconhecendo o seu potencial regulador. Esta dualidade entre o nível institucional-legal e
o social (Fedozzi, 2001) remete para a necessidade de equacionar a regulamentação
efectiva do OP sem que isso signifique, por um lado, perda de controlo do processo por
parte dos cidadãos e, por outro, uma renovada luta partidária pela conquista definitiva
deste espaço.
Para finalizar e como elemento central desta reflexão fica a ideia de que o OP, assim
como outras dinâmicas participativas, exige um processo de desenvolvimento político
capaz de promover uma cultura democrática em todos os sectores da sociedade.
Processo que não pode ser dado como acabado, implicando necessariamente o
envolvimento do poder político, das organizações cívicas e de cidadãos comuns. Para
além da ideia já lançada sobre a necessária abertura das diferentes estruturas de Estado
às dinâmicas da participação, resulta também desta análise e importância fulcral de
“criar” ou “recriar” uma sociedade civil com vontade de participar. Este poderá, aliás, ser
o principal projecto civilizacional que cabe desenvolver por parte dos diferentes actores
sociais, incluindo o poder político. Grande parte da população mundial desconhece os
seus direitos e deveres, está muitas vezes equivocada sobre as funções e as
competências dos poderes públicos, vive alheada dos processos de desenvolvimento
dos seus territórios, não possui informação para poder avaliar estes e outros aspectos da
vida social, está contagiada pela informação parcial veiculada pelos grandes órgãos de
informação. Se é certo que este cenário exige uma elevação do sentido crítico das
pessoas em relação ao mundo em que vivem, e portanto de uma acção cidadã mais
implicada, não é menos verdade que os défices democráticos são por demais evidentes,
nas mais variadas condutas quotidianas das pessoas, no trabalho, na família, na política
e na sociedade. Toda esta conjuntura limita uma participação capaz de produzir a
mudança em processos como o OP, o que exige, antes de mais, uma aposta
fundamental na educação para a democracia e para a participação.
A implantação da democracia não foi seguida de um projecto educativo sério, capaz
de traduzir as difíceis conquistas do passado num processo de construção de uma
verdadeira civilização democrática. Os défices são significativos, razão pela qual
instrumentos como o OP exigem a elevação do estado de participação e uma maior
participação nas estruturas do Estado por parte dos cidadãos, com vista não apenas a
produzir maior eficácia à acção governativa mas também a explorar todo o potencial
democrático que encerra uma experiência deste tipo.
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