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40 anos de renovação,
e uma saudação
Na minha qualidade de Diretor do Centro de Estudos Sociais (CES), quero saudar
vivamente a e-cadernos CES por ocasião da comemoração dos 40 anos do CES.
A e-cadernos é mais jovem que o CES e é a iniciativa dos nossos investigadores e
investigadoras que melhor representa o desassossego permanente do CES, a
necessidade que sempre sentimos de nos renovarmos e até de nos reinventarmos em
função da mudança das circunstâncias. Porque também a e-cadernos comemora dez
anos de publicação este ano, aproveito esta oportunidade para situar esta nossa revista
na história do CES que aqui celebramos. As circunstâncias que mais impacto tiveram
na emergência da e-cadernos foram duas. Por um lado, a revolução digital e a
publicação em linha dos trabalhos científicos. Não foi apenas uma revolução dos meios
de comunicação científica e dos formatos que eles privilegiaram. Foi sobretudo uma
revolução nas nossas experiências vividas do tempo. De repente, a publicação
aparentemente quase instantânea (doce ilusão) que a internet permitia repercutia-se no
próprio ritmo da produção e da divulgação científicas. Não se tratava de imposição de
prazos (o que também foi sendo, sobretudo em tempos mais recentes), mas sim de uma
impaciência nova para dar a conhecer os resultados do nosso trabalho. No início,
ninguém se dava sequer conta de que a aceleração do ritmo traria consigo o aumento
da competição entre académicos. Era sobretudo o grande génio do século XX a pesar
insidiosamente sobre nós, essa bendição maldita (ou maldição bendita) de transformar
o tempo em falta de tempo. Ora a Revista Crítica de Ciências Sociais (RCCS) nascera
na época do papel, sujeita ao ritmo e às limitações do papel. À medida que se
consolidava como uma das principais revistas de ciências sociais do nosso país,
aumentava o nosso orgulho nela, ao mesmo tempo que o seu ritmo chocava cada vez
mais com a impaciência digital. Claro que esse choque viria mais tarde a ser superado
pela própria RCCS, ao decidir publicar-se simultaneamente em papel e em linha, mas
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nos primeiros tempos a nossa decisão foi outra: criar outra revista digital de origem e de
espírito. Assim nasceu a e-cadernos, cujo nome fazia crer que a identificação com a
nova época digital dispensava outros adjetivos de identificação, ao contrário do que
sucedera com a RCCS, onde o adjetivo “crítica” fora longamente discutido e muito
intencionalmente adotado.
A outra circunstância geradora da e-cadernos foi o rápido crescimento do CES, a
multiplicação dos projetos de investigação e dos doutoramentos e a consequente
renovação e juvenilização dos investigadores e investigadoras a trabalhar na instituição.
Já impregnados pela impaciência digital, os/as jovens cientistas sociais sentiam
particularmente a lentidão, ou seja, os prazos normais que eram agora experienciados
como lentos. Acresce que o reconhecimento da RCCS pela comunidade científica
nacional e internacional trazia à revista uma nova popularidade e uma nova
responsabilidade. A oferta de textos aumentava e, com ela, a seletividade das
aceitações. Esta mudança afetava os investigadores e investigadoras mais jovens, não
porque os seus trabalhos tivessem necessariamente menor nível científico, mas porque
temiam que a novidade das suas ideias e abordagens pudessem ter menos boa receção
na RCCS. Era um desassossego real, ainda que as suas causas fossem provavelmente
imaginárias. A e-cadernos foi a resposta. Em breve, a revista era vista como a mais
acolhedora do trabalho dos mais jovens. Mas como, no CES, tudo evolui e rapidamente,
a e-cadernos foi se tornando a “outra revista do CES”, acolhendo tanto os mais novos
como os mais velhos.
A e-cadernos é assim uma prova concludente da constante renovação do CES.
Estou certo que vai continuar a sê-lo, renovando-se ela própria constantemente.

Boaventura de Sousa Santos
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Introdução
Nos 40 anos de vida do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra,
a e-cadernos CES propôs-se celebrar o acontecimento através de uma revisitação do
volume que resultou do primeiro grande projeto coletivo de pesquisa do Centro, “O
Estado, a economia e a reprodução social na semiperiferia do sistema mundial: o caso
português”. Orientava este estudo a preocupação em desenvolver e aplicar à sociedade
portuguesa categorias críticas adequadas àquilo que era entendido como as suas
especificidades. A partir da teoria wallersteiniana do sistema-mundo e do conceito de
semiperiferia, os investigadores e investigadoras do CES propunham-se demonstrar
que a sociedade portuguesa se caracterizava por formas de desenvolvimento
intermédias, que combinavam aspetos centrais e periféricos. O volume Portugal: um
retrato singular, dado à estampa em 1993, deu forma ao projeto e tomámo-lo como
marco de referência. Por um lado, porque foi o primeiro momento de definição da
instituição, através do qual o CES manifestava uma identidade coletiva e linhas de
investigação próprias; por outro lado, porque essa análise deixou um lastro teórico que
continuou a gerar e a dar consistência a estudos posteriores.
Mesmo parecendo implausível que, quatro décadas mais tarde, a investigação do
CES se tivesse cristalizado nas conclusões desse primeiro estudo coletivo, motivou-nos
procurar a pertinência atual do conceito de semiperiferia no contexto da sociedade
portuguesa. Assim, procurámos desafiar os autores e as autoras deste volume a
identificar as dimensões analíticas nas quais esse referencial teórico ainda é produtivo,
as razões para a resistência da sua utilização ou para o seu desuso, ou eventuais
alterações ao conceito original. Esse desafio resultou nos artigos aqui reunidos, que ora
dialogam diretamente com as conclusões de Portugal: um retrato singular,1 ora testam
o conceito da semiperiferia em áreas de estudo que não estavam representadas no
projeto original, ora evidenciam a sua exaustão e a emergência, no panorama da

1

Boaventura de Sousa Santos (org.) (1993), Portugal: um retrato singular. Porto: Edições Afrontamento.
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investigação do CES, de áreas e de conceitos imprevisíveis no início da década de 90,
mas que acabam por ser também parte da herança do trabalho lançado por aquele
projeto.
A noção do caminho percorrido desde 1993, neste caso, levou-nos a pensar estas
reflexões como trabalho de equipa, em grupos que reunissem os autores e autoras do
estudo original e investigadores e investigadoras com presença mais recente no CES,
de modo a combinar experiências e sensibilidades críticas, nas mesmas áreas de
trabalho mas captando o seu desenvolvimento. Embora nem todos os contributos
tenham acabado por tomar essa configuração, o mais importante é a homenagem e,
nesse sentido, esperamos que os artigos aqui reunidos demonstrem o empenho dos
investigadores e das investigadoras do CES e a pujança e diversidade crítica que
marcam o trabalho aqui desenvolvido, 40 anos após a fundação do Centro.
Começamos com um texto em jeito de moldura, por assim dizer: uma entrevista de
Miguel Cardina a António Sousa Ribeiro, que pretendemos que seja um contributo
importante para a história oral da casa. É um texto que passa em revista os anos de
formação do CES, lança um olhar crítico acerca dos desafios do seu presente e também
avança perspetivas sobre o futuro. Talvez sobre os próximos quarenta anos?
Segue-se um artigo que, embora de natureza científica, também tem um forte cunho
pessoal: Carlos Fortuna compara e combina a caminhada pelo espaço da cidade com
o seu percurso pelo CES. Na companhia das ideias de Georg Simmel e Henri Lefebvre,
o investigador começa por sugerir que a sua ‘caminhada’ pela investigação no CES
remete para a ideia do deambular e da deriva pela cidade, uma experiência que
determina, na proximidade do espaço físico, com-vivências inesperadas. A sua proposta
é de que se recupere a importância do olhar etnográfico, mas no sentido de “envolv[er]
uma relação subjetiva do/a caminhante com o ambiente urbano construído e o que este
representa”, uma abordagem que devolva aos espaços públicos e às pessoas a
morfologia social e cultural que os marca especificamente. Fortuna insurge-se contra as
leituras hegemónicas ocidentais que tendem a homogeneizar a cidade na fórmula do
global urbano, tomando Lisboa como caso que resiste efetivamente a essa leitura. O
autor defende que se deve “construir uma biografia sociopolítica dos lugares, das ruas
e praças da cidade, conferindo-lhes maior relevância socio-histórica, cultural e cidadã”.
Passamos aos textos que se popõem dialogar de perto com o livro de 1993: o artigo
de Ana Cordeiro Santos e José Reis revisita o capítulo “Portugal: a heterogeneidade de
uma economia semiperiférica”, da autoria de José Reis, que descrevia a condição
semiperiférica da economia portuguesa, dando especial relevo à heterogeneidade dos
seus modos de regulação, às discrepâncias entre formas de organização da economia
e da sociedade e aos desequilíbrios e dependências persistentes que daí resultavam.
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Relendo agora a economia portuguesa à luz de marcos como o fim do império, a
integração europeia e a participação na União Económica e Monetária, que
reconfiguraram a relação de Portugal com o centro e como centro, os autores
argumentam que fará mais sentido hoje entender o caso português em termos de “uma
economia periférica europeia” e já não uma “semiperiferia no sistema mundial”.
Lina Coelho e Virgínia Ferreira tomam como ponto de referência o artigo de Virgínia
Ferreira, “Padrões de segregação das mulheres no emprego – Uma análise do caso
português no quadro europeu”, visando uma atualização desse estudo à luz das últimas
décadas. Contrariamente às expetativas apresentadas em Portugal: um retrato singular,
fundamentadas na articulação de traços estruturais com o feminismo difuso que se ia
manifestando após a integração na então chamada CEE, a análise atual revela que a
polarização do emprego em função do sexo se intensificou, embora tenda a abrandar
nas profissões mais feminizadas e a estagnar, nas menos feminizadas. O caso do
desenvolvimento da chamada economia do cuidado, claramente feminizada, permite
entender melhor este fenómeno, os seus pressupostos e as suas implicações sociais e
culturais.
No artigo “Literatura e emigração: poetas emigrantes nos estados de Massachusetts
e Rhode Island”, em Portugal: um retrato singular, Graça Capinha demonstrara como a
língua e a cultura portuguesas, efetivamente periféricas no sistema-mundo, eram
usadas pelos poetas imigrantes nos Estados Unidos como formas de resistência e
afirmação de uma identidade que, para eles, era central, assim criando um espaço
identitário intermédio que a autora articulava através da noção de semiperiferia. As
releituras de Clara Keating, Elsa Lechner, Olga Solovova e da autora original, retomam
a análise dos espaços multilingues de expressão portuguesa a partir da etnografia, de
abordagens biográficas e do estudo das políticas linguísticas, no contexto da imigração
portuguesa nos Estados Unidos, por um lado, e da emigração pós-soviética, em
Portugal, por outro. Entre outras conclusões, as investigadoras salientam que, apesar
dos desenvolvimentos tecnológicos e mudanças migratórias das décadas recentes,
continua a ser marcante a consciência política da língua e a capacidade emancipatória
da escrita. No entanto, estas mudanças devem ser perspetivadas também em relação
às políticas linguísticas do Estado português, para uma análise mais complexa das
relações de poder e da imaginação do poder; nestes novos cenários, Portugal afirmase como um país ao mesmo tempo semiperiférico e central.
Os artigos de Pedro Góis e José Carlos Marques, e também o de Carlos Nolasco e
Joana Sousa Ribeiro – como, aliás, já o artigo anterior – retomam propostas teóricas de
outra investigadora do CES, Maria Ioannis Baganha, acerca das migrações de, e para,
Portugal. No primeiro, Góis e Marques ocupam-se das mudanças na paisagem
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migratória em Portugal, com ênfase naquela que foi a maior dessas alterações, a
simultaneidade entre fluxos emigratórios e imigratórios, tomando a interdependência
entre ambos como uma característica específica da sociedade portuguesa. Os autores
salientam tanto o papel das redes migratórias entre os diferentes pontos de origem e de
destino dos fluxos migratórios, como o papel que as fronteiras têm na definição do tipo
de relações que se estabelecem entre eles.
O estudo de Nolasco e Ribeiro analisa dois exemplos de fluxos migratórios
específicos, constituídos por profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) e
desportistas (jogadores de futebol profissional). A partir das dinâmicas recentes destes
padrões migratórios, os investigadores promovem uma reflexão à luz da proposta
teórica de Maria Ioannis Baganha na qual Portugal assumia a função de “placa giratória”
de fluxos migratórios, assinalando o pendor da continuidade semiperiférica de Portugal
e a complementaridade direcional dos fluxos. Ainda que modelado por algumas
circunstâncias e dinâmicas da globalização, o caso de Portugal, concluem os autores,
permanece marcado pela singularidade da sua condição semiperiférica.
No estudo original, Boaventura de Sousa Santos previa que, no futuro, Portugal viria
a desempenhar uma posição central relativamente às suas ex-colónias, mas este era
ainda um tema ausente em Portugal: um retrato singular, da mesma forma que eram
ainda tímidas as análises da Revolução de Abril, à época. Os textos de Teresa Cravo,
Paula Duarte Lopes e Sílvia Roque, por um lado, e o de Maria Manuela Cruzeiro, por
outro, evidenciam como estas foram áreas que vieram a florescer, na investigação do
CES. Em “Portugal e a promoção da paz: uma análise crítica de percursos
pós-coloniais”, as autoras lançam uma perspetiva crítica pós-colonial sobre o papel de
Portugal como promotor internacional da paz, nos espaços de duas das suas excolónias que experienciaram processos longos e complexos de conflito, violência e
intervenção internacional, nomeadamente a Guiné-Bissau e Timor-Leste. As
investigadoras demonstram que a forma como Portugal tem atuado num contexto de
intervencionismo global “não deve ser entendida como uma mera continuação colonial”,
salientando antes a complexidade da “colonialidade do internacional” e avançando
críticas às formas híbridas destes tipos de intervencionismo.
Maria Manuela Cruzeiro analisa a Revolução de Abril através da lente da memória
e relembra-nos que o que aprendemos acerca desse acontecimento tende a ser a
Revolução narrada e não a Revolução vivida. Para recuperar a experiência vivida da
história há ainda que perder as reservas perante uma subjetividade que deve ser
entendida como componente da experiência do passado e, deste modo, o testemunho
virá suplementar o arquivo. Só assim se poderá recuperar a dimensão de violência
inerente às conquistas políticas, sociais e culturais da época – ou, como diz Cruzeiro,
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“o código genético da democracia de Abril”. Esse encontro depende, porém, de um
devido

reconhecimento

do

estatuto

científico-académico

e

da

legitimidade

epistemológica da História Oral. Os testemunhos diretos permitir-nos-ão aceder, um dia,
à significação da Revolução de Abril, que, por agora, continua ausente da memória
coletiva.
Se Portugal: um retrato singular foi publicado poucos anos depois da adesão de
Portugal ao que é hoje a União Europeia, o artigo de Dora Fonseca e Elísio Estanque
analisa um momento recente que foi particularmente condicionado por essa pertença, a
saber, as políticas de austeridade impostas pelo memorando de entendimento da
Troika, em 2011. Os autores notam que o aumento da precariedade laboral e a
desvalorização dos salários – além do desemprego elevado (sobretudo entre os jovens)
– acabaram por intensificar as lutas reivindicativas e as ações coletivas, impulsionadas
pela oposição comum às políticas da Troika, o que facilitou a construção de alianças
entre diversos atores sociais, alguns com características organizativas e ideológicas
claramente diferentes. No final deste estudo, lança-se um olhar sobre os aspetos que
poderiam potenciar ainda mais a relação de cooperação e articulação entre
organizações sindicais e movimentos sociais conduzidos por objetivos e reivindicações
semelhantes.
A sociologia do direito em Portugal é objeto de um mapeamento aprofundado, no
artigo de Patrícia Branco, Paula Casaleiro e João Pedroso, que incide sobre os
percursos e dinâmicas da sua progressiva institucionalização enquanto campo
disciplinar, tendo em conta as principais dimensões teóricas e empíricas. Para tal,
Branco, Casaleiro e Pedroso detalham as grandes áreas temáticas que vêm sendo
estudadas, nas últimas décadas, em função do financiamento de projetos na área da
Sociologia do Direito. A presente análise caracteriza as linhas de estudo predominantes
e os centros de investigação que têm desempenhado papéis relevantes na dinamização
e consolidação da Sociologia do Direito, mas o objetivo último desta reflexão é assinalar
a urgência de uma nova epistemologia que permita desafiar e ultrapassar exclusões.
A fechar, dois testemunhos, de uma investigadora e de um investigador cujos
trajetos individuais acompanharam o percurso do CES, em alturas diferentes. Para
voltar ao tema inicial, Ana Cristina Santos e Hermes Augusto Costa dão-nos um retrato
mais próximo da comunidade do CES, porque quem faz o CES também são as pessoas,
como lembra o segundo e, seguramente, o que mais recordamos é o que mais significa.
Estes olhares revelam, para lá da formação académica e dos percursos de maturação
intelectual e crítica, “um lugar de afetos”, no dizer de Ana Cristina Santos, no qual o
“espírito de grupo” se destaca, diz-nos Hermes Augusto Costa.
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Gostávamos de encerrar este número comemorativo com votos de muitos anos de
vida, acompanhados de renovados desafios. Mas, mais ainda, que, nas muitas voltas
que a investigação dá, o percurso futuro do CES seja marcado pelo aprofundar das suas
mais singulares marcas de identidade, ou diversidade: que o CES nunca perca a
capacidade de cultivar o desassossego, o inconformismo, a irreverência e a capacidade
de renovação, como diz o texto de abertura. Da nossa parte, comprometemo-nos a
acompanhá-lo e, seguindo a sugestão de um dos nossos autores, continuaremos a
caminhada pelo CES e com o CES, na expetativa de com-vivências inesperadas e
estimuladoras.
Parabéns, CES!

O Conselho de Redação
Maria José Canelo
Filipe Santos
Mauro Serapioni
Olga Solovova
Paulo Peixoto
Silvia Rodríguez Maeso
Teresa Maneca Lima
Vítor Neves
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40 ANOS COM O CES.
ENTREVISTA COM ANTÓNIO SOUSA RIBEIRO POR MIGUEL CARDINA
COIMBRA, 16 DE JANEIRO DE 2018

António Sousa Ribeiro é Professor Catedrático do Departamento de Línguas, Literaturas
e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) e investigador
do Centro de Estudos Sociais (CES), onde preside atualmente à Direção. Tem ocupado
vários cargos de destaque na FLUC e no CES, entre os quais o de presidente do
Conselho Científico do CES entre 2003 e 2007. Foi responsável pela Revista de Crítica
de Ciências Sociais entre 1991 e 2008.

Miguel Cardina (MC): O Centro de Estudos Sociais (CES) faz agora 40 anos.
A e-cadernos CES resolveu assinalar a data com um número especial e com esta
entrevista, pretendendo que através dela se possa apreender alguns traços
fundamentais daquilo que foi a história da instituição, mas também a sua relação
com percursos de investigação singulares. Começa a estudar Filologia Germânica
na Universidade de Coimbra. Essa era a escolha óbvia para si?

António Sousa Ribeiro (ASR): Era bastante óbvia. Como acontece, provavelmente,
com a maior parte dos jovens e adolescentes, a escolha do curso é sempre aquele
momento difícil... O que suscitou o meu interesse pelos estudos germanísticos foi a
vontade de estudar alemão, basicamente. Alemão e inglês, porque, na altura, eram as
duas componentes obrigatórias desse curso. Concluído o sétimo ano dos liceus, teria
outras alternativas possíveis, fazendo mais uma cadeira ou outra. Mas, como já tinha o
que era necessário para aceder ao curso de germanísticas na Universidade, venceu a
13
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inércia. E inscrevi-me, como se dizia na altura, em Filologia Germânica. Na verdade,
não estou nada arrependido da escolha que fiz. Acho que foi uma escolha feliz. O que
não previa era todo o percurso posterior, evidentemente, como ninguém pode prever.
Enfim, agora, à distância de 40 e tal anos, é evidente que as coisas se apresentam de
maneira diferente, com uma certa lógica, mas essa é uma lógica a posteriori e não uma
lógica que seja planeada. Ninguém planeia a sua vida dessa forma, não é?
MC: E entrou quando em Coimbra?

ASR: Cheguei no rescaldo da crise de 69. Apanhei, não apenas o rescaldo, mas o
backlash. O impacto da crise estudantil era enorme. Mas tinha havido também toda a
repressão sobre os dirigentes, houve depois o esforço de pacificação, em que o
reitorado de Gouveia Monteiro teve um papel muito importante, e tinha havido uma
militância grande de uma extensa massa estudantil que nem sequer tinha uma grande
consciência política, propriamente. O génio dos grandes mentores do movimento
estudantil de 69, foi, quase se pode dizer, focar o movimento em objetivos políticos muito
genéricos, para criar uma base ampla de apoio fundada na solidariedade estudantil, e o
movimento estudantil depois começa a fragmentar-se, surgem fações mais politizadas,
enfim, aquilo a que se pode chamar hoje em dia extrema-esquerda. Portanto, alguns
movimentos que depois dão origem a outro tipo de fações mais politizadas, ou pelo
menos com um entendimento da política diferente. É preciso perceber que as pessoas
se tinham sacrificado muito. Não foi brincadeira, certamente, para a maior parte das
pessoas, a greve a exames, as consequências que daí tinham advindo para muita gente,
tendo reprovado nesse ano, ou ficado com dificuldades; por exemplo, quem tinha bolsa,
não ter a certeza se a bolsa ia ser renovada ou não. Efetivamente, a Universidade cortou
todas as bolsas e recusou a isenção de propinas a quem participara na greve; só quem
tinha bolsa da Fundação Gulbenkian é que não sofreu consequências. Isto é, apesar de
as pessoas terem reprovado o ano, a Fundação mantinha as bolsas, houve, aí, uma
política de vistas largas da Fundação. Mas, enfim, havia todo um conjunto de
ansiedades e as pessoas estavam cansadas. Para quem, como eu, vinha e queria
incorporar-se no movimento, tinha de encarar ali uma situação que era já de
contracorrente, e em que tudo aquilo que aconteceu depois, até ao 25 de Abril, foram
movimentos bastantes minoritários. Mas pairava, de facto, esse modelo da crise, havia
até quase uma espécie de conflito geracional, porque eu já não vivi os momentos
heroicos da crise. Vivi a mitologia da crise. Não vivi esses momentos heroicos, vivi as
dificuldades da militância, no movimento estudantil, em círculos minoritários, em
contextos difíceis.
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MC: Mas integra essa militância?

ASR: Sim, claro. Nada voltou a ser o mesmo depois de 69, evidentemente, não é? E,
portanto, eu dizia há pouco “contra a corrente”, mas não, não é, enfim, insiro-me nessa
corrente. Felizmente, essa corrente tinha já formado uma série de canais que não
convergiam necessariamente. Não voltou a haver um movimento de massas, houve
alguns movimentos de greve e alguns momentos, digamos assim, de afloramento, mais
uma vez, do movimento estudantil, como a questão do movimento contra a restauração
da queima, etc. Houve vários momentos, mas...

MC: O próprio ambiente cultural académico demonstra como o impacto de
algumas mudanças são duradouras. Estou a pensar, por exemplo, nas dinâmicas
culturais e nas sociabilidades. Por exemplo, no CELUC [Coral Estudantes de
Letras da Universidade de Coimbra], do qual fez parte…

ASR: Ah! Isso, o CELUC, claramente, até porque o CELUC sofreu uma cisão grande no
momento, em 69, porque havia o luto académico, não é? O CELUC – o Coral das Letras,
como toda a gente lhe chamava – atuava sempre de capa e batina, a fação dirigida pelo
maestro não queria que o CELUC se apresentasse de luto académico, isto é, de capa
fechada. Isso deu origem a uma cisão. Eu entrei para o CELUC no momento já de crise
também, e a verdade é que nós entendíamos que, para além de toda a parte artística,
obviamente, participar num organismo autónomo da Academia era também uma forma
de militância política. Na altura, o próprio edifício da Associação Académica era uma
espécie de ilha. Era uma espécie de ilha da utopia, porque, na altura, existia o antigo
convívio (que depois foi fechado e substituído por uma cantina), onde íamos
regularmente, depois de comer na cantina e onde, evidentemente, havia sempre
cartazes com as últimas notícias, notícias de outras academias, notícias que também
começaram a surgir do movimento operário. Portanto, greves, etc., sobretudo, enfim,
não me lembro agora em particular, mas lembro-me de denúncias de situações
acontecidas, de notícias que passavam. E, portanto, uma pessoa ia para aquele
convívio da Associação Académica, era de facto um outro mundo, em que a informação
circulava, em que havia esses cartazes. E, em 71, na altura havia esse preceito, ou essa
norma não escrita de que a polícia não entrava em instalações universitárias. Portanto,
o grande choque foi, não me lembro agora se em 70 ou 71…
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MC: Fevereiro de 71?

ASR: Fevereiro de 71. A Associação é invadida pela polícia de choque e é encerrada.
Estava na primeira fila, lembro-me de uma Assembleia Magna no antigo ginásio, que
era a parte de baixo, em que as pessoas são obrigadas a debandar e, depois, a
Associação é fechada e o convívio está encerrado durante muito tempo. Havia um
tabique que impedia o acesso, e, portanto, houve um período em que a importância dos
organismos autónomos ficou acrescida, eram uma espécie também de local de reunião
clandestino, com as devidas cautelas, etc. Portanto, entendiam-se, efetivamente, como
parte do movimento estudantil.
Os organismos autónomos evidentemente que eram oposicionistas, com duas
exceções apenas. E, portanto, aí havia também uma socialização importante, e eu,
desde muito cedo, sobretudo depois de ter sido eleito presidente do CELUC, tive aí um
papel. O CELUC, depois do 25 de Abril, tornou-se um organismo militante, a ir aí pelas
aldeias a divulgar a cultura no, enfim, naquele trabalho de animação cultural de que
tenho até hoje muito orgulho. Na altura, tivemos um certo papel no sentido de irmos a
sítios onde nunca a população tinha assistido a um concerto... Lembro-me de irmos a
sítios até onde a camioneta que nos transportava nem chegava lá perto porque não
havia estrada, tínhamos de andar um quilómetro a pé, ou então, em que a instalação
elétrica era completamente precária, ou em que, no limite, não havia água corrente, etc.
Era a realidade do país na altura. E nós entendemos, de facto, nessa altura, que era
importante esse tipo de intervenção militante, da qual conservo muito boas recordações,
porque havia um contacto muito próximo com as populações.
MC: Mas vai para Munique antes do 25 de Abril, ou depois?

ASR: Depois. Eu fui para Munique em outubro de 1974 com muitas dúvidas sobre se
ia, se ficava. Na verdade, fui com muito custo, porque havia aquela ideia de que tinha
muita coisa para fazer cá. Por outro lado, eu tinha uma bolsa, essa bolsa não a ia ter
outra vez. Foi uma decisão difícil. Acabei depois por não me arrepender dela, mas, na
altura, foi uma decisão difícil, até porque também não havia os transportes baratos que
há hoje, ou a possibilidade de vir muitas vezes, embora tenha cá vindo no Natal e,
enfim... Depois, em Munique, participei nalguma movimentação política também,
sobretudo em comités de apoio ao Chile, que era a grande questão. Na altura, havia em
Munique um Comité Chile, de apoio a exilados chilenos. E, portanto, também tive aí
alguma atividade política, na Alemanha. Foi um ano interessante, mas, claro, em que
não estava aqui, onde havia muita coisa a acontecer.
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MC: Quando regressa, vai dar aulas para a Faculdade de Letras?

ASR: Depois, quando regresso, sim, fui contratado pela Faculdade de Letras.

MC: E apanha duas faculdades muito diferentes, imagino eu. Algumas continuidades
haveria certamente, mas a Universidade em 75 não seria a Universidade em 69.

ASR: Sim, sim. No 25 de Abril eu fiz parte do primeiro Conselho Diretivo da Faculdade,
esse momento histórico em que os estudantes começam a fazer parte dos conselhos
diretivos. Ainda me lembro de, talvez no dia 26 ou 27, me dirigir ao chefe da secretaria
da Faculdade de Letras, exigindo-lhe a chave do teatro, que me foi, claro, dada
imediatamente, com o indivíduo a tremer de medo com o que podia acontecer. Foi um
momento fortemente simbólico, em que, enquanto representante, ou líder estudantil, fui
abrir o teatro da Faculdade de Letras para uma reunião democrática. Os catedráticos
da Faculdade de Letras, ou os professores da Faculdade de Letras, tiveram então de
passar pela experiência, que imagino para alguns fosse humilhante, de estar numa
assembleia dirigida por um estudante, que era eu, e que, na verdade, dirigia a
assembleia com mão de ferro, porque não consentia atropelos à ordem das
intervenções, tive, aliás, alguns choques, incluindo com Paulo Quintela, por quem eu
tinha grande respeito, e ele também por mim, tínhamos uma relação de respeito mútuo.
Mas, os professores não estavam habituados, por exemplo, a inscrever-se e a falar na
altura deles. Quer dizer, ou que houvesse um estudante que os precedia no uso da
palavra e eu punha ordem nisso, governava com mão de ferro, em situações que eram
muito tumultuosas. Estamos a falar do teatro da Faculdade de Letras a abarrotar pelas
costuras. Com gente, enfim, com temas muito controversos. Que passavam,
inclusivamente, pelos saneamentos, etc. E foi um momento exaltante, em que, na
verdade, tomávamos conta dos nossos destinos... E, depois, elegemos uma comissão
diretiva provisória, que era paritária, eram seis estudantes e seis docentes.
MC: Quando regressa, em 1975, vai logo dar aulas para a faculdade?

ASR: O meu contrato inicia-se em janeiro de 1976 e foi um momento em que entrou
muita gente. Havia uma enorme carência de professores na faculdade e a renovação
não apenas teve expressão na criação de novas estruturas de governo e do chamado
saneamento de professores mais diretamente comprometidos com o regime, mas
também a renovação fez-se porque entrou muita gente. Lembro-me que, para a área de
Filologia Germânica, na altura, entraram de uma assentada oito ou nove assistentes,
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que era a nossa categoria na altura, e, portanto, foi possível também ter aulas de tipo
diferente, em grupos muito mais pequenos. Portanto, havia, evidentemente, uma série
de consequências pedagógicas. Eu, aliás, antes do 25 de Abril mesmo, já tinha sido
monitor enquanto estudante de quinto ano, dava aulas práticas ou dava assistência a
pequenos grupos, quase eram explicações, às vezes.
MC: Eu sei que não está, logo em 1978, no grupo que funda a Revista Crítica de
Ciências Sociais [editada pelo CES]. Mas é muito interessante, lendo o editorial
desse primeiro número, que há uma referência a uma tentativa gorada de criação
de um departamento de Ciências Sociais na Faculdade de Letras. No fundo, a
marca interdisciplinar e da relação com as Humanidades como originária. Tem
notas sobre esse processo?

ASR: Eu lembro-me bem disso. Tudo isso está associado à figura de Boaventura de
Sousa Santos, claro. O Boaventura tinha regressado a Portugal com o seu
doutoramento em Yale, julgo que em 72 ou 73, se não estou em erro. Aliás, eu conheci
o Boaventura justamente em 1974, quando éramos ambos membros de um órgão, cujo
nome neste momento me escapa, mas que substituía o antigo Senado, isto é, cada
faculdade enviava para assessorar o reitor, o Doutor Teixeira Ribeiro, alguns
representantes, estudantes e professores. E as minhas primeiras conversas no pátio da
Universidade com o Boaventura de Sousa Santos, que era o responsável pela
instalação da Faculdade de Economia, datam dessa altura, de 1974. Esse projeto que
refere, tanto quanto sei, ou quanto posso eu reconstituir, passava pela grande relação
de amizade que havia entre o Boaventura e o Vítor Matos. Que assinava como poeta
Vítor Matos e Sá, mas, para nós, era Vítor Matos, simplesmente. E Vítor Matos, que,
aliás, era também membro docente do tal Conselho Diretivo de que eu falava há pouco,
participando como eu nas reuniões, que eram quase diárias – nós estávamos em
modelo quase de reunião permanente. E o Vítor Matos tinha essa relação com o
Boaventura e, na altura, enfim, tanto quanto posso dizer, dessa cumplicidade entre os
dois, germinou essa ideia de um departamento de Ciências Sociais, articulado em torno
de um projeto de investigação que seria financiado pela Fundação Gulbenkian. Ainda
me lembro, julgo que o projeto tinha a sigla CL8, se não estou em erro. Vítor Matos era
professor de Filosofia, um professor muito bem visto pelos estudantes, uma pessoa
notável e que tinha essa perceção da importância das Ciências Sociais. As Ciências
Sociais, que eram, praticamente, inexistentes na Universidade portuguesa; tratava-se
de encontrar um lugar para elas, e esse lugar então seria na Faculdade de Letras. Esse
projeto foi gorado pela morte prematura do Vítor Matos, num estúpido acidente de
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automóvel, nos primeiros meses de 1975. E imagino, enfim, tanto quanto posso agora
reconstituir, a semente desse projeto ficou, de certa maneira, guardada para depois
frutificar quando a Faculdade de Economia se vai alargando. Entretanto, tinham sido
contratados alguns docentes de Sociologia, a licenciatura em Sociologia não existia,
veio mais tarde. Havia a componente de Sociologia da licenciatura em Economia, a
“emancipação” da Sociologia como departamento e como licenciatura vem já nos anos
80. E a Revista Crítica, de certa maneira, recolhe essa intenção de um diálogo
interdisciplinar. Portanto, na verdade, esse encontro interdisciplinar entre as
Humanidades e as Ciências Sociais que está inscrito no ADN original do CES faz parte
desse projeto.

MC: Entra depois no número 4/5….

ASR: O núcleo original do Conselho de Redação dos primeiros anos da revista teve
algumas flutuações, desse núcleo original já fazia parte um colega da Faculdade de
Letras, o António Gama, geógrafo, infelizmente falecido há poucos anos, e o resto eram,
de facto, pessoas da Faculdade de Economia. Depois, houve algumas alterações, e a
minha entrada, concretamente, dá-se com o número 4/5, que resulta de um convite do
Conselho de Redação a alguns colegas da Faculdade de Letras para fazer um número
a que demos o título “Literatura em Sociedade”.1 E esse número, na verdade, é o
primeiro testemunho dessa abertura para fora do horizonte das Ciências Sociais. Eu e
mais alguns colegas da Faculdade de Letras fomos convidados a participar,
organizámos esse número e, mais ou menos por volta da altura da publicação do
número, eu fui convidado a integrar o grupo do Conselho de Redação e aceitei, e a coisa
processou-se naturalmente. De certa maneira, desse ponto de vista, quase posso dizer
que antes de o ser já o era, a partir de todo o trabalho de preparação do número, eu
praticamente já integrava o Conselho de Redação. Depois, isso acaba por ser
formalizado a partir desse número, entrando no projeto que tinha acompanhado desde
o início, mas de fora, digamos assim. Lembro-me de ver o número 1,2 de comprar o
número numa livraria. De ler essa nota de abertura, de discordar bastante da conclusão
que o Boaventura lhe tinha dado, em que dizia que a revista reclamava um lugar,
modesto, mas um lugar, no panorama científico português. Não me esqueço desta
formulação: modesto, mas um lugar. E eu, na verdade, não achei eficaz essa figura da
modéstia. E, aliás, penso que, olhando agora para a história da revista e do CES, é
bastante óbvio que essa modéstia não tinha razão de ser.
1
2

Número disponível em https://www.ces.uc.pt/rccs/index.php?id=109.
Número disponível em https://www.ces.uc.pt/rccs/index.php?id=83.
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MC: Mas quando diz isso, quando agora refere a questão da modéstia, é porque acha
que a revista, no panorama muito escasso de publicações académicas e da própria
investigação que se fazia em torno das Humanidades e das Ciências Sociais em
Portugal, tinha um papel muito relevante que não estava a percecionar?

ASR: Talvez percecionasse. Eu acho que era mais uma figura de retórica. Mas temos
de ver que, na altura, obviamente, não havia nada. Havia um grupo de pessoas que
pagavam, do seu bolso, para fazer uma revista sem apoio de qualquer espécie. E num
panorama que, enfim, já estávamos em 78, estávamos já num momento de refluxo de
muitas das esperanças do 25 de Abril. E, portanto, estávamos quase a deslizar já para
uma situação de resistência. E, sendo assim, eu percebo perfeitamente esse gesto
retórico, não é? Quer dizer, é perfeitamente compreensível, à luz daquilo que era a total
falta de apoio material para a revista. A revista não tinha nada, tinha era um grupo de
pessoas de boa vontade que, com base num empréstimo de um nosso colega de outra
universidade, nunca mais me esqueci, 30 contos, conseguiu publicar o primeiro número.
O empréstimo depois foi pago, mas, digamos, ninguém podia prever que a revista fosse
subsistir, dada a escassez de apoios. Era um projeto que nascia na Universidade, com
algum apoio da Faculdade, que cedia as instalações, mas não havia apoio financeiro
nenhum da Faculdade de Economia nem da Universidade. Portanto, dito de forma
coloquial, era uma carolice. E, assim, percebe-se bem, eu percebo bem o topos da
modéstia, num contexto em que não se sabe ainda com que forças se vai poder contar,
se se vai poder reunir forças suficientes, enfim. De todo o modo, julgo que a estratégia
de me incluir, e a outros colegas que, entretanto, entraram, visava também ampliar a
base da revista, consolidar o grupo que publicava a revista e, portanto, dar-lhe uma
melhor esperança de futuro.

MC: Quando comemoramos os 40 anos do CES, na verdade, estamos a
comemorar esse trajeto, porque CES era a estrutura que visava, no fundo, dar uma
roupagem formal à Revista Crítica.

ASR: Sim, ou seja, a revista tinha que ter uma instituição que a publicasse e o CES foi
fundado com esse objetivo.
MC: E como era a dinâmica de construção da revista?

ASR: Bem, havia aquele pequeno grupo de pessoas que fazia a revista, de cabo a rabo,
incluindo levá-la ao correio, enfiá-la nos envelopes e gerir a lista de endereços e a lista
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de assinantes, enfim, tratar da contabilidade, pagar as contas, etc. Portanto, era tudo
feito por nós; mais tarde, enfim, alguns bons anos mais tarde, a revista começou a ter a
figura do secretário, da secretária, no caso, que era alguém que, por um modesto
complemento de salário, geria a lista de assinantes e dava algum apoio mínimo de
secretariado. Mas isso foi já um bocado depois. Antes disso, o secretariado éramos nós.
Portanto, basicamente, havia alguns responsáveis, um ou dois responsáveis por cada
número, que se organizavam para tratar de tudo o que se relacionava com esse número,
e havia já uma dinâmica bastante forte de discussão científica, com base em encontros
semanais. É uma coisa, hoje em dia, quase impossível de conceber, mas o Conselho
de Redação reunia todas as semanas, reunia à noite, era depois do jantar, sempre, e
reunia semanalmente. E essas reuniões eram as oportunidades que tínhamos de
diálogo científico, normalmente em torno de textos que tinham sido propostos à revista,
ou em torno da conceção dos números seguintes, da planificação da revista, etc. E havia
uma dinâmica de consolidação do grupo e de consolidação do diálogo científico e, claro
que essa dinâmica, depois, foi fundamental no momento em que há finalmente
condições para a investigação no âmbito das Ciências Sociais, em Portugal. Estamos a
falar em meados dos anos 80. Coincidente com o momento em que Mariano Gago se
torna presidente da JNICT [Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica] e
em que é lançado o primeiro grande concurso nacional nesse âmbito, nós estávamos
em condições de avançar imediatamente, e foi o primeiro grande projeto do CES.
MC: Da semiperiferia.

ASR: É, da semiperiferia. Portanto, o nascimento do CES, digamos, o CES enquanto
entidade substancial, enquanto centro de investigação, constituiu-se verdadeiramente a
partir desse momento.

MC: Deixe-me só ir a um momento anterior. Chegaremos depois ao final dos anos
80, com o projeto sobre a semiperiferia. Mas há um evento do CES muito
importante que tem outros impactos também, porque, de alguma forma, está
alicerçado com a própria construção do Centro de Documentação 25 de Abril, que
é o colóquio sobre os dez anos do 25 de Abril e, depois, o número especial da
Revista Crítica.3 Ainda recentemente, numa mesa-redonda em que participei,
António Reis referia claramente esse número e esse colóquio como um momento
inaugural da reflexão sobre o 25 de Abril.
3

Revista Crítica de Ciências Sociais n.º 15/16/17, de 1985, disponível em
http://www.ces.uc.pt/rccs/index.php?id=220.
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ASR: É. O António Reis esteve cá no colóquio, aliás, eu lembro-me, estive no colóquio
dos 20 anos do 25 de Abril, que foi organizado justamente pelo António Reis, no Teatro
Maria Matos e lembro-me de ele referir, nesse contexto, o significado que tinha, do ponto
de vista dele, que os dez anos tivessem sido comemorados pelas Ciências Sociais e
que os 20 anos estivessem a ser comemorados por historiadores. Lembro-me de ele
falar disso na introdução ao colóquio dos 20 anos, não me lembro em que contexto é
que ele organizou isso, certamente da Universidade...
Isso demonstrou, na verdade, que o grupo já tinha, entretanto, consistência
suficiente para ser capaz de organizar um colóquio dessa dimensão. Foram dois ou três
dias com painéis de convidados bastante amplos. E esse colóquio só foi possível porque
havia, entretanto, já um grupo estruturado. Foi um colóquio de grande impacto, porque
reuniu muita gente, mais de 500 pessoas. E eu lembro-me da ideia do Centro de
Documentação 25 de Abril, que, aliás, se constituiu no âmbito do colóquio, um momento
importante do colóquio foi a assinatura pelo Reitor da Universidade. É uma ideia do
Boaventura, originalmente, e que, depois, se consolida no âmbito da preparação do
colóquio, mas há um pensamento fundador, digamos, que tem um pouco que ver com
essa noção de resistência de, em contextos em que, do ponto de vista político, não é
seguro o sentido em que o país vai evoluir, propiciar a esse tipo de documentação um
abrigo seguro num contexto universitário. Nós estávamos prestes a entrar nos anos do
cavaquismo. Portanto, era um ambiente, na verdade, de refluxo total em relação às
perspetivas de transformação que o 25 de Abril tinha aberto. E há muito essa ideia de
resistência, isto é, aconteça o que acontecer, num contexto universitário, esta
documentação não se vai perder, vai ser preservada. É, de facto, um dos resultados
mais felizes desse mesmo colóquio, a existência do Centro de Documentação. Na
verdade, esse colóquio é um marco. Se quiséssemos pensar num marco fundador
daquilo que vem a ser o CES tal como é hoje, esse colóquio é, seguramente, esse
momento. Acho que, do ponto de vista, agora, quase histórico ou historiográfico, é
preciso dar essa importância, sim, sem dúvida nenhuma. E, de alguma maneira, a
dinâmica interna que o colóquio ocasionou vai, depois, refletir-se nesse momento do
projeto da semiperiferia. Porque havia essa dinâmica de pensar a sociedade
portuguesa. Aliás, o Boaventura frequentemente trazia isso à colação, que nós
conhecíamos a teoria estrangeira, que nós conhecíamos outras realidades, mas que
não tínhamos trabalhado suficientemente sobre a sociedade portuguesa. Era
necessário começar a trabalhar sobre a sociedade portuguesa e isso articulava-se com
algumas iniciativas que tinham sido tomadas, no âmbito da Faculdade de Economia,
também, em que este grupo estava envolvido, uma delas é o colóquio sobre a pequena
agricultura em Portugal. Que depois…
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MC: E ainda há um número especial.
ASR: … que se traduz num número especial.4 Pedro Hespanha, obviamente, era
extremamente importante nesse contexto. O pensamento que ele tinha e o
conhecimento que tinha do terreno, pelo seu percurso profissional anterior. E a pequena
agricultura era uma espécie de modo alternativo de organização rural e, portanto, aquilo
que já mostrava também como, no seio do grupo, uma certa raiz marxista, digamos
assim, da formação da generalidade dos membros do grupo se flexibilizava, porque a
ideia central do colóquio era pensar a pequena agricultura, não…

MC: Como atraso…

ASR: ... no contexto marxista puro e duro como um resquício do passado, mas como,
um elemento produtivo e certas reflexões posteriores, também com o próprio conceito
de sociedade-providência, que vem a ser desenvolvido mais tarde e que incorpora esse
olhar mais próximo sobre a realidade portuguesa, o esforço de perceber também o modo
específico de organização da sociedade portuguesa, a capacidade de resistência, e
também o potencial do futuro de certas características da sociedade portuguesa que,
de outro ponto de vista, poderiam ser vistas como uma espécie de arcaísmo. E tudo
isso, claro, era muito impulsionado pelo pensamento e pela liderança carismática do
Boaventura que era o grande mentor do grupo, sem receio da palavra, no sentido de
propor temas, suscitar reflexões, etc., por caminhos que eram já claramente
heterodoxos na altura.
MC: Mas o projeto da semiperiferia, no fundo, assinala o modo como o CES
desenvolve um programa autónomo de investigação?

ASR: Sim, sim.

MC: Mas é também um momento que dota o CES de capacidade, de alguma
capacidade financeira para fazer investimentos, até de infraestrutura?

ASR: Claro, é o primeiro momento de institucionalização do CES. Quer dizer, o colóquio,
obviamente, fez-se com apoio financeiro, embora com muito trabalho nosso. Mas,
quando ganhámos esse projeto – “O Estado, a economia e a reprodução social na
Revista Crítica de Ciências Sociais n.º 7/8 “A pequena agricultura em Portugal”, de 1981. Disponível em
https://www.ces.uc.pt/rccs/index.php?id=140.
4
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semiperiferia do sistema mundial: O caso português” –, em 1988, pudemos,
naturalmente, atingir outro patamar. Houve a coincidência feliz de os Hospitais da
Universidade terem acabado de sair daqui [do Colégio de S. Jerónimo, na Alta de
Coimbra], e nós conseguimos da Reitoria a cedência de um espaço. Mas que estava
num estado de bastante ruína. E, portanto, na altura fizemos o que hoje não seria
possível, uma parte, talvez um terço do financiamento do projeto, foi para a
requalificação das instalações. Mas, digamos, foi institucionalização no sentido em que,
pela primeira vez, havia dinheiro para investigar. Era uma novidade quase absoluta. Até
aí não havia financiamento em investigação. Agora, havia e tínhamos um sítio, tínhamos
uma sede, tínhamos tudo aquilo que não tínhamos tido até esse momento. Portanto, se
queremos falar em institucionalização do CES, é esse o momento. Claro que essa
institucionalização, como estávamos a conversar, não é independente da história
anterior, não teria sido possível nessa forma e, na verdade, digamos assim, todo esse
processo, sem que isso nos fosse sequer muito consciente, todo o trabalho anterior, a
publicação de números sucessivos da revista, etc., tinha criado as condições para que,
no momento em que surgiu a oportunidade, pudesse ser imediatamente agarrada. E foi
o que aconteceu.

MC: Há uma dimensão de que já aqui falámos, e que é de alguma maneira
estruturante no CES, e que tem a ver com a interdisciplinaridade. E há outra que
se vai afirmando, que é este diálogo com academias fora de Portugal,
nomeadamente a sul. Aliás, um momento disso é o Congresso Luso-AfroBrasileiro.

ASR: Esse foi outro momento marcante. Na altura, as relações da academia portuguesa
em geral com o Brasil eram muito poucas. E, mais uma vez, também aqui o papel do
Boaventura é relevante como mediador, enfim, porque obviamente era uma realidade
em que ele tinha trabalhado e conhecia bem, e o Luso-Afro-Brasileiro foi mais um
desses momentos marcantes da história do CES, porque representa essa abertura do
que se pode chamar, enfim, entre aspas, talvez a “comunidade de língua portuguesa de
Ciências Sociais e de Humanidades”, e foi também um grande sucesso. Foi um colóquio
amplamente participado, com muitos convidados estrangeiros, produziu três números
da Revista Crítica.5 E esses três números não são sequer volumes de atas, são uma
seleção, bastante drástica, talvez um terço das comunicações produzidas, não sei agora
dizer ao certo, mas, enfim, aquilo que podia ser publicado em três números. Mas foi
5

Números disponíveis em http://www.ces.uc.pt/rccs/index.php?id=416;
http://www.ces.uc.pt/rccs/index.php?id=435 e http://www.ces.uc.pt/rccs/index.php?id=457.
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outro momento, sim. Praticamente dez anos, se não me engano. Estamos a falar de 94,
neste momento, portanto, dez anos depois do colóquio do 25 de Abril, foi também um
grande colóquio, grande momento. E, na verdade, para traçar a história do CES, uma
das formas de o fazer, há outras formas certamente, mas uma das formas de o fazer é
seguramente ir buscar esses momentos mais marcantes de afirmação, que coincidem,
em geral, com grandes colóquios. Ou, obviamente, a partir de certo momento, também
com grandes projetos como é o projeto da semiperiferia. Mas, digamos, essa noção de
criar comunidade também estava muito presente, e aquilo que continua a ser hoje em
dia marca do CES, enquanto instituição de portas abertas, uma instituição aberta a
colaborações muito variadas, é uma coisa que está lá desde o início. Portanto, essa
iniciativa de colaborar, sobretudo, com aqueles colegas que estavam mais disponíveis
para isso, que pertenciam a comunidades académicas menos fechadas. E que
simpatizavam ou aderiam ao modelo de investigação e ao modelo de organização
científica que o CES representava. E o Luso-Afro representa a internacionalização
desse modelo.
MC: Há pouco falava desses marcos. 84 podia ser um marco; 88, outro marco; 94,
outro marco. De alguma forma, há aqui uma mudança muito significativa, em
termos de política pública para a ciência, que é a construção dos Laboratórios
Associados…

ASR: Ah, sim. Esse momento é decisivo.

MC: ... que é um marco absolutamente central, no modo em que o CES passa de
uma instituição pujante, mas de alguma forma circunscrita, para uma instituição
que tem grande capacidade de crescimento.

ASR: Isso foi um grande momento, na verdade. E é preciso reconhecer que as grandes
oportunidades que permitiram ao CES ser o que é hoje devem-se à política de Mariano
Gago, sem dúvida nenhuma. O CES só pôde constituir-se como Laboratório Associado,
porque havia todo um percurso de grande consolidação, porque, depois desse projeto
da semiperiferia vieram muitos outros. Portanto, o CES foi diversificando a sua carteira
de projetos; começou também a ter, embora a uma escala muito diferente da de hoje,
um ou outro caso de projetos internacionais, ou cofinanciamento. No momento em que
surge a figura do Laboratório Associado, o CES estava em condições de concorrer. A
constituição do CES como Laboratório Associado teve, sobretudo, a consequência de
ser possível, pela primeira vez, o CES ter investigadores a tempo inteiro. Isso era uma
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absoluta novidade no contexto do CES, que tinha vivido, até esse momento, da
disponibilidade de pessoas com pouca disponibilidade. De docentes universitários, que
faziam a sua investigação no CES, concorriam a projetos, etc., mas que tinham sempre
de conciliar isso com outras atividades. Basta pensar que seria impossível ao CES ter
o conjunto de programas de doutoramento que tem hoje se não tivesse investigadores
a tempo inteiro. Portanto, é a partir daí. Não é por acaso que a constituição dos primeiros
programas de doutoramento é pouco posterior à constituição do CES como Laboratório
Associado, porque, justamente, a partir daí é que estavam criadas as condições para
isso. Portanto, além da estabilidade orçamental que isso representou, além do valor
simbólico que, evidentemente, tinha também, e que não é de menosprezar, houve
consequências práticas muito importantes. O CES e o ICS [Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa] foram os dois únicos, ou são os dois únicos, Laboratórios
Associados da área das Ciências Sociais ou das Ciências Sociais e das Humanidades,
no caso do CES. Em termos práticos, a grande consequência e a grande vantagem – e
a grande diferença qualitativa – era a possibilidade de contratar. De acordo com o
contrato que fizemos com a FCT [Fundação para a Ciência e a Tecnologia] podíamos
contratar dois investigadores anualmente, e foram-se fazendo essas contratações. Por
vezes, uma escolha mais feliz, outras vezes, uma escolha menos feliz, mas, em geral,
a contratação trouxe para o CES pessoas com grande potencial que rapidamente
puderam, então, inserir-se nas atividades do CES, que rapidamente começaram a
ganhar projetos, que rapidamente, portanto, começaram, também eles próprios, ou elas
próprias, a contribuir para o financiamento do CES e para a estabilidade financeira do
CES.
MC: Estamos a falar de 2002. Passaram quase 20 anos. Neste momento, uma
discussão muito importante tem a ver com os limites e as possibilidades do
crescimento do CES. Quais os desafios essenciais que, a esse respeito, o CES
tem diante de si?

ASR: Provavelmente, um dos desafios principais é o CES situar-se num panorama de
investigação que se alterou muitíssimo. São as condições que todos conhecemos, por
um lado, de grande pressão bibliométrica, por exemplo. Apesar das manifestações de
intenção do atual governo, essa questão, do ponto de vista da avaliação internacional
da investigação, continua a colocar-se de maneira muito aguda. Por outro lado, também,
a necessidade de se inserir em contextos de captação de financiamento que são
altamente competitivos e que, em geral, seguem regras ou obedecem a filosofias que
não são favoráveis às Ciências Sociais e às Humanidades, com uma definição cada vez
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mais restritiva do que é ou não financiável. E, portanto, a grande incógnita em relação
ao futuro do CES é a incógnita sobre quais vão ser as políticas científicas,
designadamente europeias, depois do quadro 2020, não é? A dificuldade é, justamente,
conciliar esta ideia de que nenhuma instituição pode alargar-se indefinidamente, é claro,
sob pena de ser impossível manter a coesão interna e manter, digamos, a dinâmica
interna que faz desta instituição uma instituição forte e coesa. Mas a reflexão a
montante, que nós temos de fazer, é qual é a raiz desse crescimento. E a raiz do
crescimento que o CES tem tido é, no fundo, o extraordinário dinamismo de muitos dos
investigadores e investigadoras. Portanto, é o próprio dinamismo da instituição. E, desse
ponto de vista, seria negativo querer colocar artificialmente limites a esse crescimento.
Obviamente que tem de haver uma avaliação interna permanente, no sentido de permitir
perceber aquilo que continua a ter um potencial de produção de conhecimento
relevante, aquilo que faz sentido, do ponto de vista daquilo que são os grandes objetivos
do CES, enquanto instituição de investigação científica, ou aquilo que, entretanto, se
transformou, eu diria, em mera rotina, aquilo que simplesmente representa uma forma
de organização ou um programa que se estabeleceu no passado, etc. Isto é, o CES tem
de ter a coragem, e isso é um aspeto difícil da discussão, tem de ter a coragem de se
despedir, eventualmente, de formas de organização ou de iniciativas, de programas de
doutoramento, por exemplo, que poderão não fazer já o sentido que fizeram num
determinado momento. Portanto, ter esta noção de que há iniciativas, há dinâmicas,
com prazos de validade e que terão de ser substituídas por outras. Agora, esta reflexão
que tem de se fazer, obviamente, e deve ser feita em cada momento e, aliás, o CES
está bem situado para isso porque tem os seus órgãos – tem a sua Unidade Interna de
Avaliação, tem a sua Unidade Externa de Avaliação – que podem ajudar a essa reflexão.
Mas, uma coisa que o CES, decididamente, não deve fazer é impor limites ao
crescimento que sejam limites, diria, burocráticos, ou algo de parecido.

MC: Claro.

ASR: Justamente, a partir da reflexão que eu fazia há pouco. Porque é que há novas
propostas de programas de doutoramento? Porque é que é são apresentados muitos
projetos de investigação, muitas propostas? Porque é que há muitos eventos? Porque
o CES se tornou um ponto de confluência de muita gente, um ponto de referência,
obviamente um local apetecido para realizar este ou aquele evento. O CES estimula o
dinamismo dos seus próprios estudantes de doutoramento, que fazem propostas, que
querem ser ativos nisto e naquilo, que querem publicar, que querem... E se eu disser
que tudo isto tem que ser organizado, que não pode ser feito de maneira caótica,
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digamos assim, e que tem que ser também filtrado, e que é necessária uma lógica
crescentemente seletiva em relação a eventos que o CES patrocina e por aí fora, tudo
isso é verdade. Mas a última coisa que o CES deve fazer, porque isso será suicídio, é
travar a dinâmica de iniciativa dos seus investigadores e investigadoras.
E, portanto, é esse equilíbrio difícil, digamos assim. É claro que essas dinâmicas
dos investigadores e investigadoras também têm muito que ver com a conceção na
instituição, que não se reconhece simplesmente nos indicadores ou nos outputs ou nos
critérios bibliométricos. É o exercício difícil que o CES tem estado a fazer, mas aí, julgo
que temos até razões para ser otimistas, porque, aparentemente, tem estado a fazer
com sucesso. O exercício difícil é, na verdade, compaginar o alinhamento, digamos
assim, com os critérios de avaliação, nomeadamente, no âmbito da bibliometria, com a
fidelidade àquilo que é, por um lado, a dimensão interdisciplinar ou transdisciplinar,
àquilo que é a nossa vertente de intervenção social, de apoio a iniciativas cidadãs, ou
as nossas atividades de extensão. De que temos vários exemplos muito bem-sucedidos.
Portanto, o atendimento de solicitações, que nos chegam também, de organizações ou
de iniciativas, por vezes, até da própria cidade. Que não se reduzem, depois, a
indicadores científicos, mas que, obviamente, marcam uma presença pública do CES
ou dos investigadores do CES, que são, na verdade, muito solicitados justamente por
essa razão, digamos assim, pelo que esta instituição veio a representar ao fim destes
40 anos. Portanto, aí, trata-se de encontrar o ponto de equilíbrio. Penso que até este
momento o CES tem conseguido. E esse esforço tem que continuar a ser feito.
MC: Nos últimos anos, sentimos uma mudança muito evidente ou um aprofundamento
daquilo que são as lógicas de como é feita a ciência. Aquilo que referia sobre a
bibliometria, é óbvio que não nasceu há três ou quatro anos, mas a sua presença,
desde logo, pela sua penetração nas lógicas de avaliação dos centros e, depois, a sua
crescente presença até no próprio ranking, não só das instituições, mas daquilo que
é a investigação que vale, a investigação que tem impacto. Será que somos
suficientemente críticos sobre esse tipo de linguagem, mas também de prática que é
colocada como pressão constante às instituições?

ASR: Pois, boa pergunta. Agora, é uma pergunta que não admite uma resposta
genérica. Implica, de facto, um esforço permanente da autorreflexão e, eventualmente,
de autocrítica. Mas, na verdade, nós temos de fazer essa pergunta em relação a cada
uma das coisas que fazemos. Quer dizer, enfim, generalizando um pouco, eu diria que,
umas vezes, conseguimos ser mais críticos e, outras vezes, menos, digamos assim. E,
desde logo, temos de ter consciência que todas essas dinâmicas que refere podem,
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evidentemente, levar, no fundo, àquilo a que Horkheimer chamava “ciência tradicional”.
Um dos contributos do CES tem sido um aprofundamento da própria noção de “teoria
crítica”, e penso que é um contributo importante. O próprio conceito tem vindo a ser
questionado e a ser objeto de reflexão e de transformação, sobretudo pela reflexão póscolonial, mas não só, o âmbito daquilo a que podemos chamar uma teoria crítica – e,
mais uma vez, aqui o trabalho de Boaventura é uma grande referência, evidentemente
–, tem vindo a ser questionado e tem vindo a tornar-se também mais sofisticado e mais
aprofundado em relação àquilo que era, digamos, um conceito mais tradicional,
eurocêntrico, de teoria crítica. E é sempre esse esforço de aplicar a nós próprios as
categorias que nós queremos utilizar para compreender o mundo. Em que medida isso
é ou não bem-sucedido, bom, isso temos de nos interrogar em relação a cada uma das
coisas que fazemos. No cômputo geral, tenho dificuldade em dar uma resposta. Quer
dizer, haverá momentos, certamente, de maior alinhamento, de maior conformismo,
sem dúvida. Haverá outros momentos de maior inconformismo. Mas o que me parece é
que a instituição continua a ter a capacidade de cultivar esse inconformismo. E, aliás,
talvez uma parte do sucesso, paradoxalmente ou não, uma parte do sucesso de
algumas candidaturas a financiamento, tem que ver com essa diferença, de facto.
Porque a capacidade de formular problemas, a capacidade de inovação que esses
projetos ganhadores têm evidenciado, não é desligável da sua capacidade de
inconformismo. E temos tido, eventualmente, a sorte de ter júris ou painéis que
valorizam esse inconformismo, ou que valorizam essa diferença que nós trazemos. E
que tem muito que ver, em parte, com uma das consequências desse aprofundamento
da reflexão sobre a sociedade portuguesa, sobre o papel da sociedade portuguesa no
contexto mundial, sobre o carácter paradigmático de alguns processos… Enfim, se
olharmos, por exemplo, para a questão da memória colonial, que hoje em dia é um tema
clássico, qual é a nossa vantagem comparativa aí? É muito evidente que é o facto de
termos uma reflexão paradigmática aprofundada sobre a sociedade portuguesa, sobre
o caso português e, justamente, devido ao carácter paradigmático dessa reflexão, isso
permitir avançar para as perspetivas comparativas, a partir de pontos de vista que não
são facilmente acessíveis a quem esteja a ver do Centro ou do Norte da Europa, ou
coisa parecida. E essas vantagens comparativas que também nos têm permitido elas
próprias situarmo-nos competitivamente no “mercado” da investigação, não são
desligadas de perspetivas críticas. E, sobre isso, penso, aliás, que algumas destas
questões estão no editorial do primeiro número, mais uma vez. É um exercício
interessante, reler esse editorial, enfim, não fiz esse exercício, tenho apenas uma
memória. Mas por alguma razão, a revista se chama Revista Crítica de Ciências Sociais.
Havia um passo no editorial que foi depois usado como epígrafe de sucessivos números
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e, se bem me lembro, dizia mais ou menos que “a crítica só vê quando se vê e só é
profunda quando mergulha as suas raízes no objeto que critica”. E esse é o pressuposto,
digamos assim, fundador da revista. Portanto, uma ideia de crítica, que não fosse uma
ideia puramente banal, mas fosse uma ideia mais complexa daquilo que pode ser uma
revista crítica. Na verdade, há aqui quase uma fidelidade às origens, embora,
obviamente, o caminho que se tem andado durante estes 40 anos, tenha sido, e não
podia deixar de ser de outra maneira, um caminho muito largo, não é? E com muitas
derivações, obviamente. Aliás, esse é outro aspeto que, quando discutimos tudo isto,
temos de perceber, e eu falava há pouco da dinâmica do corpo de investigadores, essa
dinâmica não é sempre convergente. E essa tem sido outra das vantagens comparativas
de sempre do CES, o facto de ser uma organização extremamente pluralista. Dando
espaço a, nalguns aspetos, uma lógica quase federalista, enfim, nalgumas formas de
organização, mas em que toda a gente sente que tem espaço para ter iniciativas, e
essas iniciativas, obviamente, compõem, neste momento, quase um arco-íris, sendo
que arco-íris não significa sem coluna vertebral, ou sem princípios ou de acordo com
uma lógica puramente aleatória. Porque, obviamente, os objetivos programáticos do
CES estão claramente definidos. Mas arco-íris no sentido em que há muito lugar para
manter divergências e seguir caminhos diferentes, e isso faz a riqueza da instituição.

MC: Eu tinha ainda uma pergunta relativa àquilo que falava agora, da questão da
crítica como um dos eixos centrais da matriz do CES, e o conceito de crítica de
alguma forma se poder articular com um conceito que me parece que foi caindo
em desuso, que é o conceito de “intelectual público”. De que forma é que, de
alguma maneira, também o percurso de reflexão e de autorreflexão do CES não é
um percurso que obriga a refletir, ou até mesmo a abandonar, conceitos como o
de “intelectual público”, que, de alguma forma, são postos em causa pela
rearrumação das categorias de alta e de baixa cultura, e pelo próprio facto de
aquela ser, de alguma maneira, uma figura do iluminismo?

ASR: Pois... A morte do intelectual foi prematuramente anunciada, não é? Lyotard tem
um livro famoso, Tombeau de l’intellectuel. E o que acontece é que a figura do intelectual
não desapareceu, está a ser reconfigurada de muitas maneiras. E, é curioso, olhando
agora para a nossa trajetória, a figura do intelectual está muito associada a uma certa
noção de vanguarda. E tem sido muito interessante verificar – por exemplo, no
pensamento do próprio Boaventura, isso é muito evidente, quando ele fala do
pensamento de retaguarda – que o CES, enquanto instituição, ou a própria Revista
Crítica, nunca reivindicou essa noção de vanguarda, apesar de poder ter sido tentador,
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e aqui temos outra vez o topos da modéstia, e aí sim, esse topos talvez fosse adequado.
De certa maneira, quando se diz que se quer um lugar modesto, quer-se dizer “não nos
assumimos como intelectuais de vanguarda”. Seria uma forma de ler esse passo do
editorial. Isto é, nunca houve essa ambição na trajetória da revista, não é? Não deteto
muito essa ambição, de certa maneira, de se constituir como uma espécie de intelectual
orgânico ou como uma espécie de intelectual coletivo. Nem sequer era uma coisa que
estivesse muito presente nas nossas discussões. É verdade que era um tema de grande
ressonância, sobretudo no contexto imediato do 25 de Abril, e eu, no meu próprio
trabalho, dei bastante relevância a esse tema. Mas, no meu próprio trabalho, também
procurei perseguir as contradições inerentes a esse contexto, a essa questão, no
pós-25 de Abril. Enfim, existe aquela distinção famosa de Zygmunt Bauman, entre o
legislador e o intérprete. E o impacto e desenvolvimento da reflexão que se foi fazendo
no CES apontava para, justamente, a manutenção dessa função crítica, dessa ideia da
função crítica. Mas de uma forma que estava, pelo menos, tanto quando posso avaliar,
isenta desse pathos vanguardista, ou do pathos do legislador, digamos assim. E,
portanto, penso que aqui, sobretudo o facto de a intervenção, a própria intervenção
pública de alguns investigadores do CES, aliás, permanentemente, também do
Boaventura, sobretudo em certas fases, se fazer a partir, não do estatuto do intelectual,
mas do investigador, digamos assim. E, sendo assim, o que é historicamente
reivindicado é, digamos, a legitimidade de o investigador, nomeadamente, um
investigador da sociedade portuguesa, produzir pensamento público sobre essa
sociedade. Não apenas sobre a sociedade portuguesa, de produzir pensamento em
geral, evidentemente. Mas produzir pensamento a partir do lugar do investigador. E não
fazer aquele movimento do intelectual tradicional que, a partir da legitimidade que
adquiriu no seu campo artístico ou científico, se sente literalmente autorizado a intervir
sobre seja o que for, digamos assim, como fazedor de opinião, como, enfim...

MC: Como tradutor legítimo de aspirações ou de supostas aspirações populares.

ASR: Sim, é um pouco isso que o Boaventura, no fundo, penso eu, quer formular com
a ideia de retaguarda. Portanto, de alguém que, a partir do conhecimento profundo dos
movimentos sociais, das dinâmicas sociais, da análise profunda da sociedade
portuguesa, pode formular ideias, produzir pensamento, fazer propostas; mas não,
digamos assim, com o pathos do legislador, justamente, ou com o pathos de quem se
situa numa posição de autoridade inquestionável. Há a definição clássica de Bourdieu,
do intelectual como uma espécie de double bind, não é? – alguém que, tendo adquirido
legitimidade como escritor, como artista, como cientista, se arroga a posição de produzir,
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e eu diria aí, já não é produzir pensamento, mas produzir opinião, digamos assim, o que
é uma coisa completamente diferente, sobre isto, sobre aquilo, sobre tudo. E, na
trajetória do CES, é isso que não acontece.
Agora, em relação à questão do intelectual, o que me parece evidente é que a figura
do intelectual continua a andar por aí, não é? O que acontece é que alguns autores
preferem falar não do intelectual, mas sim da função intelectual, e essa função pode ser
exercida a partir de diferentes locais e a partir de posições muito diferentes. Mas o
intelectual não desapareceu, simplesmente mudou de sítio, aparece noutras
configurações e isso é que é interessante verificar. E, hoje em dia, fala-se muito, por
exemplo, do intelectual mediático, não é? O CES, vendo bem, nunca teve um intelectual
mediático, embora, pontualmente, momentos de intervenção pública do Boaventura
pudessem confundir-se com essa figura, mas acho que não seria justo atribuir essa
designação, sendo certo, como é, que o CES não produziu opinion makers, no sentido
corrente do termo. E, portanto, eu acho que, de facto, a grande defesa contra essa
tentação, que está sempre latente, está na solidez da investigação, seja qual for o tipo
de intervenção que se procura. Essa intervenção está sempre ancorada na produção
do conhecimento que se fez em contexto de investigação, digamos. Acho que esse é o
grande elemento a considerar. Sendo que a questão é complexa e não pode ser
resolvida assim com duas penadas... Mas, para quem quiser estudar, hoje em dia, a
questão do intelectual, eu sugeriria que procurasse as metamorfoses do intelectual, e
não propriamente que fosse ao cemitério, não é esse o sítio para procurar o intelectual.
MC: Eu tinha uma última questão, que está relacionada com o que há pouco referia
sobre as metamorfoses, não do intelectual, neste caso, mas do financiamento da
ciência, no modo como isso muda a própria natureza da ciência. E queria articular
esta questão com uma pergunta que sei já lhe devem ter feito muitas vezes. E a
pergunta é: tendo em conta este contexto, qual o lugar das Humanidades, hoje e
no futuro próximo?

ASR: O lugar das Humanidades, num contexto de financiamento como o presente,
arrisca-se a não ser nenhum. O lugar das Humanidades, no contexto da produção de
conhecimento absolutamente vital para a sobrevivência das sociedades e também para
a prosperidade das sociedades, a mim, parece-me absolutamente evidente, não é?
Muitas vezes, demasiadas vezes, o conceito de Humanidades é associado ao passado.
Quer dizer, desse ponto de vista, as Humanidades preservam o passado, seja a história,
seja a literatura, seja o que for, cabe-lhes a preservação dos valores do passado. E isso
é o que tem sido fatal para as Humanidades, o assumir de posições desse tipo, que são
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conservadoras e que são defensivas, sobretudo. Demasiadas vezes, o discurso das
Humanidades, produzido a partir do interior das Humanidades, é um discurso defensivo.
E o que eu tenho proposto e escrito em bastantes sítios é que o futuro das Humanidades
passa por uma atitude completamente diferente, que é, de facto, a demonstração prática
da relevância do saber humanístico para o presente e para o futuro das sociedades. E,
desde logo, o núcleo fundamental das Humanidades, o núcleo mais fundamental de
todos, que é a língua. A capacidade de reflexão sobre a língua, a capacidade de
vigilância em relação a usos ideológicos ou usos da língua no sentido da produção, por
exemplo, de um horizonte mediático e indiferenciado, ou de produção, digamos, de
falsos lugares comuns. Portanto, desde logo, a capacidade de crítica da linguagem,
crítica do discurso, que é inerente à própria definição das Humanidades, é
absolutamente vital para a constituição de sociedades e de homens e mulheres livres.
Homens e mulheres, justamente, com capacidade de articular a sua autonomia e de se
posicionarem plenamente como cidadãos e cidadãs. Na verdade, o vínculo entre
Humanidades e cidadania é um vínculo absolutamente insubstituível, não há nada que
o substitua, não existe cidadania possível sem a prática de virtudes que são aquilo que
as Humanidades ensinam, e basta dar esse exemplo, a virtude da vigilância em relação
à linguagem, da crítica da linguagem, da crítica do discurso, da capacidade que um
cidadão ou uma cidadã tem de se situar ativamente no jogo das interpretações... Enfim,
e por aí fora, podíamos dar, obviamente, muitos exemplos, não é? Mas, quando se fala
em função crítica das Humanidades, obviamente, isso não pode ser entendido como
uma crítica do presente a partir de supostos valores eternos. Portanto, mais uma vez,
temos que nos situar aqui, como na questão do intelectual, para além da lógica do
Iluminismo. Que é sempre a lógica dos universais. De supostos valores universais,
desde logo, de uma razão universal. E temos de nos situar muito mais naquilo que o
melhor das Humanidades, hoje em dia, pratica, e pratica muito bem e no que é
insubstituível, que eu diria, ou poderia definir, por exemplo, como sendo um
contextualismo crítico, digamos assim. Portanto, a capacidade de se situar em
contextos, desde logo, contextos de enunciação, contextos do uso da linguagem,
contextos de referência a valores estéticos ou outros quaisquer, em que o pensamento
das Humanidades detém a capacidade de se situar criticamente, de se situar
produtivamente e, sobretudo, de capacitar cada um e cada uma para uma cidadania
crítica. E, se pensarmos que o núcleo fundamental de qualquer prática das
Humanidades é a linguagem, percebemos, desde logo, para não irmos mais longe, de
que forma as Humanidades são, de facto, insubstituíveis. Digamos, não há democracia
sem Humanidades, podemos dizer assim – não há cidadania, sem Humanidades.
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MC: Essa é a articulação entre Humanidades e cidadania. Se olharmos para o caso
de uma instituição que, muitas vezes, tem até dificuldade de se explicar para fora,
porque nela convivem diferentes Ciências Sociais e também as Humanidades, no
fundo, aquilo que me está a dizer é que também é uma vantagem para uma
instituição como o CES?

ASR: Sim, penso que sim.

MC: Ter sido fundada e crescer nessa confluência?

ASR: Penso que sim. Aliás, é interessante, historicamente, digamos assim, o que
aconteceu é que as Ciências Sociais fizeram um convite às Humanidades para integrar,
no caso, o Conselho de Redação da Revista Crítica, enfim. O que significa que havia
essa consciência da parte destes sociólogos que estavam no núcleo original da revista,
como, aliás, depois está muito claro, basta ler Um discurso sobre as ciências, do
Boaventura, para perceber de que forma estão ali valorizadas as Humanidades. Mas é
curioso; de facto, o CES constitui-se, tem historicamente na sua raiz, um convite por
parte das Ciências Sociais. Aqui, as Humanidades entram, digamos assim, no barco e
desempenham o seu papel.

MC: Hoje o CES é um centro interdisciplinar ou transdisciplinar?

ASR: É difícil de dizer. Umas vezes, é disciplinar, temos que o dizer, outras vezes, é
interdisciplinar, outras ainda, diria eu nos seus melhores momentos, é transdisciplinar.
Mas, mais uma vez, não há uma única resposta para isso. Nós começámos esta
conversa falando do meu percurso individual, e é verdade que eu nunca teria sido um
filólogo tradicional. Hoje em dia, a maneira como eu me defino melhor é como filólogo,
sim, mas um filólogo da nova filologia, que é uma coisa completamente diferente, um
filólogo depois da Filologia, é assim que me definiria. Não obstante, o meu trajeto
científico e académico também não teria sido o que é hoje, se não tivesse sido este
encontro propiciado pelo CES, é evidente. Na verdade, muito do trabalho que eu fui
fazendo nunca me preocupei em saber em que disciplina me estava a situar. Isto tem
muito que ver com esse encontro. E, do ponto de vista da instituição, alguns dos
melhores momentos foram, por exemplo, esses grandes projetos colaborativos. Que,
hoje em dia, será difícil, já não será talvez possível – mas o projeto da semiperiferia foi
um projeto que integrou todas as pessoas que faziam parte do CES na altura, e outras
pessoas que não faziam parte, mas foram agregadas e algumas das quais vieram
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também a ser investigadores ou investigadoras do CES; e havia muito, na altura, essa
ideia de integrar, digamos assim, o conjunto do coletivo. Atualmente, é claro que a
coesão do CES, com a dimensão que tem, não pode passar por esse tipo de estratégias,
tem de passar por outras. Mas essa, usaria mesmo a palavra, exposição a outros
saberes, é uma coisa que eu continuo a ensinar aos meus alunos, quando lhes digo que
a pior coisa que podem fazer quando querem escrever uma tese de doutoramento é
meterem-se num buraco, é lerem só as coisas que acham que são diretamente
pertinentes, porque, muitas vezes, as melhores ideias que vão ter são aquelas que lhes
surgem ao assistirem a uma conferência sobre um tema completamente diferente, que
aparentemente não lhes dizia nada, e afinal é ali que vão encontrar o estímulo para
pensar de maneira diferente um problema que não estavam a conseguir resolver. E é
isso que o CES propicia, este encontro. Em que medida as pessoas se expõem mais ou
menos e, portanto, estão mais ou menos em condições de se constituírem enquanto
cientistas, enquanto investigadores, a partir desse diálogo e desse encontro, aí há
seguramente situações muito diferentes no CES. Mas acho que temos muitos bons
exemplos para apresentar.
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CARLOS FORTUNA
CAMINHADAS URBANAS, COM-VIVÊNCIAS INESPERADAS*
Resumo: O aceleracionismo urbano de hoje torna anacrónico o ato de caminhar na
cidade. A deslocação rápida dos sujeitos gera um modo distraído de interpretação dos
territórios urbanos e das relações que nele se operam. No século XX, as célebres
passeatas urbanas (Dada, Surrealistas, Situacionistas, flânerie) procuraram reconhecer a
presença de outras culturas e modos de existência. Todas as caminhadas na cidade
podem originar relações inesperadas em público, que vão desde as solidariedades
espontâneas até ao reconhecimento de desigualdades e racismos. Tudo reclama pela
centralidade da rua, o que pode ser comprovado através de uma caminhada pelas ruas e
praças de Lisboa.
Palavras-chave: caminhada, cidade, diversidade urbana, lentidão.

URBAN WALKING, UNEXPECTED CON-VIVIALITIES
Abstract: Today’s urban accelerationism makes the act of walking in the city anachronistic.
The rapid displacement of the subjects leads to a distracted understanding of the urban
territories and social relations. In the 20th century, the renowned urban walking (Dadaists,
Surrealists, Situationists, flânerie) sought to recognize other cultures and other modes of
social existence. City walking can lead to unexpected public relations ranging from
spontaneous solidarities to the recognition of inequalities and racism. Everything claims for
the centrality of the street, which can be shown by walking through the streets and squares
of Lisbon.
Keywords: city, slowness, urban diversity, walking.

*

Uma versão reduzida deste texto foi submetida à Revista Brasileira de Sociologia.
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Sim, meu coração é muito pequeno.
Só agora vejo que nele não cabem os homens.
Os homens estão cá fora, estão na rua.
A rua é enorme. Maior, muito maior do que eu esperava.
Mas também a rua não cabe todos os homens.
A rua é menor que o mundo.
O mundo é grande.
Carlos Drummond de Andrade (2012),
excerto de “Mundo Grande”

ABERTURA
Começo com a declaração solene de ser 2018 um ano de virtuosas coincidências. A
escrita deste texto sobre caminhadas urbanas é fruto da confluência de três elementos
que muito condicionaram as minhas convivências académicas: a fundação do Centro
de Estudos Sociais (1978), os cinquenta anos do surgimento de O direito à cidade, de
Henri Lefebvre, e o centenário da morte de Georg Simmel, ocorrida em 1918.
Da primeira circunstância registo a marca estimulante que o Centro de Estudos
Sociais (CES) da Universidade de Coimbra tem deixado nas minhas escolhas de
investigação. Os seus primeiros passos, como os meus, foram todos dados em volta da
Revista Crítica de Ciências Sociais e do seu afã em revelar o Portugal saído da
Revolução. Hoje é menos assim, quando o Centro se tornou referência segura, todo ele,
num panorama muito mais amplo de temáticas e abordagens.
Nos inícios, cultor da visão braudeliana e wallersteiniana das coisas, recuei ao
encontro da obra de Henri Lefebvre e o seu intrépido O direito à cidade. Os direitos, as
pistas e os ritmos da vida urbana haveriam de conduzir-me a geografias plurais e
discrepâncias políticas. Logicamente inesperadas umas e outras. Sem parar, e
recuando um pouco mais atrás no tempo iria encontrar Georg Simmel e o
impressionante pioneirismo das suas sociologias citadinas. Tão presentes e atuais que
nunca mais as perdi de vista para tentar compreender o mundo da urbanidade de hoje.
Como também não desisti dos direitos lefebvrianos de cidade, nem da agenda inteira e
diversa do CES.
E eis-me aqui, portanto, a procurar escrever no CES, sobre caminhadas urbanas,
inspiradas nas ritmicidades de Lefebvre, e no tecer de com-vivências inesperadas, a
que Simmel concedeu irradiante atenção.
CAMINHAR NO ESPAÇO E NO TEMPO
Neste texto procuro percorrer territórios urbanos de localizações e tempos diversos. À
partida, encho-me de inspiração em caminhadas ilustres de pensadores que mostraram
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como a marcha pode revelar realidades ocultas e surpreendentes que, captadas de
forma aparentemente passageira, não deixam aproximar atributos espaciais e
socioculturais menosprezados e mesmo invisibilizados. Grande parte desses relatos
pertencem a célebres caminhantes urbanos, entregues a percorrer a pé uma cidade
como modo de resistir à ameaça de ruína do tempo e tentativa de tornar a cidade sempre
presente. Muitos dos caminhantes urbanos de hoje – académicos, artistas, jornalistas –
abdicam de refletir sobre o ato de andar em si e convertem o exercício em técnica
expedita de compreensão da relação íntima, por vezes romântica, entre espaços e
pessoas. Não raro, retraem-se da (auto)condição de sujeitos-caminhantes para
destacar os objetos-caminhantes e os seus efeitos.
O arqueólogo e antropólogo francês André Leroi-Gourhan (1982: 162) escreveu um
dia que a cultura e a comunicação humana começaram pelos pés, ou seja, surgiram nas
caminhadas que permitiram apropriações de territórios, contactos amistosos e também
conflitos entre os humanos. É a andar que a gente se entende, poderíamos dizer,
parafraseando o popular dictum português que atribui ao ato de falar a primordial fonte
do entendimento interpessoal.
Se a locomoção humana é um movimento natural que traduz a mais comum
mobilidade corporal inscrita na história da própria condição humana, o ato urbano
consciente de caminhar pode ser considerado recente, por ser, em princípio, entendido
como deslocação deliberada entre dois lugares. Esta consciência da deslocação
humana preside à diferença entre a condição de meros sujeitos pedestres e sujeitos
caminhantes, aqueles que, dando concreção ao ato de andar, o fazem com intenção de
alcançar determinado lugar a pé. Podem-se, em consequência, apontar efeitos
individuais e efeitos sociais das caminhadas. Aos primeiros correspondem práticas de
afirmação dos sujeitos na sua relação com o espaço da cidade (orientação e pertença,
destinos, tatilidades, estratégias e técnicas do andar). Aos segundos associam-se
processos coletivos de urbanidade (cidadania, liberdade, socialização, diferenças
socioculturais e outros) (Kellerman, 2006).
Caminhar na cidade hoje, todavia, constitui um anacronismo, uma vez que tem lugar
ao invés do preceituado pela cultura urbana dominante que promove e valoriza a rapidez
da deslocação dos corpos, concretizada predominantemente com recurso a meios
mecânicos. Marginaliza-se, assim, a caminhabilidade urbana e os pés são convertidos
em meros auxiliares da condução automóvel. O mesmo violento urbanismo que
subordinou a cidade à lógica do automóvel e a tornou veloz, tornou também anómalo o
ato de parar ou de se sentar em espaços públicos, exceto se pagar, como sucede nos
espaços comuns privatizados, por exemplo, em esplanadas e cafés.
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Na primazia concedida modernamente a este aceleracionismo cultural da cidade, a
caminhada perdeu estatuto e deixou, gradualmente, de constituir o dispositivo central
da produção de cultura e da capacidade de gerar ligações com outros. Nas cidades de
hoje, o exercício de andar deixou de ser o grande meio de conhecer e pensar o espaço,
tal como a comunicação para ser veloz deixou de ser experimentada na relação face a
face entre os sujeitos. Entre os efeitos psicossociais resultantes desta modificação da
relação dos sujeitos urbanos com o espaço da cidade, Rebecca Solnit destaca o modo
como as pessoas se surpreendem, quando, em vez do habitual recurso ao automóvel,
optam por caminhar entre dois lugares da cidade e ganham uma súbita consciência da
proximidade existente entre eles (Solnit, 2001: 259). Este é o efeito de uma espécie de
avaliação mental da distância física entre lugares na cidade, que estipula os limites até
onde os urbanos se dispõem caminhar. Na era do atual aceleracionismo, esta
representação que temos da distância entre lugares está continuamente a reduzir-se,
em resultado do que os sujeitos se mostram cada vez mais renitentes a percorrer a
cidade com os seus próprios recursos físicos e corpóreos.
A andar, os humanos inventaram não apenas a interação social, mas, de início,
experimentaram também a apropriação de territórios diferentes e alheios que estaria na
base da cultura do conflito e da guerra. Os poderosos tomaram para si territórios
ocupados por outros e trataram de dominar os residentes originários e subjugá-los ao
seu poder. As estratégias posicionais de indivíduos e grupos na cidade moderna revela
diversos pontos de união com estas expressões seculares de apropriação e dominação.
O espaço urbano fica assim sujeito a diversas modalidades de disputas e modos de
apropriação material e simbólica, o que serve também, diga-se de passagem, de
ingrediente estrutural identitário dos seus ocupantes individuais ou de classe, mesmo
se transitoriamente.
A deslocação rápida dos sujeitos que o automóvel e, para o efeito, também os
transportes públicos, vieram proporcionar é geradora de um modo distraído de conhecer
os territórios urbanos (Speck, 2012). Como caricatura, poderíamos aceitar, com Simmel
(1997), que, ao princípio, os ocupantes dos primeiros transportes públicos urbanos
começaram por dar atenção ao estranho junto de si e aos solavancos a que estavam
sujeitos; num segundo momento, a viagem de comboio “ensinou” a ler em movimento
(Schivelbusch, 1986); por fim, na atualidade, os novos meios de comunicação vieram
fazer concentrar os passageiros em si mesmos e no seu restrito grupo virtual de amigos
(Fortuna, 2016a). Por outro lado, esta circulação distraída ajudou a eliminar a noção de
um penoso esforço físico e de desconforto, associados desde sempre ao ato de
caminhar. Ambas as condições da viagem moderna – rapidez e conforto – vieram
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facilitar o argumento do fim da geografia e da distância física entre lugares, pelo que
todos os ambientes naturais se tornaram acessíveis, de modo rápido e fácil.1
A este quadro de novas referências e progressos materiais subjacentes à
modificação da natureza da mobilidade urbana, veio juntar-se, nas últimas quatro
décadas, a facilidade que os novos meios tecnológicos de comunicação trouxeram às
relações dos sujeitos com o espaço e entre si. O acesso fácil e imediato a qualquer tipo
de informação, incluindo a minuciosa geo-referenciação dos satélites, implicou uma
banalização do ato de conquistar e de percorrer espaços por meios físicos próprios.
Instaurou-se assim a ideia de fácil acessibilidade/mobilidade nos espaços, que seria
reforçada pela noção de vivermos um tempo instantâneo, de solução imediata para
qualquer obstáculo. Com o espaço que perde a espessura que antes a caminhada lhe
emprestava, agora também o tempo perde densidade e o instante ganha proeminência.
De um regime de historicidade em que os sujeitos experimentavam grande proximidade
física entre lugares – família, vizinhança ou profissão – que se fazia acompanhar de
tempos longos de percurso – bens alimentares, visitas ou festividades em outras
comunidades – passámos a um outro regime de tempo caraterizado por frequentes
deslocações entre distâncias longas, percorridas em trajetos de curta duração.
CAMINHADAS EXÓTICAS
Neste texto quero discorrer acerca das virtudes do caminhar urbano.2 A história moderna
do andar é um campo de enorme revelação das condições de vida nas cidades e das
suas transformações, assim como a própria flânerie moderna e urbana tem sido um
exemplo de uma maneira de ver a cidade e o complexo sociedade-natureza tornandose mesmo um objeto de abundante escrutínio por parte das ciências sociais, da literatura
e do cinema, que não têm deixado de fazer realçar as virtudes e os motivos da retração
dessas práticas caminhantes (Macauly, 1993; Gleber, 1999; Solnit, 2001; Gros, 2009;
Ingold, 2011; Le Breton, 2011; Coverley, 2015; Careri, 2017 Macauly, 1993). A
sociologia, em particular, com uma forte inspiração antropológica e o recurso à atitude
etnográfica usada por Marcel Mauss (2005) tem tratado o ato de caminhar como
Admito mesmo que a distância física entre lugares dá sinais de se expressar não em termos de “perto” ou
“distante”, para passar a ser mencionada em termos de duração temporal do percurso. Isto mesmo me leva
a pensar a indicação de uma jovem empregada de restaurante em Salvador da Bahia, ao dizer-me que a
“sua terra” ficava a “três horas de relógio”, por certo para transmitir a ideia do esforço contido na distância
física a percorrer.
2 Deixo de lado as célebres caminhadas peripatéticas de Aristóteles, as experiências dos pensadores
caminhantes dos séculos XVIII e XIX (Thoreau, Rousseau ou Nietzsche), passando pelos caminhantes
peregrinos (Werner Herzog) e os errantes da modernidade ocidental e moderna flânerie (Franz Hessel ou
João do Rio), sobre que se aconselham Careri (2017), Coverley (2015), Gleber (1999) e Solnit (2001). A
caminhada urbana e a presença das mulheres no espaço público das cidades, tão longamente
invisibilizadas nas ciências sociais, não será também objeto de análise própria neste texto. Sobre a flânerie
feminina podem-se consultar, entre outros, os trabalhos de Wolff (1985), Wilson (1991), Nesci (2007) e
Monnet (2013).
1
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estratégia de afirmação pessoal, mas também social, em que sobressaem as inerentes
diferenças de estatutos e significados simbólicos do andar e da sua estética (Careri,
2015; De Certeau, 1994; Urry, 2000).
Uma caminhada urbana, em regra com destino ou percurso pré-estabelecidos,
envolve uma relação subjetiva do/a caminhante com o ambiente urbano construído e o
que este representa. Ruas e praças são atravessadas nesse percurso a pé e, com elas,
percorrem-se também fragmentos sobrepostos da história local, ilustrada pelas
construções funcionais da cidade e os seus relatos. Muitas destas caminhadas, por
vezes até as mais triviais como as que sinalizam o percurso quotidiano casa-trabalhocasa, trazem consigo imagens reais ou memórias espacializadas da presença de outras
existências sociais ou de estilos arquitetónicos e efeitos sociais variados.3
Neste particular, é conhecida a investida do movimento Dada dos inícios da década
de 1920 em busca e visitação dos lugares considerados mais redundantes ou
decadentes da cidade. Pretendiam com isso conhecer o lado banal e ridículo do que
seria habitar uma cidade que prometera futuridade na política e vanguardismo na arte.
Francesco Careri (2015: 65) comenta estas experiências e faz destacar o modo como a
incursão dos artistas Dada pelos espaços da banalidade urbana, não só os aproximava
do seu confessado gosto pela fotografia, mas era também um exercício de reflexividade
com o qual ganhavam a consciência insólita da sua condição de grupo entregue à ação
deliberada de não fazer nada. Paris era para eles essa cidade entregue à banalidade
desde os tempos em que Haussmann tratara de a transformar (Kahn, 2008) e envolver
em promissores discursos de bem-estar e renovação urbanística.
Existe aqui algo de semelhante com as deambulações não-urbanas dos
surrealistas, envolvendo André Breton e os seus amigos Max Morise, Roger Vitrac e
Louis Aragon. As suas andanças constituíam verdadeiros manifestos estéticos que se
prolongam pela descoberta dos espaços vazios contíguos à cidade através de bosques,
passagens abandonadas, terrenos baldios (Careri, 2015). Sair da cidade e caminhar no
seu exterior era a chave para melhor a conhecer e saber perder-se nela através do seu
aparente exterior feito de espaços amplos e não habitados ou vazios. Os surrealistas
pretendiam assim expor-se ao desafio e à apreensão (à surpresa e ao medo) que só o
estranhamento causado pelos espaços desconhecidos provoca.

3

É notória também a presença, sobre a qual não me deterei aqui, da flânerie deleitando-se por entre a nova
arquitetura da cidade e pelos espaços da boémia e do consumo, em atraentes galerias da mercadoria
trazida pelo novo capitalismo (Benjamin, 2009; Buck-Morss, 1990). A referência da flânerie é menos a de
um/a caminhante urbano/a e antes a de alguém que se revela numa relação meramente estética (pode até
ser estática) com a multidão, pelo que não a tratarei aqui, exceto na passagem breve acerca de um homemestátua em Lisboa.
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Diferentemente dos dadaístas e dos surrealistas, na década de 1950, Guy Debord
e o grupo dos seus companheiros escritores e artistas aventuravam-se também eles em
longas caminhadas e vagabundagens insólitas por ruas e bairros de Paris. A deriva era
o seu lema e pretendiam, com ela, empreender caminhadas que os levassem a vivenciar
situações guiadas pelo acaso, percorrendo territórios diversos de extensão variável e
por tempo também indeterminado. Apresentavam-se como praticantes exímios da
técnica da passada fugaz, percorrendo ambientes diversos – bolsas operárias, bairros
étnicos, zonas de consumos variados – em busca da diferença e da alteridade étnica ou
social (McDonough, 2009).
O FASCÍNIO DA RUA E A RELEITURA DA ANÁLISE URBANA
A rua percorrida envolve o possível confronto com o estranhamento e a surpresa que a
cidade esconde detrás da sedução que é capaz de gerar. Este jogo de sedução e medo
da cidade foi um dos temas mais empolgantes das origens da produção fílmica sobre a
rua urbana dos princípios do século XX. O caso pioneiro que melhor ilustra esta
dualidade de sentimentos surge retratado no filme mudo, Die Straβe, produzido em 1923
por Karl Grune.4 O filme explora o efeito de incontida atração que as sombras da rua,
projetadas na sala onde espera pelo jantar, exercem sobre um sujeito de classe média,
com ar sisudo e de meia idade. Quando a esposa põe a comida na mesa, o homem,
intranquilo, sai, decidido a explorar o bulício noturno, as luzes sedutoras e as aventuras
que a rua da cidade promete, incluída a possível aventura sexual. No seu deambular, o
homem cruza-se com uma jovem mulher e trocam olhares insinuantes. A perseguição
termina abruptamente, quando, ao aproximar-se da jovem que, jogando o jogo da
sedução, se refugiara sob um escuro umbral, o homem se depara com a atraente jovem
transfigurada em ameaçadora caveira. A cidade distópica revela-se por inteiro nesta
sequência de imagens e simbolismos. O que medeia as interações nas ruas da cidade
da sedução e do medo é esta relação inesperada, inscrita no mais vulgar quotidiano
público da cidade.
A forma como a mulher perseguida se torna ameaçadora e quiçá mesmo
perseguidora perturba profundamente a representação da estabilidade das figuras e das
circunstâncias urbanas registadas. Uma tal variação de estatuto dos ambientes urbanos
é o que levou Edgar Allan Poe a referir como epígrafe, no seu tão celebrado escrito
O homem da multidão (Poe, 1982 [1840]), que a cidade, qualquer cidade, “não se deixa
ler” (“Er lässt sich nicht lesen”)5 de tão indecifráveis e repelentes que são os seus
múltiplos sinais.
4
5

Consultado a 28.01.2018, em https://www.youtube.com/watch?v=f-s_aQKkt24.
Edgar Allan Poe esclarece com ironia que retira a expressão do “repelente” e indecifrável livro Hortulus
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Caminhar pelos espaços públicos das cidades é, por isso, uma experiência
recheada de possibilidades codificadas. Mostram-no a narrativa fílmica do Die Straβe,
como também o relato literário de Allan Poe, em que um sujeito convalescente persegue
longamente, num estilo próprio de detetives, um velho decrépito cuja figura o atraiu e
monopolizou a atenção, dada a singularidade idiossincrasia da sua expressão.
Percorridas, ao ritmo da ficção, longa e demoradamente, ruas e parques, praças e lojas,
no encalce do desconhecido, a perseguição-caminhada urbana termina no abandono
caprichoso do perseguidor que se entrega de novo às suas “meditações” de
convalescente.
A alteridade presente na cidade é inalcançável. O desenho urbano das cidades
serve a estratégia de conservação de distâncias e estilos próprios e maneiras de estar
e de pensar, assim como dificulta a perseguição entendida aqui como tentativa de
identificação. Mesmo que tudo se desenrole à superfície no meio de uma multidão
distraída e não necessariamente em espaços obscuros e subterrâneos e nas dobras
repentinas e nos espaços vazios da estrutura urbana. A tão celebrada tirania da
visibilidade dos nossos dias (Han, 2014), que tende a desqualificar tudo o que se
esconde ao ponto de não lhe reconhecer existência ou verdade, constitui, todavia, o
território em que inúmeros sujeitos e grupos ensaiam estrategicamente tornar invisível
a sua existência social e escapar às mais diversas e sofisticadas formas de controlo
social e policial (Aubert e Haroche, 2011). Viver no meio da visibilidade da multidão,
admito, pode ser uma forma criativa de se esconder mostrando.6
Uma terceira situação em que prepondera o fascínio da rua é a que a artista
francesa Sophie Calle descreve na sua Suite vénitienne, a história da sua experiência
ficcionada de perseguição a Henri B., que conhecera ocasionalmente em Paris, através
das ruas de Veneza (Calle e Baudrillard, 1988). O intuito singelo da perseguição era tão
só o de conseguir fotografar Henri B.. O que parecia fácil à artista perseguidora –
encontrar alguém numa cidade que é estrutural e profundamente pedestre, como aliás
Georg Simmel assinalou (Fortuna, 2010) – tornou-se um esforço inglório. De pouco
valeu calcorrear ao acaso ruas, praças, pontes e passagens uma e outra vez, num
verdadeiro exercício de aleatória serendipidade, a que adiante regressaremos. Treze

Animæ cum Oratiunculus Aliquibus Superadditi, que de tão indecifrável “não se deixa ler”, exatamente como
o sujeito perseguido horas a fio, sem nunca permitir vislumbrar a sua identidade.
6 A estratégia, por paradoxal que pareça, tem sido adotada por inúmeros artistas com grande sucesso.
Christo Javacheff e Jeanne Claude cobriram lugares singulares e construções únicas da arquitetura
monumental ocidental, como o Reichtag berlinense ou a Pont Neuf em Paris, que mostraram a milhares de
turistas apreciadores desta técnica do embrulho. Em 1952, no campo da música, John Cage tocou a sua
célebre e surpreendente composição 4' 33'' e inverteu deste modo o sentido da produção e da apreciação
estética musical. Em Portugal, João César Monteiro apresentou, em 2000, uma Branca de Neve que conduz
ao paroxismo da performance fílmica, ao recobrir as imagens e ao deixar apenas correr a sonoridade dos
diálogos.
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dias de perseguição infrutífera, limitaram-se a uma conversa furtuita com Henri B. e a
uma tentativa frustrada de o fotografar, confirmando que se esconde melhor quem se
esconde em público. Henri B. conseguia sempre tornar-se invisível e escapar aos
ambicionados disparos fotográficos de Sophie Calle. Ao saber do regresso de Henri B.
a Paris, Sophie conseguiria antecipar o seu regresso à Gare de Lyon minutos antes para
surpreendê-lo à chegada. Finalmente, fotografou-o de relance à passagem pela saída
da gare. Para logo, de novo, o perder de vista e dar por finda a perseguição.
Jean Baudrillard, ao comentar a relato de Sophie Calle, considera-o um caso
exemplar de intriga urbana a mostrar como a sedução da cidade permanece
manifestamente superficial e se desenrola no emaranhado dos seus espaços,

a cidade é construída como uma armadilha, uma emboscada e um labirinto que
inevitavelmente, mas também de modo fortuito, faz com que as pessoas
regressem aos mesmos lugares, às mesmas pontes, às mesmas praças, aos
mesmos cais. Pela natureza das coisas, todos são seguidos em Veneza; todos
encontram todos, todos reconhecem todos. […] a melhor forma de não se
encontrar uma pessoa em Veneza é segui-la à distância e não a perder nunca de
vista. (Calle e Baudrillard, 1988: 83).7

Como um jogo de sinais paradoxais ou uma dança invisível na cidade, a dado
momento, a perseguição de Calle alimenta-se da sedução contida em si, mais do que
pela identificação do sujeito perseguido, o que coloca esta crónica veneziana num plano
distinto do relato londrino de Allan Poe (Gilloch, 2002). A sedução da cidade tem esta
capacidade de produzir um desligamento dos sujeitos do social para logo os fazer
submergir numa lógica puramente estética que reforça o seu individualismo e os torna
superficiais (Pechman, 2014), ou mesmo corroer velhos laços sociais e formas mais
sólidas de com-vivência urbana.
Em consequência, são frequentes as análises que reduzem os espaços públicos
urbanos da era da cidade veloz a meros territórios de passagem e rápidas idas e vindas
em que os contactos entre desconhecidos, se os houver, se tornam forçosamente
espúrios e superficiais (Augé, 1992). O meu argumento é que não se trata de avaliar
esses espaços apenas de um ponto de vista físico ou estético e atribuir-lhe localização
mais ou menos central no conjunto urbano. Em alternativa, é preciso conceder uma
atenção particular à morfologia social e cultural das cidades, que se coloca nos
antípodas das abordagens reducionistas que definem similitudes precipitadas entre

7

Todas as traduções são do autor.
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cidades, feitas com base no seu recorte urbanístico, na semelhança de infraestruturas
(transportes, hotéis, serviços instalados) ou no mimetismo dos equipamentos sociais e
culturais existentes.
Reconfigurar esta análise é dar atenção a outros critérios, como o tempo histórico e
plural dos lugares, ou a natureza das práticas sociais e microssociais que ali se
manifestam. Está em causa construir uma biografia sociopolítica dos lugares e das ruas
e praças da cidade, conferindo-lhes maior relevância socio-histórica, cultural e cidadã.
Entre os espaços públicos urbanos existe uma apreciável diversidade estrutural e
funcional, o que permite afirmar que mesmo nas cidades de hoje, independentemente
da sua escala, é possível destrinçar uma determinada área urbana de outras, um bairro
ou uma praça diferente de outras áreas, outros bairros ou outras praças. No limite, como
sugere Massimo Cacciari (2010), a noção clássica de cidade compacta está a ceder
perante a afirmação de “cidades-território”, ou seja, perante a afirmação de fragmentos
apoiados numa “geografia de acontecimentos”, não necessariamente subordinados a
lógicas urbanísticas e espaciais. A própria definição de fronteira interespaços urbanos
alastra hoje como se fosse desenhada a mercúrio e permitisse aproximações e
hibridismos socioculturais irregulares, disformes e inesperados.
Creio, na verdade, que o discurso urbano está a passar por um acentuado recuo do
significado da cidade clássica e compacta, enquanto lugar primordial da integração dos
sujeitos e da socialização. Muitas das noções novas, como a noção de cidade-território,
pós-cidade, ou de ur-distritos, por exemplo, convidam a refletir sobre a emergência de
novos modos de relacionamento entre os sujeitos e os espaços urbanos.
Neste particular, as interpretações são diversas. Enquanto Sharon Zukin (2010) fala
da cidade autêntica que arrisca “perder a alma” por via da “cultura do cappuccino”, Ray
Oldenburg (1989) valoriza os encontros que se desenrolam nos “bons e belos” lugares
de consumo e Lyn Lofland (1998) faz sobressair o sentimento de conforto e
reconhecimento contido nos domínios do “paroquial”, isto é, nos espaços da cidade
situados algures entre o público e o privado. Mesmo com estas e outras possibilidades
discursivas novas, existe ainda o risco de nos determos na perspetiva hegemónica dos
estudos urbanos ocidentais que seguem uma linha hierárquica que estipula uma versão
norte-americana à cabeça, seguida da influência britânica e de outras visões europeias
com as quais se pretende interpretar o urbano global de forma totalmente inapropriada
(Watson, 2006; Santos, 2014).
A CAMINHADA INESPERADA NA CIDADE
A caminhada urbana que aspira a conhecer mais profundamente a cidade e as práticas
que nela sucedem envolve, por razões óbvias, uma atitude ou uma abordagem

46

Caminhas urbanas, com-vivências inesperadas

etnográfica. A primeira dessas atitudes retiro-a do andar lento que, ao contrário do
cruzar motorizado da cidade, proporciona uma atenção concentrada e não distraída ou
dispersa. Daqui decorre a necessária aproximação entre os métodos e as abordagens
clássicas dos estudos urbanos com a narrativa etnográfica de onde tenho retirado
inegáveis vantagens, tanto analíticas e interpretativas, como pedagógicas. Às
vantagens resultantes desta aproximação, gostaria de acrescentar a virtude da
aproximação dos cientistas sociais vocacionados para as fenomenologias da cidade e
dos espaços públicos a outros campos narrativos, literários ou artísticos que, como
regra, abrem os relatos académicos dos quotidianos urbanos a estimulantes descrições
(Pais, 2010).
Enunciadas estas breves ressalvas dedico-me agora a um tipo particular de
encontros entre sujeitos nos espaços públicos urbanos. Quero referir-me ao que
chamarei com-vivências inesperadas que tomam lugar sem planeamento de qualquer
ordem. Este acaso resulta tão só da presença com outros nos espaços abertos do dia
a dia da cidade. Por isso, uso o prefixo com, para sinalizar uma partilha não programada,
geradora de estranhamento ou surpresa (Roulleau-Berger, 2004). Estas com-vivências
urbanas podem também referir-se ao encontro não intencional de pessoas com
situações ou arranjos artísticos devidamente estruturados com intuitos públicos de
animação, lúdicos e de celebração, em geral efémeros, mas que convidam à reflexão
sobre a arte, a história, a memória e monumentalidade ou as experiências e estilos de
vida dos lugares.
A atenção ao papel destas com-vivências inesperadas mobiliza um determinado
enquadramento sensorial dos sujeitos e não se cinge necessariamente, nem à
dimensão visual em exclusivo, nem à condição de desorientação pessoal mesmo que
momentânea, como tipificada na resposta de recato calculista dos sujeitos ao ambiente
agitado da cidade, que Simmel enunciava. Na cidade, este encontro com o inesperado
envolve uma relação espontânea com o espaço público e o desenho urbano e encontra
na caminhada um dos seus mais potentes dispositivos de observação. À semelhança
das caminhadas de Sophie Calle pelas praças e ruas de Veneza, este caminhar urbano
é indefinido, hesitante, flexível e, nesse sentido, os sujeitos exercitam um ato de
serendipidade caminhante. Equipararam-se, nestas circunstâncias, as pessoas que
deambulam na cidade, aquelas que, qual detetive, perseguem um rasto indefinido, tal
como quem investiga em ciências sociais e humanas deixando a sua pesquisa fluir
livremente ao sabor da sucessão imprevista dos acontecimentos e dos dados
recolhidos.8 Este sentido do acaso da pesquisa mertoniana rompe com uma observação
8

Permito-me assim elaborar sobre a heurística da noção de serendipidade, tal como apresentada por
Robert Merton e que remete para “a mais comum experiência de observação de dados não previstos,
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delimitada pelo contexto social ou pelo aparelho teórico e conceptual original da
pesquisa positivista. Equivale, aqui, ao exercício da exploração a pé da realidade urbana
e contém a possibilidade da descoberta de espaços anómalos ou ações imprevistas que
reorientam o olhar dos caminhantes e forçam à ressignificação dos seus conteúdos
práticos e simbólicos. Por outras palavras, aplicada ao percurso pedonal urbano a
serendipidade caminhante é sinónimo de refundação dos microlugares em que a
com-vivência inusitada dos sujeitos ocorre.
Estamos longe das visitas programadas dos dadaístas a espaços banais da cidade
e das deambulações surrealistas pelos seus ambientes naturais, como vimos atrás.
Reconhecemos, todavia, que esta com-vivência inesperada com as pessoas e
acontecimentos na rua se aproxima sobretudo da metodologia da deriva situacionista e
psicogeográfica, sempre aberta a acidentes de percurso, a alterações súbitas de rumo
e até mesmo ao ato consentido de se perder (Coverley, 2006; Careri, 2017).
Entre os encontros inesperados que ocorrem na caminhada urbana incluem-se os
que se expressam em múltiplas linguagens verbais, escritas, gestuais, sonoras,
performativas, arquitetónicas, etc. Os seus significados são também variados e podem
incluir o confronto de visões do mundo conflituantes, ou existências e copresenças
aleatórias, que tanto podem gerar compromissos e solidariedades, como podem
provocar diversão, ou disputas de sentidos e conflitualidade, violência ou racismo
(Brody, 2005).
A com-vivência urbana inesperada que estou a enunciar tem a densidade temporal
própria do instante vivido da sua ocorrência. Enquanto ato não previsto do quotidiano
banal, este encontro não se reveste de qualquer solenidade formal. A sua leveza faz
dele um ato único e irreversível, como são todos os acontecimentos informais do
quotidiano que a história não se digna mencionar (Jankélévitch, 1974: 54-55) e remete
para a micro-história (a noção deve-se a Miguel de Unamuno), ou seja, para o reino da
doxa e da opinião líquida da vida interior de cada um.
Reconheço na caraterização destes encontros do dia a dia a inspiração de Henri
Lefebvre, que mostra no seu negligenciado A soma e o resto (Lefebvre, 2008 [1959])
que o instante é um sinal de presença que se articula e combina com outras situações
sociais e não traduz um vazio ou uma ausência, como sucede com a alienação. Apesar
do seu caráter fragmentário e instantâneo – tantas vezes revelado na pesquisa
fotográfica (Frehse, 2011) –, dada a sua repetição linear e cíclica no quotidiano, estes
instantes ganham significado como situações típicas do presente eterno simmeliano,
que lhes confere um estatuto paradoxal de permanência, não de vazio nem de ausência.
anómalos e estratégicos que constitui uma oportunidade para o desenvolvimento de uma nova teoria ou
para prolongar uma outra já existente” (Merton, 1968: 157).
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Como estou a entendê-los, os instantes de que são feitas as com-vivências inesperadas
não retiram os atores envolvidos ao anonimato típico das relações públicas entre
estranhos. Garantem, antes, que esses atores permanecerão à margem da avaliação
de terceiros, sujeitos até aos mecanismos de desatenção cívica, apesar de envolvidos
no exercício das suas competências interativas e de ajustamento às situações.
A proximidade com o quadro analítico das relações em público estabelecido por
Erving Goffman é manifesta:

As ruas da cidade, mesmo quando desvalorizadas, constituem um contexto para
exercitar rotineiramente a confiança mútua entre estranhos. Concretiza-se uma
articulação voluntária da ação em que cada uma das partes tem um entendimento
de como as relações com outros devem ser conduzidas, em que há um acordo
que cada um reconhece e aceita como sendo também respeitado pela outra.
Numa palavra, ficam assim asseguradas as precondições estruturais para que a
ordem convencional funcione. Evitar a colisão é um exemplo do que acontece em
consequência. (Goffman, 1971: 17)

Sob este acordo tácito desenrolam-se os instantes da copresença e da sua
articulação com o lado duradouro da regularidade urbana, dando um renovado
significado ao aqui e agora da cidade caminhada. Evidentemente que esse significado
está sujeito às mais diversas flutuações de sentido. Por exemplo, os turistas urbanos de
hoje buscam uma experiência duradoura na base da repetição de instantes sucessivos.
Desenraizados e distantes da vida urbana local, estes turistas colecionam momentos e
acontecimentos do quotidiano urbano como se se tratasse de realidades perenes e
estáveis dos lugares que visitam. De câmara fotográfica ou smartphone em riste,
dispõem-se com prontidão ao snapshot que há de conferir eternidade ao instante e
tornar autêntico o que é somente pitoresco.
A com-vivência urbana inesperada pode representar, por fim, um confronto com
preconceitos e avaliações erróneas em torno das regularidades estruturais do dia a dia.
Constituem um convite a desaprender a cidade global, compacta e clássica e a dar
significado próprio a fragmentos (não-convencionais) da condição urbana. As
com-vivências urbanas inesperadas desvalorizam os espaços construídos e ambientes
sociais que estipulam o telos da modernidade urbana. Ao invés, revalorizam outras
paisagens, arranjos e comportamentos, julgados insignificantes nas interpretações
académicas estruturalistas dominantes.
Um
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problemas
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preconceituosas e desajustadas das com-vivências é o facto de serem experiências
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situadas, em resultado da sua dependência da caminhada urbana. Reside aqui um
capítulo novo sobre como reapreender a rua enquanto “morada do coletivo”, tal como
Walter Benjamin (2009: 958) descrevia a rua da modernidade ocidental. As experiências
situadas pressupõem uma relação de quase fusão dos sujeitos e dos seus corpos com
os espaços e, como sabemos, a relação com o espaço tem sido vista como um dos
traços mais significativos da identidade dos sujeitos. Mas tem também sido questionada.
Em 1994, porém, Doreen Massey argumentou em favor de um sentido extrovertido dos
lugares em resultado da globalização e da forma como o sentimento de pertença local
dos sujeitos, designadamente dos migrantes chegados às cidades, se transforma num
sentido local-global (Massey, 1994).
O que Doreen Massey argumenta encontra comprovação no discurso do rapper
Edson Silva, da banda Força Suprema, angolano residente em Lisboa há mais de 20
anos que, em entrevista a um jornal português de grande circulação, expressa de modo
muito especial a sua relação com as geografias críticas dos acontecimentos mundanos:
Gostamos da Linha de Sintra. […] Dá para ir ao Fórum Sintra e sentirmos que
estamos na Europa e dá para ir à Damaia e comprar mandioca na rua. Somos
desses dois mundos! (Edson Silva, in Belanciano, 2015)

Estas visões críticas abrem caminho a leituras alternativas dos significados dos
espaços urbanos contemporâneos, a que aludi noutro ensaio (Fortuna, 2016b). Entre
essas alternativas, sobressaem as leituras que mostram uma cidade despojada de
limites e fronteiras espaciais (e psicológicas?) que subjazem a categorizações tantas
vezes desajustadas e erróneas. No meu entender, estão a denunciar o binarismo das
linguagens académicas, recheadas de “centros” e “periferias”, de “nortes” e de “suis”,
de “ocidentes” e “orientes”. Estes pares de mundos diversos nunca estiveram tão
próximos e tão íntimos, como Edson Silva faz notar. “Ser desses dois mundos” é uma
implicação da condição urbana, democrática e multicultural de hoje. Percorrer esses
territórios sem impedimentos, por toda a parte e a toda a hora é hoje um direito à cidade
como Henri Lefebvre reivindicava há cinquenta anos, e que a diversidade cultural pode
atravessar a cidade, anytime/anywhere, como dizia De Niro em Taxi Driver, de Martin
Scorsese.
Como assinalou Andy Merrifield,

nos dias de hoje, o pobre Sul global encontra-se no oriente norte de Paris, ou em
Queens, ou nas londrinas Torres Hamlet. E o global Norte dos ricos mora nas ruas
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de Mumbai e vai de helicóptero para as suas casas sumptuosas dos Jardins ou
do Morumbi, na cidade de São Paulo. (Merrifield, 2014: 30)

Esses mundos tão opostos abdicam hoje de localizações fixas, fazendo-se
atravessar mutuamente a todo o instante, que assim é a ordem da cidade veloz. Desse
contacto frequente e continuado resultam cruzamentos culturais virtuosos que, na
expressão literária de José Eduardo Agualusa, revelam uma Lisboa pós-colonial em vias
de (re)africanização.
Alude Agualusa a um processo de profunda transfiguração sociocultural de Lisboa,
não muito diversa da que acontece em cidades de outras latitudes quando se reformam.
Em Fronteiras perdidas – Contos para viajar, a páginas tantas, o autor narra o episódio
situado em Luanda em que o assaltante, de bons modos e viajando num carro de grande
estilo, se dirige ao jovem caminhante urbano que acabara de assaltar,

Também dizem que nós destruímos este país. Destruir? Estamos simplesmente a
reajustá-lo a África, aos nossos hábitos culturais. Luanda, por exemplo, era uma
cidade europeia, um corpo estranho relativamente ao resto do país. Foi preciso
corrompê-la para a libertar. (Agualusa, 2017: 89)

O desafio da situação é claro: as cidades, como as nações, para se abrirem ao
futuro têm de aceitar e superar todos os trajetos do seu passado, sem excessos, pois
que, como assinala Boaventura de Sousa Santos, o passado excessivo pode revelar-se
num dos obstáculos mais bloqueadores do futuro coletivo (Santos, 2011).
Retornemos a Lisboa. Oriundos das mais diversas paragens, alguns dos recémimigrados em Lisboa respondem por um processo de reetnicização da paisagem urbana
da cidade, mesmo em zonas tidas como social e culturalmente homogéneas.
Com-vivência situada inesperada? Sim, para quem partilhe essa visão conservadora de
Lisboa como cidade étnica e culturalmente homogénea, capital da mais velha nação
europeia. Não, para quem entenda que a musicalidade da rua e o seu linguajar de todos
os dias, o cheiro exótico que brota das lojas de conveniência e dos restaurantes
“típicos”, os jornais ilegíveis pendentes nos quiosques, dão conta da copresença de
outras identidades e existências. A história pós-colonial de Lisboa está certamente a ser
reescrita na renovação das suas paisagens urbanas e culturais, com destaque para
expressões de vidas que preservam fortes vínculos africanos, como forma de viver em
dois mundos em simultâneo.
A fórmula literária da (re)africanização de Lisboa assinala uma espécie de
revanchismo do império, mesmo se a renovação da paisagem cultural da cidade não se
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limite à “componente” africana desta história colonial. Ela é muito diversa, como pode
comprovar uma passeata pelas ruas e praças da cidade. Uma expressiva presença
brasileira e latino-americana faz-se acompanhar de indeléveis marcas culturais hindus,
assim como dos sinais culturais de uma Europa que costumava ser de “Leste”, ou do
exotismo comercial vindo da China, do Nepal, da Síria, etc. Esta diversidade das
geografias culturais lisboetas é recente e está a provocar reajustamentos em que se
misturam retóricas políticas, culturais, étnicas, religiosas e turísticas.
Vale a pena referir nesta circunstância a situação inusitada da pesquisa de um
investigador social da cena multicultural de Lisboa. Refiro-me ao homem-estátua –
Francis Rigal – “estacionado”, meses a fio, em lugares centrais da Baixa da cidade – a
Praça do Rossio, a Praça de S. Domingos, ou a Praça da Figueira – que, em vestes de
inesperado investigador, mergulhou na decifração das demarcações socioculturais
daqueles microterritórios.
À sua frente, durante a sua longa coreografia, o agora artista-investigador vai
registando os movimentos e a gestualidade de indivíduos de várias origens étnicas que
permanecem naquelas praças ao longo do dia, agrupados de acordo com critérios
étnico-linguísticos e religiosos. Os contactos entre grupos são mínimos e, em regra,
limitam-se à expressão de um cortês e discreto cumprimento entre cavalheiros,
normalmente feito por um dos homens mais velhos. As mulheres estão afastadas da
participação nestes grupos e algumas entregam-se a um precário comércio de rua ali
ao lado, enquanto os seus maridos trocam histórias e memórias de homens entre si.
Aos olhos da cultura urbana ocidental diríamos que estes sujeitos não fazem nada ali
encostados à esquina da rua ou na reentrância da praça. Apenas deixam o tempo
passar. Mas ocupar o tempo é uma forma de criar espaço de afirmação identitária.
Como assegura o nosso homem-estátua-investigador (Rigal, 2016), cada um
daqueles grupos de homens – angolanos, guineenses, senegaleses, malianos – ocupa
regular e duradouramente um espaço bem delimitado que lhe permite tornar visível a
sua presença e dos seus corpos. A consciência do uso da técnica corporal (Mauss,
2005) não deixa dúvida que a presença física de corpos constitui uma linguagem
expressiva ou um jogo de simultânea proximidade e afastamento de uns atores face a
outros, ao conversarem e gesticularem sobre assuntos da vida coletiva e da memória
de cada grupo ou dos seus membros. A apropriação que estes lisboetas fazem destes
recantos locais-globais da cidade contribui para impor sobre ela uma imagem de
diversidade cultural e de potente delimitação de identidades outras. Sempre em
copresença. Se toda a desterritorialização arrasta consigo uma reterritorialização
(Haesbaert, 2004), também estes homens, como diria o rapper referido há pouco, fazem
parte de dois mundos simultâneos, culturalmente fundidos e entrecruzados num espaço
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urbano terceiro, tecendo inesperadas formas de com-vivência, só percetíveis a quem
souber caminhar a pé pelas ruas e praças da cidade.
CODA
Nada disto é propriamente inusitado nas cidades modernas. No caso descrito, é
importante assinalar o modo como a existência visível destes atores sociais fixos e
situados exprime uma realidade que, como regra, “não se deixa ler” por uma cidade que
favorece a passagem sempre veloz e desatenta dos seus residentes e visitantes.
Termino assim esta caminhada. Não por julgar ter chegado a um destino já definido.
Caminhei ao acaso e visitei recantos da cidade, ora banais, ora surpreendentes.
Também não termino com o sentir peregrínico de ter conseguido chegar. Ou por me ter
perdido. Simplesmente parei para me sentar e descansar. Em espaços públicos e sem
pagar para tal. Retomarei em breve a caminhada. Com Simmel, o lefebvriano Direito à
cidade e, obviamente, também o CES.

CARLOS FORTUNA
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra | Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra
Av. Dr. Dias da Silva, 165, 3004-512 Coimbra, Portugal
Contacto: cjfortuna@gmail.com
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PORTUGAL: UMA SEMIPERIFERIA RECONFIGURADA*
Resumo: O presente artigo retoma a análise da condição semiperiférica da economia
portuguesa iniciada há duas décadas e meia. Ao fazê-lo assume a pertinência e a
atualidade do conceito de semiperiferia como referencial teórico. Argumenta-se que o
processo de integração na União Europeia redefiniu a condição semiperiférica da
economia portuguesa, acentuando a sua posição de periferia europeia. Apesar das
transformações por que passou, a economia portuguesa continua a ser marcada por uma
forte heterogeneidade e por desequilíbrios, cuja interpretação é facilitada pela
consideração da natureza intermédia das suas estruturas económicas, sociais e políticas.
O maior dos desequilíbrios de hoje decorre da inserção da economia nos circuitos
financeiros internacionais, garantindo o desejado escoamento dos excedentes de países
centrais, através do crédito que estes também concedem para a aquisição dos
excedentes.
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PORTUGAL: A RECONFIGURATED SEMIPERIPHERY
Abstract: The present article resumes the analysis of the semiperipheral condition of the
Portuguese economy initiated two and a half decades ago. In so doing it assumes the
theoretical relevance and up-to-datedness of the concept of semiperiphery. It argues that
the process of integration into the European Union has redefined the semiperipheral
condition of the Portuguese economy, intensifying its peripheral position within Europe.
Despite the transformation it went through, the Portuguese economy continues to be
shaped by a deep heterogeneity and by imbalances, which the intermediate nature of its
economic, social and political structures helps explaining. The most significant imbalance
today derives from the insertion of the Portuguese economy in international financial
circuits, ensuring the desired demand of core countries’ surpluses through the purchase
credit that core countries also provide the periphery with.
Keywords: European integration, financialisation, regulation, semiperiphery, world-system.
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1. PORTUGAL: UMA ECONOMIA SEMIPERIFÉRICA 25 ANOS DEPOIS
Associando-se à celebração do quadragésimo aniversário do Centro de Estudos Sociais
(CES) da Universidade de Coimbra e seguindo o repto do Conselho de Redação da
e-cadernos CES, este artigo propõe-se revisitar o capítulo de autoria de José Reis
“Portugal: a heterogeneidade de uma economia semiperiférica”, publicado, em 1993, na
obra coletiva Portugal: um retrato singular (Santos, 1993a).
O referido capítulo oferece um retrato da economia portuguesa do início da década
de 1990. Recorrendo à teoria do sistema-mundo e à teoria da regulação, descreve a
condição semiperiférica da economia portuguesa, dando especia atenção à
heterogeneidade dos seus modos de regulação, às discrepâncias entre formas de
organização da economia e da sociedade e aos desequilíbrios e dependências
persistentes que daí resultam. Nisso consistiu a forma de adequar a Portugal a intuição
de que as semiperiferias têm estruturas intermédias, porque contêm elementos
característicos quer do centro, quer da periferia da economia mundial. Se assim era há
duas décadas e meia, assim continua a ser nos dias de hoje.
Este tempo volvido, a pertinência do conceito de semiperiferia como referencial
teórico permanece porque se mantém o retrato de uma economia marcada por uma
forte heterogeneidade e por desequilíbrios, cuja interpretação é facilitada pela
consideração da natureza intermédia das suas estruturas económicas, sociais e
políticas. Todavia, a condição de semiperiferia da economia portuguesa alterou-se,
tanto do ponto de vista quantitativo, como do qualitativo, desde os anos 1990. Se, por
um lado, passou a estar mais fortemente imbricada com as economias capitalistas mais
avançadas do centro, sobretudo europeu, por outro lado, esta maior interdependência
acentuou deficiências estruturais de longa data, gerando novos desequilíbrios e
desigualdades. O processo de integração europeia, e em especial a preparação do país
com vista à participação na União Económica e Monetária, na viragem do milénio, foi
decisivo para a evolução recente da economia portuguesa. Depois do fim da relação
colonial, acentuou-se desta forma a condição europeia do país e, nesse quadro, a sua
natureza periférica.
As primeiras duas décadas do período democrático foram marcadas por um
processo de desenvolvimento económico e social tardio, em contraciclo com as
economias do centro, tendo os objetivos de estruturação interna sido dominantes. A
condição intermédia e a valia da heterogeneidade tiveram então significado pleno e
positivo. Mas as décadas seguintes já foram marcadas por uma maior sincronia com
uma lógica em que prevaleceram os ditames monetários e financeiros, as
condicionantes externas e as tendências acentuadas de privatização. Então, foi a
natureza tendencialmente dependente de uma semiperiferia que veio ao de cima. Os
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impactos desiguais das novas circunstâncias fizeram-se sentir com particular
intensidade após a crise financeira internacional de 2008-2009. Em consequência, a
pertinência de uma eventual função de intermediação no sistema internacional diminuiu
fortemente, sobressaindo as relações internas a uma “região” desse sistema, a União
Europeia.
Neste artigo, analisa-se o modo como o processo de integração europeia redefiniu
a condição semiperiférica da economia portuguesa e acentuou a sua posição enquanto
periferia europeia nas últimas duas décadas e meia, dando devida atenção às
transformações ocorridas nos modos de regulação interna que lhe foram moldando a
atual configuração. A partir da sua evolução recente reflete-se acerca da condição de
semiperiferia de Portugal e da pertinência de manter esta categoria analítica.
2. REVISITANDO A TEORIA DO SISTEMA-MUNDO E A TEORIA DA REGULAÇÃO
Inspirando-se na teoria do sistema-mundo, o primeiro grande projeto de investigação do
CES, “O Estado, a economia e a reprodução social na semiperiferia do sistema mundial:
o caso português” (Santos, 1993a), que este número especial da e-cadernos CES
evoca, almejava compreender a singularidade semiperiférica portuguesa no sistema
mundial. Procurava, em particular, identificar os principais elementos do carácter
intermédio da sociedade portuguesa, o que levou então a uma reconstrução teórica do
próprio conceito de semiperiferia, que se encontrava subteorizado relativamente aos
conceitos de centro e periferia. Tal se devia a um maior interesse pelo estudo de
grandes dinâmicas globais, em detrimento das especificidades sociológicas e das
historicidades próprias das diferentes sociedades que naquela altura compunham o
sistema mundial.
O conceito de semiperiferia, formulado por Immanuel Wallerstein, procurava dar
conta da posição intermédia dos países que se situariam entre as duas categorias
polares do sistema mundial – a que se aplicaria aos países do centro e a que se
adequaria aos países da periferia –, e do seu papel de refreamento de conflitos entre
Estados. Quer dizer, as sociedades semiperiféricas eram consideradas sociedades
intermédias num duplo sentido; por um lado, apresentavam estádios intermédios de
desenvolvimento e, por outro, cumpriam funções de intermediação na gestão dos
conflitos entre sociedades centrais e sociedades periféricas, os quais seriam suscitados
pelas desigualdades na apropriação do excedente produzido à escala mundial. E
supunha-se que as duas coisas estavam relacionadas. O primeiro sentido é

de sede mais especificamente económica e procura reflectir a circunstância de
tais sociedades disporem, quer da produção de bens primários destinados à
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exportação, quer de uma estruturação económica interna que consolidou a
produção de bens manufacturados para o mercado interno. Uma posição que é,
ao mesmo tempo de subordinação e de autonomia económica. (Reis, 1993: 141)
É a esta dimensão a que nos dedicaremos, neste artigo.1
Embora com elevado potencial, o conceito de semiperiferia apresentava-se vago e
de difícil operacionalidade para ajudar a compreender a especificidade de semiperiferias
concretas. Esta especificidade depende de condições sociais, políticas, económicas e
culturais próprias, e do contexto histórico em que as relações com os dois polos foram
sendo estabelecidas. Portugal, em particular, teria de ser enquadrado no contexto
europeu, ou seja, enquanto país periférico de uma das mais importantes regiões do
sistema mundial, a então Comunidade Económica Europeia, da qual era já membro de
pleno direito. Também acontecia que não era apenas exportador de bens primários; era
ainda uma economia industrializada, embora com fortes lacunas. Do ponto de vista
económico, um traço distintivo de Portugal era a existência de uma disparidade entre a
produção capitalista e a reprodução social resultante de uma “discrepância entre as
formas institucionais do modo de regulação fordista e a regulação fáctica, competitiva,
predominantemente não fordista, da regulação social” (Santos, 1993b: 20), ainda que
tais formas fordistas se manifestassem de modo muito incipiente.
Dar conta da especificidade semiperiférica portuguesa implicaria, então, descrever
e explicar a heterogeneidade das formas de produção, por um lado e a desarticulação
entre a produção capitalista e as formas também capitalistas de reprodução social, por
outro lado, no contexto histórico específico português e europeu. A teoria da regulação,
originalmente proposta por Aglietta (1976), Lipietz (1985) e Boyer (1986), forneceu os
recursos analíticos para compreender aquela desconexão, por contraste com a conexão
observada no período do pós-guerra, nas economias capitalistas mais avançadas do
centro, nomeadamente nos Estados Unidos da América e na Europa. O conceito de
“regime de acumulação” designa justamente “o conjunto de regularidades que
asseguram uma progressão geral e relativamente coerente da acumulação de capital”
e, por esta via, “uma certa correspondência entre a transformação das condições de
produção e as de reprodução dos assalariados” (Reis, 1993: 137). Isto é, o conceito de
regime de acumulação designa o conjunto de arranjos institucionais que articula a
produção capitalista e a reprodução social dos países do centro do sistema mundial,

O segundo sentido, que não poderemos aqui abordar por restrições de espaço, é político: “tem a ver com
as relações político-estratégicas mundiais e traduz-se na indispensabilidade estrutural da semiperiferia para
‘amortecer’ as tensões que se produziriam no relacionamento directo entre as categorias polares” (Reis,
1993: 141).
1
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arranjos estes que são de natureza específica nas semiperiferias, revelando muitas
insuficiências.
Com efeito, a teoria da regulação associa o sucesso dos países do centro no
pós-guerra ao regime de acumulação fordista, considerando-o responsável por garantir
a evolução sincronizada das normas de produção e de consumo, assegurando, por esta
via, a viabilidade do modo de produção capitalista nestes países. O forte dinamismo
económico que se registou a partir dos anos de 1950 naqueles países é atribuído ao
“compromisso capital-trabalho” fordista. Este compromisso assentava em métodos de
produção em larga escala, de produtos estandardizados e numa classe de
trabalhadores relativamente homogénea e coletivamente organizada em sindicatos, a
qual ia beneficiando de ganhos de produtividade, através de aumentos salariais. Em
paralelo, os Estados do centro erguiam os seus sistemas de proteção social e os
governos assumiam o objetivo político de pleno emprego, para o qual dedicavam
importante investimento público, contribuindo para a estabilidade económica e social. A
expansão da capacidade produtiva estava assim institucionalmente sincronizada com a
expansão da procura, contribuindo simbioticamente para o bem-estar económico e
social. Neste contexto, os países intermédios puderam, eles próprios, desenvolver
regimes de acumulação em que combinavam sistemas de produção relativamente
autónomos, com modalidades de reprodução social específicas, onde predominavam a
informalidade e formas de produção não capitalista que compensavam as deficiências
do desenvolvimento. Ao mesmo tempo, estas formas de produção iam-se articulando,
através de exportações e importações de bens e serviços e até de força de trabalho,
com um quadro internacional que as economias mais desenvolvidas promoviam.
Contudo, desde finais da década de 1960, os compromissos políticos e arranjos
institucionais vigentes nos países do centro iam eles próprios sendo postos em causa,
com a substituição de um regime de acumulação intensivo e baseado no consumo de
massas, por um regime de acumulação dito flexível, onde a produção se internacionaliza
ainda mais, os oligopólios ganham novas competências (nomeadamente financeiras) e
o papel do Estado é reconfigurado, promovendo agora a liberalização, desregulamentação e privatização da economia. A “relação salarial” fordista, com padrões de
consumo homogeneizados, é progressivamente reconfigurada, o que conduz a um
aumento das desigualdades económicas e sociais. O processo produtivo passa não só
a promover a distinção social através de uma produção cada vez mais segmentada,
mas também a fragmentação do mercado de trabalho, com maior variabilidade
contratual e salarial. Os países intermédios, quer internamente, quer na sua forma de
inserção internacional, passam a estar sob a influência deste novo contexto, mas
mantêm por mais tempo uma relativa autonomia e continuam a percorrer ciclos de
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crescimento significativos. Isso acontece especialmente quando têm lugar alterações
políticas no sentido da democratização. A revolução democrática portuguesa é o melhor
exemplo, mas noutros países europeus, como a Espanha e a Grécia, houve igualmente
transformações políticas com este sinal. O próprio processo de integração europeia,
enquanto manteve uma relativa autonomia e até reforço dos Estados, viabilizou essa
tendência. A soma de tudo isto deu às décadas de 1970 e de 1980 uma vitalidade ainda
assinalável,

coisa

que
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nos

anos

1990,

quando

as

fortes

condicionalidades macroeconómicas da integração monetária se impuseram.
Ao mesmo tempo, a progressiva integração das empresas nos mercados de capitais
fez com que a gestão passasse a levar em maior conta os interesses dos acionistas, os
quais passam a exercer pressão para a valorização das cotações da respetiva empresa,
a nova métrica de sucesso empresarial, em detrimento da sustentabilidade de longo
prazo da empresa (Froud et al., 2006). O regime monetário e financeiro fica também
mais exposto à avaliação dos mercados financeiros internacionais, incluindo bancos
centrais, os quais entretanto se tornaram independentes e tomaram como seu único
objetivo o controlo da inflação, secundarizando a promoção do crescimento económico
e o emprego. A taxa de câmbio é também ela crescentemente determinada pelo
funcionamento de mercados financeiros liberalizados (Epstein, 2005).
Num contexto de elevadas taxas de juro, e abdicando da política monetária e
cambial, a política fiscal volta-se para o controlo do défice e da dívida pública, passando
a assumir uma perspetiva pro-cíclica. Em suma, um Estado voltado para a procura e
mais favorável ao trabalho é progressivamente substituído por um Estado orientado
para a oferta e favorável ao capital, concentrando-se, agora, em garantir condições
atrativas para o investimento estrangeiro. O regime de acumulação fordista é
gradualmente dominado por fatores financeiros, dando lugar a um novo regime de
acumulação “guiado ou dominado pela finança” (Boyer, 2000a, 2000b, 2013). Nos
países centrais, como nos periféricos e semiperiféricos, as economias ficaram
crescentemente dependentes do setor financeiro e do modo como este se insere no
sistema financeiro internacional, crescentemente globalizado, interdependente e
assimétrico.
Enquanto o regime anterior assentava no crescimento sustentado da procura, por
via de uma adequada articulação institucional com o compromisso trabalho-capital, o
domínio da finança acabou por tornar a procura mais instável, porque o investimento
produtivo ficou mais exposto à pressão internacional e o consumo tornou-se mais volátil
devido à instabilidade laboral e salarial. As “resistências” ou os fatores de
autoestruturação, tanto das economias mais desenvolvidas como das menos
avançadas, foram-se diluindo. A crença neoliberal no processo de criação destrutiva
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como motor do crescimento económico resultou na perda de poder económico e político
dos trabalhadores em benefício do capital e na fragilização dos sistemas produtivos
perante o poder dos mercados financeiros. O dinamismo económico e o pleno emprego
característicos do pós-guerra dão lugar a riscos de estagnação e a níveis inusitados de
desemprego. O arrefecimento da economia mundial, por sua vez, gera fortes pressões
sobre os sistemas de proteção social. Também as famílias acabam por intensificar as
suas interações com o setor financeiro, seja através da adesão a esquemas de provisão
privados de bens essenciais, como as pensões, seja através do recurso ao crédito para
o consumo e compra de casa própria (Montgomerie, 2009). Em suma, assiste-se a uma
crescente influência do sector financeiro (dos seus agentes, processos e produtos) na
atividade das famílias, empresas e Estados, processo que a literatura crítica designa
por financeirização (Epstein, 2005; van den Zwan, 2014).
Contudo, a teoria da regulação oferece apenas uma explicação para a evolução do
centro capitalista do pós-guerra, incluindo o recente peso da finança em variados
arranjos institucionais, acabando por ditar o fim da “relação salarial” fordista, produzindo
desigualdades entre, e nas, economias do sistema-mundo. Embora não considere
outras geografias ou temporalidades, a teoria da regulação tem o mérito de colocar no
centro da análise o estudo das instituições que regulam a relação entre o capital e o
trabalho e os seus impactos económicos e sociais. Como já referimos, esta teoria
inspirou o estudo das desarticulações entre acumulação e reprodução social no
contexto português, associando-se a um momento fundador do CES, que este número
especial da e-cadernos CES celebra. É para estas desarticulações que passamos, de
imediato.
3. PORTUGAL SEMIPERIFÉRICO: O QUE MUDOU?
Segundo a teoria do sistema-mundo, as sociedades semiperiféricas apresentam um
nível intermédio de desenvolvimento, situando-se entre as economias centrais – com
estruturas produtivas capital-intensivas a que se associam níveis de qualificação do
trabalho e salários relativamente elevados – e as periféricas, de características opostas.
O estádio intermédio da economia portuguesa justificar-se-ia pela presença de uma
grande diversidade regional de formas de produção, de especializações produtivas e de
culturas técnicas com diferentes intensidades capitalistas. Assim se configurariam
diferentes sistemas produtivos, muitos dos quais articulados numa base local com
modos de reprodução social nos quais a informalidade não-capitalista é relevante.
Todos estes aspetos dão origem a modos de regulação heterogéneos.
Conservando a sua condição de semiperiferia, a trajetória recente de Portugal foi
marcada por momentos relevantes, dos quais se destacam: o processo de
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democratização iniciado com a Revolução de 1974; o início do processo de integração
na Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1986; a participação do país na União
Económica e Monetária (UEM), em 1999; e a intervenção externa resultante do pedido
de financiamento oficial do Estado português, a 17 de maio de 2011. Como iremos
mostrar, esta trajetória é acompanhada por uma persistente discrepância entre as
grandes tendências de evolução da economia, por um lado, e a sociedade, por outro,
resultando daí desequilíbrios que afetam o bem-estar e a satisfação das necessidades
do país, gerando dependências de vária ordem.
DA DEMOCRATIZAÇÃO DO PAÍS…

Em 1974, Portugal assumia a posição “intermédia” de uma economia que tinha dado
apenas alguns passos na direção de uma modernização incipiente. Embora as duas
décadas anteriores tenham sido celebradas por alguns, devido às elevadas taxas de
crescimento do PIB, não se conheciam por esta altura as realizações que se tinham
registado nas economias desenvolvidas em matéria de inclusão económica, social ou
territorial. Por isso, e ao contrário do que alguma historiografia da época faz crer, não
se pode verdadeiramente afirmar que, nesta altura, nos encontrávamos perante uma
economia industrial moderna (Reis, 2018).
É certo que, nas décadas de 1950 e 1960, se registou uma forte intensidade de
acumulação de capital. Contudo, esta não produziu efeitos importantes dentro do
conjunto do sistema produtivo nacional, não tendo, por isso, tido impacto relevante
sobre o emprego. Quer isto dizer que a aposta de então nas indústrias pesadas e
básicas – siderurgia, metalurgia, química, cimentos – não teve os efeitos esperados na
economia, continuando a demarcar-se de outros ramos industriais que subsistiam sem
modernização e capacidade produtiva. Já no final da ditadura, a indústria de construção
e reparação naval procurava inserir-se na divisão internacional do trabalho e na
exportação de serviços internacionais. Mas mesmo o setor exportador português e as
empresas multinacionais aproveitavam as vantagens comparativas dos baixos salários.
Em suma, o regime de acumulação deste período não teve a capacidade de absorver a
abundante mão de obra oriunda dos meios rurais, a qual, não encontrando trabalho nos
centros urbanos, acabou por emigrar para o centro europeu. Portugal conheceu, então,
o maior fluxo migratório de que há memória (ibidem).
É com a democracia que começam a ser forjados os primeiros arranjos institucionais
que procuram articular a esfera da produção com a esfera da reprodução social.
Seguindo o modelo adotado nas sociais-democracias ocidentais, foi promulgada
importante legislação no domínio laboral e social. Relevantes avanços nestas áreas
incluíram o reconhecimento da autonomia das organizações sindicais, o direito à greve,
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o salário mínimo, a contratação coletiva, as restrições aos despedimentos, etc. A
nacionalização por parte do Estado do setor monopolista industrial e financeiro, em
paralelo com o setor empresarial do Estado, permitiram, até certa altura, replicar o
modelo dos países centrais, almejando uma relação mais próxima entre relação salarial
e regulação fordista (Santos, 1993b). Começa-se também a erigir o Estado-providência
português, nomeadamente nos domínios da saúde e da educação, alargando o acesso
a estes bens essenciais à generalidade da população portuguesa. Refletindo um forte
atraso no ponto de partida, estas transformações ocorreram progressiva e gradualmente
ao longo de aproximadamente duas décadas e em contra-tendência com os países do
centro europeu (Reis, 1993).
Embora as instituições recentemente criadas fossem muito semelhantes às do
modo de regulação fordista dos países centrais, tinham uma base material muito
diferente. Em vez de garantir e estabilizar uma acumulação intensiva do capital
monopolista, essas instituições eram parte integrante de um movimento social e político
que desmantelara o capital monopolista e desorganizara a produção, quer nas
indústrias nacionalizadas, quer nas que se tinham convertido em cooperativas ou em
empresas em autogestão. O capital privado, por sua vez, não conseguiu promover o
aumento da produtividade. O resultado foi uma crescente desadequação da prática
social aos arranjos institucionais, com a conivência do Estado, emergindo formas de
exploração do trabalho como a existência de salários em atraso e a prática de salários
abaixo do salário mínimo. Em suma, às leis e às instituições do modo de regulação
capitalista não chegou a corresponder uma relação salarial fordista. Segundo Santos,
esta situação advém de uma “situação política em que, por um lado, o capital é
demasiado forte para impor a recusa de uma legislação fordista, mas suficientemente
forte para evitar que ela seja efectivamente posta em prática, e em que, por outro lado,
os trabalhadores são suficientemente fortes para impedir a rejeição dessas leis, mas
demasiados fracos para impor a sua aplicação” (Santos, 1993b: 32).
No início da década de 1990, a economia portuguesa continuou a ser marcada pela
intensidade das relações de produção, assente em mão de obra barata e pouco
qualificada e dependente da atividade agrícola a título complementar, e com fortes
modos de inscrição espacial. Reis deixa clara a ideia que

[…] não é possível reconhecer em Portugal processos regulares e sincrónicos de
aumentos da produtividade com vinculação direta à lógica global de formação de
salários; que os modos de vida e de consumo só limitadamente assumem formas
de consumo de massa; que ao lado, ou em vez, de um Estado-Providência
deparamos com uma ‘sociedade-providência’; que, em lugar, de uma
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competitividade derivada da inovação, é relevante o papel atribuído à natureza
das condições de reprodução da força de trabalho. (Reis, 1993: 143)

Ou seja, ao contrário dos modelos organizativos do centro europeu, os modos de
produzir e as modalidades de mobilização da força de trabalho dependem ainda de
modos de produção menos padronizados, de relações interindustriais de base local e
regional, nos quais ainda são relevantes formas regionais de especialização, a iniciativa
familiar, o trabalho ao domicílio e a economia informal. Acresce que, por esta altura, a
indústria de base começa a entrar em crise, o que tem forte impacto na relação salarial,
tendo nos salários em atraso e noutras formas de exploração do trabalho a que se aludiu
acima a expressão máxima da fragilidade da economia portuguesa e dos seus efeitos
sociais nefastos (Reis, 1985, 1992, 1993).
Em síntese, no início dos anos 1990, ainda era predominante uma forte articulação
entre o lado formal da economia com as esferas informais, incluindo as economias
familiares e a reprodução social, pautadas por “padrões de sociabilidade, hábitos de
classe, mapas cognitivos e universos simbólicos que geralmente constituem atributos
da vida rural” (Santos, 1993b: 46). Ou seja, a chamada “sociedade-providência”
colmatava, ainda que marginal e insuficientemente, as lacunas do Estado-providência,
por via de “redes de relações de interconhecimento, de reconhecimento mútuo e de
entreajuda baseadas em laços de parentesco e de vizinhança, através das quais
pequenos grupos sociais trocam bens e serviços numa base não mercantil e com uma
lógica de reciprocidade” (ibidem).
… PASSANDO PELA FINANCEIRIZAÇÃO

Membro da CEE desde 1986, Portugal começa a alinhar a sua política económica com
as orientações europeias, operando, aos poucos, a transformação neoliberal da
economia política nacional, no sentido de promover a liberalização, privatização e
desregulamentação da economia, em geral e do setor financeiro, em particular. Se,
numa primeira fase, as reformas dos arranjos institucionais foram acompanhadas por
importantes financiamentos europeus, como os provenientes da política de
desenvolvimento regional e de coesão, que permitiram conciliar reformas regulatórias
regressivas com relevante investimento público em infraestruturas, o impacto negativo
destas reformas não deixou de se revelar (Rodrigues e Reis, 2012).
A criação da UEM, que se acelera neste contexto, foi um processo de profunda
transformação institucional. A UEM implicou a perda de instrumentos de política
económica por parte dos Estados, quer diretamente, por via da criação da moeda única,
acabando em definitivo com a política cambial; quer indiretamente, por via dos limites
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orçamentais e de dívida, no quadro do Pacto de Estabilidade de Crescimento, que
condicionaram fortemente a política orçamental. Por sua vez, a criação de um grande
mercado único com livre circulação de pessoas, bens e capitais gerou uma forte pressão
sobre os quadros regulamentares dos Estados-membros, quer ao nível dos regimes
fiscais, quer da legislação laboral ou ainda da segurança social (Reis et al., 2014).
No quadro de relações fortemente assimétricas entre os Estados-membros do
centro e da periferia, embora com a conivência das elites políticas e económicas
nacionais, das instituições europeias chega um discurso e um conjunto de prescrições
de política que têm sistematicamente transformado direitos laborais e sociais em
variáveis de ajustamento. Exemplo disto é a Estratégia Europeia de Emprego (EEE), de
1999, em que a revisão da legislação laboral e a reforma dos sistemas de proteção
social surgem de forma proeminente. No quadro da construção da UEM, tendo-se
desligado a política macroeconómica da agenda política para o emprego, procura-se
promover o emprego através, entre outras propostas, do aprofundamento da
desregulamentação do mercado de trabalho e da contenção dos custos salariais e não
salariais, como sejam as contribuições para a segurança social. O resultado foi a
crescente precarização do trabalho e a redução de direitos laborais (Teles, 2017).
No contexto da criação da UEM, o sistema financeiro nacional passou por uma
profunda transformação institucional, evoluindo de um regime controlado e “reprimido”
pelo Estado para um regime liberalizado, suportado por uma firme inserção nos circuitos
financeiros internacionais (Rodrigues et al., 2016a, 2016b). Tendo este processo sido
fortemente sobredeterminado pela integração europeia, com a colaboração ativa do
Estado português, persistem dimensões institucionais híbridas, partilhando, de forma
desigual e combinada, caraterísticas do centro e da periferia, destacando-se o maior
peso relativo da banca face ao mercado de capitais, por contraste com as economias
mais financeirizadas do centro da economia mundial.
Ainda assim, numa primeira fase, a inserção da finança nacional nos mercados
internacionais permitiu mitigar alguns dos efeitos recessivos das políticas neoliberais
entretanto prosseguidas (Rodrigues e Reis, 2012). Os agentes financeiros nacionais
puderam aceder a avultados fluxos de capital estrangeiro, sobretudo sob a forma de
crédito, o que permitiu sustentar algum crescimento económico e a procura das famílias,
um fenómeno designado por keynesianismo privado (Crouch, 2009). No entanto, o fluxo
de capital estrangeiro apenas serviu para financiar um crescente défice externo (Reis et
al., 2014).
Refletindo, mais uma vez, a condição semiperiférica do país, o crédito às empresas
concentrou-se de forma desproporcionada em apenas alguns setores, naqueles mais
protegidos da concorrência internacional e que, portanto, menos contribuem para a
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melhoria da posição do país na economia internacional. As indústrias transformadoras,
que, no início da década de 1990, captavam 40% de todos os empréstimos empresariais
concedidos, viu esta percentagem reduzir-se gradualmente para 12%, em 2008. Pelo
contrário, o crédito bancário à construção e atividades imobiliárias, que representava
11% da dívida empresarial, em 1990, atingiu 38%, em 2008 (Rodrigues et al., 2016a:
53). Esta evolução refletiu a deslocação de capital nacional para setores relativamente
menos expostos à concorrência internacional, no contexto de uma moeda
estruturalmente forte. Os sectores da construção e do imobiliário foram os beneficiados,
ganhando duplamente, ao acederem a crédito mais barato e abundante, por um lado e
por beneficiarem de uma procura crescente sustentada pela explosão do crédito
hipotecário para a compra de habitação própria, por outro.
Quer isto dizer que o capital abundante e barato não contribuiu para a
transformação estrutural da economia portuguesa. Pelo contrário, as suas deficiências
acentuaram-se, assim como a sua natureza híbrida. A principal novidade é que a
economia portuguesa passou a incluir um setor financeiro em modernização acelerada
e articulado com os centros financeiros dominantes, com predomínio da banca e
dependente do capital estrangeiro.
O desajustamento entre produção e reprodução social ganhou novos contornos. A
gradual demissão do Estado na gestão das heterogeneidades e descontinuidades na
economia e sociedade portuguesa foi temporariamente assumida pela crescente
presença da finança, tanto na esfera da produção como na da reprodução social. As
famílias portuguesas puderam assim alinhar os seus modos de vida e padrões de
consumo com as expectativas entretanto formadas, numa semiperiferia cada vez mais
integrada com o centro europeu. O endividamento das famílias cresceu, alcançando um
valor semelhante, em percentagem do rendimento disponível das famílias, ao de países
como o Reino Unido ou a Suécia (Santos, 2015). Mas ao contrário destes países, a
relação entre o endividamento das famílias e a retração do Estado-providência no
domínio da habitação é menos direta. A provisão pública neste domínio sempre foi
residual em Portugal. O que parece ter ocorrido foi, ao invés, uma substituição, ainda
que parcial, da sociedade-providência por uma sociedade financeirizada, a qual permitiu
um acesso à habitação menos dependente de formas de entreajuda não mercantis
(Santos et al., 2014).
… ATÉ À CRISE FINANCEIRA GLOBAL

A crise financeira de 2007-2008 acabou por expor entre nós todas as contradições e a
incompatibilidade irredutível entre neoliberalismo e bem-estar social. Como vimos, o
fluxo de capital estrangeiro, de certo modo, permitiu sustentar as debilidades estruturais
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da economia portuguesa, ao financiar um crescente défice externo. A crise de 2007,
sobretudo a subsequente crise das dívidas soberanas das periferias europeias,
interrompeu de forma abrupta esta fonte de financiamento e as bancas privadas
nacionais das periferias, já endividadas, viram-se obrigadas a recorrer ao financiamento
de emergência do Banco Central Europeu (BCE). Os Estados da periferia europeia, na
impossibilidade de recorrerem diretamente ao BCE, por outro lado, viram-se obrigados
a recorrer ao financiamento oficial da Troica, composta pelo Fundo Monetário
Internacional, pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu. Portugal fê-lo a
17 de maio de 2011. Tendo passado por intervenções externas no passado (em 1978 e
1983), o pedido de assistência financeira de 2011 distingue-se dos demais pela
impossibilidade de o Estado português recorrer à política cambial para lidar com os
desequilíbrios externos decorrentes de uma estrutura produtiva deficiente. O resultado
foi uma prolongada crise económica, com impactos sociais devastadores.
Embora a deterioração da “relação salarial” já viesse a ser promovida pela União
Europeia, através da EEE, como vimos, a dependência financeira do sul periférico face
ao centro Europeu permitiu acelerar a estratégia de desvalorização interna nestes
países. Não tendo ao seu dispor a desvalorização cambial, que torna as importações
mais caras e as exportações mais baratas, facilitando o ajustamento externo, a principal
opção política consistiu na redução dos salários e de outros custos associados ao
trabalho, como as contribuições sociais. O equilíbrio das contas externas fez-se com o
aumento das exportações, através da redução do preço de bens e serviços exportados
e a redução da procura por bens importados, através da redução do rendimento
disponível. Assim sucedeu, porque, no quadro europeu, a desvalorização interna “é tida
como o único mecanismo de ajustamento dos défices externos à disposição de um país
que não tem moeda própria ou que decidiu estabelecer uma taxa de câmbio fixa entre
a sua moeda e a de outros países” (Caldas, 2015: 5).
Ao contrário da EEE, que se limitava a tecer sugestões de política aos Estadosmembros, confiando que os constrangimentos criados pela política fiscal de controlo
dos défices e da dívida, a seu tempo, garantiriam a implementação da estratégia de
desvalorização interna, o financiamento oficial permitiu a aceleração de um conjunto de
medidas nos países dependentes daquele financiamento. O papel do financiamento
externo na implementação de medidas nefastas para a “relação salarial” está bem
patente no memorando de entendimento, que explicita as medidas dirigidas ao mundo
laboral. Na verdade, e “[c]ontrariamente a outros capítulos do Memorando em que as
prescrições eram genericamente formuladas, a maior parte das medidas relativas ao
mercado de trabalho, eram enunciadas com um impressionante detalhe” (ibidem: 12).
Entre outras, estas prescrições visavam: a redução, em duração e valor, das prestações
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de desemprego; a redução das compensações por cessação de contrato de trabalho; a
redução das retribuições por trabalho suplementar; o congelamento do salário mínimo;
e o enfraquecimento do regime de contratação coletiva. Ou seja, perante uma situação
de dependência financeira, o capital (externo) teve, enfim, a força suficiente para
resolver a contradição que perdurava entre a legislação laboral e a prática de
desvalorização do trabalho, já em curso.
Embora se admitisse que a intensificação da desvalorização interna poderia ter
efeitos recessivos, considerava-se que os efeitos positivos sobre as exportações
conseguiriam compensar aqueles efeitos. Contudo, os impactos sobre a economia
foram devastadores. Num contexto de crise generalizada na Europa, incluindo nos
países com os quais Portugal tem relações comerciais mais intensas, a conjugação da
diminuição do rendimento e da quebra da confiança e das expectativas desencadeou
uma espiral recessiva. É certo que o défice da balança corrente diminuiu, mas a
contração da procura interna desencadeou um processo recessivo, deflacionista, que
se traduziu numa contração do PIB (Caldas, 2015). A condição periférica da economia
portuguesa no contexto europeu saiu reforçada com uma mão de obra mais
desvalorizada, com menores salários e menos direitos.
Perante uma economia recessiva, uma sociedade em regressão social e fortes
limitações ao crédito, a “sociedade-providência” foi de novo chamada a colmatar as
deficiências da economia e do Estado. Contudo, num contexto prolongado de crise e de
elevado endividamento das famílias, a sua capacidade encontra-se bastante diminuída
(Frade e Coelho, 2015).
4. E HOJE, SEMIPERIFERIA NO SISTEMA MUNDIAL OU PERIFERIA EUROPEIA?
A análise da evolução recente da economia portuguesa vinca a consolidação da sua
condição periférica e é notório que isso se dá através de processos essencialmente
determinados pelo quadro europeu. Por isso mesmo, devemos porventura falar mais de
uma economia periférica europeia do que de uma semiperiferia no sistema mundial. O
retrato que emerge, passados 25 anos, não é apenas o de uma profunda alteração das
condições de reprodução social, fruto das mudanças, nos modos de vida, nas
sociedades rurais e nas dinâmicas territoriais. Ele decorre também de reformas
regressivas na legislação laboral, assim como da incapacidade de o Estado-providência
se substituir aos padrões de sociabilidade que aquelas condições garantiam. Ainda mais
radical será, porventura, o que se passa com a acumulação de capital e com a forma
como se opera a distribuição da riqueza criada. Os elevadíssimos níveis de investimento
em capital fixo social e no sistema produtivo, que a regulação democrática da economia
permitiram no pós-25 de Abril e na fase inicial da integração europeia, tenderam para
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uma forte diminuição. Mas a isso acrescentou-se uma nova composição dominada pela
finança. Por isso mesmo, os primeiros sinais de recuperação económica indicam que o
crescimento do emprego está a ocorrer em atividades de menor valor acrescentado, a
que se associam relações contratuais precárias e salários baixos, como são as
atividades da construção, do imobiliário ou do turismo (Almeida, 2017).
Com efeito, são as atividades destes três setores as que emergem como as mais
dinâmicas, num contexto de recuperação económica, em grande medida induzida pela
procura externa e estimulada pelos preços baixos que a “desvalorização interna”
garantiu. No quadro de uma UEM disfuncional e assimétrica, o condicionalismo externo
foi determinante na nova estruturação da economia portuguesa, embora alinhado com
importantes setores nacionais, que, por sua vez, conseguiram granjear do governo, e
de outros agentes nacionais, importantes apoios. Quer isto dizer que nos encontramos
numa nova fase de periferização da economia e da sociedade portuguesa. Ao contrário
dos períodos antecedentes, em que aspetos da reprodução social pareciam deter
alguma autonomia face às condições de acumulação de capital, afigura-se agora uma
mais intricada articulação entre produção e reprodução social.
No período subsequente à Revolução de Abril, assistiu-se a uma aceleração da
melhoria das condições de vida dos portugueses, induzida sobretudo por
transformações de ordem política e por um novo quadro de regulação económica. A
nova moldura institucional que veio a proteger o trabalho, a criar o sistema de segurança
social, e a garantir uma provisão pública universal de educação e de saúde foram
marcantes. A democratização do país gerou um forte consenso político quanto à
necessidade de realizar direitos sociais básicos. Isto permitiu a construção de um
Estado-providência, ainda que frágil e a adoção de uma política voltada para o pleno
emprego, em contratendência com o centro europeu. Numa primeira fase, o processo
de integração europeia foi favorável, sobretudo ao disponibilizar os fundos da política
de coesão e o financiamento a baixo custo para infraestruturas relevantes. Neste
período, o alinhamento de salários com o crescimento da produtividade denotava a
recusa de se prosseguir uma política de desvalorização interna. Partindo de níveis
extremamente baixos de proteção social, e beneficiando de condições internas e
externas excecionais, o desenvolvimento do frágil Estado-providência português foi
possível, e até compatível, com a neoliberalização da economia.
Esta aparente compatibilização entre neoliberalismo e progresso social prosseguiu
durante o processo de financeirização da economia portuguesa. Mas, nesta segunda
fase do processo de integração europeia, as melhorias de ordem social foram sobretudo
conseguidas com recurso a financiamento externo abundante e barato. Pertencendo
Portugal a uma zona monetária com uma moeda forte, os setores que mais beneficiaram
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foram os mais protegidos da concorrência externa: a construção, o imobiliário e a
finança. A crise financeira internacional acabou, finalmente, por expor todas as
contradições, designadamente a da banca nacional, outrora arauto da modernização do
país, hoje principal fonte dos problemas nacionais.
A mais recente intervenção externa tratou de garantir a desejada articulação entre
produção e reprodução social. Credores oficiais e entidades europeias vêm
publicamente reconhecendo Portugal como um caso de sucesso. E o Estado português
vai, aos poucos, obtendo as boas graças dos agentes financeiros internacionais. Mas
não nos iludamos. O sucesso que agora se celebra é o da reestruturação de uma
economia cada vez mais assente em trabalho barato e desqualificado.
A posição de semiperiferia no sistema mundial que Portugal terá ocupado, quando
desempenhava uma função de intermediação colonial, deu lugar ao que pode
essencialmente ser qualificado como uma condição periférica no quadro europeu, isto
é, face à Europa e produzida pelas relações intraeuropeias. Esta mudança de
posicionamento levou em conta a noção de semiperiferia de que pudemos dispor para
interpretar este país. Tal noção ofereceu igualmente uma apurada e muito útil perceção
de outra condição estrutural, talvez menos contingente do que a primeira, que é a
natureza intermédia deste tipo de sociedades. Encarámo-la de dois pontos de vista: a
presença de uma forte heterogeneidade e a persistência de assinaláveis desequilíbrios.
Ora, é isto mesmo que reencontramos na economia portuguesa de hoje. A
heterogeneidade já não será essencialmente representada pela diversidade de formas
de produção e de sistemas produtivos que revelaram modos de articulação local com a
reprodução social e permitiram dinamismos regionais relevantes. A heterogeneidade
refere-se agora às tensões do sistema produtivo e ao tipo de problemas que existem
quando se tem uma base industrial ainda relevante porém em perda; quando a
prestação de serviços baratos, sobretudo na área do turismo, se torna cada vez mais
saliente; quando o imobiliário parece ser o principal motor da economia; quando o
sistema bancário endivida externamente o país e é generosamente resgatado pelo
Estado e quando, no meio de tudo isto, subsistem serviços coletivos básicos que a
esfera pública ainda garante com alguma robustez, apesar do cerco a que são sujeitos
pelos interesses que apostam na sua privatização.
A natureza intermédia da sociedade portuguesa sempre revelou discrepâncias e
desequilíbrios. O desequilíbrio fundamental entre a capacidade produtiva e as
necessidades da comunidade subsiste. É por isso que a dependência externa em
matéria de bens é forte. Também perdura o desequilíbrio entre emprego e população.
Mesmo quando as taxas de desemprego formal são parcialmente absorvidas, subsistem
elevadas taxas de subutilização do trabalho e a precariedade e o aumento dos
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assalariados que auferem salário mínimo intervêm como mecanismos de adaptação. As
dinâmicas demográficas são por isso regressivas e acentuadas pela emigração. Mas o
maior dos desequilíbrios de hoje decorre da inserção da economia portuguesa nos
circuitos financeiros internacionais, garantindo o desejado escoamento dos excedentes
de países centrais, através do crédito que estes também concedem. O próprio Estado,
já não dispondo do seu prestamista de última recurso, e constrangido pelo
endividamento dos bancos que teve de resgatar e pela crise, também se encontra na
contingência de ter de recorrer a financiamento externo. Quer isto dizer que se, por um
lado, Estado, empresas e famílias da periferia portuguesa necessitam de bens e
serviços do exterior, por outro lado, transferem incessantemente recursos para o centro
europeu, para pagar a aquisição dos mesmos e do seu financiamento. Tal se deve a
uma progressiva cooptação do Estado, durante o processo de integração europeia, que
sujeitou a sua ação a limites fortes e fez dele agente de privatização da economia. Estes
desequilíbrios não seriam, no entanto, facilmente identificados se não se supusesse que
há dois polos presentes na dialética dos problemas: uma sociedade que dispõe, em si
mesma, de níveis de estruturação apreciáveis, por um lado, e movimentos próprios dos
interesses organizados na esfera do capital que sobre ela incidem, por outro. É nisso
que se revela a sua condição intermédia e as dinâmicas heterogéneas que a
caracterizam. O conceito de semiperiferia continua assim a ser um referencial analítico
relevante e o estudo da articulação entre produção e reprodução social mantém-se
válido para traçar o retrato singular de Portugal, o que a análise agregada da evolução
do produto, ou mesmo do emprego, não permitem.
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LINA COELHO, VIRGÍNIA FERREIRA
SEGREGAÇÃO SEXUAL DO EMPREGO EM PORTUGAL NO ÚLTIMO QUARTO DE SÉCULO –
AGRAVAMENTO OU ABRANDAMENTO?
Resumo: Este texto partiu do desafio de revisitar o artigo originalmente publicado por
Virgínia Ferreira na coletânea Portugal: um retrato singular (Santos, 1993). A comparação
com base na informação estatística de meados dos anos 80 mostrava que Portugal
apresentava algumas diferenças relativamente quer aos países mais desenvolvidos da
Comunidade Económica Europeia, quer aos países da Europa do Sul. Na altura,
sobressaía a constatação de que não observávamos a tendência identificada na literatura
para o aumento da rigidez da divisão sexual do trabalho, com o aumento da participação
das mulheres na atividade económica. O fenómeno da segregação sexual do emprego era
evidente, mas em menor grau do que em outros países. As autoras fazem agora uma
revisitação dos dados e argumentos aí apresentados e a respetiva atualização e análise,
sendo ressaltados os efeitos do acentuado crescimento do emprego na economia do
cuidado e nas Tecnologias de Informação e Comunicação.
Palavras-chave: economia do cuidado, Portugal, profissões, segregação sexual no
emprego.

PATTERNS OF SEXUAL SEGREGATION OF EMPLOYMENT IN PORTUGAL OVER THE LAST
TWENTY-FIVE YEARS – INCREASE OR SLOWING?
Abstract: This paper started off with the challenge of revisiting an article authored by
Virgínia Ferreira in the book Portugal: um retrato singular [Portugal: a singular portrait]
(Santos, 1993). In the original paper, statistical data of the mid-1980s showed that Portugal
presented some differences in the patterns of participation of women in employment both
in relation to the more developed countries of the European Economic Community and the
other Southern European countries. Portugal was shown as not pursuing the tendency
identified in the literature of an increased rigidity in the sexual division of labor resulting
from the increased participation of women in the economic activity. Although the
phenomenon of sexual segregation of employment was evident, it was weaker than in other
countries. The authors now review the data and arguments then undertaken, and update
them. The effects of the steep growth of employment in the care economy and in ICT
activities are given special attention.
Keywords: economy of care, gender segregation in employment, occupations, Portugal.
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INTRODUÇÃO
A informação estatística de meados dos anos 80 do século XX permitia concluir que a
participação das mulheres no emprego em Portugal apresentava algumas diferenças
relativamente quer aos países mais desenvolvidos da Comunidade Económica Europeia
(CEE), quer aos outros países da Europa do sul. Com os primeiros partilhava elevados
índices de participação das mulheres na atividade económica e, com os últimos, os
menores índices de segregação das estruturas do emprego em função do sexo
(Ferreira, 1993). Sobressaía nomeadamente a constatação de que, apesar de o país já
ser considerado industrializado, não manifestava a tendência identificada na literatura
para o aumento da rigidez da divisão sexual do trabalho com a industrialização (Bradley,
1989). Embora evidente, a segregação sexual do emprego era menor do que em outros
países. No artigo de sua autoria no livro Portugal: um retrato singular, Virgínia Ferreira
(1993) afirmava-se então confiante de que os menores padrões de segregação sexual
verificados em Portugal se iriam manter. Tal confiança ancorava-se, fundamentalmente,
em dois tipos de argumentos: nas particularidades da estrutura social e da intervenção
do Estado, por um lado; na expectativa de uma evolução positiva do comportamento
das variáveis atuantes na divisão social e sexual do trabalho, por outro (Ferreira, 1993:
255).
As especificidades da estrutura social então apontadas como responsáveis pelo
menor grau de segregação eram as seguintes: debilidade do tecido económico
(industrialização com manutenção do peso da atividade agrícola e baixa taxa de
assalariamento); expansão do Estado, fortemente interventivo nas relações de trabalho;
fraca expressão do emprego a tempo parcial; grande fragmentação e rigidez da
estrutura social (com fraca mobilidade); elevada taxa de feminização das profissões
técnico-científicas; enquadramento político-jurídico de homens e mulheres como
pessoas produtoras num estatuto universalista de cidadania; fraco desenvolvimento dos
serviços (Ferreira, 1993). Tratava-se, portanto, de fatores de ordem macro, meso e
micro, compreendendo efeitos relativos tanto à composição social e económica do país
como aos comportamentos das organizações e dos indivíduos. A menor segregação
sexual do emprego constatável na década de 80 do século passado ficava, pois, a
dever-se quer a fatores de ordem estrutural, quer a fatores de natureza cultural,
indissociáveis dos recursos e das representações.
No final desse retrato singular sobre a segregação sexual do emprego em Portugal,
expressava-se a expectativa de que a menor incidência deste fenómeno, nas suas
múltiplas vertentes, tenderia a esbater-se ou, pelo menos, a manter-se abaixo da média
europeia. Este wishful thinking assentava na conjugação de alguns dos traços
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estruturais referidos com o feminismo difuso, que acompanhava o desenvolvimento
impulsionado pela integração na CEE. Acreditava-se que:
os processos de desenraizamento social típicos da industrialização centralizada e
da urbanização violenta não sejam tão violentos.
Em Portugal, o arranque para o desenvolvimento deu-se num período em que nos
países avançados se dava início à desindustrialização e à travagem do
crescimento das grandes cidades. Hoje, defende-se frequentemente a ideia de
que as estruturas sociais menos atomizadas e os modelos organizacionais menos
taylorizados

se

adaptam

mais

facilmente

às

novas

exigências

do

desenvolvimento. Os “late comers” podem, nesta perspectiva, não ter só
desvantagens e, podem, além disso, aprender com as experiências dos “first
comers”.
Toda esta constelação de situações, reforçada ainda pelo conjunto de acções
promotoras da igualdade de oportunidades levadas a cabo no âmbito do
cumprimento de directivas e programas estabelecidos pela CEE, pode conduzir a
uma menor segregação sexual da estrutura de emprego no nosso país. (Ferreira,
1993: 255-256)

No presente texto, propomo-nos caracterizar e discutir a evolução dos padrões de
segregação sexual do emprego em Portugal, desde o início da década de 90 do século
passado. Ajuizar a evolução da situação das mulheres no emprego é difícil, em primeiro
lugar, por causa da descontinuidade das séries estatísticas e da diversidade das fontes
e dos critérios de classificação das condições de trabalho e, em segundo lugar, porque
uma avaliação rigorosa implicaria a adoção de novos indicadores, diversos em função
dos novos contextos e realidades dos sistemas de emprego e dos mercados de trabalho,
em especial depois da crise económico-social que afetou os países europeus nos
últimos dez anos.
Nos pontos que se seguem, começamos por apresentar uma breve nota
metodológica. Analisamos de seguida o desenvolvimento de um conjunto de fatores de
relevo para a compreensão das evoluções ocorridas na segregação sexual do emprego.
Caracterizaremos depois a distribuição do emprego feminino e masculino por grandes
grupos profissionais e por vários tipos de profissão, em função do seu nível de
feminização, ao longo do período 1992-2016. Antes de uma breve conclusão final,
apresentamos uma discussão dos resultados.
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1. METODOLOGIA
A análise da segregação sexual do emprego tem-se feito sobretudo com recurso a
índices sintéticos cujo objetivo é resumir a evolução da intensidade do fenómeno ao
longo do tempo ou para diferentes grupos da população (ver Ferreira, 1993; Emerek et
al., 2003). Mas este tipo de análise agregada enferma de várias limitações,
nomeadamente porque o valor dos índices depende da evolução das características do
próprio mercado de trabalho, tais como: alterações da estrutura ocupacional no seu
conjunto, intensidade da participação das mulheres no emprego, variações na
intensidade da segregação/dessegregação das ocupações, alterações nas ocupações
dos homens; sistema de classificação das profissões adotado e sua desagregação
(Bettio e Verashchagina, 2009; Rubery et al., 1999). Acresce que os próprios sistemas
e nomenclaturas de classificação das profissões sofrem revisões periodicamente que,
por si só, influenciam o valor dos índices e limitam a comparabilidade entre diferentes
períodos. Este conjunto de limitações dos índices sintéticos fundamenta o surgimento
de estudos elaborados com recurso a novas metodologias, que permitem análises mais
desagregadas, por grupo ocupacional, e admitem cruzamentos entre a segregação e
outras caraterísticas observáveis das profissões (remuneração, qualificações,
condições de trabalho, etc.) (Eurofound, 2013; European Commission, 2014; Uppal e
LaRochelle-Côté, 2014).
Em qualquer caso, um dos principais problemas metodológicos que se coloca ao
estudo da segregação sexual do emprego reside na classificação ocupacional adotada
e respetivo grau de desagregação. Se o nível de agregação escolhido corresponder a 1
dígito da Classificação Portuguesa das Profissões (CPP), a segregação dilui-se no seio
da banda larga de ocupações considerada. Mas, por outro lado, um nível de
desagregação muito elevado (4 ou 5 dígitos da CPP) implica trabalhar com centenas de
categorias, muitas delas com escasso número de observações. Ademais, um nível de
detalhe muito elevado enferma de um enviesamento resultante do facto de os sistemas
de classificação ocupacional refletirem, eles próprios, os padrões de segregação sexual
prevalecentes (Blackwell, 2001). Ou seja, enquanto as ocupações das mulheres tendem
a

ser

classificadas

em

agregados

bastante

indiferenciados,

as

ocupações

tradicionalmente masculinas (e, em especial, aquelas associadas ao emprego industrial)
tendem a surgir nas classificações com grande nível de detalhe, através de categorias
muito específicas que, em muitos casos, estão atualmente em rápida perda, dado o
acentuar da desindustrialização das nossas sociedades e as alterações tecnológicas
em curso (Ferreira, 2004).
Por outro lado, as fontes de dados sobre o emprego por profissões são múltiplas,
compreendendo metodologias e universos de análise diversos. No caso português,
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podemos enunciar o Inquérito ao Emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE), os
Quadros de Pessoal do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
(MTSSS) e as Estatísticas do Emprego Público. O Inquérito ao Emprego do INE garante
conformidade com os Regulamentos Comunitários aplicáveis ao Labour Force Survey
do Eurostat, compreendendo uma amostra representativa da população e sendo
aplicado a agregados familiares, que permanecem na amostra durante seis trimestres.
Os resultados permitem conhecer a evolução de todo o emprego, público e privado,
incluindo o trabalho independente por conta própria, e asseguram comparabilidade ao
nível europeu. Assim, o Inquérito ao Emprego do INE constituiu a principal fonte das
análises aqui apresentadas.
2. COMPORTAMENTO DE ALGUMAS VARIÁVEIS INFLUENTES NA SEGREGAÇÃO SEXUAL DO
EMPREGO EM PORTUGAL NOS ÚLTIMOS 25 ANOS

O Gráfico I que se segue mostra a evolução da estrutura do emprego, feminino e
masculino, por profissão principal, entre o começo da década de 90 e o final da seguinte,
e permite-nos detetar as mudanças no emprego de um modo muito agregado.1
Em termos gerais destaca-se a grande diminuição do peso relativo (mas também
dos números absolutos) dos grupos de profissões de Dirigentes e Quadros Superiores
da Administração Pública e das Empresas e de Pessoal Administrativo e similares.
Também é claro o desigual peso relativo de determinados grupos de profissões no
emprego feminino (representado pelas três primeiras colunas) e no masculino
(representado pelas três últimas colunas). As profissões dos Serviços e Vendas e as
Profissões não Qualificadas têm um peso muito maior no emprego feminino, enquanto
Operários e Artífices têm um peso no emprego masculino quase triplo do feminino.
Analisando separadamente, no caso do emprego feminino destaca-se uma polarização
crescente, com aumento continuado do peso das Profissões Intelectuais e Científicas e
das Profissões Não-qualificadas. Nestas últimas verificou-se um aumento de mais de 6
p.p. ao longo do período, em contraste com a quase invariância do emprego masculino,
o qual se manteve sem alterações de monta, para além de ser menos de metade do
feminino.

1

Não estão incluídos os membros das Forças Armadas, dado o seu peso residual, e em recuo, apenas no
emprego masculino (contavam, em 2010, 22,2 mil homens e 3,3 mil mulheres).
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GRÁFICO I – Estrutura do emprego por grandes grupos de profissões (%)
Fonte: INE – Inquérito ao Emprego,1992, 2001, 2010.
Nota: Para a elaboração deste gráfico, utilizámos, para o ano de 1992, os dados do Inquérito ao Emprego
do INE “População empregada (Série 1992 – N.º) por sexo e profissão; anual”. Para 2001 e 2010,
empregámos também os dados do Inquérito ao Emprego do INE, nomeadamente “População empregada
(Série 1998 – N.º) por sexo e profissão”. Devemos, por isso, fazer notar a quebra de série entre os dados
de 1992, 2001 e 2010.

O Índice de Dissemelhança, habitualmente usado para medir a intensidade da
desigualdade entre duas distribuições, confirma claramente o acentuar do desequilíbrio
entre as estruturas do emprego de ambos os sexos.2 Em 1987, o respetivo valor era
28%, indicando a proporção de pessoas que teria que mudar de profissão para se obter
o equilíbrio (Ferreira, 1993: 242). Mas em 2001 e 2010, o seu valor aumentou,
respetivamente, para 31,2% e 32,7%. Ou seja, para alcançar uma estrutura equilibrada
seria necessário que quase um terço das pessoas empregadas mudasse de profissão.
Retomamos agora os principais fatores antes apontados como fundamento para
uma menor segregação sexual do emprego em Portugal. Começando pelo elevado peso
do emprego agrícola que se registava na segunda metade dos anos 80, verifica-se a

2

A definição mais comum do Índice de Dissemelhança (ID) identifica-o como a metade do somatório, para
todos os grupos de profissões, das diferenças absolutas entre a proporção de mulheres (Mi/M) e a
proporção de homens (Hi/H) em cada grupo de profissões. Usámos a mesma fórmula usada em 1993:
ID = ½ ∑
│M ∕ M - H ∕ H │. Na escala do Índice de Dissemelhança, para determinado período, o
(i =1:n)
i
t
i
t
valor 100 traduz a situação de total segregação, sendo todas as categorias analisadas ou masculinas ou
femininas, enquanto o valor 0 traduz a situação de total integração, quando todas as categorias têm igual
peso emprego masculino e feminino.
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sua acentuada redução, tanto no emprego masculino, em que se reduziu para menos
de metade (de 18,7%, em 1987, para 8,9%, em 2016), como no feminino, em que a
redução foi ainda maior, para menos de um quinto (de 27,1%, em 1987, para 4,7%, em
2016).3
O peso deste setor no emprego era também apontado como justificação para a
elevada taxa de participação feminina na atividade económica (em comparação com os
países que constituíam então a CEE). Em 1987, o valor da taxa era de 49,9%, tendo
atingido o seu valor mais elevado (56%), em 2007, antes do eclodir da crise. O valor
verificado em 2016 – 53,7% – mantém-nos ainda acima da média da Zona Euro (com
50%, em 2015), embora em 1987 a distância fosse maior (Eurostat, segundo a
PORDATA). Ou seja, verifica-se uma atenuação da diferença para a média europeia. A
redução do trabalho agrícola pesa necessariamente nesta evolução.
Entre os fatores então apontados incluía-se também a baixa incidência do emprego
feminino a tempo parcial em Portugal. Em comparação com os países europeus, as
mulheres portuguesas continuam a ter uma baixa taxa de emprego a tempo parcial –
13,4%, em 2016, quando a média da zona euro era 36,3%. Alguns países continuam,
com efeito, a manter taxas muitíssimo elevadas, como é o caso dos Países Baixos
(76,6%), da Alemanha e da Áustria (47,2% e 47,7%, respetivamente). No entanto,
também esta diferença se atenuou, pois a incidência deste fenómeno em Portugal era
de 9,6% em 1987, tendo tido um máximo de 16,9% em 2012, no pico da crise. Sublinhese, no entanto, que o emprego masculino a tempo parcial tem aumentado muito mais
rapidamente do que o feminino: de 3,2% do total do emprego, em 1987, passou para
10%, em 2016. Este processo foi lento, mas sofreu uma aceleração nos primeiros anos
da crise, tendo já recuado desde 2014. A aproximação das taxas de emprego a tempo
parcial de ambos os sexos tenderia a atenuar os padrões de segregação sexual, caso
as profissões e os setores de atividade em que os homens e as mulheres ocupam mais
postos de trabalho a tempo parcial fossem os mesmos. Esta informação não está,
porém, disponível por profissão. Diga-se, aliás, que para percebermos melhor o sentido
das mudanças registadas, seria importante dispor de outra informação que não a
pensada para caracterizar a situação do típico trabalhador assalariado a tempo inteiro.
Assim, apenas sabemos que o emprego masculino a tempo parcial é mais expressivo
na agricultura (5,9%) e nos serviços (4,2%), enquanto o feminino está concentrado em
mais de metade nos serviços (10,6%) (INE, 2014).

3

A não ser que indicado de outro modo, todos os dados estatísticos referidos foram consultados na
PORDATA, base de dados estatísticos que recorre a fontes oficiais e está disponível no endereço:
https://www.pordata.pt/Portugal/.
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O fraco desenvolvimento do setor dos serviços contribuiu também, na década de
80, para a menor segregação sexual em Portugal, segundo o entendimento de Ferreira
(1993). Desde então, no entanto, a estrutura do emprego por setor de atividade
aproximou-se claramente da verificada nos países europeus mais desenvolvidos. De
menos de metade da população empregada, em 1987, os serviços passaram a ocupar,
em 2016, quase 70% (57,7% para os homens, 80% para as mulheres), mesmo assim
ainda abaixo da média da Zona Euro, que era de 75% em 2014 (Eurostat).4
Na medida em que os dois setores de atividade económica que mais tipificam o
emprego em função do sexo, a indústria e os serviços, ganharam peso na estrutura do
emprego, o aumento da segregação sexual era inevitável. Esta evolução implica que
tiremos a conclusão de que as políticas de promoção da igualdade, nomeadamente de
dessegregação do mercado de trabalho, têm tido fraca efetividade, uma vez que não
têm conseguido apor um antídoto capaz, por um lado, de contrariar as práticas de
recrutamento das entidades empregadoras, e, por outro, de alterar substantivamente as
opções das mulheres e dos homens nas suas escolhas educativas e profissionais.
Em última instância, na escolha de uma profissão, no caso das mulheres, e ainda
mais dos homens, vêm ao de cima os ditames identitários da masculinidade e da
feminilidade. Isso é também visível nas escolhas educativas. No Gráfico II encontramos
a taxa de feminização de cada área científica do ensino superior entre 1991 e 2017.
É notória uma redução da taxa geral de feminização. O grupo das Engenharias,
Indústrias Transformadoras e Construção tem diminuído a sua feminização desde 1997,
quando chegou aos 30%. Contudo, desde 2012 nota-se um pequeno aumento (de
27,2% para 27,5%, em 2017, com um máximo de 27,6% em 2014).
Igualmente assinalável é a diminuição da feminização em Ciências, Matemática e
Informática, onde de 64,2%, em 1991, se chegou a 44,2%, em 2017. Ao analisar a
elevada feminização das profissões técnico-científicas em Portugal em 1993, Virgínia
Ferreira considerou que, dado o elitismo da sociedade portuguesa, podia pôr-se a
hipótese de que “as relações sociais de classe nos países semiperiféricos são ainda
mais determinantes para o acesso a certos lugares da estrutura do emprego do que as
relações sociais de sexo” (Ferreira, 1993: 245-246). Além disso, constatava também
(com Beatriz Ruivo e João Ferrão) a fraca dinâmica do mercado de trabalho ao nível
das mais altas qualificações como responsável pelo défice de alternativas a titulares de
diplomas do ensino superior fora do ensino e da investigação (ambos esmagadoramente
com financiamento público) (ibidem: 244 e ss.). Não deixa, pois, de ser interpelante que
o desinvestimento das jovens estudantes na área das Ciências, Matemática e

4

Ver nota de rodapé anterior.
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Informática tenha vindo a ocorrer precisamente ao longo do período em que o mercado
de trabalho mostra maior dinâmica, como evidencia o elevado crescimento do emprego
nas profissões destas áreas (ver Tabelas I e II).
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GRÁFICO II – Estudantes do ensino superior por áreas de educação e formação
(% do sexo feminino)
Fonte: PORDATA (s. d.)

Adiante debruçar-nos-emos sobre as razões para estas motivações e práticas. Por
agora, continuaremos a identificar as principais mudanças ocorridas na estrutura do
emprego.
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TABELA I – Taxas de feminização das profissões 1992-2010 (%)
Profissões
(International Standard Classification of
Occupations 1988)
11+121. Quadros superiores da administração
pública, Diretores gerais de empresa
122. Diretores de produção, exploração e
similares

M/F/X
1992

2002

2010

1992
MM

15,8

14,8

40

-

37,5

38,3

123. Outros diretores de empresas

17,2

28,6

33,3

MM

13. Diretores e gerentes de pequenas empresa

40,3

33,2

30,4

X

25

22,2

16,7

47,6

63,3

74,8

213. Especialistas da informática
222+223. Médicos e similares. Enfermeiros
23+33. Docentes do ensino superior, básico e
secundário, e similares, Profissionais de nível
intermédio do ensino
322+323+324. Profissionais da saúde enfermeiras, parteiras, especialistas da medicina
tradicional
343. Profissionais de nível intermédio de gestão e
administração
41. Empregados de escritório
42. Empregados de receção, caixas, bilheteiros e
similares
51. Pessoal dos serviços diretos e particulares, de
proteção e segurança
52. Manequins, vendedores e demonstradores
611+612+613. Agricultores e trabalhadores
qualificados agrícolas, Criadores e trabalhadores
qualificados do tratamento de animais,
trabalhadores qualificados policultura, criação de
animais
711+72 (excepto 724)+73+74 Outros operários e
artífices
712+713+714. Trabalhadores construção civil,
obras públicas e similares, pintores, limpadores
de fachadas e símil.
724. Mecânicos e reparadores de equipamentos
elétricos e eletrónicos
81. Operadores de instalações fixas e similares
82. Operadores de máquinas e trabalhadores da
montagem
83. Condutores de veículos e embarcações e
operadores de equipamentos pesados móveis
91 (exceto 913) Outros trabalhadores não
qualificados
913. Pessoal de limpeza, lavadeiras,
engomadores e trabalhadores similares
92. Trabalhadores não qualificados da agricultura
e pescas
93. Trabalhadores não qualificados - minas,
construção civil e obras públicas, indústria
transformadora e transportes
Média geral

2010
X

Variação Peso no
Emprego emprego
1992-2010
2010
-73,7

0,1

291,7

1

M

65,5

1

M

-57,1

4

M

MM

350

0,4

69,6

X

F

88,1

1,6

73,4

72,5

F

F

-5,1

4,5

76,4

61,5

65,4

F

F

-52,7

0,5

62,7

60

59,1

F

X

-34,3

0,9

60,5

59,6

62,7

F

F

-19,2

7,1

57,5

65,9

67,7

X

F

35,6

2

66,7

65,8

70,5

F

F

23,9

10,6

49,1

61

63,7

X

F

10,4

5

51,2

39,7

32,3

X

M

-35,8

3,9

41,9

40,2

34,2

X

M

-30,2

9,9

0,4

0,8

0,6

MM

MM

25,8

6,7

5,7

5,1

6,8

MM

MM

-15,7

1,2

12

12,3

16

MM

MM

100

1

35,7

46,1

52,2

M

X

20

2,8

0,6

0,5

2,5

MM

MM

29,9

4,1

58,8

48

47

X

X

43,1

4,5

93,2

96,9

96,1

FF

FF

287,7

5,8

47,5

58,2

39,3

X

M

-52,5

0,6

23,6

28,3

36

M

M

-18,9

1,8

44,1

45,3

47,5

8,6

79,8

Legenda: 0-20% de taxa de feminização = MM; 20-40 = M; 40-60 = X; 60-80 = F; 80-100 = FF.
Fonte: ILOSTAT, Annual data, Employment by sex and occupation – selected ISCO level 2
(cálculos próprios).
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TABELA II – Taxas de feminização das profissões 2011-2016 (%)
Profissões
(International Standard Classification of Occupations 2008)

2011

2016

Variação Peso no
Emprego emprego
2011-2016
2016

11. Representantes do poder legislativo e de órgãos
executivos, dirigentes superiores da Administração Pública
e de organizações especializadas, diretores e gestores de
empresas

15,4

22,2

38,5

0,4

12. Diretores de serviços administrativos e comerciais

38,2

42,9

2,9

0,8

13 Diretores de produção e de serviços especializados

22,7

30,9

13,4

2,4

14 Diretores de hotelaria, restauração, comércio e afins
21+24+26 Outros especialistas das atividades Intelectuaiscientíficas (física, matemática, engenharia, finanças e
administrativas, jurídicos, outros)

40,4

39,9

-8,6

3,0

47,4

51,3

18,2

8,3

22. Médicos, enfermeiros e afins

71,2

72,8

24,6

3,2

23. Professores (todos os níveis)
25. Especialistas em tecnologias de informação e
comunicação (TIC)
31+34+35 Outros técnicos e profissionais de nível
intermédio (ciências e engenharia, jurídicos e financeiros,
TIC, entre outros)

72,5

73,4

12,3

5,1

19,0

20,3

181,0

1,3

28,1

25,9

15,2

4,5

32. Técnicos e profissionais de saúde, de nível intermédio
33. Técnicos de nível intermédio – áreas financeira,
administrativa e negócios

63,6

77,1

45,5

1,0

49,3

53,4

45,3

6,3

41. Empregados de escritório, secretários e afins

77,9

81,2

-26,5

2,9

42. Pessoal de apoio direto a clientes
43+44. Outro pessoal administrativo (contabilidade, finanças
etc.)

69,8

67,9

10,4

2,3

42,6

45,0

-5,2

2,4

51. Trabalhadores dos serviços pessoais

67,0

67,1

2,0

4,5

52. Vendedores
53+54.Outros trabalhadores cuidados pessoais, proteção e
segurança
61. Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura
e produção animal, orientados para o mercado
62. Trabalhadores qualificados floresta, pesca e caça,
orientados para o mercado
63. Agricultores, criadores de animais, pescadores,
caçadores e coletores, de subsistência
71. Trabalhadores qualificados construção e similares,
exceto eletricista
72+73+75 Outros trabalhadores qualificados da indústria e
artífices

64,3

65,7

5,0

7,3

60,0

61,0

5,7

5,6

32,4

27,9

-23,5

2,3

8,7

5,9

-26,1

0,4

46,0

37,1

-45,0

3,7

0,4

0,5

-34,4

4,1

30,9

25,1

-13,4

7,2

74. Trabalhadores qualificados em eletricidade e eletrónica

2,7

1,6

-14,7

1,4

81. Operadores de instalações fixas e máquinas

54,4

57,3

17,8

4,3

82 Trabalhadores da montagem

60,6

53,8

-21,2

0,6

83. Condutores de veículos e operadores equipam. móveis

1,6

2,9

-9,5

3,7

91. Trabalhadores de limpeza
92. Trabalhadores não qualificados - agricultura, pecuária,
pesca e afins
93. Trabalhadores não qualificados indústria, construção, e
transportes

95,8

93,5

-17,8

4,7

50,0

47,6

16,7

0,5

35,1

34,5

-10,3

1,9

94+95+96. Outros trabalhadores não qualificados

66,1

59,1

-10,4

3,6

Média geral

47,5

48,7

-2,8

99,5

Legenda: 0-20% de taxa de feminização = MM; 20-40 = M; 40-60 = X; 60-80 = F; 80-100 = FF.
Fonte: ILOSTAT, Annual data, Employment by sex and occupation - selected ISCO level 2
(cálculos próprios).
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3. TRAJETÓRIAS DE PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES E DOS HOMENS NAS PRINCIPAIS ÁREAS
PROFISSIONAIS

3.1. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA UTILIZADA

Neste ponto faz-se uma caracterização geral do fenómeno da segregação sexual do
emprego em Portugal no período 1992-2016, recorrendo aos dados do emprego por
profissão, obtidos através do Inquérito ao Emprego do INE e disponibilizados online na
base ILOSTAT, da Organização Internacional do Trabalho (OIT).5 Uma vez que neste
período vigoraram duas versões diferentes da Classificação Internacional das
Profissões (ISCO no acrónimo inglês), uma de 1988 (ISCO-88) e outra de 2008 (ISCO
2008), os dados são apresentados separadamente para os subperíodos 1992-2010 e
2011-2016, ao nível dos dois dígitos da nomenclatura. Contudo, os dados gerados
durante a vigência da ISCO-88 foram reagrupados pela OIT em categorias que
asseguram a máxima comparabilidade possível com a ISCO-08, para aquele nível de
agregação. Este exercício é útil na medida em que se pretende uma panorâmica geral
para todo o período. Ainda assim, os dados não asseguram comparabilidade estrita,
pelo que devem ser interpretados como reveladores de grandes padrões e tendências,
não permitindo evidenciar particularidades ou pequenas variações.
Classificámos como ‘profissões masculinizadas’ as que apresentam taxas de
feminização inferiores a 40%, como ‘profissões mistas’ as que apresentam taxas entre
40% e 60% e como ‘profissões feminizadas’ aquelas cujas taxas são iguais ou
superiores a 60%.
3.2. TENDÊNCIA GERAL PARA A FEMINIZAÇÃO

Os dados mostram o movimento lento, mas sistemático, de feminização do emprego ao
longo do período em análise, com a taxa de feminização a aumentar de 44,1% em 1992
para 47,5% em 2010 e 48,7% em 2016. Ou seja, 4,2 p.p. em 25 anos, quando nos 10
anos anteriores tinha aumentado 4,3 p.p (entre 1980 e 1990).
Neste quadro geral são, no entanto, identificáveis padrões sistemáticos de
segregação sexual do emprego. É o caso da preponderância esmagadora dos homens
nas profissões típicas do operariado industrial (Construção e Obras Públicas, Condução
de Veículos e Equipamentos Móveis, Mecânica, Eletricidade e Eletrónica), que
apresentam taxas de feminização sempre abaixo de 20%. De entre as profissões
masculinizadas merece destaque a dos Especialistas em Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), uma profissão em crescimento muito acelerado, mas cuja taxa de
5

Consultado a 15.12.2017 em http://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/home?_adf.ctrlstate=16y8zo86te_4&_afrLoop=1155263360008347#!%40%40%3F_adf.ctrl-state%3D16y8zo86te_4.
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feminização permanece abaixo de 25%. São também profissões predominantemente
masculinas, ainda que menos intensamente, as dos Agricultores e Trabalhadores
Qualificados da Agricultura, Pecuária e Afins (taxas sempre inferiores a 40%, exceto em
1992, e com tendência decrescente). Cabem ainda nesta categoria os Trabalhadores
Não Qualificados da Indústria, Construção e Transportes.
As profissões associadas à decisão económica e política merecem especial
referência. Trata-se de uma categoria que foi objeto de profunda reclassificação do
primeiro para o segundo subperíodo (ou seja, da ISCO-88 para a ISCO-08). Ainda
assim, é manifesto o domínio masculino destas profissões, sobretudo nos lugares de
topo da hierarquia: na Administração Pública como na gestão empresarial as respetivas
taxas de feminização são sempre inferiores a 30% (exceto um valor anómalo em 2010,
logo contraditado em 2011 pela clarificação operada pela ISCO-08). Já num nível
hierárquico tendencialmente inferior, as profissões de Diretor e Gerente Empresarial
apresentam sistematicamente taxas inferiores a 40%.
Atentando agora nos padrões de predominância das mulheres, sobressaem as
atividades ligadas ao cuidado às pessoas e à reprodução social (Limpeza, Serviços
Pessoais, Professores e Profissionais de Saúde), que apresentam taxas de feminização
acima de 65%. Nas profissões predominantemente femininas, destacam-se ainda as
profissões de Apoio Direto a Clientes (Caixas, Rececionistas, etc.), Vendedores e
Empregados de Escritório e afins, com taxas acima de 60% e tendência crescente.
No quadro das profissões claramente mistas, destaca-se a de Operadores de
Máquinas e Trabalhadores de Montagem, que evoluem no período para a paridade
aproximada entre os sexos, configurando um padrão bastante específico da realidade
portuguesa (European Commission, 2014).
3.3. AS EXCEÇÕES

Não obstante a tendência geral para a feminização do emprego, é possível identificar
evoluções de sentido e intensidade diversas. Assinalamos de seguida as mais
destacadas, continuando a usar a grelha de análise de três grupos de atividades:
masculinizadas, feminizadas e mistas.
Começando pelas profissões muito masculinizadas, é identificável um movimento
consistente de feminização na Condução de Veículos e Equipamentos Móveis de 0,5%,
nos primeiros anos, para valores acima de 2% em anos recentes. Um movimento de
sentido idêntico parece ter ocorrido com a categoria Trabalhadores Não Qualificados da
Construção, Indústria e Transportes que, no período em análise, regista um aumento
sustentado da feminização de 23,6% em 1992 para 36% em 2010 e 34,5% em 2016.
Em conjunto com os Operadores de Máquinas e Trabalhadores de Montagem (cuja taxa
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aumenta consistentemente de 35,7%, em 1992, para valores superiores a 50% nos
últimos anos), estas profissões parecem constituir um espaço de feminização no
domínio tradicionalmente masculino que é o do operariado industrial. Este facto seria
significativo num quadro em que, no entanto, persiste (ou aumenta) a segmentação de
algumas profissões muito técnicas como as dos Mecânicos, Eletricistas e Técnicos de
Eletrónica ou, em crescendo, a dos Especialistas em Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC). Atentando no peso destas categorias no emprego, e respetiva
evolução, no entanto, talvez devamos tirar outras conclusões. Na verdade, excetuando
a dos Especialistas em TIC, todas estas categorias têm um fraco peso no emprego e
estão em clara perda ao longo do período analisado. A única exceção é a dos Condução
de Veículos e Equipamentos Móveis, que cresceu entre 1992 e 2010, mas diminuiu
9,5% entre 2011 e 2016. Podemos estar em face de empregos que se têm tornado
menos atraentes para os homens em face de outras oportunidades que têm surgido no
mercado de trabalho. No caso da condução, temos assistido a políticas consistentes de
empresas que passaram a contratar mulheres para esses postos. É o caso das
empresas de transportes de passageiros que consideram que as motoristas têm melhor
relação com as pessoas que transportam. Ou seja, mobilizam as ‘qualidades’ naturais
associadas à feminilidade.
No âmbito das profissões de topo da decisão económica e política ocorreu também
um movimento lento de feminização, notório a partir de meados da primeira década
deste século, que terá ficado a dever-se, em grande medida, aos debates em torno dos
inconvenientes desta situação e das medidas a adotar para assegurar maior presença
feminina na gestão empresarial de topo, por um lado, e na adoção de legislação
promotora da participação das mulheres em lugares de decisão política, por outro.
Acresce que a consistente acumulação de capital humano das mulheres nas carreiras
técnicas superiores da Administração Pública torna mais estreito o recrutamento
masculino para cargos de topo. Já no que respeita aos lugares de topo no setor
empresarial, é amplamente conhecido que o movimento de feminização tem sido
praticamente inexistente. Contudo, nos lugares de decisão intermédia do setor
empresarial o movimento de feminização é muito marcado. No período de 1992 a 2010
a presença feminina saltou de 0% para mais de 35% nas Direções de Produção e afins
e de 17,2% para 33,3% noutras Direções Departamentais das Empresas. A malha mais
fina de categorização da ISCO-08 permite perceber com maior detalhe os contornos
deste movimento de feminização nas profissões de decisão de nível intermédio. Assim,
a presença feminina tende para 40% nas áreas Administrativa e Comercial e nos ramos
da Hotelaria, Restauração e Comércio, baixando para valores em torno de 30% na
Produção e Outros Serviços Especializados. Esta transformação constitui a perfeita
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ilustração do fenómeno do “teto de vidro” – o nível intermédio parece ser o limite máximo
de ascensão possível para as mulheres. Também podemos falar da síndrome das
“paredes de vidro”, ao verificarmos a concentração das mulheres em certas áreas e
departamentos das organizações.
Nas profissões mais moderadamente masculinizadas, revela-se um movimento
sistemático de reforço da presença masculina nos Agricultores e Pecuários ao longo do
período (de cerca de 50% em 1992 para cerca de 65% em 2010 e 2016).
Nas profissões feminizadas foi generalizado o reforço da feminização, mas a ritmo
lento. Embora tal pareça não ter acontecido com os Técnicos Intermédios de Saúde no
período 1992-2010, trata-se de uma categoria em que a ocorrência de reclassificações
profissionais (na Enfermagem, nomeadamente) confunde a análise. Na verdade, os
números para o período 2011-2016 manifestam claramente o reforço da feminização.
Entre as restantes, os aumentos mais pronunciados ocorrem nos Vendedores (de
49,1%, em 1992, para 65,7% em 2016) e no Pessoal de Apoio Direto a Clientes (de
57,5% para 67,1%). Nas profissões muito qualificadas, a dos Profissionais de Saúde é
a que regista maior aceleração da feminização, sustentada no reforço das mulheres nas
Profissões Médicas: de 47,6%, em 1992, para 69,6% em 2010 e 72,8% em 2016.
No grupo de profissões mistas, as incluídas na categoria de Outros Trabalhadores
Não Qualificados, com taxas de 58,8%, em 1992, e 47% em 2010, parecem ter atenuado
a sua feminização (no segundo subperíodo os valores, não comparáveis, baixam de
66,1%, em 2011, para 59,1% em 2016). Tendência inversa aconteceu, como já referido,
com operadores de máquinas e trabalhadores da montagem.
4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise conjunta dos indicadores apresentados faz sobressair a reemergência dos
tradicionais fatores de polarização do emprego em função do sexo, progressivamente
recalibrados pela crescente participação das mulheres no emprego e pela sua
predominância nos diplomados de nível superior. Assim, é notória a rápida feminização
dos Especialistas e Profissionais da Saúde, um setor tipicamente associado ao cuidado
às pessoas e em reforço no emprego total devido ao envelhecimento da população e à
evolução do poder de compra médio. Ao mesmo tempo assiste-se também ao reforço
da presença feminina nas profissões de nível intermédio dos Cuidados Pessoais e do
Atendimento Direto a Clientes. No polo oposto, parece resistir à feminização o emprego
técnico

especializado

nas

áreas

mais

diretamente

associadas

às

grandes

transformações tecnológicas estreitamente associadas à produção, como sejam os
Especialistas em TIC, a categoria profissional em mais rápido crescimento. Ainda de
notar a resiliência da predominância masculina nos níveis superiores da Administração
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pública e privada, incluindo legisladores, apesar da forte feminização dos quadros
superiores em níveis com menor poder decisório e da legislação impulsionadora da
presença feminina em cargos de decisão política adotada em Portugal nos últimos anos.
Esta última tendência parece ser, aliás, o principal polo de miscigenação sexual do
emprego, exemplificado pela tendência para a natureza ‘mista’ de categorias como a de
Especialistas de Profissões Intelectuais e Científicas e Diretores de Serviços
Administrativos e Comerciais. A este reforço das mulheres mais escolarizadas em
profissões de decisão intermédia e/ou especialidade científica, consonante com a sua
crescente formação superior, parece contrapor-se o reforço masculino nestas mesmas
áreas profissionais, mas em níveis hierárquicos inferiores (Profissionais e Técnicos de
Nível Intermédio de Gestão e Administração).
Se repararmos nas alterações no grau de feminização, no período 1992-2010,
apresentado na Tabela I, da categoria F (taxa de feminização entre 60 e 80%) para FF
(taxa de feminização de 80% ou mais), verificamos que não há nenhuma em que a
alteração vá no sentido de reforço da feminização – com efeito, em 2010, apenas uma
das categorias mais desqualificadas (Pessoal de limpeza, Lavadeiras, Engomadores e
Trabalhadores similares) se mantém na categoria FF. Parece, pois, que se atingiu um
patamar de estagnação da feminização. Isso é também notório no período 2011-2016
(Tabela II), em que 13 das 30 profissões registam diminuição da feminização. Por outro
lado, nas profissões com composição equilibrada, à partida, o reforço da feminização
ocorreu sobretudo em dois tipos de profissões – as de nível intermédio e as técnicocientíficas de determinadas áreas. Este abrandamento do aumento da feminização leva
algumas autoras a considerar que a corrente para a igualdade de género estagnou (ver
no caso dos Estados Unidos da América: England, 2010 e 2011; no caso do Canadá:
Guppy e Luongo, 2015). Vejamos outros aspetos desta corrente.
Para Paula England (2010; 2011), a “revolução de género” tem sido assimétrica, na
medida em que as mulheres têm mudado mais do que os homens. Segundo a autora,
isso deve-se ao facto de os homens terem menos incentivos para mudar para as
profissões marcadamente femininas, porque estas são desvalorizadas em termos do
reconhecimento da respetiva qualificação, e sobretudo, são mal remuneradas. A estes
desincentivos acresce ainda a hostilidade a tal escolha por parte da comunidade e da
família, que tendem a considerar as profissões do cuidado mais próprias das mulheres
do que dos homens. Ao invés, as mulheres, apesar de também enfrentarem a
discriminação das entidades empregadoras e a resistência de colegas de trabalho nas
áreas profissionais mais masculinizadas, especialmente as que envolvem trabalho
manual e com tecnologias, têm um forte incentivo para decidir travar essa batalha,
dados os benefícios das profissões e setores mais regulados, com representação
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sindical mais forte, melhores condições de trabalho e melhores remunerações. Este
quadro interpretativo permite compreender a razão pela qual o movimento generalizado
de integração das mulheres em profissões tradicionalmente masculinizadas não é
acompanhado de movimento inverso.
Importa então perceber a razão pela qual o mercado penaliza tanto as profissões
mais feminizadas. Na esteira do que tem vindo a ser argumentado por muitas autoras e
autores, Romero e Pérez (2016) consideram que a desvalorização das tarefas de
prestação de cuidados, tradicionalmente assumidas pelas mulheres como trabalho não
pago, foi transposta para as profissões predominantemente femininas, como sejam a
enfermagem, a docência, a culinária, a limpeza e todo o tipo de serviços pessoais. O
fundamento da desvalorização subjacente às práticas do mercado é que estas
competências são naturais, não adquiridas, meramente decorrentes da feminilidade, e,
como tal, não suscetíveis de serem avaliadas como parte do capital humano de quem
as possui (Kergoat apud Ferreira, 2004). Outra razão prende-se com o facto de as
pessoas poderem obter estes cuidados gratuitamente, através das redes familiares e
comunitárias. A negação das qualificações específicas combinada com a forte
concorrência (informal) permite ao mercado aproveitar a debilidade estrutural e a fraca
organização da economia do cuidado para não remunerar melhor este tipo de atividade
profissional.
Importa, no entanto, estabelecer algumas distinções nesta análise, uma vez que
algumas das profissões em causa são reconhecidas como qualificadas, nomeadamente
a enfermagem e a docência. Rachel Dwyer considera que o conjunto destas profissões
pode ser dividido em duas categorias – cuidadoras e reprodutivas. Nas primeiras
incluem-se a prestação de cuidados a pessoas idosas, crianças, com deficiência,
doentes, etc., contribuindo para a sua saúde, bem-estar e desenvolvimento. Sendo
cuidados dispensados em interações face a face, as pessoas que as executam devem
ser dotadas de competências que façam delas boas ouvintes, boas comunicadoras e
boas pedagogas. Nas segundas, as reprodutivas, incluem-se as tarefas diárias de apoio
à vida, como sejam a alimentação, o trabalho doméstico e a manutenção das casas,
que exigem mais trabalho físico e menos interação interpessoal (Dwyer, 2013: 395). A
autora defende que a prestação de cuidados (care work) contribuiu para a polarização
do emprego na medida em que determinou o crescimento das profissões mais
qualificadas (enfermagem e docência) e das mais desqualificadas (limpezas, cozinha).
Nesta linha de argumentação, o peso crescente do emprego na prestação de cuidados
é um constituinte central da economia atual, o que permite à autora sublinhar a não
exclusividade da determinação da reestruturação dos mercados de trabalho à revolução
tecnológica ou aos fatores institucionais e acusar outras teorias de invisibilizarem a
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importância da economia do cuidado, na medida em que sobrevalorizam fatores como
o conhecimento, a criatividade, a tecnologia ou os serviços em geral.
Os fatores que mais contribuem para o crescimento da economia do cuidado são,
evidentemente, a sua natureza resistente à globalização (são serviços de proximidade,
essencialmente) e a maior participação das mulheres no mercado de trabalho em
regime integral mas, também, o discurso que de forma crescente desvaloriza a
qualidade dos cuidados prestados informalmente, advogando a sua profissionalização.
Assistimos assim ao paradoxo de, ao mesmo tempo que (finalmente) são reconhecidas
as competências necessárias à prestação de cuidados, se afirmar que só podem ser
adquiridas, aprendidas, treinadas e certificadas no sistema educativo e de formação. As
mulheres têm respondido a este desafio paradoxal, procurando de forma ativa os
certificados exigidos pelo mercado, como demonstra a crescente oferta e procura de
cursos de formação em áreas como a de prestação de cuidados a pessoas idosas e a
dependentes. Quanto às profissões mais qualificadas, a sua elevada taxa de
feminização tem duas causas principais: a elevada feminização dos cursos superiores
que lhes dão acesso, na sequência do maior sucesso das raparigas no ensino
secundário (incluindo nos exames finais), em contraste com as menores classificações
e maiores taxas de abandono precoce da escola por parte dos rapazes. Uma vez que a
titularidade do diploma e a classificação final obtida são determinantes no acesso a
estas profissões, perde qualquer legitimidade a ideia de que o desempenho destas
profissões não requer qualificações específicas. Dado que o emprego nestas profissões
ocorre, em grande medida, na administração pública, como é o caso da medicina, a
sujeição das mulheres a práticas discriminatórias de recrutamento é menor do que a
que caracteriza o setor privado.
A distinção entre trabalho de cuidado e trabalho reprodutivo permite compreender
os diferentes ritmos e níveis de feminização, mas, ao mesmo tempo, conduz-nos à
interrogação sobre as razões pelas quais as mulheres, em geral, apesar das suas
elevadas credenciais escolares, continuam a optar por profissões que se enquadram no
perfil da feminilidade tradicional (especialmente saúde e educação), não optando por
áreas profissionais mais identificadas com a masculinidade como sejam as engenharias.
Na verdade, umas como outras, eram afinal muito pouco abertas às mulheres até há
poucas décadas atrás.
Uma hipótese explicativa, sugerida por England (2010, 2011), para a elevada taxa
de feminização de áreas como a medicina, o direito e a gestão, a ser explorada em
futura investigação, é que o desejo de mobilidade social toma, em geral, a situação da
geração anterior como referência. No caso das raparigas, mas também dos rapazes,
como alguns estudos têm vindo a mostrar, o nível de escolaridade da família de origem,
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e especialmente das mães, influencia fortemente as escolhas escolares e profissionais.
Assim, as jovens cujas mães possuem um diploma de ensino superior, a sua ambição
leva-as a optar por áreas tradicionalmente masculinas, como a carreira académica, a
medicina, o direito e a gestão, porque há uma probabilidade de as suas mães já terem
atingido o máximo de mobilidade social em carreiras de nível superior muito
feminizadas, como o ensino, a enfermagem e o serviço social. Ou seja, elas têm que
transgredir a norma social vigente para progredirem (England, 2010: 149), contribuindo
assim para a dessegregação do mercado de trabalho. Este processo remete-nos, pois,
para a hipótese proposta por Virgínia Ferreira no seu texto de Portugal: um retrato
singular (1993) de que as posições que as mulheres ocupam nas profissões técnicocientíficas resultam de uma especial intersecção entre as relações sociais de classe e
as relações sociais de sexo.
A outra face da representação que caracteriza as mulheres como especialmente
competentes na comunicação interpessoal e na capacidade para transmitir uma boa
imagem das organizações, com profissionalismo, simpatia e eficácia (nomeadamente
na economia do cuidado, mas também em outras áreas de serviços, como as vendas),
é a da sua representação como “pouco tecnológicas” (de acordo com, por exemplo,
Faulkner, 2002; Sørensen, 2002). Esta explicação é consonante com o fraco nível de
feminização das profissões de recorte mais tecnológico, como sejam as das TIC. O
estudo de Ferreira (2004), em linha com muitos outros, mostrou que as tecnologias
fazem parte da gramática das relações sociais de sexo enquanto símbolos e práticas,
moldando de algum modo a formação das identidades sexuadas.
No que respeita às dificuldades de acesso ao operariado industrial, não é
despiciendo o facto de o treino ser frequentemente feito no posto de trabalho. Ou seja,
é necessário primeiro aceder ao posto, para depois receber a formação e o treino. As
mulheres defrontam-se então com a resistência dos pares masculinos (com a
condescendência das entidades empregadoras), apostados em defender aquele tipo de
trabalho, fortemente dependente das capacidades físicas, como símbolo da sua
masculinidade. Os homens encontram neste tipo de trabalho e no respetivo ambiente
homossocial fundamentos para a construção da sua masculinidade. Já para as
mulheres, desempenhar este tipo de tarefas significa a sua masculinização, à qual a
maioria também resiste, defendendo a sua feminidade. Neste quadro, a considerável (e
crescente, no período analisado) feminização das profissões de Operadores de
Máquinas e Trabalhadores de Montagem, em Portugal, constitui uma especificidade
para cuja explicação se podem combinar também fatores associados ao padrão de
especialização industrial do país com fatores associados às normas culturais de género.
De facto, a resiliência de ramos de atividade industrial tradicionais (vestuário, calçado,
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metalomecânica ligeira), cuja competitividade se baseia em baixos salários, acomoda
bem o recrutamento de um operariado feminino, com baixas remunerações. Tanto mais
quanto as produções em causa são muito próximas das esferas de atividade tipicamente
femininas (como a costura, a engomadoria, etc.) e algumas das tarefas (como a
montagem de pequenas peças ou componentes) convocam competências tidas como
inatas nas mulheres (paciência, atenção à estética e ao detalhe).

CONCLUSÃO
Ao longo do período analisado, a segregação sexual do emprego agravou-se, o que é
claramente mostrado pelo Índice de Dissemelhança. Na análise do comportamento de
alguns dos fatores com influência neste fenómeno, identificou-se um conjunto de
grandes transformações no emprego com efeitos no agravamento da segregação como
sejam: a diminuição do peso da agricultura, o aumento do trabalho a tempo parcial, a
feminização das profissões técnico-científicas e, sobretudo, a terciarização (na qual
predominam profissões associadas ao trabalho reprodutivo e do cuidado). Concluímos
também que o ritmo de feminização tem abrandado nas profissões mais feminizadas e
praticamente estagnado nas menos feminizadas, em especial nas de perfil mais
tecnológico.
A lógica da segregação sexual sofre deslocações e recomposições sucessivas, por
entre as mudanças verificadas nas políticas de gestão de pessoas (recrutamento e
promoção) das organizações, mas também por influência das transformações ao nível
das identidades e, portanto, da oferta de trabalho. A natureza estrutural destas dificulta
mudanças rápidas nos processos de dessegregação do emprego.
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TESSITURAS: DA POÉTICA E DA POLÍTICA NOS ESPAÇOS DAS MIGRAÇÕES
Resumo: Revisitando o artigo “Literatura e emigração: poetas emigrantes nos estados de
Massachusetts e Rhode Island” (Capinha, 1993), este artigo, escrito a quatro mãos e três
olhares distintos, ilustra como o olhar da literatura de/na emigração contribui para entender
atos de identificação e significação nas sociedades contemporâneas permeadas por
mobilidades. A escrita poética abre possibilidades de estudar espaços de fala, de escrita
e de biografização que desvendam a natureza fundamentalmente política da experiência
vivida migrante, singular e sujeita a híbridas estruturas sociais em mudança, sempre
desiguais e violentas. Complexificado agora com o impacto das recentes migrações na
imaginação do centro e periferia do Estado português, este texto alerta contra olhares fixos
e monoglotas sobre línguas que manipulam e controlam, e chama a atenção para a
linguagem em ação, num poien que assume a dimensão política do fazer linguístico local,
em movimento e situado na história. “Dizer-se outra vez” forja espaços e respiração, onde
poetas/escreventes/falantes se buscam por entre lugares e novas metáforas.
Palavras-chave: biografização, diversidade, língua, linguística de deriva, migração,
poiesis, sociolinguística.

TESSITURAS: ON POETICS AND POLITICS IN MIGRATION LOCATIONS
Abstract: Written in collaboration – four hands and three disciplinary gazes – and revisiting
“Literatura e emigração: poetas emigrantes nos estados de Massachusetts e Rhode
Island” (Capinha, 1993), this article illustrates how a literature of/in e/immigration
contributes to understand acts of identification and meaning-making in contemporary
societies permeated by mobilities. Writing poetry – and poetic writing – allows us the
possibility to study spaces of speaking, writing and biographizing that unveil the essentially
political nature of lived migrant experience, both singular and collective, subject to
juxtaposed, ever changing, ever more unequal and violent social structures. In this text,
complexified by the impact of recent migration in the imagination of centres and peripheries
within the modern Portuguese State, we stand against static views of language as
monoglossic systems that manipulate and control, and call for political attention to
languaging in action (poien), as radically local language doings in movement and situated
in history. ‘Telling oneself again’ forges spaces of breathing, where poets/writers/speakers
reinvent themselves in-between places and new metaphors.
Keywords: biographization, diversity, language, linguistics-in-flight, migration, poiesis,
sociolinguistics.
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Revisitando o artigo “Literatura e emigração: poetas emigrantes nos estados de
Massachusetts e Rhode Island”, do volume Portugal: um retrato singular (Capinha,
1993), parece pertinente reler este trabalho de referência nos estudos da emigração
portuguesa a partir da experiência de investigação biográfica no estudo das migrações.
O artigo ocupa-se dos saberes e dos contrassaberes produzidos por poetas da
emigração nos estados norte-americanos de Massachusetts e Rhode Island, no final
dos anos 1980. Dialogando com o paradigma da semiperiferia de Immanuel Wallerstein,
que enquadra teoricamente a reflexão proposta, a poética e a literatura estudadas são
encaradas como um despertar dos recursos linguísticos e culturais portugueses na
diáspora, conduzidos a um papel central na construção das identidades destes
migrantes. Ou seja, o português, língua e/ou cultura semiperiférica, no qual se exprimem
estes autores no seio da sociedade norte-americana, tomada como centro – um
particularismo aceite como modelo universal, adquire uma relevância fulcral na
sustentação e transmissão de uma identidade. Tal facto permite questionar a
centralidade da cultura norte-americana no universo simbólico dos portugueses
emigrados nos Estados Unidos da América (EUA), que se valem da sua língua materna
e da cultura de origem para dar sentido às suas existências.
Apesar do inevitável processo de aculturação na emigração, estes recursos
originais presentificam-se através da escrita e da poesia, acabando por constituir uma
forma de resistência cultural e, mesmo, de investimento consciente numa certa
centralidade historicamente construída da cultura portuguesa no mundo. À luz do que
podemos verificar hoje e pensando igualmente no peso do que a própria categoria
“emigrante” comporta de negativo na classificação de uma existência ou estatuto social,
associada ainda à relativa posição desfavorável de Portugal como economia no sistema
mundial, propõe-se aqui pensar as produções escritas por emigrantes, nomeadamente,
os que publicaram obras autobiográficas, como uma forma de emancipação glocal.
Muitas destas autobiografias têm um cunho poético, ou foram escritas
exclusivamente em forma de poesia, mas outras são também em prosa, relatando as
experiências de vida e de emigração. Neste contexto, a referência à história de Portugal,
quer como recurso simbólico positivo, quer quanto exercício de escrita e publicação, em
livros e artigos de jornal, fazem desta literatura e desta poesia um ‘levantar do chão’ da
emigração portuguesa na era da chamada globalização. É certo que os novos suportes
tecnológicos de comunicação e de informação contribuem para tal autovalorizarão das
pessoas e para a revalidação identitária na literatura da diáspora. A este propósito, no
artigo “Literatura e emigração” fala-se de ambivalência e de contradição, pois os poetas
e/ou os escritores da emigração lutam entre a resistência cultural e o desejo de
assimilação. O campo dessa batalha é a língua, “porque é aí que qualquer batalha
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ideológica se trava” (Capinha, 1993). Daí, o estudo da poesia: “[…] uma forma de
expressão em que a linguagem, mais do que qualquer outro tipo de discurso, chama a
atenção para si própria, em que existe uma maior consciência da matéria utilizada, ou
seja, a língua portuguesa” (ibidem: 522). E acrescenta-se: “Escrever em português, no
contexto da emigração, é, sem dúvida, uma tentativa de negar a negação da nossa
cultura; é a afirmação de um particularismo cultural num contexto homogeneizante e
pretensamente universalista, em prol de um universalismo pluralista” (ibidem). Mas tal
batalha é feita pelos emigrantes escritores, consciente ou inconscientemente, tanto em
relação à cultura do centro norte-americana no contexto de imigração, como face à
cultura erudita portuguesa do contexto de emigração, isto é do lugar de onde partiram.
Dessa forma, constituem as próprias produções escritas dos migrantes uma cultura
marginal, que se reflete de uma maneira ou de outra nas políticas migratórias e nos
discursos sobre a emigração. Neste contexto traçado por “Literatura e emigração”, a
relevância ‘intermediária’ das obras de emigrantes económicos (caso diferente do dos
exilados ou do dos intelectuais da diáspora, como Jorge de Sena ou Rodrigues Miguéis),
que escrevem e publicam em suportes vários, são aqui analisadas a partir do ponto de
vista dos processos de biografização que lhes estão subjacentes. Tal significa que nos
interessa compreender a escrita biográfica e autobiográfica de emigrantes portugueses
como um produto cultural relevante pelos efeitos identitários e culturais nos sujeitos (que
escrevem e que leem), muito mais do que como eventual promoção da cultura entendida
como objeto comercial. A importância da literatura e da poesia da diáspora é aqui
encontrada no exercício da escrita e na publicação, ainda que se trate de publicações
de autor, independentemente da apreciação ou do reconhecimento literário e artístico
das obras disponíveis. Tendo em consideração o perfil sociodemográfico da grande
maioria dos emigrantes portugueses de primeira geração nos EUA, caracterizado por
baixos níveis de escolaridade e pela inserção no mercado de trabalho em categorias
operárias e de trabalho manual, tal exercício é relevante também como forma de
democratização da educação que consiste em processos não formais ou informais.
Estes processos são igualmente considerados como uma forma de ultrapassar os
limites que a condição periférica ou semiperiférica de Portugal impôs nas subjetividades,
nas competências e nas literacias de quem emigrou.
Os testemunhos biográficos trazem à pesquisa das migrações a necessária
informação sobre a experiência migratória de pessoas, em carne e osso, num dado
contexto migratório (internacional, inter-regional ou transcontinental), mas também
(in)formam o próprio narrador e os narratários sobre as condições de possibilidade de
um discurso sobre essa vivência, e de um discurso trazido para a esfera pública, o que,
só por si, corresponde ao real acesso a um certo poder (Goody, 2000). Nesse sentido,
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os textos autobiográficos são emancipadores tanto dos narradores como dos
narratários, por darem, simultaneamente, a conhecer e performarem a identidade dos
primeiros e a dimensão coletiva das suas experiências individuais. Por exemplo, na
mesma esteira de “Literatura e emigração” e de forma importante, numa pesquisa mais
recente, fala-se de como quatro biografias de autores portugueses de New Jersey
retratam a realidade histórica e sociológica da emigração de Portugal continental para
aquela região da Costa Leste dos EUA, ao longo de várias décadas (Lechner, 2016).
Dessa maneira, cumprem a função cívica e política de informarem um público, menos
restrito (quando não, vasto) e anónimo, sobre a história de dois países, de várias regiões
do globo. As respetivas visões são necessariamente parciais, mas a experiência de
cada um daqueles autores é total (no sentido de Ferrarotti, 1981).
Neste contexto, interessa pôr em relevo a passagem à escrita publicada (mesmo
em edições de autor, sem revisão ou avaliação) de autobiografias de escritores
improváveis à partida, tanto no panorama português, como no norte-americano. As
autobiografias destes quatro portugueses de New Jersey não só fazem um contraponto
simbólico ao Portugal pobre, rural e pré-democrático, de onde saíram e que os produziu,
como traduzem uma emancipação, nos EUA, de uma comunidade lusa pouco associada
à escrita ou historicamente associada a baixos níveis de instrução (Pap, 1976). Se a
leitura destes quatro livros trará alguma diferença a seu público, é uma questão ainda a
pesquisar.
Numa outra vertente, regressar a “Literatura e emigração” será também enunciar
alguns dos aspetos que nos levam a enveredar pela sociolinguística dos espaços
multilingues de expressão portuguesa, tais como os das etnografias longitudinais sobre
práticas multilingues de lectoescrita em contextos de diáspora (Keating e Solovova,
2011). Este processo de torna-viagem (Matozzi, 2016) serve também para fazer
testemunho sobre um campo de trabalho que, emergente no texto revisitado, se situa
num outro espaço de fronteira disciplinar: o da sociolinguística e, mais especificamente,
o de uma sociolinguística das migrações.
O artigo “Literatura e emigração” falava de poética e poesia, e não é de admirar que
escolhesse Jorge de Sena para enunciar a cartografia da poesia na emigração
portuguesa da América. Da sociolinguística se lhe podem seguir as pegadas, em modo
torna-viagem:

Ouço os meus filhos a falar inglês
entre eles. Não os mais pequenos só
mas os maiores também e conversando
com os mais pequenos. Não nasceram cá,
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todos cresceram tendo nos ouvidos
português. Mas em inglês conversam,
não apenas serão americanos: dissolveram-se,
dissolvem-se num mar que não é deles.
Venham falar-me dos mistérios da poesia,
das tradições de uma linguagem, de uma raça,
daquilo que se não diz com menos que a experiência
de um povo e de uma língua. Bestas.
As línguas, que duram séculos e mesmo sobrevivem
esquecidas noutras, morrem todos os dias
na gaguez daqueles que as herdaram:
e são tão imortais que meia dúzia de anos
as suprime da boca dissolvida
ao peso de outra raça, outra cultura.
Tão metafísicas, tão intraduzíveis,
que se derretem assim, não nos altos céus,
mas na caca quotidiana de outras.
(de Sena, 1970: 147)
Observador atento da conversa quotidiana – afinal a “caca-verborreia” onde tudo se
dissolve, negoceia, interage, de onde tudo surge e emerge, e para onde tudo regressa,
uma vez trabalhado na digestão dos corpos que a produzem –, Jorge de Sena aponta
para fenómenos que são alvo do olhar da sociolinguística: a fundamental obsessão pela
conversa, pela prática comunicativa e pela interação quotidiana, oral, escrita e
multimodal; as dinâmicas de aquisição e socialização linguísticas em espaços
comunicativos multilingues e a dissolução de sensos comuns sobre línguas como
sistemas estanques; a ilusão da cultura, dos mistérios da poesia, da tradição e do “que
se não diz com menos que a experiência de um povo e de uma língua” (ibidem). Ou
seja, de toda aquela substância – sedimentada em espaços-tempos de curta e longa
duração – que age nos valores e nas identidades linguísticas, nas representações, nas
memórias e nos fantasmas que pairam e que atravessam a atividade semiótica, situada
em momentos, em pessoas e em lugares concretos.
Com a perceção dolorosa das dinâmicas e estratégias sociais e cognitivas de
memória e de atenção, negociadas na gaguez do dia a dia, Jorge de Sena exorciza a
perda da língua e as dinâmicas de mudança linguística; ou seja, a morte e a vida de
modos de falar, de desenhar sons, gestos e escrita em íntima articulação com o verbal,
que revelam riquíssima diversidade de pensares e conhecimentos em perigo de
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extinção. De algum modo derrotista, o poeta parece deter-se no momento da perda e
da dissolução de repertórios, e não tanto na surpresa dos momentos de fuga, de colusão
e de reinvenção – como o pode ilustrar o fazer poético, que é matéria de criatividade e
de sobrevivência. A vida parece ser só vista a partir de uma língua, a ‘sua’ (não a dos
seus filhos), afinal com solidez aparente; e as dinâmicas da vida das línguas como se
fossem moribundas que “sobrevivendo esquecidas nas outras, morrem todos os dias na
gaguez daqueles que a herdaram” (de Sena, 1970: 147).
Enunciado em modo de Exorcismos, o poema “Noções de linguística” ilustra, de
modo quase presciente, alguns dos aspetos fundamentais das dinâmicas da diversidade
linguística que são objeto de análise dos estudos da linguagem, da cultura e da
sociedade desde o século passado (Labov, 2006 [1966]; Gumperz e Hymes, 1972;
Hymes, 1996). Foco central na sociolinguística, na antropologia linguística e nos estudos
do discurso, a diversidade tem sido alvo não só de descrição empírica, mas também de
um compromisso político, por quem faz pesquisa, para com falantes de línguas em
posições de minoria. É familiar, a este campo do saber, o problema das identidades e
da identificação, da sobreposição e do cruzamento de categorizações linguísticas e
sociais, da complexidade da relação entre línguas e seus falantes, dos espaços, dos
posicionamentos e das dinâmicas de mudança. Por isso a sociolinguística assume,
desde logo e como método, o paradoxo da observação do próprio objeto que usa para
a pensar e dizer – a linguagem, situada na sua complexidade multidimensional (Labov,
1972; Gordon, 2012). Sensíveis às dinâmicas microscópicas da fala (essa “caca
quotidiana” mencionada por Jorge de Sena), partimos da experiência vivida de falantes
que vivem espaços multilingues complexos, e exploramos a natureza heteroglóssica e
fluida da atividade humana da linguagem, para além do mero contacto entre estruturas
linguísticas. Agora reforçada pelo ritmo intenso de mobilidade e globalização, incluindo
as práticas resultantes da presença das tecnologias digitais em todos os domínios da
vida humana, a experiência destes falantes e a emergência de outros espaços e
materialidades obriga esta disciplina a assumir, de vez, a natureza eminentemente
política das dinâmicas semióticas – tal como se afirmava já em “Literatura e emigração”.
Sujeita a transformações cruciais e a uma visibilidade crescente no último quartel
do século XX e das primeiras décadas do século XXI, a sociolinguística contemporânea
aponta para as dinâmicas pragmáticas, discursivas e transidiomáticas da linguagem nas
suas múltiplas modalidades (verbo, olhar, gesto, escrita, imagem estática e em
movimento); o foco no enunciado como produto reorienta-se para uma análise
historicamente situada da dos processos de enunciação; assumem-se agora falantes
com corpo, com experiência vivida e com repertórios linguísticos multifacetados e
híbridos (Blommaert, 2010; Busch, 2012; Jacquemet, 2005; Pennycook, 2010), e já não
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locutores em situações comunicativas ideais. Por detrás está um olhar para a linguagem
em movimento e para a mobilidade de falantes, que vão deixando inscritas pegadas em
territórios físicos e simbólicos, e só se compreendem no cruzamento com outros
saberes, outros contextos e outras tradições. Tornando visíveis as dinâmicas de
mudança – linguística, cultural e semiótica –, estas pegadas libertam a língua,
reclamam-na e tornam-na algo que, de facto, “faz a diferença” para quem sobrevive e
joga em condições adversas, em negociações complexas de poder e ideologia. A
sensação de perda – ou atrição – tem por base uma premissa filológica, inspirada por
um entendimento evolucionista de perdas, de ganhos e de processos de extinção de
sistemas linguísticos como organismos vivos. A esta premissa se pode associar uma
outra, a de que ‘uma língua’ é ‘una’ porque sustentada por ‘uma cultura’ – como se de
língua se não depreendesse cultura e ambas não agissem em atividades e sistemas
complexos. O desenvolvimento da tecnologia digital, do big data e da inteligência
artificial, as questões do humano e não-humano obrigam-nos a olhar para a linguagem,
a informação e a comunicação partindo de falantes ciborgues sujeitos a dinâmicas nãolineares de processamento, de produção, de relocalização e de deriva hipertextual.
Entre muitos outros, estes aspetos obrigam a repensar falantes, repertórios e arquivos
linguísticos, e a admitir a existência de conhecimentos distribuídos em múltiplos lugares,
cujos algoritmos não se baseiam apenas no processamento interno de falantes ideais
em situações comunicativas ideais. É neste sentido que focar a observação na fala, na
prática e na atividade comunicativa, situada em momentos únicos permeados pela
história, ajuda a tornar visível, concreto e corpóreo o que conta como língua: como, por
quem, com quem e para quem esta se constitui como perda ou ganho.
Em suma, “Literatura e emigração” parece intuir a emergência de outras ontologias
sociolinguísticas, brevemente resumidas em três pontos: o cruzamento de métodos e
metodologias; da gramática para a pragmática; entre o fixo, o fluido e o flexível com vista
à justiça social.
Em primeiro lugar, o trabalho cruza, de forma singular, a etnografia e a sociologia
com os estudos da literatura e os estudos americanos, apontando para o fazer
discursivo e poético de falantes/escreventes emigrantes. Neste sentido, este artigo vai
para além da existência pré-determinada de língua e espaço social (ou estrutura), para
assumir a natureza situada dos textos poéticos como resultado de ações, de eventos,
de atores sociais e de repertórios concretos, acontecendo longe dos centros e das
normas (incluindo as literárias e as linguísticas), com histórias de curta, média e longa
duração. Tais são as metodologias de uma sociolinguística da mobilidade.
A observação etnográfica da construção do espaço entre-lugares da emigração –
ditas entre centro e periferia, ditas semiperiferia, ou ditas zonas de fronteira – ajuda a
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perceber a respiração possível, em que os atos de escrita marcam a resiliência, como
linhas de fuga e deriva. O método é um ponto poético central, pois é este que determina
o objeto de estudo da linguagem – o momento semiótico da prática social, cultural,
política. Metodologias que assumem radicalmente o local – preferencialmente partindo
de subalternidades ativistas – tornam-se fundamentais para melhor compreender como
a linguagem age a partir de múltiplos centros, o que permite seguir o trabalho do resgate
de saberes, até aí silenciados, ausentes ou ainda por dizer.
Em segundo lugar, da gramática para a pragmática: o foco na tensão e na rutura
permite identificar os lugares por onde se abrem e para onde derivam as imaginações
e as projeções das experiências dos escritores estudados em “Literatura e emigração”.
Estas dinâmicas de criatividade são mediadas por uma língua que se reinventa, em uso
e estruturação de um lugar outro. Por esta razão, a língua não é ‘lugar de’, mas sim,
‘atividade’ de batalha ideológica. Ela escapa, mas incontornavelmente forma territórios,
e assim é portal de resistência, canibalização ou negociação cultural, usada como troféu
de guerras, de traumas e de violências simbólicas de naturezas várias. Este olhar para
a língua liberta-se da verticalidade da hierarquia e da gramática normativa, e procura a
horizontalidade da ação forjada na negociação pragmática e micropolítica de saberes e
estratégias. Ou seja, a língua materializa-se em fragmento, apropriado na “caca do
quotidiano” e retomado – por segundas, terceiras e quartas gerações – como herança
imaginada, conforme os horizontes que essa imaginação propicia. Percebemos assim
a ‘língua’ nas perceções, nas atitudes e nos valores ideologicamente forjados nos
desejos: “dar estudos aos filhos”, criar identidades “qualificadas” (professora, médica,
advogada, escritora e produtora de sentidos; identidade letrada, como forma de resgatar
analfabetismos passados), inventar cosmopolitismos. Para entender estes processos, a
linguística deve reclamar a sua vocação socio-histórica, sociocultural e pragmáticodiscursiva, e um olhar renovado para falantes multilingues, que agem em processos de
socialização em práticas sociais e materiais de conhecimento.
Pôr de lado o essencialismo linguístico e seguir a fluidez do movimento das práticas
linguísticas e comunicativas está longe de correr o risco do relativismo puro ou da perda
de uma perspetiva que assuma a ideologia e o poder. A fluidez e flexibilidade permitem
assumir a natureza política estruturante da atividade semiótica, a acontecer a múltiplas
escalas de ação. Isto permite-nos outra compreensão das dinâmicas locais de
fechamento e de criatividade, de acesso ou de exclusão, explicadas à luz do cruzamento
de regimes histórico-discursivos em jogo a dado momento e lugar.
Observadora da negociação local da língua como legítima e/ou autêntica, a
abordagem de “Literatura e emigração” permite-nos entender como se forjam
identidades impostas, negociadas, resistidas, desejadas ou projetadas por falantes em
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falas, tempos e lugares concretos. Com o horizonte na justiça social e cognitiva, permite
desbloquear a escuta de uma língua que se diz nos espaços menores e informais de
sobrevivência, proteção ou revitalização, tais como aqueles criados por línguas
minoritárias, indígenas ou de migração. Entre tantos outros, estes ilustram alguns
lugares de ‘desvio’ de normas sedimentadas e internalizadas ao longo da história
instituições dominantes (estatal, nacional, branca, ocidental, cristã, masculina,
qualificada). Por isso mesmo, vale a pena procurar o ponto de onde partem falas
subalternas face a processos violentos ou subtis de dominação, assim como ajuda o
pensamento crítico que procura nomadizar a diferença e a hierarquia, buscando
ecologias de saberes que permitam, de facto, pensar de outra maneira.
A aventura de navegar por entre os lugares inóspitos e inexplorados de uma
linguística em fuga e em deriva por entre línguas embateu, a cada movimento de
sentidos, em muros disciplinares variados: da arte à sociologia, da antropologia à ciência
política, da literatura às versões hegemónicas formais das ciências da linguagem.
Ativista dos saberes linguísticos nas migrações subalternas, veja-se como, 25 anos
depois do artigo em revisitação, a “Sapateia” foi dando lugar ao rap e à Ryanair e se
transformou em meme, circulando pelos telemóveis e plataformas.1 O que diria Jorge
de Sena sobre a sua língua no século XXI? Que diria sobre os novos contornos da
migração, a sua imaginação do centro ou as políticas de falso reconhecimento?
De facto, muito mudou nas décadas que passaram desde a primeira edição do
volume Portugal: um retrato singular. Portugal consolidou a sua posição na União
Europeia, alargada entretanto a 28 membros, tendo-se tornado um portal de
movimentos migratórios para a União, através dela e para fora dela. Após a sua inserção
no Espaço Schengen (1995) e a injeção de fundos da Comissão Europeia para financiar
as grandes obras da época (EXPO-1998, autoestradas e pontes, etc.), por um lado, e,
por outro, em consequência da devastadora crise financeira nos países pós-soviéticos
em 1998, o Estado português começou a enfrentar uma imigração massiva, vinda de
países sem ligações históricas ou coloniais com Portugal. Neste processo, o lugar
semiperiférico de Portugal no sistema mundial ficou reforçado ainda mais: o país
continuou posicionado na semiperiferia da economia mundial, empurrando a população
portuguesa para emigração, ainda que o mesmo estado da economia nacional, como
se do centro se tratasse, atraísse imigração nova, vinda da Europa de Leste. Essa
imigração representou um desafio substancial – ainda não enfrentado até à data – para
o Estado-como-imaginação-do-centro:2 embora fossem economicamente vulneráveis,

1

Ver, a título de exemplo, o rapper Sandro G em https://www.facebook.com/pg/sandrogmusic/about/,
https://www.youtube.com/watch?v=opL5VjRhkNc&list=RDCMCaz1b7A4s&index=18 .
2 Segundo Boaventura de Sousa Santos, o Estado-como-imaginação-do-centro tem três dimensões:
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os novos imigrantes eram profissionais qualificados (Baganha et al., 2004), que traziam
toda uma história de socialização cultural e escolar na URSS e nos países póssoviéticos, com padrões diferentes de grupos imigrantes anteriores.
Apesar de inteiramente heterogénea e complexa, a socialização cultural e escolar
desta população tinha como um dos seus sustentáculos uma hierarquia de culturas em
que a língua russa era discursivamente instrumentalizada como central. Na URSS, a
língua russa era considerada língua de ciência, de administração, de política e de
“comunicação intercultural”, ou língua “supraétnica” (Pavlenko, 2008). As línguas ditas
“titulares”3 estavam associadas às humanidades, à literatura e ao folclore (Alpatov,
1997), sendo que as línguas minoritárias dependiam do apoio das autoridades regionais
e locais. Neste contexto, e independentemente do onde se encontrassem no território
da URSS, os falantes de russo podiam continuar a ser monolingues; os falantes das
línguas titulares deviam ser bilingues; e os falantes de línguas minoritárias eram
obrigados a ser bilingues ou multilingues (Pavlenko, 2008: 8). A independência dos
estados pós-soviéticos levou 25,3 milhões de russos (ibidem: 9) a ficar fora do território
da Rússia (a chamada “beached diaspora”, ver Laitin, 1998: 29) e muitos deles migraram
para a Rússia e para a Europa.
A vinda dos novos imigrantes para Portugal acionou, deste modo, uma tensão
discursiva entre a perceção da centralidade da economia portuguesa para o sustento
das suas famílias e o questionamento da centralidade (no mundo) da cultura portuguesa
– tal como acontecia com os emigrantes portugueses nos EUA, ao tempo da pesquisa
do artigo “Literatura e emigração”. Entre os imigrantes pós-soviéticos, o mecanismo de
construção da dimensão simbólica da imaginação do centro construída pelo Estado
português acabou por ser apropriado para a língua russa (e de certa forma, para as
outras línguas faladas em contexto familiar). Concordando com Capinha em que a
língua constitui “por excelência, um espaço em que se processa o confronto entre as
duas culturas” (1993: 517), é importante também focar a nossa atenção naquele espaço
onde todas as dimensões da imaginação do centro se tocam, isto é, o espaço das
políticas linguísticas que o Estado português emitiu na sequência da nova vaga de
imigração.
Ao formular decisões sobre as línguas em uso, ao monitorizar e regular os seus
espaços e as suas formas de ação e ao identificar os atores considerados legítimos
(Hornberger, 2002; Shohamy, 2006), as políticas linguísticas atuam sobre as três
dimensões do Estado-como-imaginação-do-centro. Elas operam sobre a dimensão

simbólica, económica e política (Santos, 1993: 49).
3 “Titulares” são línguas oficiais da determinada república soviética. Em algumas das repúblicas, a língua
titular não refletia necessariamente a composição étnica maioritária da república.
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simbólica, pois reciclam, providenciam, tornam salientes e perpetuam determinados
discursos, ao mesmo tempo que invisibilizam e marginalizam outros. Elas influenciam a
dimensão política, pois acabam por categorizar os mais variados grupos de pessoas ao
longo do seu percurso de acesso legal à residência e à cidadania, construindo trilhos e
canais, bloqueios e filtros. Por fim, elas têm impacto na dimensão económica, pois
regulamentam e monitorizam as trocas e os mecanismos de acesso à formação
profissional e ao emprego. Neste sentido, as políticas linguísticas constituem um nexo
de práticas e de discursos, um “dispositivo”, como dizia Foucault (2000),4 um campo de
ação política, que determina, como parte da Europa, todas as esferas de vida dos novos
migrantes em Portugal. Diremos, pois, que a cada Sul o seu Norte, a cada Norte o seu
Sul (Baganha, 2001).
Alerta-nos Baganha (ibidem) para o facto de as divisões entre Norte e Sul não serem
apenas

socialmente

construídas,

mas

também

mutuamente

dependentes

e

interpenetráveis. O mesmo pode ser dito, nas sociedades globais, sobre o eixo LesteOcidente (Este-Oeste) e a divisão entre a periferia e o centro. As suas relações são
cada vez mais fluidas e complexas, e não podem ser vistas como dicotomias. Ainda em
1993, em “Literatura e emigração”, afirmava-se que a língua portuguesa funcionava
como centro em relação às ex-colónias (Capinha, 1993: 520). Pois bem, perante o
volume crescente da imigração pós-soviética, o Estado português, na sua imaginação
de centro, começou, primeiro, por reciclar as medidas políticas que já havia aplicado, na
década de 1980, às populações vindas das antigas colónias. Tentou, assim, aplicar à
nova realidade as medidas dos chamados Territórios Educativos de Intervenção
Prioritária, que tinham sido orientadas para comunidades locais, muitas vezes com base
em diagnósticos realizados pelos estabelecimentos de ensino – os quais se apoiavam
em “preconceitos e estereótipos misturando situações reais com juízos de valor
duvidosos e, até, preconceitos racistas” (Ferreira e Teixeira, 2010: 347).
A primeira resposta da sociedade civil pensada com base nas necessidades
específicas dos novos migrantes veio da Igreja Católica, que providenciou o apoio na
aprendizagem da língua portuguesa e na inserção profissional. Essas medidas foram
gradualmente centralizadas através das metas de edições consecutivas do Plano
Interministerial para a Integração da população migrante, em que as quatro áreas
prioritárias de intervenção (educação, cultura, qualificação profissional e formação)
tinham o domínio da língua portuguesa subjacente. Quando falavam da “língua”, no

O dispositivo circunscreve um conjunto decididamente heterogéneo “que engloba discursos, instituições,
organizações arquitetónicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas” (Foucault, 2000: 244).
4
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singular, esses documentos referiam-se à língua portuguesa; a formulação “as línguas”
referia-se a todas as outras.
A centralidade da língua portuguesa mantém-se na última edição do chamado Plano
Estratégico para as Migrações 2015-2020 (PEM), no qual o uso da expressão “a língua”
se refere ao português, definindo quatro metas específicas dedicadas ao ensino e
promoção da Língua Portuguesa como parte da estratégia para as migrações. Na
educação formal básica e secundária, a estratégia centralizadora consiste na
implementação do modelo de imersão linguística e na construção de um novo
“dispositivo” – são essas as orientações pedagógicas do Português como Língua NãoMaterna (Leiria et al., 2005), que vieram a ser reforçadas no PEM 2015-2020. No âmbito
deste modelo, diferentes línguas faladas por migrantes são sujeitas a um diagnóstico
destinado a identificar os erros mais comuns no processo de ensino/aprendizagem de
português pelos seus falantes. Esse diagnóstico deu origem a uma classificação das
línguas face à sua distância do português europeu. Ora, o impacto político desta medida
é bastante complexo. Em primeiro lugar, alerta para a diversidade de percursos
escolares e familiares que têm o português europeu como componente estruturador,
face aos repertórios de lusodescendentes, de estudantes-falantes do português do
Brasil, de crioulos de base lexical portuguesa e de línguas africanas. Permite, assim,
diversificar a resposta pedagógica e levá-la ao encontro das necessidades específicas
destas populações – ao mesmo tempo que reforça o papel central da língua portuguesa,
tornando evidente a distribuição do poder social. Em segundo lugar, o modelo de
Português como Língua Não-Materna arruma na mesma categoria todos os recursos
linguísticos de falantes de línguas “distantes”, desde o mandarim até ao russo, em que
todas se passam a definir em relação a essa distância. As diferenças entre os grupos
de falantes dentro dessa categoria (Português como Língua Não-Materna) ficam
invisibilizadas e ignoradas, daí resultando um falso reconhecimento de representação
cultural.
Assim, em consequência da migração oriunda de países sem ligações históricas,
criou-se na sociedade portuguesa uma hierarquia na distribuição do multilinguismo a
partir da centralidade da língua portuguesa, sustentada pelos instrumentos legais de
acesso à educação, ao emprego e à formação profissional, à residência permanente e
à cidadania. Nesta hierarquia, a língua russa tem estatuto de língua migratória e de
língua de herança, enquanto manteve e reforçou, à escala5 do ensino superior em
Portugal, o estatuto oficial de língua moderna. Visto assim, o russo adquire em

Entendemos por “escala” um determinado enquadramento espácio-temporal em interação com outros
enquadramentos. Neste sentido, o enfoque recai sobre o movimento e o tipo de relação entre os
enquadramentos (Blommaert, 2010: 5).
5
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simultâneo um estatuto de língua moderna e “não-moderna” – ou seja, funcionando em
duas escalas espácio-temporais diferentes num mesmo lugar, assim contestando a
centralidade simbólica da língua portuguesa. De facto, a centralidade do português é
questionada numa escala global e no sistema-mundo, onde a língua portuguesa tem,
ainda de acordo com toda a investigação realizada e apresentada em Portugal: um
retrato singular, um estatuto semiperiférico. A língua portuguesa posiciona-se
discursivamente como uma língua moderna e como uma língua de herança (Flores e
Melo-Pfeifer, 2014), neste caso, uma língua migratória.
A partir deste momento na história, ambas as línguas – russa e portuguesa – ou
melhor, os grupos de recursos linguísticos nessas línguas interagem, reinventando-se
e reposicionando-se em relação uma à outra (bem como em relação às outras línguas),
dando origem a novos campos de ação social e política, e tornam evidente a
policentricidade da dimensão simbólica6 em que o Estado português e o Estado russo
tentam imaginar a sua centralidade. A falta de reconhecimento da fluidez e
complexidade espácio-temporal, em termos de escalas de avaliação do seu estatuto,
tem efeitos políticos e económicos para vários grupos na sociedade, incluindo aqueles
que falam outras línguas para além do português. Todo e qualquer aspeto da migração
(sazonal, laboral, forçada, política, lifestyle) tem um valor simbólico associado a
ideologias linguísticas, o que resulta na marginalização ou fortalecimento da posição de
falantes em mobilidade conforme a sociedade de acolhimento.
Os campos emergentes de ação social e política ancoram-se em processos de
resistência à periferização das línguas eslavas e resultam das diferenças de
posicionamento destas línguas na distribuição multilingue da sociedade portuguesa.
Dada a imensa complexidade destes processos em contextos multilingues migratórios,
é difícil comparar, de forma direta, a resistência à periferização da língua russa pela
migração pós-soviética em Portugal7 com os processos de resistência individual e
coletiva resultantes da periferização da língua portuguesa nas comunidades de
emigrantes portugueses nos Estados Unidos. Ambos, porém, levam à criação de
espaços linguísticos que disputam a centralidade simbólica da língua dominante,
manifesta na criação de prestígio alternativo legitimado por grandes narrativas
históricas, conhecimentos naturais e modelos pedagógicos. A criação de espaços
alternativos de escolarização é disso exemplo, e surge, em vários pontos, num espectro
de formalização de ensino, desde os espaços informais geridos pelos pais migrantes,

6

Para ler mais sobre escalas e policentricidade dos valores do português no espaço europeu, ver Keating
e Solovova, 2011; Keating et al., 2013; Keating et al., 2015.
7 Solovova acompanhou os processos de resistência à periferização da língua russa em Portugal, no âmbito
de uma etnografia linguística longitudinal (2005-2012) de uma escola informal organizada por migrantes de
Leste europeu (cf. Keating e Solovova, 2011; Keating et al., 2013; Keating et al., 2015).

111

Graça Capinha, Clara Keating, Elsa Lechner, Olga Solovova

até aos espaços de certificação atribuída pelos ministérios de educação dos países de
origem. Na diáspora portuguesa, estes espaços surgiram a partir da década de 1960,
tendo obtido apoio das autoridades locais e comunitárias, já na década seguinte, e
começando a beneficiar do apoio do governo português em 1976 (Keating et al., 2013;
Keating et al., 2015). “Literatura e emigração” refere os jornais da diáspora e a escola
de ensino de português na Casa da Saudade, já antes de 1993 (Capinha, 1993: 527).
Assim, também na comunidade portuguesa de New Bedford, a língua é vista como
“principal guardiã dos valores e o espaço em que se processa o confronto entre as duas
culturas” (ibidem: 517), e o campo de ação de resistência situa-se na memória dos
tempos em que a língua e a cultura eram o centro (ibidem: 521).
Nas últimas décadas, também o Estado russo e os Estados de alguns países póssoviéticos abriram caminho a essa resistência, tendo legislado a provisão de apoio
oficial às atividades de ensino e de promoção de línguas e de culturas das comunidades
emigradas aos seus filhos. Em primeiro lugar, o Estado russo declarou a Federação
Russa como sucessora legal da URSS. Os textos emitidos pela agência governamental,
que coordena e distribui esse apoio (Russky Mir [Mundo Russo]), são dirigidos a “filhos
de compatriotas a viver no estrangeiro” (Lei Federal 24/05/1999) e permeados pelos
discursos da herança cultural e linguística. A definição de “compatriota” nesta lei
fundamenta-se em dois critérios: a evidência de cidadania no império russo, na URSS
ou na Federação Russa; e a “autoidentificação de ligação cultural, mental e legal com a
Federação Russa” (ibidem). A língua russa é considerada uma expressão importante
desta “ligação” e uma componente essencial da herança que serve para construir a
comunidade. Essa comunidade é então imaginada através de duas estratégias:
anunciar a continuidade entre os organismos tão distintos como um império, uma união
de repúblicas socialistas e uma federação; e assumir o controlo sobre os discursos de
herança, selecionando determinadas narrativas em detrimento de outras.
A construção de uma comunidade de compatriotas com base nestes critérios – para
promover o ensino de russo como língua de herança – tem um efeito homogeneizador
sobre as pessoas e os grupos envolvidos, pois os conceitos de compatriota e de
comunidade aplicam-se sem qualquer reflexão crítica sobre as relações de poder que
atuam dentro da comunidade construída, ou sobre ela. Ao mesmo tempo, por
envolverem o lado emocional, os conceitos de “comunidade” e de “herança” estão
carregados de valor ideológico, sendo este utilizado para exercitar o controlo e para
definir a autoridade (Crooke, 2010: 27). Neste processo, criam-se discursos poderosos
de solidariedade, que silenciam e que invisibilizam a diferença. Waterton e Smith (2010:
9) descrevem este processo da maneira seguinte: “Ele branqueia a desarmonia, o poder
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e a marginalidade, assim aumentando o falso reconhecimento. Ao fazê-lo, legitimam-se
algumas versões do que é herança, enquanto outras são desacreditadas”.8
As ideias de comunidade e da sua herança implicam uma relação com o passado.
Ao assumir, sem qualquer reflexão crítica sobre o passado imperial, a continuidade entre
o império russo, a União Soviética e a Federação Russa, os discursos sobre a herança
linguística e cultural, proferidos pela agência governamental Russky Mir, fossilizam essa
relação e situam-na nas políticas de língua imperial. Por falta da reflexão crítica sobre o
seu passado e em consequência da crise política na Ucrânia, a questão linguística ficou
politizada dentro da “dita” comunidade de compatriotas: se, antes da crise, havia aulas
de língua ucraniana em escolas de fim de semana (“escolas russas”) apoiadas pela
agência governamental Russky Mir, depois da crise, formaram-se escolas ucranianas
em separado. Qualquer projeto sobre herança linguístico-cultural que surja da
comunidade é contestado devido às suas implicações políticas. Os pais migrantes, que
não concordam com os discursos da agência quanto à construção da herança cultural
e linguística, retiram os filhos das escolas e procuram formas alternativas, ainda mais
marginalizadas, de providenciar a socialização cultural (ensino em casa e à distância).
Ou seja, a memória da língua russa como centro fica ativada enquanto ação de
resistência à sua periferização e cria um espaço consolidado para o seu
ensino/promoção. Ao mesmo tempo, para muitos migrantes dos países pós-soviéticos,
a opção política dos respetivos governos rumo a discursos de língua de herança
significa legitimar, de certa forma, a distribuição de poder no âmbito da política
linguística de Português como Língua Não-Materna no ensino formal: uma língua
central, designada como “a língua”, ocupa todo o espaço por ela habitado. As línguas
outras – “as línguas” dos migrantes – segundo essa política, pertencem ao espaço da
comunidade de compatriotas, que se situam no contexto familiar e de recreio.
Harvey (2001) traça uma ligação entre o surgimento do conceito de herança, na
segunda metade do século XX, e o aparecimento da economia pós-moderna. Em tempos
de globalização, a cultura e a língua (ou melhor, determinados recursos culturais e
linguísticos associados ao poder) tornam-se mercadoria (Appadurai, 1986). Nos anos
recentes, o Estado russo e o Estado português começaram a falar do valor económico
das respetivas línguas (cf. Instituto Internacional da Língua Portuguesa, Russky Mir).
Este discurso já está a ter um impacto sobre as respetivas línguas de herança, que
passarão a ter (ou já têm, de forma implícita) um valor economicamente expresso – algo
já referido em “Literatura e emigração”. Com o conceito de língua de herança, a

No texto original: “It washes over disharmony, power and marginality, thereby heightening misrecognition.
In so doing, some understandings of heritage are legitimised, while other nuances are discredited” (Waterton
e Smith, 2010: 9).
8
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distribuição desigual de poder é institucionalizada. Dado o seu valor económico, essa
falta de justiça social terá efeitos concretos sobre a vida e o bem-estar dos seus falantes,
não só na dimensão simbólica, mas também na dimensão económica – isso mesmo
parecia comprovar-se, já em 1993, no contexto da emigração portuguesa em solo
norte-americano. Avisam Waterton e Smith (2010), inspiradas no modelo de
reconhecimento de Nancy Fraser (2008): um falso reconhecimento da comunidade e da
sua herança nos discursos institucionais leva à deturpação da sua imagem na sociedade
e, assim, a uma representação política inadequada. Também por causa deste falso
reconhecimento, a condição migratória das comunidades discutidas levará a uma
distribuição injusta de recursos económicos.
Neste sentido, e apesar de ter em vista a criação de mecanismos de integração
social dos migrantes, as políticas linguísticas acionadas pelos dois Estados na sua
imaginação do centro (isto é o Português como Língua Não-Materna e o apoio ao ensino
de língua russa para os filhos de compatriotas) acabam por agravar a injustiça.
Promovendo uma visão estereotipada (e agora institucionalizada) das comunidades e
dos seus valores, estas políticas representam de forma errada os grupos em causa.
Uma vez que provêm de organismos estatais, estes discursos são perpetuados pelas
autoridades e pelos peritos institucionais, políticos e académicos. Desta forma, os
migrantes continuam a ser mal representados, marginalizados, economicamente
discriminados e representados de forma politicamente falsa nas sociedades de
acolhimento. Esse é o perigo político de descrever comunidades, os recursos
linguísticos e culturais a elas associados (incluindo a comunidade portuguesa e a língua
portuguesa) de forma singular – no sentido gramatical do termo. Observando
construções discursivas formuladas no âmbito de políticas linguísticas em termos de
socialização escolar (Português Língua Não-Materna), emitidas na sequência de uma
migração recente de novos grupos, há que sublinhar a necessidade de reconhecer de
facto a policentricidade perante o sistema-mundo global.
Partindo do capítulo revisitado e a título de comparação, percebe-se agora como é
necessário rever os mecanismos de resistência através da língua nos discursos de
“russo para filhos de compatriotas”, assim como assinalar os efeitos políticos
devastadores de uma aplicação acrítica do conceito de herança linguística e cultural. De
acordo com Harvey (2001: 326, 329), o caminho para resolução do problema da
agravada injustiça social poderá passar por libertar o conceito de herança das rédeas
da essencialização e da fossilização, ancorada em comunidades supostamente
estanques e homogéneas. Se assim não acontecer, continuaremos a reproduzir a
fixidez dos estados-nação e a unilateralidade do espaço-tempo, onde o espaço se traça
numa linha só, desde o contexto familiar, comunitário, migratório e do país de
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acolhimento para um sistema-mundo, sem nos determos nos pontos de interligação. O
olhar persiste fixo na tradição e na memória do passado, em detrimento de uma projeção
para o futuro – sem pensar na dimensão cíclica, na reciclagem e na recorrência, em que
a voz de outras (novas) gerações não é tida em conta. O resultante agravamento da
injustiça social, que provém dessa fixidez e da linearidade, tem em vista reforçar a
imobilidade de alguns (os migrantes dos países em desenvolvimento), ao mesmo tempo
que os outros (os cidadãos dos países ditos desenvolvidos) beneficiam de um número
acrescido de mecanismos para uma maior mobilidade (Urry, 2007: 11). Emitidas a partir
dos estados-nação, esse tipo de construções discursivas pertence ao passado, pois não
tem em conta o impacto, nas sociedades, da mobilidade e da diversidade intensas, nem
o impacto das novas tecnologias na construção da herança e da comunidade.
Seria interessante voltar, 25 anos volvidos, ao campo em que a observação de
“Literatura e emigração” foi feita e tentar perceber como esses fatores operam agora.
Poderemos associar a herança e a comunidade à agência e à ação humana, situandoas nos processos sociais, nos interesses políticos e nas experiências vividas pelas
comunidades locais concretas? Desta forma, a herança passa a ser um processo e não
um resultado, em que a voz de novas gerações também é ouvida e incluída na sua
construção (no “fazer”, poiein, que é raiz de toda a poesia). E por ser um processo
construído ao longo da história – um espaço de negociação discursiva –, torna-se
importante reconhecer a importância de um olhar atento, etnográfico e colaborativo,
participativo e transformador. Deste ponto de vista, Portugal, enquanto país de
emigração e imigração, torna-se cada vez mais singular – em todos os sentidos da
palavra, menos no gramatical.
Foi talvez essa singularidade, também com toda a diversidade de identificações
locais e quase nunca nacionais (apenas quando face a processos de discriminação),
que primeiro apelou à curiosidade de uma estudiosa da literatura habituada a lidar com
a literatura e a cultura no suporte único dos livros. Jorge de Sena foi o começo do seu
projeto, mas este rapidamente passou para o fim perante a complexidade das dinâmicas
linguísticas e/ou literárias da construção identitária em que aculturação e resistência
cultural produziam uma tessitura da emigração portuguesa em que se via envolvida de
forma inesperada. As hierarquias das línguas, entre o inglês e o português, mas também
em meio do chamado portinglês, faziam de toda a performatividade criativa da língua
um novo espaço de exploração literária em que a batalha ideológica se revelava num
processo permanente: um espaço permeado por contradições e ambivalências que
obrigavam a rever muitos saberes e a permitir que outros, novos, contrassaberes,
emergissem.

115

Graça Capinha, Clara Keating, Elsa Lechner, Olga Solovova

Entender a literatura também como espaço de sobrevivência de um “eu” a fazer-se
exigia um outro tipo de observação, um olhar interdisciplinar que estivesse, também ele,
num espaço de fronteira – no sentido de borderland, que, enquanto americanista, a
autora bem conhecia, mas que agora se revelava como novo e útil instrumento para
outras observações, como este próprio texto bem demonstra. A aprendizagem da
cidadania tornou-se um dever de observação e de reflexão sobre linguagem e poder –
e toda a forma de entender a investigação literária e/ou a literatura se transformou.9
Como também se transformou o modo de lidar com outras áreas disciplinares, tornando
absolutamente necessário exigir, de uma forma ou de outra, esse olhar e essa reflexão
sobre a linguagem no âmbito das outras ciências que sobre a cidadania, as identidades,
os direitos humanos ou a justiça se debrucem.
Com um pouco de imodéstia, talvez esse trabalho, realizado no final da década de
1980 e publicado no início da década de 1990, tenha tido algo de pioneiro,10 decerto na
forma como a escrita literária da emigração portuguesa começou a ser encarada de
modo bem diferente – ou, até, simplesmente, começou apenas a ser encarada. Afinal,
as primeiras apresentações públicas do trabalho tiveram, em Portugal, uma receção
entre o horror, o espanto e o humor (porque “aquilo não é literatura”, “mas aquela ‘gente’
sabe lá escrever!”, ou “mas até há coisas interessantes!” e “que engraçados, esses
versos do Zé da Chica!”).
Trabalhos posteriores parecem comprovar que se tratou de um começo, remetendo
para o pequeno ensaio “Literatura e emigração” como esse quase primeiro passo no
espaço académico português. E “quase” porque, em rigor, havia já, fora de Portugal e
ligado a outros espaços académicos, outros trabalhos que começavam a olhar para esta
forma de literatura e que agora incluíam a referência ao pequeno capítulo de Portugal,
um retrato singular (cf. por exemplo, Onésimo Teotónio de Almeida, 1998 e 2018). Mas
também de relevar é o facto de o ensaio parecer ter aberto as portas a um tipo de estudo
literário e linguístico que avança por questões outras aí inicialmente enunciadas e, talvez
por isso, para ele as remetendo posteriormente — como a das identidades, a das
relações entre línguas, a das desigualdades resultantes de realidades económicas e
políticas em que a emigração se faz uma espécie de microcosmos da observação,
capaz de apontar para as diferentes variáveis a nível macro (veja-se, por exemplo, o
trabalho de Isabelle Simões-Marques, 2011, 2012 e 2018; teses de doutoramento, como
as de Martina Matozzi, 2016; ou o trabalho de Ana Paula Coutinho Mendes, 2003 e 2009
– trabalhos entre outros, em que também se contam os das autoras deste texto).
9

Por exemplo, na forma como é possível pensar a poesia dos emigrantes portugueses a partir de uma
comparação com alguma poesia de vanguarda norte-americana (Capinha, 2001).
10 Um pouco anedótico, certamente, será o facto de Homi Bhabha ter falado de inbetweenness (Bhabha,
1994) um ano depois de “Literatura e emigração” ter já falado dessa cultura “entre”.
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No Brasil, logo em 1994 e 1995, a dar início a um projeto de índole comparativa
(Capinha, 1997 e 2000), ao chegar, respetivamente, às Universidades de São Paulo e
de Campinas e, depois, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a surpresa não podia
ter sido maior: estudantes e professores já conheciam o pequeno ensaio e muitos foram
os convites à sua autora para palestras e participação em seminários de estudos pósgraduados; o mesmo acontecendo para várias outras colaborações, algumas já
anteriormente iniciadas, como aconteceu com Bela Feldman-Bianco (1992 e 1993) ou,
já mais recentemente e por solicitação do autor, com Alfredo Bosi (Capinha, 2014), para
referir apenas dois exemplos.
Ainda que apenas enunciada em “Literatura e emigração”, a problemática à volta
das mulheres da emigração esteve presente no estudo conjunto que de imediato se
seguiu: o projecto de Capinha e Keating, Emigração e identidade (JNICT/CES, 1997),
que haveria de se ver continuado na investigação para um doutoramento a que já se fez
referência, realizada por Keating, sobre mulheres emigrantes em Londres. Também
Capinha (1998) haveria de dar continuidade ao trabalho iniciado com um outro texto já
especificamente dedicado a mulheres poetas emigrantes, mas outros trabalhos sobre
mulheres e emigração remetem para “Literatura e emigração”, como é o caso, na
publicação e-cadernos CES, de Clara Moura Lourenço, sobre testemunhos de mulheres
emigrantes, desta feita, em França (Lourenço, 2008).
Quanto às mulheres poetas que “Literatura e emigração” tratou, talvez o destaque
tenha de recair sobre Elizabeth Figueiredo, que continua a publicar em algumas revistas
e antologias de poesia, colaborando no blogue “Comunidades”, da RTP Açores. É hoje
casada com Darrell Kastin, músico e escritor, também de origem açoriana. Visita de vez
em quando o seu país de origem e fez recentemente uma breve leitura da sua poesia
na Universidade de Coimbra, ao lado do marido, que é hoje um dos nomes mais
reconhecidos no mundo da literatura luso-americana. Autores não-tratados em
“Literatura e emigração”, não sendo poetas e não tendo ainda obra visível em 1993,
Darrell Kastin e Katherine Vaz (sem dúvida, a ficcionista lusodescendente mais
reconhecida nos EUA, mas cujo primeiro romance, Saudade, só veio a lume em 1994)
escrevem em inglês e fazem hoje parte desse cânone maior da literatura étnica e
multiculturalista norte-americana.11 Ambos os autores são já hoje igualmente tratados

11

Autor de contos e romances passados nos Açores, Kastin foi diversas vezes premiado: The Undiscovered
Island (2009) – Silver IPPY Independent Publisher's Award for Multicultural Fiction de 2010; The Conjurer
and other Azorean Tales (2012) – USA Best Book Award for Multicultural Fiction e Global Ebook Award
Silver Medal for both Short Stories/Fiction and Fiction/Multicultural, ambos de 2014.
Katherine Vaz recebeu, entre muitos outros prémios, o Drue Heinz Literature Prize 1997, por Fado and
Other Stories (1997); e o Prairie Schooner Book Prize 2007, por Our Lady of the Artichokes and Other
Portuguese-American Stories (2008).
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pela crítica portuguesa e ensinados no âmbito dos estudos literários em Portugal – mas
o reconhecimento pelo cânone norte-americano não será certamente alheio a este facto.
Quanto a Teixeira de Medeiros, o velho poeta da tradição oral, faleceu em 1995,
não sem antes voltar a visitar a sua terra natal, a ilha de São Miguel, tendo sido
justamente homenageado, quer nos Açores, quer em Fall River, cidade onde residiu até
ao fim dos seus dias. Na geração mais nova, continuando a sua sempre intensa
atividade literária, destacamos José Brites, que, além de à poesia e à ficção, se tem
também dedicado, em anos mais recentes, à recolha da poesia da tradição oral no
espaço da diáspora (Brites, 2000).
Apesar de as vozes de alguns destes autores e destas autoras serem hoje um pouco
mais audíveis, a verdade é que o campo literário português continua a estar bastante
fechado para manifestações literárias e para vivências de uma portugalidade outra.
Estas são, contudo, vozes extremamente enriquecidas e enriquecedoras de um espaço
interidentitário, sempre em processo complexo e sempre inacabado. Houve melhorias,
mas, claramente, isso ainda não é suficiente para incluir e visibilizar essa outra
dimensão da literatura portuguesa.
Enfim, desde 1993, muitos foram os diálogos encetados e uma enorme diversidade
de perspetivas se tem vindo a construir à volta da emigração portuguesa, mas também
da imigração para Portugal – como também a investigação de Solovova e de Lechner
deixa claro. A ironia é que, em 1988, data em que se iniciou a pesquisa que deu origem
ao ensaio aqui revisitado, a sua ingénua autora estava longe de imaginar que o que
considerava um tema tão marginal quanto o da literatura da emigração portuguesa e o
da própria emigração, em geral (além do que já era o trabalho sobre estudos
demográficos ou da área da sociologia do trabalho e do direito), haveria de se constituir
como um dos temas mais prementes e fundamentais para o entendimento de um mundo
em que, nunca como hoje, a transnacionalização do mercado de trabalho e as tragédias
da fome e da guerra – provocadas pelas, ditas, economias do “centro” – se fazem sentir.
Observar de forma crítica a construção dos discursos ideológicos que subjazem a esta
ordem do real – observar esse “fazer” (poiesis) que dá origem a todas as representações
socialmente construídas, ou seja, que dá origem àquilo a que chamamos “real” – é
observar o político na sua raiz. É essa reflexão sobre o poder da linguagem que, como
começámos

por

afirmar,

se

torna

inevitável

ao

estudar

a

vivência

da

emigração/imigração, como bem se comprova nas várias áreas científicas que
prestaram atenção àquele pequeno ensaio de 1993, ou que, mesmo sem o conhecerem,
partilharam/partilham algumas das suas linhas e estratégias de pesquisa.
No contexto da emigração/imigração, trata-se, sempre, de encontrar estratégias de
sobrevivência por entre a complexidade de hierarquias de natureza vária que se jogam
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e se confrontam nos vários campos. Mas trata-se, sempre, de encontrar as novas
metáforas com que se terá de viver, sabendo que essas metáforas nunca serão
definitivas e, assim sendo, nunca funcionarão como um produto totalizado e com valor
de mercado. Trata-se, afinal e tão só, de participar no processo em que, como um
daqueles poetas de “Literatura e emigração” já sabia, haverá sempre que aprender “a
dizer-se outra vez”.
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RETRATO DE UM PORTUGAL MIGRANTE: A EVOLUÇÃO DA EMIGRAÇÃO, DA IMIGRAÇÃO E DO
SEU ESTUDO NOS ÚLTIMOS 40 ANOS

Resumo: Há 40 anos, Portugal era um país de emigração que tinha alguns imigrantes.
Hoje é um país de migrações. Entre o retorno ou repatriamento de muitos nacionais
portugueses e o acolhimento de centenas de milhares de estrangeiros, a demografia
nacional ganhou diversidade e complexidade. Sem a imigração seríamos menos, mais
pobres e mais velhos. Após o anunciado fim da emigração, constatamos que
atravessámos vários ciclos de emigração e retorno, mas que nunca os fluxos de saída
deixaram de ter consequências sociais e sociológicas. Afinal, a emigração é mais
estrutural do que pensáramos. A dinâmica e diversidade das origens dos migrantes para
Portugal, mas também a geografia múltipla dos destinos dos emigrantes portugueses,
representam sinais de alteração do posicionamento do país no sistema migratório global.
Portugal (ainda) não é um centro, mas (já) não é periferia (ou talvez o seja para alguns
migrantes). A lei de nacionalidade evoluiu, ao sabor de ideologias mais ou menos
inclusivas e alargou o número de cidadãos que fazem parte da comunidade nacional. Um
país em movimento, pleno de dinâmicas migratórias, é um retrato possível que permite
antever um futuro cheio de desafios de integração e de gestão da diversidade.
Palavras-chave: emigração, fronteiras, imigração, integração, sistemas migratórios.

PORTRAIT OF A MIGRANT PORTUGAL: THE EVOLUTION OF EMIGRATION, IMMIGRATION AND
MIGRATION STUDIES IN THE PAST 40 YEARS
Abstract: Forty years ago, Portugal was a country of emigration that had some immigrants.
Today it is a country of migrations. Between the return or repatriation of many Portuguese
nationals and the reception of hundreds of thousands of foreigners, national demography
gained diversity and complexity. Without immigration, we would be numerically less, and
we will be poorer and older. After the announced end of emigration, we have gone through
several cycles of emigration and return. Migratory outflows have never ceased to have
social and sociological consequences. After all, emigration is more structural than we
believed. The dynamics and diversity of the origins of migrants to Portugal, but also the
multiple geography of the destinations of Portuguese emigrants represent the position
change in the global migration system. Portugal is not (yet) a center, but it is (no longer) a
periphery (or perhaps it still is, for some emigrants). Nationality law has evolved alongside
more or less inclusive ideologies, and extended the number of citizens who are a part of
the national community. Portugal is now a country in movement, full of migratory dynamics.
This portrait allows us to foresee a future full of challenges regarding integration and
diversity management.
Keywords: borders and frontiers, emigration, immigration, integration, migration systems.
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INTRODUÇÃO
Os fluxos migratórios, internos ou internacionais, são, hoje como no passado, uma das
principais forças de transformação social em todo o mundo capazes de acentuar,
acelerar ou desacelerar diversos processos de ordem económica, jurídica, política,
social ou cultural (Baganha et al., 2010; Castles, 2005). Também em Portugal é possível
afirmar que as migrações, vistas retrospetivamente, ajudaram a construir o país tal como
o conhecemos hoje. Na verdade, é virtualmente impossível pensar Portugal sem
abordar a emigração e a imigração e a forma como, em conjunto, modelaram a
sociedade portuguesa ao longo do último século.
Há quase duas décadas, num artigo intitulado “Migrações internacionais em
Portugal: o que sabemos e para onde vamos”, Maria Baganha e Pedro Góis realizavam
uma síntese de dados sobre as migrações de e para Portugal e da produção académica
que se tinha realizado sobre este movimento populacional. O objetivo era, mais do que
um estado da arte, estabelecer um indicador que permitisse referenciar o conhecimento
existente, as necessidades e oportunidades sobre as ausências de linhas de
investigação no campo das migrações e o posicionamento do conhecimento sobre
migrações existente em Portugal e sobre Portugal numa lógica de produção global de
conhecimento. Nessa altura, a premência dos movimentos de entrada em Portugal (a
imigração) justificava a maior atenção que esta componente migratória assumiu nos
estudos realizados durante os anos 90. Portugal era, à época, um autodefinido “país de
imigração”, imaginando-se a si próprio como um país que fizera a transição entre a
emigração (que caraterizava um estado de subdesenvolvimento estrutural) e um país
de imigração, um país do centro (Santos, 1993) que abandonava a periferia e se tornava
central. A evolução da emigração após 1973/74 mereceu, à época, uma menor atenção,
justificada quer pela efetiva redução do número dos que saíram do país durante os anos
80 e 90 do século passado (em comparação com os que emigraram nas décadas
anteriores), quer pela aceleração dos movimentos de entrada no país que, juntos,
criavam a ilusão de que o país se tornara num país de imigração.
O início do novo milénio veio, porém, demonstrar que a realidade migratória
portuguesa se caracterizava de forma cada vez mais intensa pela simultaneidade de
fluxos de entrada e de fluxos de saída. A conjugação, complementaridade ou alternância
de fluxos migratórios de entrada e de fluxos migratórios de saída permitiu
(re)caracterizar o país como uma semiperiferia no sistema migratório global (Góis e
Marques, 2009) e conceptualizar a simultaneidade das migrações de (e para) Portugal
como uma constante estrutural coincidente (ou como duas partes de um mesmo todo).
Assim, enquanto os fluxos de entrada dominaram os anos iniciais do século XXI, os
fluxos de saída tornaram-se preponderantes após meados da primeira década. Mas, se
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os fluxos se intercalam, os volumes migratórios acumulados (os stocks) são
coincidentes numa simultaneidade de emigração e imigração em que, ambas,
constroem um Portugal migratório contemporâneo. Para dar conta das alterações
ocorridas na paisagem migratória portuguesa, este artigo sintetiza a evolução da
imigração e da emigração em Portugal a partir de 1980, identificando, ao mesmo tempo,
os temas que têm merecido particular atenção por parte dos investigadores. Adotando
uma estratégia similar à prosseguida por Baganha e Góis no seu artigo de 1998/1999,
no que respeita a uma separação entre fluxos de entrada e fluxos de saída, apresentase, numa primeira parte, a imigração e, numa segunda parte, a emigração. Esta escolha
não implica, contudo, o assumir que se trata de dois fluxos migratórios independentes,
muito pelo contrário, a hipótese em que ambos os autores vêm trabalhando ao longo
dos anos é que a interdependência entre imigração e emigração é uma das
características específicas das migrações portuguesas. A emigração portuguesa, ao
longo dos últimos 20 anos, coexistiu com a entrada de imigrantes em Portugal numa
lógica de complementaridade (demográfica, económica, laboral) que importa sublinhar.
Sem descurar o facto de, em duas décadas, os ciclos migratórios em Portugal terem
passado por várias fases, importa assinalar a estruturalidade do complemento entre
entradas e saídas e o seu contributo para a evolução da sociedade portuguesa. Hoje já
não restam dúvidas que, a partir dos anos 80 do século passado, Portugal assiste à
transformação da sua realidade migratória, a qual passa a ser marcada pela
simultaneidade de fluxos emigratórios e imigratórios (Marques, 2015).1
1. A IMIGRAÇÃO EM PORTUGAL NAS ÚLTIMAS DÉCADAS
A imigração em Portugal constitui uma realidade complexa, multifacetada, diversa,
marcada por diferentes estruturas sociodemográficas, por motivos e processos
migratórios diversos e por variadas formas de perspetivar a integração na sociedade de
acolhimento e o projeto migratório. Entre a perenidade cíclica de uma imigração
sazonal, sectorialmente determinada na agricultura ou no turismo, uma migração
temporária (ainda que de médio prazo), que caracteriza as crescentes migrações de
estudantes e a migração de longa duração típica de migrações laborais – que inclui a
migração familiar e uma integração social de longo termo –, há todo um universo
migratório distinto a abordar. Não é possível pensar a imigração em Portugal a partir de
uma simplificação das suas causas, origens ou características. Na maior parte das
vezes, a imigração em Portugal é o resultado de processos múltiplos, históricos,

1

Retomam-se e desenvolvem-se ideias já avançadas pelos autores noutros locais (Marques, 2008 e 2009;
Góis e Marques, 2009 e 2010; Marques e Góis, 2012). Remete-se o leitor para estas publicações para
aprofundar aspetos não possíveis de serem desenvolvidos em maior extensão neste artigo.

127

Pedro Góis, José Carlos Marques

económicos e sociais, que, sendo de nível macro ou meso, se singularizam na vida dos
migrantes que acolhemos no país.
Durante os anos 80, a população estrangeira a residir em Portugal registou um
aumento significativo, ultrapassando, no final da década, pela primeira vez a centena
de milhar (Tabela I). A evolução positiva da população estrangeira tornou-se mais
intensa ao longo dos anos 90, período em que a taxa de crescimento anual média foi
de 7%2 e a percentagem de estrangeiros na população total passou de 1,1%, em 1990,
para 1,9%, em 1999. O principal contributo para este aumento adveio da entrada de
cidadãos estrangeiros provenientes do continente africano (sobretudo dos PALOP) e do
continente europeu (em particular dos países da União Europeia). Em conjunto, os
imigrantes destes dois continentes representavam 76,6% do total de imigrantes
residentes em território nacional (respetivamente, 46,9% e 29,7%). Entre 1980 e 1999,
observou-se uma alteração na origem geográfica dos imigrantes, com a redução da
proporção de imigrantes europeus e africanos no total de imigrantes3 e com o aumento
importante da percentagem de asiáticos e brasileiros (que passaram de 2% e 7,4%, em
1980, para 4,1% e 10,9%, em 1999). A dinâmica e diversidade das origens dos
migrantes para Portugal representa um primeiro sinal de alteração do posicionamento
do país no sistema migratório global que passa de periferia (na Europa) para “porta de
entrada” no sistema migratório europeu (Góis e Marques, 2011).

2

É necessário referir que o crescimento estatístico registado durante esta década resultou mais de dois
processos de legalização extraordinária que ocorreram em 1992 (Decreto-Lei n.º 212/92 de 12 de outubro)
e 1996 (Lei n.º 17/96 de 24 de maio), do que de uma entrada súbita de novos imigrantes. No decurso destes
dois processos adquiriram um estatuto legal aproximadamente 39 000 (1992) e 35 000 (1996) imigrantes.
Estes dois processos de legalização dirigiram-se especificamente aos imigrantes ilegais oriundos dos
países de língua oficial portuguesa (PALOP e Brasil), ou seja, ambos os processos incluíam disposições
favoráveis particularmente dirigidas a estes grupos (Baganha et al., 2000: 11-12).
3 Esta afirmação apenas é válida quando estes grupos são tomados em conjunto, uma vez que no interior
de cada grupo se verificam diferentes evoluções. Por exemplo, no caso dos imigrantes de um dos Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), é possível constatar a perda de peso relativo dos caboverdianos (que passam de 39,3%, em 1980, para 22,9%, em 1999) e o aumento de todos os restantes
países africanos de língua portuguesa (que, no conjunto, passam de 7,8% para 21,6%).
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TABELA I – População estrangeira em Portugal por continente de origem,
1980-2016

1980

Total de
Imigrantes
58 091

1985

79 594

34 978

7 987

11 567

2 564

22 060

438

1990

107 767

45 255

8 993

17 376

4 154

31 410

579

1995

168 316

79 231

10 853

25 867

6 730

44 867

768

1996

172 912

81 176

10 783

25 733

7 140

47 315

765

1997

175 263

81 717

10 573

25 274

7 192

49 747

760

1998

178 137

83 065

10 247

24 579

7 419

52 060

767

1999

190 896

89 516

10 171

25 818

7 871

56 731

789

2000

207 607

98 754

10 201

27 419

8 721

61 709

803

2001*

350 503

126 702

10 300

53 546 20 963

138 061

931

2002*

286 601

122 352

10 182

42 068 13 043

98 106

850

2003*

259 794

120 694

10 128

35 176 11 839

81 113

844

2004*

264 880

123 149

10 130

34 778 12 331

83 656

836

2005**

296 000

153 334

10 406

35 064 12 418

83 940

838

**

2006

409 185

149 982

10 370

72 230 22 418

153 307

878

2007**

435 736

147 959

10 446

73 146 24 269

179 040

876

2008***

440 277

127 476

3 411

112 656 28 588

167 790

356

2009***

454 191

121 852

3 286

121 874 30 277

176 561

341

2010

445 262

108 671

3 273

124 844 31 252

176 911

321

2011

436 822

105 340

3 057

117 360 33 141

177 608

316

2012

417 042

102 389

3 175

111 577 35 246

164 335

320

2013

398 268

100 845

3 516

96 780 37 805

158 992

324

2014

390 113

98 948

3 553

90 839 42 492

153 936

339

2015

383 759

93 543

3 601

86 127 44 969

155 137

334

2016

392 969

88 157

3 791

85 671 48 563

166 414

360

Ano

América América
Ásia
Europa Outro
do Norte
do Sul
27 748
4 821
6 403 1 153
17 706
260

África

Fontes: 1980-1995: INE – Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas Demográficas e SEF, Estatísticas,
apud Baganha, 1996; 1996-2001: INE, Estatísticas Demográficas, 1996-2001; 2001-2012: SEF,
Estatísticas [http://sefstat.sef.pt/relatorios.aspx]; 2013-2016: INE, População estrangeira com estatuto
legal de residente.
Notas: * Inclui autorizações de residência e autorizações de permanência;
** Inclui autorizações de residência, prorrogações de autorizações de permanência e prorrogações de
vistos de longa duração; *** Inclui autorizações de residência e prorrogações de vistos de longa duração.
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Como aclararam Maria Baganha e colegas, até ao início do século XXI, a presença
de imigrantes em Portugal era escassa e derivava do passado colonial, das relações
históricas e culturais e das relações económicas do país (Baganha et al., 2004b: 24),
como o demonstra o facto de, em 1999, aproximadamente 55% da população
estrangeira legalmente residente em Portugal ter origem num país da comunidade de
países de língua portuguesa (CPLP). As relações de dependência pós-colonial
mantinham-se ainda muito presentes e as migrações eram mais um dos elementos
ilustrativos destas ligações. As redes migratórias, o reagrupamento familiar e a elevada
fecundidade endógena imanente a grupos muito jovens de imigrantes potenciavam o
crescimento da imigração em Portugal sem que a inércia do poder político tivesse uma
estratégia de gestão e governança da imigração. Se a única política de gestão da
imigração parecia ser a política de vistos então, como veremos, ela mostrou ser
particularmente ineficaz (Góis e Marques, 2012).
No início do século XXI regista-se uma mudança nas regiões de proveniência dos
imigrantes. Diversos países da Europa do Leste (em particular a Ucrânia) e o Brasil
passam a ser os principais países de origem dos migrantes para Portugal. Esta
alteração das origens contém igualmente uma alteração do ritmo do fluxo migratório que
ocorre de forma intensa num curto espaço de tempo. Duas situações diferentes quanto
à forma de entrada no país – com visto de curta duração para os imigrantes de leste e
sem necessidade de visto para os migrantes com origem no Brasil – acabam por
coincidir na ausência do necessário visto para o exercício de uma atividade laboral, ou
seja, acabam por constituir um novo conjunto de imigrantes ilegais que supriam
necessidades laborais, estavam integrados no mercado de trabalho, mas careciam de
direitos e de uma política de integração. O Decreto-Lei 4/2001 de 10 de janeiro, através
do seu artigo 55.º, veio regularizar a situação destes imigrantes, concedendo-lhe uma
autorização de permanência para poderem trabalhar no país de forma legal (foram
atribuídas 126 901 autorizações de permanência).4 Estas autorizações foram
concedidas maioritariamente a cidadãos do leste da Europa (56%) e, em particular, a
cidadãos da Ucrânia (36%). Em resultado da atribuição destas autorizações de
permanência, o volume da população estrangeira a residir legalmente em Portugal5

4

O artigo 55.º do Decreto-Lei 4/2001 estabelecia que até à aprovação do relatório contendo a previsão
anual de oportunidades de trabalho e dos sectores de atividade em que as mesmas existem (relatório que
veio a ser aprovado em 30 de novembro de 2001) “e em casos devidamente fundamentados, pode ser
autorizada a permanência a cidadãos estrangeiros que não sejam titulares de visto adequado” e que
reúnam diversas condições, nomeadamente serem titulares de proposta de contrato com informação da
Inspeção-Geral do Trabalho. Aos imigrantes abrangidos por esta disposição foi-lhes concedida uma
autorização de permanência válida por um ano e prorrogável por igual período até ao máximo de 5 anos.
5 Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 4/2001 a população estrangeira legalmente residente passou a
ser constituída por detentores de autorizações de residência e detentores de autorizações de permanência.
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aumentou cerca de 68%, passando de 208 198, em 2000, para 350 503,6 em 2001
(Baganha et al., 2004b: 26). Mais uma vez a visibilidade estatística surge como resultado
de um processo de regularização extraordinária mostrando a lógica reativa das políticas
migratórias portuguesas e a sua subjugação face a lógicas autónomas com origem no
mercado de trabalho nacional. A necessidade de manter salários controlados em
setores como a construção civil e obras públicas, no turismo e nos setores de serviços
não qualificados (e.g., limpezas) implicou um recurso à contratação de mão de obra
migrante. A coincidência temporal de abertura do mercado de trabalho português e de
oferta no mercado de trabalho internacional, a existência de oportunidades de acesso
(via vistos Schengen de curta duração) e a integração do mercado português no plano
de expansão das indústrias migratórias globais implicaram uma alteração estrutural da
imigração em Portugal.
Para além do aumento absoluto e relativo da população estrangeira,7 a entrada de
um grande número de cidadãos ucranianos alterou a hierarquia das três principais
nacionalidades de origem dos imigrantes, tornando-se os imigrantes ucranianos o grupo
mais significativo, seguido pelos brasileiros e pelos cabo-verdianos. No seu conjunto,
estas três nacionalidades representavam 52,6% do total de nacionais de países
terceiros legalmente residentes no território nacional. Numa demostração da alteração
da estrutura migratória refira-se que, quase década e meia após esta primeira vaga,
estes três grupos nacionais continuam a constituir os principais grupos de estrangeiros
presentes legalmente em Portugal, alterando-se, contudo, o peso relativo de cada uma
das nacionalidades. Em 2016, os imigrantes brasileiros representavam 20,2%, os caboverdianos 9,2% e os ucranianos 8,8% do total de estrangeiros presentes no país.
Em síntese, Portugal registou nos últimos 40 anos diferentes movimentos de
entrada que resultam e, simultaneamente, produzem a integração do país em diversos
sistemas migratórios. Durante as primeiras décadas que se seguiram à revolução de
1974, a origem dos imigrantes assentava na constituição e consolidação de um sistema
migratório lusófono, pós-colonial, sendo a maioria dos imigrantes que nesse período
chegavam ao país provenientes de países africanos de língua portuguesa, e na
integração, como país recetor, no sistema migratório europeu. Esta inserção traduziase na presença de fluxos bipolarizados para o país (migrantes pouco qualificados e
migrantes altamente qualificados) e, neste sentido, de uma imigração laboralmente
induzida, mas que se complementava com um processo de crescimento demográfico
natural endógeno e por uma alimentação exógena através de reagrupamento familiar
6

Deste número 126 901 eram autorizações de permanência e 223 602 eram residentes em Portugal (cf.
https://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2008.pdf, consultado a 10.01.2018).
7 Em 2004, a percentagem de população estrangeira com permanência legal/legalmente residente na
população total atingiu o valor máximo de 4,3%.
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ou de uso de redes migratórias de proximidade. O ano 2000 estreia a integração de
Portugal no alargamento do sistema migratório da Europa de Leste que, entretanto, se
estendera aos países do sudoeste europeu (Espanha, Itália ou Grécia). Trata-se de um
sistema que até então não comunicava de forma sustentada e regular com o sistema
migratório europeu e que, em resultado da desintegração da União das Repúblicas
Soviéticas e de variados condicionalismos económicos e políticos (cf. Góis e Marques,
2010), passou a interligar-se com o sistema migratório europeu, alargando, deste modo,
a esfera de ação deste sistema através da sua integração num outro sistema migratório
regional. A concretização do sistema comum de emissão de vistos de Schengen retirou
a capacidade a Portugal de controlar as entradas do país a potenciais migrantes de
países terceiros (o que já acontecia com países com os quais imperava uma política de
isenção de vistos de entrada) e, em certo sentido, internalizou a política de gestão de
fluxos migratórios que, doravante, passará a ser exercida mais pelo mercado de
trabalho em conjugação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (via emissão e
renovação de autorizações de residência), do que pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros através da emissão de vistos de trabalho. Um exemplo prático desta
internalização da política migratória foram as sucessivas regularizações extraordinárias
de imigrantes. Num período de quinze anos (1992-2007) foram aprovados seis
processos de regularização de imigrantes em Portugal – em 1992, 1996, 2001, 2003,
2004 e 2007 – em que a população estrangeira residente no país ganhou visibilidade
estatística (Sampaio, 2017), pese embora a sua presença social e económica se fazer
sentir bem antes destes momentos regularizatórios. A reação do Estado é tanto o
resultado de uma vigilância permissiva da imigração como de, com Schengen, os
processos de regularização intraterritoriais serem um recurso nacional de última
geração para um processo de cedência de soberania para a esfera europeia que vem
acontecendo ao longo do tempo. Por outro lado, o aumento do número de estrangeiros
que acederam à nacionalidade portuguesa após a alteração legal de 2007, contribuiu
para o desaparecimento estatístico de muitos imigrantes em Portugal. No primeiro
quinquênio de aplicação da nova Lei de Nacionalidade, entre 2007 e 2012, o número de
cidadãos a quem foi concedida a nacionalidade portuguesa atingiu 223 231 (Oliveira e
Gomes, 2014).
Desde meados da década passada, e em especial após a crise económica de 2008,
Portugal assistiu a uma alteração do total e dos perfis de imigrantes e/ou de estrangeiros
residentes. Se até meados da década passada as principais razões de entrada ou de
solicitação de entrada no país, eram, como explicámos, laboralmente induzidas (e,
sobretudo, para o exercício de uma atividade profissional subordinada), nos últimos
anos os fluxos de entrada passaram a estar associados principalmente ao estudo (no
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ensino superior) (SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 2012) e ao
reagrupamento familiar (Marques et al., 2014). Sem prejuízo de sinais recentes poderem
indiciar um novo ciclo de entradas de imigrantes para o exercício de atividades
profissionais subordinadas (estimulado por uma aceleração da economia) há que
salientar o aparecimento de novos perfis migratórios induzidos por uma nova estrutura
fiscal para residentes não habituais em vigor desde 2009.8 Estes estrangeiros residentes
em Portugal (não se autoconsideram imigrantes, mas sim expatriados) alcançam já
cerca de 0,5-0,7% do total da população residente em Portugal, ou seja, 15% a 20% do
total de estrangeiros residentes no país. Uma parte substantiva destes estrangeiros
residentes possui uma nacionalidade de um país da União Europeia e, neste sentido,
dificilmente captável nas estatísticas nacionais.
1.1. INTEGRAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: UMA METÁFORA DAS OSCILAÇÕES DA IMIGRAÇÃO EM
PORTUGAL

Apesar dos imigrantes em Portugal não constituírem um grupo homogéneo e ser, por
isso, possível detetar a coexistência de perfis migratórios distintos entre os diversos
grupos de imigrantes com a mesma nacionalidade, pode afirmar-se que uma parte
importante dos imigrantes se encontra inserida em setores económicos específicos do
mercado de trabalho nacional. A etnicização de algumas profissões, já indiciada no
passado (Baganha et al., 2000), pode ser explicada tanto por um sistema de redes
sociais concêntricas em torno de alguns pares profissões/nacionalidades (e.g. armador
de

ferro/guineense;

subempreiteiro/cabo-verdiana;

lojista/brasileira;

trabalhador

rural/nepalesa) como com uma estrutura segmentar do mercado de trabalho nacional
que por xenofobia, racismo ou discriminação não permite o acesso a estrangeiros a
algumas profissões ou carreiras profissionais. Se é ainda verdade, como reconhecido
por Baganha e colaboradores (1999), que os trabalhadores estrangeiros em Portugal
são, em grande medida, complementares da população ativa portuguesa, é igualmente
verdade que esta complementaridade tem um perfil de substituição em certos setores
particularmente qualificados e nalguns tipos de profissões não qualificadas (Baganha e
Marques, 2001). A imigração laboral para Portugal tem demostrado ser, ao longo das
últimas décadas, “capaz de atrair imigrantes para segmentos de topo do mercado de
trabalho e, em simultâneo, atrair um número considerável de trabalhadores pouco ou
nada qualificados para os segmentos profissionais de base” (Góis e Marques, 2007: 20).
Esta característica estrutural implica uma abordagem teórica do mercado de trabalho

8

O Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de setembro
(complementado com a Portaria n.º 12/2010, de 7 de janeiro), introduziu no Código do IRS um estatuto
fiscal para residentes não habituais que atraiu para Portugal um significativo número de estrangeiros.
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nacional como sendo, além de segmentado, implicitamente polarizado (Baganha e
Peixoto, 1997), revelando um disfuncionamento estrutural da procura em relação à
oferta que, como veremos, imbrica diretamente na estrutura da emigração portuguesa
e torna emigração e imigração faces de uma mesma moeda.
Diferentes estudos realizados em Portugal (Carneiro, 2006; Góis e Marques, 2006
e 2010; Peixoto et al., 2010) mostram a existência, em proporção variável segundo os
grupos nacionais analisados, de uma evolução positiva das situações de emprego ao
longo da experiência migratória dos imigrantes. Estes estudos suportam a teoria sobre
a mobilidade ocupacional dos imigrantes, segundo a qual os imigrantes registam
inicialmente uma mobilidade profissional descendente em resultado da imperfeita
transferibilidade do seu capital humano e, após um período de permanência no país de
acolhimento, um processo de mobilidade ascendente em função dos investimentos
implícitos e explícitos que realizam (Borjas, 1985; Chiswick et al., 2002; Friedberg,
2000). Este processo de inserção laboral dos imigrantes, marcado por uma sucessão
entre a mobilidade descendente e ascendente, tem sido ilustrado graficamente através
de uma curva em forma de ‘U’, em que o ponto de inversão no processo de
desqualificação profissional ocorre quando o imigrante atinge um determinado nível de
integração a partir do qual consegue ultrapassar as suas desvantagens iniciais
(Baganha, 1991). A inexistência de estudos sobre a mobilidade profissional dos filhos
de imigrantes não permite ainda aferir a aplicabilidade desta teoria a este grupo
populacional.
1.2. O CONHECIMENTO DA IMIGRAÇÃO: DOS DADOS AOS TEXTOS ANALÍTICOS

O conhecimento das caraterísticas sociodemográficas da população imigrante em
Portugal encontra-se limitada pela escassez de dados produzidos e/ou disponibilizados
pelas entidades produtoras de dados (SEF, INE e diferentes ministérios) e apenas
recentemente começaram a ser divulgados dados de uma parte destas entidades
(Oliveira e Gomes, 2014 e 2017). Se relativamente às características demográficas é,
geralmente, conhecida a estrutura etária e a composição sexual da população
estrangeira residente em Portugal – ou dos que anualmente entram de forma legal no
território nacional –, já sobre as características educativas e profissionais, ou sobre
outras variáveis de natureza social, os dados são, frequentemente, inexistentes, de
difícil obtenção, incompletos, ou de utilização desnecessariamente restrita.
Particularmente escassos são os dados para a década de 1980, em que a
informação regular e consistente sobre a população estrangeira se reduz ao número
total de residentes, à sua nacionalidade e ao local de residência. Durante a década de
1990, adicionam-se a estas variáveis os dados sobre a idade, sexo e algumas
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caraterísticas profissionais (ocupação e situação na profissão) (cf. Baganha e Góis,
1998/1999). A partir do ano 2000, é possível conhecer outras dimensões da população
imigrante em Portugal, nomeadamente ao nível da sua participação no mundo laboral,
no sistema escolar e formativo, no sistema de justiça, no sistema político, etc. Trata-se
de um conjunto de dados marcado por alguma irregularidade no período abarcado,
acompanhados, nalgumas dimensões, por diferentes graus de desatualização que
dificultam a produção de investigações sistematizadas e atuais sobre a população
estrangeira a residir em Portugal. Acresce que alguns destes dados só são do
conhecimento dos investigadores através de fontes secundárias, limitando-se, assim, o
tipo e a profundidade das análises realizadas. Existe, ainda, alguma dificuldade de
acesso aos dados originais, frequentemente justificada por questões associadas à
proteção de dados pessoais, parecendo ignorar-se as possibilidades de anonimização
dos dados, ou não se estando disponível para aplicar estes procedimentos aos dados
solicitados pelos investigadores. Como referido noutro local, torna-se necessário que os
dados estatísticos sobre os imigrantes detidos por diferentes instituições (SEF, IEFP,
Segurança Social, ordens profissionais, instituições de Ensino Superior, Ministério das
Finanças, Ministério da Educação, etc.) sejam disponibilizados à comunidade científica,
salvaguardando os direitos associados à proteção de dados e à natureza qualificada
dos mesmos (Góis e Marques, 2014). Importa sublinhar quão importante é que o acesso
a estes dados seja democratizado de modo a que “a obtenção de informações
indispensáveis à concretização de diferentes tipos de estudos não [esteja] dependente
das relações privilegiadas dos investigadores com determinadas instituições” (ibidem).
Recentemente a publicação de um Relatório estatístico decenal – Monitorizar a
integração de imigrantes em Portugal por parte do Observatório das Migrações (OM) do
Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e a sua atualização em anos subsequentes
permitiu uma monitorização mais minuciosa da evolução da imigração em Portugal
(Oliveira e Gomes, 2017).
A produção bibliográfica sobre a imigração em Portugal tem acompanhado, em
termos quantitativos, a evolução do número de imigrantes a residir em Portugal. No
decurso da década de 1990 assistiu-se a uma diversificação, quer das temáticas
abordadas, quer da incidência territorial dos estudos (Baganha e Góis, 1998/1999: 262
e ss.). Esta diversificação prosseguiu durante os primeiros anos do terceiro milénio,
acompanhando a evolução das populações imigrantes presentes em Portugal (Baganha
et al., 2006). A emergência de novas e significativas comunidades imigrantes, oriundas
de países do leste da Europa, provocou um conjunto de investigações sobre a
estruturação desta nova vaga imigratória, as suas características e os seus efeitos sobre
a sociedade portuguesa (Baganha et al., 2004a e 2010; Góis e Marques, 2010). A
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relevância progressiva da comunidade brasileira implicou um número crescente de
estudos que evidenciam a sua diversidade e a ligação sistémica das migrações
lusófonas (Peixoto et al., 2015). Tal como o demonstrado por Fernando Luís Machado
e colegas (Machado e Azevedo, 2009; Machado et al., 2009), a produção científica que
se tem realizado nos últimos anos em Portugal sobre a população de nacionalidade
estrangeira atesta o dinamismo da investigação portuguesa sobre as comunidades
imigrantes e demonstra a preocupação dos investigadores portugueses em
acompanharem quer as evoluções que se vão registando na paisagem migratória
portuguesa, quer os temas de investigação dominantes na agenda internacional de
investigação das migrações. A uma primeira bibliografia, publicada em 2006, os autores
recensearam 370 referências produzidas. Num levantamento bibliográfico posterior,
publicado em 2009, Fernando Luís Machado, Joana Azevedo e Ana Raquel Matias
inventariaram 836 trabalhos produzidos entre 2000 e 2008 (Machado et al., 2009).
Através da análise das temáticas abordadas nos textos produzidos durante este
período, Machado e Azevedo (2009) concluem que 86,3% dos textos recenseados se
debruçam sobre os seguintes temas: políticas de imigração, regulações jurídicas,
cidadania; mercado de trabalho e comportamentos económicos; retratos de populações
migrantes e minorias étnicas; coexistência e representações interétnicas, racismo;
sistemas e fluxos migratórios; escola, qualificações escolares, educação; mulheres e
relações de género; descendentes de imigrantes; identidades e práticas culturais; saúde
e doença. Destes, os primeiros cinco são tratados em 56,7% dos trabalhos publicados.
Não sendo possível atualizar neste lugar a análise das temáticas investigadas após as
referidas análises bibliométricas, assumimos que estas não se deverão ter afastado das
temáticas que ocuparam os investigadores até ao final da primeira década do século
XXI.

Uma análise sintética dos trabalhos publicados pelo Observatório da

Imigração/Observatório das Migrações confirma esta perceção. Das 106 referências
publicadas nas diferentes séries do Observatório, 57,5% referem-se a estudos sobre
políticas de imigração, regulações jurídicas, cidadania; mercado de trabalho e
comportamentos económicos e retratos de populações migrantes e minorias étnicas.
Para além destas, assumem relevância os temas da saúde e doença, os descendentes
de imigrantes e as questões da escola, qualificações escolares, educação.
Os dados apresentados parecem indicar que o campo do estudo da imigração em
Portugal se encontra já consolidado, alinhando-se, com alguma variação, com as
agendas de investigação por temáticas que são, igualmente, preponderantes a nível
internacional. É de admitir que este alinhamento prossiga nos próximos anos e que se
desenvolvam mais estudos sobre temáticas relacionadas com populações imigrantes
estabilizadas, como a saúde e a doença, o envelhecimento da população imigrante, os
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descendentes de imigrantes, o racismo, xenofobia ou discriminação, e com o
desenvolvimento de novos grupos de imigrantes.
2. A EMIGRAÇÃO PORTUGUESA
A mobilidade externa da população portuguesa conheceu, após o período de relativa
estagnação que se seguiu à crise económica de 1973, um ressurgimento a partir de
meados dos anos 80 que se intensificou durante a década seguinte. A dificuldade em
obter dados fidedignos sobre o fluxo emigratório neste período tem contribuído para
limitar a produção de análises aprofundadas sobre a emigração portuguesa no final do
século XX. De modo a minorar esta dificuldade, os investigadores têm recorrido às
estatísticas produzidas pelos diferentes países de destino da emigração nacional (cf.
Baganha e Peixoto, 1997). Trata-se de um exercício necessariamente complexo e
incompleto, dado o diverso grau de desenvolvimento dos sistemas de recolha de dados
estatísticos dos países de acolhimento e a adoção de diferentes definições de migrante
por parte desses mesmos sistemas estatísticos. Face à impossibilidade de aceder a
dados de todos os países em que é possível testemunhar a presença de portugueses e
atendendo a que o objetivo deste artigo é, somente, apontar para a evolução da
paisagem migratória no passado recente, a análise limitar-se-á aos países europeus
para os quais existem séries de dados suficientemente longas sobre a entrada de
portugueses nos seus territórios. Dado que este exercício foi já realizado por Baganha
e Peixoto para a década de 80 e os primeiros anos da década de 90, limitamos a
observação à década final do século XX, e aos primeiros 15 anos do século XXI, os quais,
como tivemos ocasião de mostrar noutro local, integram um novo ciclo de expansão da
emigração portuguesa (Marques e Góis, 2013a).
Os dados apresentados na Figura I sintetizam a evolução da emigração portuguesa
para destinos selecionados da Europa a partir de 1990. É possível notar que, em termos
agregados, a entrada de portugueses regista durante a segunda metade da década de
1990 uma diminuição face ao quinquénio anterior, influenciada, sobretudo, pela
desaceleração económica verificada em alguns dos principais destinos da emigração
portuguesa (em particular na Suíça). Este período de retração prolonga-se, com
diferentes intensidades e com diferentes ritmos de recuperação, até ao início do século
XXI.

A partir do ano 2000, a evolução é genericamente positiva e com uma fase de

intensificação após a primeira década do século XXI.
Os países retratados no gráfico apresentam – à exceção da Alemanha e da
Espanha – padrões de evolução similares aos verificados em termos globais. Nestes
países, o período de retração da entrada de portugueses verifica-se no início do milénio,
ou, como é o caso de Espanha, após 2005. Os momentos de estagnação económica
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vividos pela Alemanha no início do milénio e a crise económica e financeira que assolou
a Espanha a partir de 2005 ajudam a enquadrar a evolução do movimento de
portugueses para estes países.
A análise da entrada de portugueses em diferentes países europeus, evidencia que
nos anos que enquadram a mudança de século se assistiu a um efeito de amortecimento
da contração da emigração para determinados destinos através do desenvolvimento de
novos (ou renovados) destinos de acolhimento dos portugueses. O caso mais evidente
é o da emigração para o Reino Unido e para a Suíça que, sobretudo a partir de 2010,
se constituem como os principais países europeus de acolhimento dos emigrantes
portugueses (57,1% dos emigrantes portugueses que entraram nos países
apresentados na figura seguinte fizeram-no num destes dois países).
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FIGURA I – Entrada de Portugueses em países europeus selecionados, 1990-20159
Fonte: Marques e Góis (2014) e Observatório de Emigração
(Alemanha: http://observatorioemigracao.pt/np4/paises.html?id=56;
Espanha: http://observatorioemigracao.pt/np4/paises.html?id=67;
Luxemburgo: http://observatorioemigracao.pt/np4/paises.html?id=133;
Reino Unido: http://observatorioemigracao.pt/np4/paises.html?id=76;
Suíça: http://observatorioemigracao.pt/np4/paises.html?id=43;
França: http://observatorioemigracao.pt/np4/paises.html?id=74;
Bélgica: http://observatorioemigracao.pt/np4/paises.html?id=21).

9

Não foi possível obter dados relativos ao período 1990-1995 para o Reino Unido e, entre 2005-2010, para
França.
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Deste modo, à semelhança do verificado nos anos 80 (Góis e Marques, 2006),
testemunha-se, no início do século XXI, uma nova fase de reconfiguração dos destinos
emigratórios portugueses (uma fase que se estenderá, a partir de meados da primeira
década do século XXI, a destinos não europeus). Este efeito de diversificação dos
destinos da emigração nacional no espaço europeu permite ampliar as possibilidades
de acionamento de diferentes respostas migratórias em função do conjunto de
oportunidades que se desenvolvem nos diferentes países, e/ou de eventuais
dificuldades de integração no mercado de trabalho que emergem em determinado
destino migratório. Esta possibilidade de reconfiguração e de ativação de oportunidades
económicas em diferentes destinos emigratórios configura-se como uma característica
importante da emigração portuguesa contemporânea (Marques, 2008 e 2010),
demonstrando, simultaneamente, a intensificação da integração do país no sistema
migratório europeu (neste caso enquanto país de origem) e a ação das estruturas
sociais de suporte à emigração (Góis e Marques, 2006; Malheiros et al., 2016; Marques
e Góis, 2016).
Os emigrantes do século XXI continuam a dirigir-se de forma preferencial para
países europeus, tal como o tinham feito os seus antecessores durante a segunda
metade do século XX. A partir de 2005, esta emigração para os países da Europa Central
e do Norte (responsável por, sensivelmente, dois terços das saídas totais), é
complementada por fluxos migratórios que se dirigem para o hemisfério sul. Neste caso,
a emigração de portugueses com destino a Angola, Brasil e Moçambique ilustra esta
extensão para sul, enquadrando-se, segundo Santos (2013), num movimento Norte-Sul
de cariz pós-colonial caraterizado por uma emigração que se dirige das antigas
potências coloniais para as antigas colónias. A emigração portuguesa para estes
destinos assinala uma modificação interessante na posição de Portugal no designado
sistema migratório lusófono (Baganha, 2009; Góis e Marques, 2009; Peixoto, 2004).
Enquanto nas três últimas décadas Portugal detinha uma posição central neste sistema
(cf. supra), recebendo fluxos de migrantes com origem em cada um destes países, a
partir do século XXI esta centralidade dilui-se, dando origem ao desenvolvimento de
centros de atração nos referidos países que passam a acolher quer emigrantes
portugueses, quer migrantes naturais desses países que adquiriram a nacionalidade
portuguesa.
Os dados estatísticos oficiais são, na maioria dos casos, insuficientes para a análise
aprofundada da emigração portuguesa para os países do sul. Recorrendo a diversas
fontes secundárias é, contudo, possível mitigar o desconhecimento sobre este fluxo
emigratório.
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Os dados relativos aos portugueses que se registam num dos consulados
portugueses em Angola ou Moçambique mostram uma evolução significativa da
população portuguesa nesses países num espaço de tempo relativamente curto. Em
Angola, os portugueses passaram de 72 706, em 2008, para 126 356, em 2014 e, em
Moçambique, passaram de 16 556, em 2009, para 24 779, em 2014.10 Esta alteração
numérica é um indicador da aposta de extensão do mercado económico português para
esses territórios com uma concomitante migração de empreendedores, quadros de
empresa e quadros técnicos expatriados a que se seguiu – de forma relativamente
rápida após o início da crise económica e financeira – uma emigração de trabalhadores
qualificados e semiqualificados.
Relativamente ao Brasil, os números oficiais, obtidos através das autorizações de
trabalho concedidas a portugueses, indicam um aumento de 692, em 2008, para 2 459,
em 2013. Uma vez que a entrada de cidadãos portugueses no Brasil não se encontra
sujeita à posse de um visto, é natural que os valores referentes às autorizações de
trabalho não abranjam a totalidade dos que saíram do país em direção ao Brasil. A sua
evolução espelha, contudo, uma realidade comum a outros destinos da emigração
contemporânea portuguesa, marcada pela evolução positiva da presença de
portugueses na última década.
Analisados na sua globalidade, os fluxos emigratórios portugueses que se
desenvolveram, em especial, a partir do início do século XXI, denotam, na linha do
verificado em fluxos emigratórios anteriores, a extensão da estrutura de oportunidades
(de emprego, profissionais) para além das fronteiras nacionais. Deste modo, através de
diferentes tipos de processos migratórios (permanentes, temporários, circulares), os
emigrantes procuram responder a bloqueios de oportunidades que experimentam no
mercado de trabalho nacional. Diferentemente do verificado noutros períodos
emigratórios, caracterizados pela existência de um país de destino dominante em cada
um dos períodos (que marcaram inclusive a sua denominação: o “ciclo brasileiro”, o
“ciclo francês”), a emigração portuguesa que se desenvolve a partir do ano 2000
apresenta uma geografia de destinos mais diversificada, em que os destinos mais
clássicos na Europa se combinam com novos destinos, por exemplo na Ásia, e com
destinos reanimados, em particular na América do Sul (Brasil) e na África lusófona
(Malheiros et al., 2016). A hipótese de estarmos perante um ciclo migratório global deve

10

Os dados disponibilizados pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades
Portuguesas, a partir dos registos consulares efetuados pelos portugueses nos diferentes países de
residência, apresentam algumas limitações que importa tomar em consideração. Primeiro, o registo nos
consulados de Portugal não é obrigatório, havendo uma parte de portugueses que não se chega a registar;
segundo, é limitada a eliminação das bases de dados daqueles que regressam a Portugal, ou que
reemigram para outro país.
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ser ponderada e analisada nos anos vindouros, mas a dispersão por múltiplos destinos
da emigração portuguesa é hoje já um facto que implica uma mudança analítica.
2.1. CARATERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DA EMIGRAÇÃO PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA

A sociedade portuguesa tem sido, frequentemente, classificada em termos dualistas,
opondo-se o tradicional (o rural) ao moderno (o urbano) (Nunes, 1964), o norte ao sul
(Bandeira, 1996) ou o litoral ao interior. Trata-se de distinções que, como mostra
Mattoso (2015 [1987]), se encontram presentes desde a formação do país. Apesar de a
expressão espacial destes dualismos estar, em alguns domínios, diluída em função da
extensão territorial dos processos de urbanização, o seu significado económico e social
continua a marcar a sociedade nacional (Barreto, 1996). A emigração portuguesa
ilustrou, durante décadas, a dualidade da sociedade portuguesa, distinguindo-se um
norte e centro migratório de um sul menos participativo nos diferentes períodos da
emigração portuguesa. Ao longo do fluxo emigratório transatlântico do final do século
XIX

e inícios do século XX, os distritos do norte e do centro do país foram responsáveis

por, aproximadamente, dois terços das saídas. Embora no ciclo migratório iniciado nos
anos 60 do século XX se tenha assistido ao alargamento da “zona de emigração”
(Almeida e Barreto, 1970), os referidos distritos continuaram a ser os que mais
participaram no fluxo emigratório. Em virtude da expansão territorial dos fluxos de saída,
temos atualmente um país de emigração e já não, como aconteceu no passado, regiões
de emigração. É evidente que se mantêm regiões em que a emigração assume uma
presença singular, mas estas já não se limitam às regiões rurais e/ou do norte e centro
do país. Emigra-se atualmente de espaços urbanos e rurais, do norte e do sul, do interior
e do litoral, numa clara manifestação da natureza nacional da emigração portuguesa.
Em termos sociodemográficos assinala-se uma modificação das características dos
emigrantes, em especial com uma crescente participação de mulheres (que apesar de
continuarem minoritárias, participam de forma crescentemente independente no fluxo
migratório e já não somente como “seguidoras passivas” de uma anterior migração
masculina), com um alongamento dos escalões etários dos migrantes que deixam
atualmente Portugal, isto é, quase dos oito aos oitenta, quando no passado as idades
adultas jovens concentravam a maioria dos que saíam do país. A nível social os fluxos
emigratórios do passadoreproduziam, também, o dualismo da sociedade portuguesa
por envolver, sobretudo, as camadas populacionais mais destituídas económica e
culturalmente. Os mais escolarizados e os mais qualificados profissionalmente
participavam pouco nos movimentos de saída, ainda que, durante a emigração
intraeuropeia portuguesa, se tenha assistido a um ligeiro aumento dos detentores de
qualificações mais elevadas. O envolvimento destes nunca foi, porém, significativo,
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dado que, por um lado, a lei procurava contrariar a sua saída e, por outro, não existia
uma “racionalidade económica” (Baganha, 1994) para participarem no movimento
emigratório. A emigração atual continua a envolver uma proporção maioritária de
portugueses pouco escolarizados, mas assiste-se, também, a uma presença visível de
cidadãos qualificados ou altamente qualificados. Como afirmam Rui Pena Pires e
colegas: “o aumento da qualificação daquela população emigrada é pois mais um
resultado do aumento da qualificação portuguesa do que de uma maior incidência da
emigração nos setores qualificados. Por isso, a taxa de emigração entre os qualificados
praticamente não se alterou durante o período em análise” (Pires et al., 2014: 71). Dito
de outro modo, apesar de alguma atenção dedicada ao tema, não estamos perante uma
fuga de cérebros ou um brain drain mas perante uma adaptação do fluxo emigratório à
realidade da sociedade portuguesa que, toda ela, se escolarizou e progrediu no que
concerne às habilitações escolares da sua população (Gomes, 2015; Peixoto, 2000).
Não concebemos cair na ilusão de que estamos apenas a exportar jovens recursos
humanos qualificados ou altamente qualificados e retomar a ilusão de que este
fenómeno é temporário e conjuntural. Na verdade, a nova emigração portuguesa é muito
segmentada e, se é certo que uma parte é mais qualificada que em movimentos
migratórios anteriores (isto é, evoluiu tal como a sociedade portuguesa), continua a
existir uma emigração pouco ou nada qualificada que tende a ser estrutural e a exaurir
demograficamente o país (Góis e Marques, 2016).
2.2. O CONHECIMENTO DA EMIGRAÇÃO: DOS TEXTOS ANALÍTICOS AOS DADOS

Face à dimensão dos fluxos de entrada, a ausência de informação suficiente e fidedigna
sobre a saída de portugueses e o desconforto, sobretudo político e mediático, em lidar
com a manutenção dos fluxos de saída, assistiu-se, durante muitos anos, à produção
do discurso da ausência da emigração na sociedade portuguesa (Marques, 2015;
Marques e Góis, 2013b). O interesse científico (e, também, literário) por esta temática
foi, em termos genéricos, acompanhando os diferentes momentos de emigração dos
portugueses. Um olhar para a produção científica entre 1960 e 2013 (Figura II) mostra
que dois períodos se apresentam como particularmente frutíferos em termos de
produção científica sobre a emigração portuguesa: o que se segue à emigração
intraeuropeia do segundo pós-guerra e o que se inicia com o novo milénio (Marques,
2015). Enquanto no primeiro é possível notar que uma parte significativa das referências
bibliográficas se debruça sobre a emigração que se seguiu ao final do segundo período
bélico, no segundo, o estabelecimento de uma relação com movimentos migratórios
próximos é menos evidente. Assim, por exemplo, num levantamento das referências
bibliográficas realizado em 2014, o número de referências à emigração portuguesa pós-
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1980 não ultrapassa as duas dezenas no total dos 770 textos publicados a partir dessa
data e que, de forma direta ou indireta, têm por tema a emigração portuguesa (Candeias
et al., 2014).
Tão relevante como apontar para a intensificação da produção bibliográfica sobre a
emigração portuguesa em dois períodos particulares, é analisar as razões para a sua
menor visibilidade científica durante os anos 60, 80 e 90 do século passado. Se a
desatenção dos anos 60 pode ser atribuída à dificuldade do regime político da altura em
lidar com a questão emigratória e com o conhecimento científico sobre a mesma, a
quase ausência do estudo das migrações durante os anos 80 e 90 tem razões mais
complexas e não necessariamente relacionadas com as caraterísticas dos movimentos
emigratórios desta época (Marques, 2015).
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FIGURA II – Produção bibliográfica sobre a emigração portuguesa, 1960-2013 (n)
Fonte: para as referências até 1984, cf. Rocha-Trindade e Arroteia (1984);
para as referências posteriores, cf. Candeias et al. (2014).

O estudo da emigração nas últimas duas décadas tem incidido na análise de
destinos e comunidades de emigrantes constituídas em resultado de fluxos emigratórios
de décadas anteriores e na investigação de novos fluxos emigratórios para novas ou
renovados destinos. Como referido atrás, a maioria dos textos produzidos entre 1980 e
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2013 referem-se a movimentos de saída anteriores a 1980. Nestes, dominam as
temáticas da integração dos portugueses nos mercados de trabalho dos países de
destino, das políticas migratórias e do transnacionalismo imigrante e a emigração
qualificada (Candeias et al., 2014). Durante os anos 80 do século XX mereceu
igualmente destaque a questão do retorno dos emigrantes em resultado de diferentes
políticas de promoção de retorno implementadas por alguns dos principais países de
destino da emigração portuguesa (como a França e a Alemanha, por exemplo). A partir
do ano 2000, a temática do mercado de trabalho e dos fluxos e trajetórias migratórias é
complementado com estudos sobre aspetos culturais e identitários. Embora durante
este período tenham surgido estudos sobre fluxos emigratórios mais recentes (por
exemplo, para o Luxemburgo,11 Suíça,12 Reino Unido13 ou Irlanda do Norte14), continuam
a dominar os estudos sobre os tradicionais países de emigração portuguesa (França,
Brasil, Estados Unidos da América e Canadá). A intensificação do volume de saídas no
final da primeira década do século XXI, fez surgir um conjunto de estudos sobre os novos
fluxos de saída e sobre o envolvimento de grupos particulares de emigrantes no
movimento migratório. Nos primeiros são de mencionar os realizados no âmbito do
Projeto “Regresso ao futuro – A nova emigração e a sociedade portuguesa” que juntou
um conjunto de investigadores para estudar a nova emigração portuguesa para França,
Reino Unido, Luxemburgo, Angola, Moçambique e Brasil (Peixoto et al., 2016). De entre
os estudos que se debruçaram sobre grupos específicos de emigrantes, são de referir
as análises sobre a emigração de enfermeiros (Pereira et al., 2015), de cientistas
(Delicado, 2010 e 2011), de emigrantes qualificados para França (Lopes, 2014) e sobre
a emigração qualificada em geral (Gomes, 2015). Estes estudos permitem um primeiro
aprofundamento da realidade emigratório nacional no século XXI. São, contudo, ainda
escassos e mais análises serão necessárias para voltar se compreender com acuidade
a inter-relação entre a emigração nacional e a evolução recente da sociedade
portuguesa.
CONCLUSÃO
Tal como a sociedade portuguesa, as migrações nacionais são cada vez mais
complexas. E esta complexidade irrita os esquemas de análise que não atendem à
natureza multifacetada do fenómeno migratório. Atualmente, as migrações configuramse e reconfiguram-se através da integração de novos elementos e características e da
subsistência de elementos herdados do passado. A sua análise global exige a
11

Por exemplo, Arroteia (2009), Beirão (1999), Nogueira (2011).
Cf. Marques (2008), Afonso (2010), Fibbi et al. (2010).
13 Entre outros, Almeida e Corkill (2010).
14 Veja-se, por exemplo, Eaton (2010).
12
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ponderação de vários níveis de análise (estrutural, intermédio e individual) que se
articulam e, assim, contribuem para a evolução dos movimentos migratórios nacionais.
Defendemos noutro local (Góis e Marques, 2006; Marques e Góis, 2013a), que a análise
da emigração portuguesa e da imigração em Portugal beneficia de uma abordagem que
integre o desenvolvimento de ambos os tipos de movimentos migratórios na interseção
de vários sistemas migratórios. Neste sentido, trata-se de observar os fluxos de entrada
e saída como parte da estrutura e da dinâmica de um sistema migratório em processo
de solidificação (o sistema migratório lusófono), apoiado num complexo sistema de
relações culturais, históricas, económicas e políticas que interrelaciona os países que
integram este sistema. À semelhança de outros sistemas migratórios, não se trata de
um sistema fechado que concentra todos os fluxos populacionais que se realizam entre
os países participantes do sistema, mas sim de um sistema que através de um processo
de “acoplamento estrutural” (Luhmann, 1992) recorre, com frequência, a estruturas de
funcionamento de outros sistemas (como o sistema migratório da Europa ocidental) para
o desenvolvimento de processos migratórios no seu interior. Assim, por exemplo,
através das políticas migratórias europeias (em particular as referentes ao princípio da
liberdade de circulação) que constituem um elemento estruturante do sistema migratório
da Europa ocidental, o sistema migratório lusófono, em que Portugal funciona como polo
estruturante, realiza um acoplamento estrutural com aquele outro sistema migratório.
Dito de outro modo, os fluxos migratórios de e para Portugal assentam na mobilização
de oportunidades de mobilidade que se desenvolvem em determinados sistemas
migratórios e que servem de ponte entre diferentes sistemas migratórios. Tal significa
que estes dois sistemas se interpenetram, sendo cada um não a condição para a
existência do outro – como derivaria da adoção estrita do conceito de interpenetração
proposto por Luhmann (1977) –, mas sim uma condição para a sua coevolução.
Para além destas estruturas de nível macro que permitem o acoplamento de vários
sistemas migratórios, é necessário considerar a ação das redes migratórias que se
desenvolvem entre os diferentes pontos de origem e de destino dos fluxos migratórios.
Na realidade, também estas redes podem ser conceptualizadas como um mecanismo
de acoplamento estrutural entre sistemas, na medida em que elas permitem e
estruturam, à semelhança das condições de nível macro, a sustentação de processos
de interação entre migrantes que integram (ou têm a possibilidade de integrar) vários
sistemas migratórios. A intensificação destas redes migratórias e das práticas
transnacionais em que assentam, não significa que cada um dos sistemas se torne
indiferenciado. As interações, ou os múltiplos acoplamentos estruturais, entre sistemas
permitem a troca de informações (sobre oportunidades de emprego, por exemplo), mas
não possibilitam a desorganização e a perda de identidade de cada um dos sistemas
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migratórios (Mingers, 2003, referindo-se aos sistemas sociais em geral). Deste modo, o
sistema migratório lusófono, apesar de se acoplar a outros sistemas migratórios,
manteria a sua identidade interna (ainda que dinâmica) ancorada na organização
bidirecional dos fluxos migratórios que ocorrem no seu interior. A forma imbricada como
emigração e imigração se integram num mesmo espaço social contribuiria para a fluidez
da circulação intra e inter-sistémica.
Neste sentido, tão relevante como compreender os processos de imigração e de
emigração per se, é a análise da fluidez das fronteiras entre ambas as realidades
migratórias e de como elas interpenetram e interligam diferentes sistemas migratórios.
Estes sistemas migratórios mantêm a sua identidade através de fronteiras que, no
essencial, contribuem para, simultaneamente, estabelecer a homogeneidade interna do
sistema e permitir a ligação externa de cada um dos sistemas migratórios. Compreender
a forma como os sistemas evoluem no tempo e como as fronteiras entre eles são
estabilizadas e/ou permeabilizadas (permitindo, assim, uma maior ou menor conexão
entre fluxos de entrada e de saída) constitui uma tarefa fundamental na análise dos
fluxos migratórios contemporâneos e, em particular, no estudo da paisagem migratória
portuguesa.
Complementar esta perspetiva macrossociológica com estudos de natureza micro
(sobre as biografias migrantes, ou sobre as disposições migratórias dos indivíduos) e
meso (sobre as redes migratórias e as organizações que intervêm no processo
migratório, por exemplo), permitirá informar o conhecimento empírico sobre o papel das
migrações na sociedade portuguesa.
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INTRODUÇÃO
De entre as muitas transformações pelas quais a sociedade portuguesa passou, nas
últimas décadas, uma das mais expressivas foi a alteração do seu perfil migratório.
Depois do encerramento quase simultâneo dos ciclos migratórios colonial e europeu,
nos anos 70 do século passado, na década seguinte a emigração ressurgiu inserida no
sistema migratório europeu e direcionou-se também para alguns destinos tradicionais,
como a América do Norte ou o Brasil (Marques e Góis, 2011: 220). Apesar da
continuidade dos fluxos emigratórios assistiu-se, simultaneamente, desde o final da
década de 1980, a uma dinâmica imigratória, essencialmente com origem no Brasil, mas
também proveniente dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Na
viragem do século, observou-se um crescimento da população imigrante proveniente da
Europa de Leste, fazendo com que, de forma pouco expetável, a população estrangeira
mais representativa

no país fosse proveniente

da Ucrânia. Com

a crise

económico-financeira e social no final da década de 2000, recrudesceram as
emigrações de portugueses/as e diminuíram as chegadas e presenças de
estrangeiros/as.
A existência, em simultâneo, de fluxos de entrada e de saída de migrantes, com
perfis idênticos, e que se incorporaram nos mesmos segmentos do mercado de
trabalho, constituía, segundo Maria Ioannis Baganha (2001: 142), uma “anomalia
teórica”, a qual era a melhor caracterização dos processos migratórios em Portugal, em
finais dos anos 90. Esse caráter anómalo das migrações em Portugal foi
conceptualizado através da metáfora da “placa giratória” (ibidem: 147), em que o país
“importa” e “exporta” mão de obra, consoante a estrutura institucional em que opera. As
razões para esta interpretação encontravam-se não apenas nos aspetos estruturais do
país, mas também nos processos globais de reestruturação industrial, relocalização de
fontes de mão de obra, redireccionamento de capitais, novos padrões de competição
internacional e, em consequência, novas lógicas de funcionamento dos mercados de
trabalho. Desta forma, Portugal constituía um “laboratório privilegiado de análise dos
impactos dos processos de globalização na gestação dos fluxos migratórios
internacionais” (ibidem: 137), isto porque desde há muito que o país também se
constituía como um “laboratório fascinante” de uma complexa combinação de
características sociais paradigmaticamente opostas, que fundavam a sua condição
semiperiférica (Santos, 1993: 19).
Maria Ioannis Baganha, interpelando o futuro, afirmava ser pouco provável a
alteração, a curto prazo, da situação de “placa giratória”, em termos redistribuição de
mão de obra, ou seja, seria pouco provável que “Portugal deixe de ser o Sul para a
Europa e o Norte para a África” (Baganha, 2001: 153) ou para outros locais do Sul
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global, acrescentamos agora. Em face do caráter instigante da argumentação de Maria
Ioannis Baganha, o texto que apresentamos propõe-se analisar, passados mais de 15
anos, se ainda continua válida a caracterização dos processos migratórios em Portugal
como uma “anomalia teórica”. A análise é feita a partir da observação de dois
movimentos migratórios específicos, de e para Portugal: as migrações de profissionais
de saúde (médicos/as e enfermeiros/as) e as migrações de trabalho desportivo, em
particular de futebolistas.
A saúde tem sido sujeita a significativas mudanças que se prendem, entre outros
fatores, com o resultado de avanços tecnológico-digitais, com a diversificação da
composição sociodemográfica e cultural da população (profissionais e utentes) e com a
sustentabilidade financeira dos sistemas. Para além de um bem social, torna-se, assim,
um bem de suporte tecnológico, transnacional e transacionável. Neste processo, é a lei
da oferta e da procura que preside e os/as profissionais de saúde, enquanto um dos
grupos de atores dessa equação, personificam o seguinte dilema: a responsabilidade
coletiva na garantia de acesso e de qualidade dos cuidados em saúde versus o direito
individual a emigrar, especificamente consagrado, em alguns países, como um direito
fundamental. Se consideramos uma abordagem que tenha em linha de conta os
processos de (re)produção de desigualdades, o estudo das migrações de profissionais
de saúde de e para Portugal seria sempre significativo, independentemente da
dimensão quantitativa do fenómeno.
Por sua vez, a observação das migrações de futebolistas revela-se pertinente tendo
em consideração as dimensões quantitativa e qualitativa: quantitativamente, Portugal é
dos países que mais futebolistas estrangeiros recebe, sendo que esses jogadores
imigrantes são, em Portugal, no principal escalão do futebol profissional, em maior
número do que os nacionais, ao mesmo tempo que o país é um dos que mais jogadores
(nacionais e estrangeiros) exporta para outros campeonatos; qualitativamente, há
dinâmicas globais e lógicas nacionais que colocam o futebol português nesta situação
paradoxal, nomeadamente a liberalização de um mercado internacional de
transferências de jogadores, bem como estratégias de contratação de estrangeiros por
parte de clubes nacionais.
A análise que se pretende fazer não é exaustiva, ou seja, outros domínios
profissionais e outros fluxos migratórios poderiam ser tidos em consideração. Por outro
lado, as observações que faremos relativamente às migrações dos médicos/as, dos
enfermeiros/as e dos/as atletas não têm que ser generalizáveis a todo o espectro
migratório. Importa ainda realçar que não é intenção deste texto fazer uma análise
comparativa entre os dois movimentos migratórios, mas apenas, e só, responder à
interpelação sobre a continuidade, ou não, de Portugal se constituir como uma
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“anomalia teórica” no domínio migratório. Importa ainda referir que os dois estudos de
caso aqui em apreço reportam a investigações distintas e que os dados apresentados
resultam dos respetivos trabalhos empíricos e análises teóricas.
Este texto está estruturado em duas partes, uma primeira sobre as migrações dos
profissionais de saúde, e uma segunda sobre as migrações de trabalho desportivo. Em
ambos os casos, há uma análise geral sobre as dinâmicas globais que determinam a
mobilidade internacional em cada setor e uma posterior observação da realidade
portuguesa. A conclusão deste texto constitui uma reflexão sobre a relação entre as
dinâmicas analisadas e as singularidades do caso português.
MIGRAÇÕES NA SAÚDE
As migrações no setor da saúde têm sido alvo de especial interesse no estudo das
migrações qualificadas, constituindo mesmo uma das dimensões valoradas no
planeamento de recursos humanos em saúde (Kuhlmann et al., 2013). Neste âmbito,
reflexões em torno da escassez de profissionais de saúde constituem uma das notas
dominantes e comum ao debate científico e político sobre o tema (Bradly, 2013),
prevendo-se que o que foi designado como sendo uma verdadeira “crise” (OCDE, 2008)
assuma valores na ordem dos 18 milhões, em 2030 (OMS, 2017). Compromete-se,
assim, o acesso universal aos cuidados de saúde, um objetivo defendido em vários
instrumentos internacionais, nomeadamente na Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável.
Relembramos que as migrações dos profissionais de saúde não são um fenómeno
novo (Bach, 2003). Nos finais dos anos 70 do século XX, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) realizou um estudo (Meijà, 1978) que procurava, precisamente,
compreender o crescente fenómeno da migração destes profissionais.
Nas décadas seguintes e até ao final do século, a discussão incidiu sobre a perda
de profissionais de países periféricos para países centrais, um movimento que, não
raras vezes, traduz configurações neocoloniais. Acresce o facto de que o discurso
dominante nos anos 90 é ainda marcado por políticas neoliberais que se traduzem
também na globalização dos serviços. Concretamente, defende-se a deslocalização de
prestação de serviços, prevista em acordos comerciais (por exemplo, o Acordo Geral
sobre o Comércio de Serviços [GATS-OMC] ou o Acordo do Mercado Comum do Sul
[MERCOSUR]), como sendo uma das dimensões da desterritorialização da economia.
No fundo, estamos perante mais um efeito do aprofundamento do capitalismo avançado,
do neocapitalismo. Segundo alguns autores (Bach, 2003; Connell et al., 2007), a
viragem só se dá em pleno com o novo milénio, altura em que considerações do foro
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ético se associam a uma avaliação do recrutamento internacional sob uma matriz que
não descure, por exemplo, princípios de justiça distributiva na equidade da saúde global
(Ruger, 2012).
Recentemente, uma das singularidades deste movimento internacional no setor da
saúde reside na sua abrangência, dado o alcance global de que se reveste. Para além
dos fluxos Norte-Sul e Sul-Este (associados, no primeiro caso, a iniciativas designadas
como “relações de cooperação para o desenvolvimento” e, no segundo, a regimes
especiais de parceria político-geoestratégica); dos fluxos Sul-Norte (conotados com
fenómenos como a “fuga de cérebros”), acresce ainda os fluxos Este-Oeste (ativados
após transformações sociopolíticas, recentemente visíveis na nova configuração da
União Europeia pós-alargamento), os fluxos Sul-Sul e Norte-Norte (compreendendo,
entre outras, movimentações intrarregionais, transfronteiriças e entre a mesma
comunidade

linguístico-cultural).

Por

sua

vez,

quer

novos

enquadramentos

político-jurídicos (por exemplo, desenvolvidos num cenário pós-Brexit), quer a
persistência de desigualdades regionais internas, contribuem para direcionar o debate
em torno do regresso, de re-emigração ou de circulação de profissionais (Gaillard et al.,
2015).
De seguida, concentramos a nossa análise na migração de médicos/as e
enfermeiros/as, dado que, sendo duas profissões reguladas e regulamentadas, nacional
e supranacionalmente,

1

constituem também duas áreas preponderantes nas

mobilidades internacionais no setor da saúde.
O CASO PORTUGUÊS

As migrações na saúde, em Portugal, não são alheias aos inter-relacionamentos
suprarreferidos, não só entre espaços nacionais e supranacionais, mas também entre
espaços de jurisdição profissional, assimétricos e estruturalmente diferenciadores
(Ribeiro, 2015).
Atendendo às dinâmicas de entrada e respetivos perfis, podemos destacar algumas
tendências, na década de 1990 e seguintes. Nesse primeiro período, distinguimos a
mobilidade de médicos/as, formados/as em Espanha, sem especialidade, a
desempenhar funções enquanto clínicos gerais nos Centros de Saúde e no reforço das
equipas de urgência, sobretudo no norte raiano. Dada a dificuldade de acesso à
especialidade em Espanha, uma das principais motivações desta emigração residia na
possibilidade de continuar a formação pós-graduada em Portugal.

1

Cf. Diretiva n.º 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005 e sua
revisão, Diretiva n.º 2013/55/EC, de 20 de novembro.
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Durante a década de 1990, verifica-se ainda um fluxo de enfermeiros/as,
provenientes de Espanha, para os hospitais EPE (Entidades Públicas Empresariais), na
zona norte de Portugal e para os hospitais públicos de gestão privada. Nestes hospitais,
a forma de contratação (o contrato individual de trabalho) constitui um regime preterido
pelos/as enfermeiros/as portugueses/as mas, de certo modo, atrativo para os/as
enfermeiros/as formados/as em Espanha. Com efeito, a contagem do tempo de serviço
é validada da mesma forma do que nas instituições públicas espanholas. Apesar desta
correspondência, no que diz respeito à jurisdição profissional, existe uma maior
discrepância entre os dois países, dada a inexistência da figura de auxiliar de
enfermagem em Portugal.
Nos primeiros anos do século XXI, observa-se o reconhecimento social da presença
de profissionais com formação na área da Medicina e da Enfermagem, cuja inclusão no
mercado laboral teria sido até então desaproveitada (Ribeiro, 2008). Encontram-se
nesta situação não só os/as profissionais provenientes de alguns países da Europa do
Leste (como a República da Moldávia, a Federação Russa e a Ucrânia), mas também
cidadãos dos PALOP com formação na União Soviética, particularmente provenientes
de Angola e de Cabo Verde, no caso da Medicina; e da Guiné-Bissau, no que diz
respeito à Enfermagem. O polo de atração que representava a centralidade
geoestratégica da União Soviética produz os seus efeitos, ainda que diferidos no
tempo.2 Neste caso, assume-se como um “terceiro” espaço da relação histórico-colonial
entre Portugal e os PALOP.
Tributários de um contexto político, económico e institucional que promove a saída
de profissionais científico-técnicos de países como a Moldávia, Rússia ou Ucrânia
(Baganha e Fonseca, 2004), os/as cidadãos/ãs com formação em Medicina ou
Enfermagem, cujos diplomas são extracomunitários, têm a possibilidade de participar
num programa de reconhecimento de qualificações, dinamizado pela sociedade civil
organizada. Isto decorre numa altura em que o debate sobre a falta de profissionais de
saúde era intenso e o decréscimo de profissionais espanhóis, fruto de um
descongelamento de contratações no setor público espanhol, se torna cada vez mais
notório, a partir de 2005 (OMS, 2017). A inclusão socioprofissional dos/as participantes
no Programa traduz-se numa segmentação laboral interna, quer ao nível das
especialidades, quer ao nível da diferenciação de cuidados, uma vez que é dada
prioridade à contratação pelos Centros de Saúde.

2

Refira-se que só com a vinda para Portugal de profissionais de saúde licenciados/as e pós-graduados/as
nas Repúblicas da União Soviética, é que cidadãos/ãs dos PALOP, titulares de diplomas obtidos nessas
mesmas universidades, têm, pela primeira vez, a oportunidade institucional de aferir o reconhecimento dos
seus diplomas junto das entidades educativas portuguesas.
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O ano de 2008 constitui um marco determinante na mudança da regulação dos
movimentos de entrada. Pela primeira vez, o Estado português aciona um processo de
recrutamento externo internacional, nos países da América Latina (Colômbia, Costa
Rica, Cuba e Uruguai), através do estabelecimento de acordos bilaterais, acordos entre
serviços de saúde e memorandos de entendimento. As migrações destes profissionais
deixam de ser enquadradas como mobilidades internacionais independentes e
tornam-se alvo de acordos intraestatais, comprometendo os Estados signatários. Esta
mudança procura representar uma solução política para fazer face a um indicador que
tem condicionado a acessibilidade aos cuidados de saúde em Portugal, o número de
portugueses sem médico de família atribuído, que atinge 767 149 indivíduos (Ministério
da Saúde, 2016). Assim, uma vez mais, estamos perante uma segmentação laboral
interna destes profissionais em torno de cuidados menos diferenciados e de base mais
preventiva, cuidados administrados principalmente nos Centros de Saúde. Neste caso,
Portugal desempenha um papel redistribuidor, próximo da função conotada com o
modelo da “placa giratória”, uma vez que alguns dos/as médicos/as formados/as nos
países da América Latina aspiram aceder à formação especializada em Portugal e,
posteriormente, exercer Medicina em Espanha.3
Sob um contexto de crise económico-financeira, as dinâmicas de saída começam a
desenhar-se após 2010. No caso específico dos/as médicos/as, verifica-se uma
discrepância geracional entre, por um lado, as necessidades de recrutamento de
médicos/as especialistas, com experiência profissional já consolidada, para alguns
países, geograficamente dispersos (por exemplo, França, Arábia Saudita ou Macau) e,
por outro lado, a intenção de emigrar, manifestada entre jovens médicos/as
recém-formados/as, médicos/as sem vagas na especialidade e médicos/as com um
percurso clínico e de investigação de difícil compatibilização em Portugal. A
complementaridade com as dinâmicas de entrada sugere um caráter de artificialidade,
no sentido proposto por Maria Ioannis Baganha (2001: 153), dada a diferença de perfis
em causa, no que diz respeito à diferenciação de cuidados (médicos/as especialistas
em cuidados hospitalares, ou ainda em formação, que saem versus médicos/as
indiferenciados, ou com especialidade em Medicina Geral e Familiar, que entram).
No caso dos/as enfermeiros/as, o período de crise económico-financeira contribuiu
para realçar situações de maior precariedade laboral, exaustão e desmotivação
profissional. O perfil geral é composto por enfermeiro/as em início de carreira,
motivado/as por salários mais competitivos e pela possibilidade de cobrir áreas de
Enfermagem de difícil acesso em Portugal (por exemplo, cuidados intensivos e

3

Para o caso da Colômbia, cf. Masanet (2017).
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instrumentalista). Frequentemente, a emigração representa ainda uma mudança no
espaço de jurisdição profissional, e consequente autonomia, o que tem implicações na
avaliação da compatibilidade das dinâmicas de entrada e de saída, dada a
heterogeneidade de competências e funções associadas ao ato de Enfermagem.
Num contexto institucional e político de desinvestimento no setor público, os efeitos
modelados por uma “indústria migratória” em expansão tornam-se também mais visíveis
(Castles, 2008). Pense-se, por exemplo, no papel desempenhado pelas escolas de
aprendizagem de linguagem técnica, na área da saúde, pelas entidades certificadoras
de diplomas (ou outros documentos) e pelas empresas de recrutamento. Dentro deste
âmbito, a realização de feiras de emprego em espaços de maior concentração da
população universitária (como Porto, Coimbra ou Lisboa), especificamente direcionadas
para os/as profissionais na área da saúde e envolvendo diretamente Escolas Superiores
de Enfermagem públicas e Associações de Estudantes de Medicina, constitui um forte
contributo na promoção dos destinos migratórios específicos do Norte global,
nomeadamente Reino Unido, França, Alemanha, Dinamarca, Suíça e Arábia Saudita.
Perante um contexto nacional onde se continua a defender a necessidade de
contratação de médicos/as e enfermeiros/as,4 o recrutamento por parte destes países
não deixa de parecer uma dissonância. Para a compreendermos na sua totalidade,
teremos que ter em linha de conta um dos outros sistemas neste processo – a educação
– e a sua progressiva mercantilização. De facto, e se considerarmos um enquadramento
mais global, revela-se problemático o incentivo a uma distribuição assimétrica destes/as
profissionais e a consequente divisão internacional entre “países formadores” e “países
prestadores de cuidados”. Neste âmbito, saliente-se o caso dos/as enfermeiros/as
portugueses/as a exercerem no Reino Unido. Dada a restrição de investimento na
formação na área da Enfermagem, este país de destino da emigração portuguesa tinha
já anteriormente uma experiência de recrutamento ativo em “países exportadores”,
como é o caso das Filipinas. Mais recentemente, o seu espaço de recrutamento
orientou-se para os países do sul da Europa, particularmente Portugal,5 numa altura em
que surgem instrumentos de cariz regulatório que apelam a práticas de recrutamento
responsáveis (OMS, 2010). Futuramente, num cenário pós-Brexit, e acautelando os
custos associados ao processo, antevê-se um recrutamento na Europa Central.

4

A título de exemplo, para o caso dos/as médicos/as, ver https://www.jn.pt/nacional/interior/ordem-dosmedicos-reafirma-que-faltam-milhares-de-profissionais-8880206.html (página consultada a 30.10.2017).
No que diz respeito aos/às enfermeiros/as, ver
https://www.publico.pt/2018/01/26/sociedade/noticia/portugueses-em-risco-devido-a-exaustao-e-falta-deenfermeiros-diz-bastonaria-1800871 (página consultada a 30.01.2018).
5 Segundo um estudo do Observatório da Emigração (Pereira et al., 2015), em 2014, estavam inscritos no
Nursing and Midwifery Council, 3155 enfermeiros portugueses.
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Cria-se, assim, um regime de hierarquização dinâmico, mas sempre diferenciador, entre
os países de potencial recrutamento.
Sendo assim, há que ter presente que aquilo que se afigura como uma
irracionalidade do sistema, mais precisamente a desarticulação entre as necessidades
dos sistemas de saúde e dos sistemas educativos, representa, ao invés, e na verdadeira
aceção shumpeteriana, um funcionamento criativo, mas estruturalmente desigual, do
sistema capitalista global. Deste modo, o crescente papel do que Boaventura Sousa
Santos

(1993:

45)

designou,

parafraseando

O’Connor,

como

“complexo

sócio-industrial”, torna-se também visível, por via das migrações, num setor social como
o da saúde.
MIGRAÇÕES DE TRABALHO DESPORTIVO: OS JOGADORES DE FUTEBOL
As migrações de trabalho desportivo constituem uma característica evidente do
desporto contemporâneo, sendo o resultado de uma cultura desportiva que valoriza e
incentiva à transposição de fronteiras políticas, culturais, étnicas e económicas (Elliott e
Maguire, 2008: 482). Esta, que é uma realidade de muitos desportos, adquire particular
relevância no futebol, 6 pelo elevado número de jogadores envolvidos, bem como pelo
que essas mobilidades representam num desporto de intensos significados sociais, já
que, nas ligas europeias, “os jogadores estrangeiros tornaram-se um elemento natural
das paisagens futebolísticas” (Ben-Porat, 2002: 54).
Não constituindo um fenómeno novo, as migrações de futebolistas adquiriram, nas
últimas décadas, um caráter de novidade, em virtude da dimensão e expressão do
fenómeno. Como exemplo, na fase final do Campeonato do Mundo de 2014, no Brasil,
dos 736 jogadores convocados pelas 32 seleções nacionais, 64,8% tinham contratos de
trabalho com clubes estrangeiros. 7 Segundo a Fédération Internationale de Football
Association (FIFA, 2017), em 2016, a nível mundial, o número total de jogadores
envolvidos em transferências internacionais foi de 14 591, estando implícitos, nesses
movimentos, processos de saída e regresso aos países de origem. Essa migração está
igualmente expressa na percentagem que os jogadores estrangeiros têm nos clubes
que venceram os principais campeonatos de países europeus, na época de 2016/2017:
69%, no Chelsea; 65%, no Real Madrid; 58%, no Mónaco; 54%, no Bayern Munique; e
49%, na Juventus.8

6

A referência feita neste texto ao futebol corresponde ao futebol masculino de alta competição.
a 14.07.2014, em http://www.fifa.com/worldcup/archive/brazil2014/teams/team=43860/index.html.
8 Respetivamente campeão inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Informação recolhida em
https://www.zerozero.pt/. Consultada a 07.07.2017.
7Consultado
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São diversos os factos que contribuem para a intensificação das migrações de
futebolistas, a partir da década de 1990: desde logo, a reorganização das competições
futebolísticas na Europa, com exigência de elevados índices de competitividade e
espetacularidade, suscitando a necessidade de contratar os melhores jogadores; a
comercialização dos direitos televisivos de transmissão de jogos, que, ao injetarem
recursos financeiros no universo futebolístico, contribuíram para que os clubes tivessem
maior capacidade de contratar jogadores no mercado global; a formalização da figura
do agente de jogadores, o qual, ao representar os interesses do futebolista, se torna
promotor da sua mobilidade laboral e facilitador do processo migratório; e,
provavelmente o mais relevante de todos os fatores, a resolução pelo Tribunal de Justiça
Europeu do caso Bosman, em 1995, que, ao terminar com as quotas de utilização de
jogadores cidadãos da União Europeia por clubes dos Estados-membros, bem como ao
proibir as indemnizações de desvinculação de jogadores findos os respetivos contratos,
contribuiu para a liberalização do mercado internacional de transferências de jogadores
(Nolasco, 2018).
Num primeiro momento, as migrações de trabalho desportivo foram interpretadas
como um fenómeno inserido nos processos de globalização (Bale e Maguire, 1994).
Nesta perspetiva, as migrações de atletas ocorrem na sequência da mercadorização do
desporto, assim como da constituição de um sistema desportivo global, o qual, por sua
vez, se encontra inserido no mais abrangente processo de globalização. O argumento
da existência de uma “arena desportiva global” seguiu a tendência linear e homogénea
do conceito hegemónico de globalização. Apesar de serem sugeridas diferentes
abordagens teóricas sobre as migrações de atletas, que vão desde o imperialismo à
teoria da dependência, passando pelo sistema-mundo de Wallerstein, durante muito
tempo, a ampla sugestão teórica era a de que os processos de globalização determinam
estes fluxos migratórios.
A produção académica sobre a migração de atletas diversificou, entretanto, as
abordagens conceptuais. Longe de serem absorvidas por uma globalização sem
fronteiras, estas migrações são fortemente tributárias de relações instauradas entre
Estados, relações culturais, históricas e jurídicas, que obrigam a uma interpretação
relacional entre espaços de origem e de destino. À semelhança dos estudos das
migrações gerais, a investigação sobre migrações de desportistas passou, nos últimos
anos, a assumir como dimensão analítica as desigualdades entre países, realçando
mecanismos políticos e económicos de dominação. O facto de muitos trabalhos
dedicarem particular atenção aos fluxos migratórios sul/norte, com origem em África ou
na América Latina e destino na Europa ou América do Norte (Darby et al., 2007; Poli e
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Besson, 2011), motivou interpretações de pendor crítico e marxista, em que esses fluxos
são vistos como formas de exploração do Sul pelo Norte global.
As condições em que decorrem as migrações internacionais de atletas suscitam um
complexo de interdependências e relacionamentos que não são apenas produto do
desporto. Para além da omnipresença das variáveis económicas, outras dimensões
devem ser levadas em consideração no mapeamento destes fluxos migratórios, até
porque as migrações desportivas, sendo afetadas pelo “complexo industrial desportivo”
(Maguire e Falcous, 2011), são-no também por variáveis históricas, políticas, culturais,
geográficas ou étnicas, entre outras (Lanfranchi e Taylor, 2001; Taylor, 2006; Poli e
Besson, 2011).
O CASO PORTUGUÊS

O futebol português não ficou à margem destas dinâmicas. Segundo dados do CIES
Football Observatory,

9

no início da época de 2016/2017, na Primeira Liga, a

percentagem de jogadores estrangeiros era de 53,5% (251 jogadores), o que a convertia
na sexta liga europeia com mais jogadores estrangeiros10 e confirmava o facto de o
futebol ser, em Portugal, uma profissão em que mais de metade dos trabalhadores são
estrangeiros.11 Por outro lado, no final dessa mesma época futebolística, o número de
jogadores portugueses emigrados era de 240, sendo que 92% se encontrava ao serviço
de clubes da UEFA – Union of European Football Associations (Poli et al., 2017).
Estes números sugerem uma caraterização do futebol português como placa
giratória que recebe e distribui jogadores em função dos mercados futebolísticos onde
opera, exatamente da mesma forma que Maria Ioannis Baganha (2001) caraterizou
anteriormente as migrações gerais, em Portugal. A maioria dos jogadores estrangeiros
que chegam ao futebol português considera-o uma “montra”, através da qual podem ser
observados por clubes de outros países europeus, o que torna Portugal uma “porta de
entrada” para outros campeonatos. Nesse sentido, os clubes nacionais são instâncias
intermédias que funcionam como trampolim para que os jogadores estrangeiros possam
continuar o seu percurso migratório. Também os jogadores portugueses ingressam
nesta placa giratória, sendo a sua saída uma consequência do processo distributivo
implementado pelos clubes nacionais. Para além disso, nem todos os jogadores que

9

Site especializado na análise estatística do futebol, acessível em http://www.football-observatory.com.
A Liga portuguesa foi contabilizada no total das 31 mais importantes ligas europeias, entre as quais as
cinco com mais jogadores expatriados eram as de Chipre (65,4%), Turquia (62%), Inglaterra (61,8%),
Bélgica (60,1%) e Itália (56,2%).
11 Esta situação verifica-se desde a época de 2006/2007 (Nolasco, 2013).
10
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circulam nesta placa giratória têm garantido o acesso a outros campeonatos, sendo
muitos os que permanecem nos clubes portugueses ou retornam aos países de origem.
Nesta sobreposição de movimentos, identifica-se uma complementaridade de perfis
de jogadores e motivações para migrar. Relativamente aos jogadores portugueses, são
dois os perfis que se destacam: jogadores de elevado índice de qualidade, que migram
para clubes das ligas mais competitivas da Europa, sendo a sua motivação resultado
das condições desportivas e financeiras que lhes são oferecidas; jogadores menos
dotados, que emigram para clubes de ligas menos cotadas ou periféricas na Europa, ou
noutros continentes, cuja motivação se encontra na dificuldade de empregabilidade em
clubes portugueses, ou nos salários mais baixos , em comparação com o que lhes é
oferecido nesses países. Relativamente aos jogadores estrangeiros, identificam-se
também dois perfis: jogadores de qualidade, contratados normalmente pelos clubes
“grandes” de Portugal, que imigram atraídos pelas condições desportivas e financeiras
que estes lhes oferecem, bem como pela possibilidade de transitarem para outros
clubes europeus; e os jogadores estrangeiros com menores competências
futebolísticas, que, nos países de origem, estavam relegados para clubes secundários
e que, mais do que serem atraídos pelas condições oferecidas em Portugal, procuram
superar as condições precárias de trabalho que tinham nos países de origem. Assim,
em função do perfil dos jogadores, há uma segmentação do mercado de trabalho que
ocorre a diferentes escalas e que, a nível internacional, remete para os clubes das ligas
mais importantes os melhores futebolistas, enquanto os menos dotados se distribuem
por ligas de qualidade inferior, num continuum diversificado de situações e motivações
migratórias.
O funcionamento do futebol português como placa giratória resulta, em grande
medida, da estratégia contratual de jogadores, desenvolvida pelos clubes portugueses.
Porque o futebol não é apenas um jogo, mas também uma atividade económica, os
clubes, quando contratam um jogador, para além de ponderarem os ganhos desportivos
implícitos, ponderam igualmente as mais-valias económicas implicadas numa futura
transferência. Por esta razão, a saída de jogadores portugueses e estrangeiros para
clubes de outros países raramente é assumida como uma perda, pois os ganhos
auferidos com a transferência compensam eventuais prejuízos desportivos. Assim, os
clubes desenvolvem uma estratégia contratual que privilegia a aquisição de jogadores
“baratos”, a sua valorização em termos desportivos e a sua posterior venda por valores
mais elevados. Os clubes portugueses especializaram-se nesta estratégia, sendo Hulk,
Witsel, Falcao, David Luiz, Di Maria, James Rodríguez, Jackson Martinez ou Slimani
nomes sonantes de uma estratégia negocial de sucesso. Porque a aquisição de
jogadores portugueses é mais dispendiosa, em virtude da obrigatoriedade de pagar
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direitos de formação aos clubes nos quais os atletas já estiveram anteriormente,
privilegia-se a contratação de jogadores estrangeiros, principalmente jovens jogadores
brasileiros. Também sobre estes jogadores se têm que pagar direitos de formação; no
entanto, são valores mais baixos, tal como mais baixos são os valores implicados nas
transferências para Portugal. Em face de uma menor procura por parte dos clubes
nacionais, os jogadores portugueses optam pela migração. Desta forma, as migrações
do futebol português são uma inevitabilidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em “A cada Sul o seu Norte”, Maria Ioannis Baganha (2001) confrontou-se com novas
dinâmicas migratórias em Portugal, cujas tendências de simultaneidade e equivalências
nos movimentos de entrada e saída de migrantes foram interpretadas tendo em
consideração duas circunstâncias: a especificidade da sociedade portuguesa enquanto
sociedade semiperiférica, por um lado e os processos de globalização enquanto
processos que transcendem a expressão política dos Estados, por outro. A
complementaridade entre processos emigratórios e imigratórios não era, contudo,
linear, havendo um “clima artificial de complementaridade” (ibidem: 153) de ajustamento
entre movimentos de entrada e de saída.
Neste texto, equacionámos a continuidade, ou não, da proposta analítica de
Baganha para dois casos específicos, em Portugal: migrações de profissionais de saúde
e migrações de jogadores profissionais. Estas duas áreas de atividade correspondem a
setores cujo exercício profissional é altamente qualificado e, no caso particular do
futebol, mediatizado, sendo ambas efetuadas num mercado cada vez mais global.
Estes/estas migrantes, enquanto profissionais altamente qualificados/as, são objeto de
intensa procura internacional, usufruindo de uma condição de privilégio social e jurídico,
que, por exemplo, se reflete na forma como são designados/as, normalmente como
“estrangeiros/as” e raramente como “migrantes”. Tal facto confere ao exercício de
intertextualidade aqui proposto um interesse heurístico.
Concretamente, e no caso das migrações de médicos/as e enfermeiros/as de e para
Portugal, a proposta de Maria Ioannis Baganha tem que ser perspetivada em
confluência com os processos de globalizações, sendo que um dos seus principais
atores – o mercado – emerge não da omissão, nem da demissão do Estado, mas da
sua delegação. Assumimos assim que, na área da saúde, a complementaridade entre
dinâmicas de entrada e de saída está condicionada por algumas particularidades,
nomeadamente a continuidade, ou não, da jurisdição do exercício profissional, o grau
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de diferenciação de cuidados prestados e a inter-relação com o sistema de educação,
com o consequente (re)posicionamento de Portugal no sistema mundial.
No caso das migrações de jogadores de futebol, em Portugal, nomeadamente a
entrada de jogadores estrangeiros e a saída simultânea de portugueses e estrangeiros,
verifica-se uma continuidade da proposta analítica de Maria Ioannis Baganha. A forma
como os movimentos de entrada e saída decorrem, revela uma complementaridade,
que é determinada não só pela forma como o futebol nacional acontece, mas também
pela especificidade da sociedade portuguesa e ainda pelas dinâmicas de globalização.
Os casos de estudo analisados evidenciam a relevância estrutural de algumas
características de uma condição semiperiférica. Pensa-se, nomeadamente, no modelo
da “placa giratória”, na complementaridade, ainda que por vezes artificial, das
dinâmicas, no (des)ajustamento entre a emigração de Portugal e a imigração em
Portugal. Esta última dimensão, ao invés da contrariedade que parece exprimir em
relação à nossa indagação principal, revela, de uma forma mais substantiva, a
permanência da condição semiperiférica nas migrações, contribuindo, assim, para a
singularidade

do caso

português,

um

espaço-tempo estrutural

contraditório,

caleidoscópio e, por isso mesmo, “fascinante”.

CARLOS NOLASCO
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
Colégio de São Jerónimo, Largo D. Dinis, Apartado 3087, 3000-995 Coimbra, Portugal
Contacto: cmsnolasco@ces.uc.pt

JOANA SOUSA RIBEIRO
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
Colégio de São Jerónimo, Largo D. Dinis, Apartado 3087, 3000-995 Coimbra, Portugal
Contacto: joanasribeiro@ces.uc.pt

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bach, Stephen (2003), “International Migration of Health Workers: Labour and Social Issues”,
Working Paper, 209. Geneva: International Labour Office. Consultado a 18.12.2017, em
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/health/wp209.pdf.
Baganha, Maria Ioannis (2001), “A cada Sul o seu Norte: dinâmicas migratórias em Portugal”, in
Boaventura de Sousa Santos (org.), Globalização: fatalidade ou utopia? Porto: Edições
Afrontamento, 135-159.
Baganha, Maria Ioannis; Fonseca, Maria Lucinda (2004), New Waves: Migration from Eastern to
Southern Europe. Lisboa: Fundação Luso-Americana.

166

Entre Sul e Norte: singularidades das migrações na saúde e no desporto em Portugal

Bale, John; Maguire, Joseph (orgs.) (1994), The Global Sports Arena: Athletic Talent Migration
in an Interdependent World. London: Frank Cass.
Ben-Porat, Amir (2002), “The Political Economy of Soccer: The Importation of Foreign Soccer
Players to the Israeli League”, Soccer & Society, 3(1), 54-68.
Bradly, Hannah (2013), “A Review of Research and Policy Documents on the International
Migration of Physicians and Nurses”, MMG Working Paper, 13-07. Göttingen: Max PlanckInstitut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften.
Castles, Stephen (2008), “Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective”,
Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(10), 1565-1586.
Connell, John; Zurn, Pascal; Stilwell, Barbara; Awases, Magda; Braichet, Jean-Marc (2007),
“Sub-Saharan Africa: Beyond the Health Worker Migration Crisis?”, Social Science &
Medicine, 64(9), 1876-1891.
Darby, Paul; Akindes, Gerard; Kirwin, Matthew (2007), “Football Academies and the Migration of
African Football Labor to Europe”, Journal of Sport and Social Issues, 31(2), 143-161.
Elliott, Richard; Maguire, Joseph (2008), “Thinking Outside the Box: Exploring a Conceptual
Synthesis for Research in the Area of Athletic Labor Migration”, Sociology of Sport Journal,
25(4), 482-497.
FIFA – Fédération Internationale de Football Association (2017), Global Transfer Market Report
2017. Zürich: FIFA. Consultado a 15.12.2017, em

https://www.fifatms.com/wp-

content/uploads/dlm_uploads/2017/01/GTM2017_FIFATMS-1.pdf.
Gaillard, Jacques; Gaillard, Anne-Marie.; Krishna, Venni Venkata (2015), “Return from Migration
and Circulation of Highly Educated People: The Never-Ending Brain Drain”, Science,
Technology and Society, 20(3), 269-278.
Kuhlmann, Ellen; Batenburgb, Ronald; Groenewegenb, Peter P.; Larsen, Christa (2013),
“Bringing a European Perspective to the Health Human Resources Debate: A Scoping
Study”, Health Policy, 110(1), 6-13.
Lanfranchi, Pierre; Taylor, Matthew (2001), Moving with the Ball. The Migration of Professional
Footballers. Oxford: Berg.
Maguire, Joseph; Falcous, Mark (2011), “Introduction. Borders, Boundaries and Crossings: Sport,
Migration and Identities”, in Joseph Maguire; Mark Falcous (orgs.), Sport and Migration.
Borders, Boundaries and Crossings. London: Routledge, 1-12.
Marques, José Carlos; Góis, Pedro (2011), “A evolução do sistema migratório lusófono. Uma
análise a partir da imigração e emigração portuguesa”, Revista Internacional em Língua
Portuguesa, 24, 213-232.
Masanet, Erika (2017), “Processes and Experiences of Portugal’s International Recruitment
Scheme of Colombian Physicians: Did It Work?”, Health Policy, 121(8), 929-935.
Meijà, Alfonso (1978), “Migration of Physicians and Nurses: A World Wide Picture”, International
Journal of Epidemiology, 7(3), 207-215.
Ministério da Saúde (2016), Acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e
entidades convencionadas em 2016 – Relatório anual. Consultado a 20.12.2017, em

167

Carlos Nolasco, Joana Sousa Ribeiro

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/07/Relat%C3%B3rio-AcessoSNS_2016-vf.pdf.
Nolasco, Carlos (2013), “Fintar fronteiras. Migrações internacionais no futebol português”. Tese
de Doutoramento em Sociologia apresentada na Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra, Coimbra, Portugal.
Nolasco, Carlos (2018), “Player Migration in Portuguese Football: A Game of Exits and
Entrances”,

Soccer

&

Society.

Publicado

online

a

10

de

janeiro.

DOI:

10.1080/14660970.2017.1419470.
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (2008), The Looming
Crisis in the Health Workforce: How Can OECD Countries Respond? Paris: OCDE.
OMS – Organização Mundial da Saúde (2010), Global Code of Practice on the International
Recruitment of Health Personnel. Geneva: OMS. Consultado a 20.12.2017, em
http://www.who.int/hrh/migration/code/WHO_global_code_of_practice_EN.pdf.
OMS – Organização Mundial da Saúde (2017), “Dublin Declaration on Human Resources for
Health: Building the Health Workforce of the Future”. 4th Global Forum on Human
Resources for Health – Building the Health Workforce of the Future, 13 a 17 de novembro,
Royal

Dublin

Society,

Dublin,

Irland.

Consultado

a

18.12.2017,

em

http://who.int/hrh/events/Dublin_Declaration-on-HumanResources-for-Health.pdf?ua=1.
Pereira, Claúdia; Pinto, Nuno; Pires, Rui Pena (2015), Portuguese Nurses in the UK 2014 |
Enfermeiros portugueses no Reino Unido 2014. Lisboa: Observatório da Emigração.
Poli, Raffaele; Besson, Roger (2011), “From the South to Europe: A Comparative Analysis of
African and Latin American Football Migration”, in Joseph Maguire; Mark Falcous (orgs.),
Sport and Migration. Borders, Boundaries and Crossings. London: Routledge, 15-30.
Poli, Raffaele; Ravenel, Loïc; Besson, Roger (2017), “World Expatriate Footballers”, CIES
Football

Observatory

Monthly

Report,

25.

Consultado

a

16.09.2017,

em

http://www.football-observatory.com/IMG/sites/mr/mr25/en/.
Ribeiro, Joana Sousa (2008), “Migration and Occupational Integration: Foreign Health
Professionals in Portugal”, in Mike Saks; Ellen Kuhlmann (orgs.), Rethinking Professional
Governance: International Directions in Health Care. Bristol: The Policy Press, 201-216.
Ribeiro, Joana Sousa (2015), “Beyond the Portuguese Nursing Labour Market: Towards a Crisis
of Professionalism?”, in Teresa Carvalho; Rui Santiago (orgs.), Professionalism,
Managerialism and Reform in Higher Education and the Health Services: The European
Welfare State and the Rise of the Knowledge Society. London: Palgrave, 146-168.
Ruger, Jennifer Prah (2012), “Global Health Justice and Governance”, The American Journal of
Bioethics, 12(12), 35-54.
Santos, Boaventura de Sousa (1993), “O Estado, as relações salariais e o bem-estar social na
semiperiferia: o caso português”, in Boaventura de Sousa Santos (org.), Portugal: um
retrato singular. Porto: Edições Afrontamento, 15-56.
Taylor, Matthew (2006), “Global Players? Football, Migration and Globalization, c. 1930-2000”,
Historical Social Research, 31(1), 7-30.

168

e-cadernos CES, 29, 2018: 169-196

TERESA ALMEIDA CRAVO, PAULA DUARTE LOPES, SÍLVIA ROQUE
PORTUGAL E A PROMOÇÃO DA PAZ: UMA ANÁLISE CRÍTICA DE PERCURSOS PÓS-COLONIAIS*
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INTRODUÇÃO
As origens académicas da ideia de promoção da paz, que emergem dos chamados
Estudos para a Paz na década de 1960, foram pautadas por um objetivo fundamental
de emancipação social e política dos povos, em especial daqueles situados na periferia
do sistema internacional. Essa promessa emancipatória esvaneceu-se, porém,
rapidamente, tendo-se traduzido em dinâmicas globais de dominação e hierarquia. Ao
preconizar a transformação progressiva das sociedades periféricas em sociedades
modernas, liberais e de mercado, como a melhor forma de resolução e prevenção de
conflitos violentos, a institucionalização de uma agenda internacional para a paz ignorou
que a própria dinâmica de transformação provoca conflitos e constitui ela própria
violência, expressa das mais variadas formas (Escobar, 1995).
Embora, como refere Richmond (2012: 115), o projeto de paz liberal esteja em crise
quase desde as primeiras intervenções nos anos 1990, o seu poder enquanto discurso
legitimador do intervencionismo e a sua capacidade de configuração das relações
internacionais – e das relações Norte-Sul, em particular – permanece inquestionável até
aos dias de hoje. É, por isso, fundamental continuar a realçar e a debater o seu papel
na (re)produção não só da violência como de lógicas de poder reminiscentes do período
colonial.
Estas lógicas refletem-se em particular no comportamento dos vários atores que
chamaram a si a responsabilidade de encetar esforços de promoção internacional da
paz, nomeadamente ex-potências colonizadoras como Portugal. Assim, importa analisar
a intervenção de Portugal em matéria de paz e segurança, a partir do final da ditadura,
e a forma como, por um lado, foi integrando a agenda dominante de promoção da paz
e, por outro, se foram manifestando os desafios inerentes à sua condição de
ex-metrópole, especialmente em relação a ex-colónias onde se desenrolaram
processos longos e complexos de conflito, violência e intervenção internacional.
O objetivo deste artigo é analisar criticamente o papel de Portugal na promoção da
paz, neste quadro duplo de ex-potência colonizadora e de intervencionismo global.
Começando por examinar brevemente o impacto dos Estudos para a Paz no
pensamento e práticas de intervencionismo global, o artigo analisa, em seguida, o papel
de Portugal na promoção da paz, explicando sumariamente o contexto da política
externa portuguesa pós-Revolução e explorando posteriormente os estudos de caso da
Guiné-Bissau e de Timor-Leste. Por fim, o artigo debruça-se sobre as críticas a este
intervencionismo e suas implicações, numa perspetiva pós-colonial.
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1. A PROMOÇÃO DA PAZ: ENTRE OS ESTUDOS PARA A PAZ E O INTERVENCIONISMO GLOBAL
Embora a ideia da promoção da paz pareça consensual hoje em dia no mundo da
política e das instituições internacionais, as suas raízes intelectuais remontam a um
campo disciplinar menos conhecido do grande público, os Estudos para a Paz, cujo
desenvolvimento se deve em grande parte a Johan Galtung que, na década de 1960,
deu o mote para a exploração teórica e operacional que viria a ganhar proeminência no
mundo da paz e da segurança internacionais do pós-Guerra Fria.1 O contributo
intelectual dos Estudos para a Paz pode ser resumido em dois pontos essenciais: a sua
redefinição dos conceitos de paz e de violência, e a sua proposta inovadora de práticas
concretas de intervenção em contextos de guerra e de conflito violento (Almeida Cravo,
2017). Galtung começa por definir paz como ausência de violência; e violência como
todas as situações em que os seres humanos têm as suas realizações somáticas e
mentais cerceadas de modo a ficarem abaixo do seu potencial (1969: 168). Estas
definições pretendiam, na altura, ir muito além das noções dominantes de paz enquanto
ausência de guerra, e de violência enquanto ato deliberado por parte de um ator
identificável de incapacitação de outrem, que Galtung considerava demasiado limitadas.
Ao longo dos anos, o autor densifica estes conceitos, apresentando os seus dois
maiores contributos para os pressupostos teóricos dos Estudos para a Paz: a
identificação do triângulo da violência – direta, estrutural e cultural – a que
corresponderia o respetivo triângulo da paz (Galtung, 1969, 1990); e a definição dual de
paz – a paz negativa, enquanto ausência de violência e de guerra, e a paz positiva,
enquanto integração da sociedade humana (Galtung, 1964: 1-4). Com estas
formulações, Galtung aponta os problemas e as limitações das definições hegemónicas
de paz e violência, procurando expor as dinâmicas estruturais globais de repressão e
exploração, e a violência cultural e simbólica veiculada através da ideologia, da religião,
da língua, da arte ou da ciência.
A etapa seguinte do seu percurso conceptual é a de confrontar este entendimento
com a prática concreta do intervencionismo global. Galtung (1976: 298-300) aborda,
então, os conceitos de manutenção da paz (peacekeeping) e de restabelecimento da
paz (peacemaking), apontando-os como insuficientes, e propõe, pela primeira vez, o
termo consolidação da paz (peacebuilding) como a melhor forma de lidar com as causas
diretas, estruturais e culturais da violência no seu sentido mais lato e,
consequentemente, em maior sintonia com o seu conceito de paz positiva. Esta reflexão
teórica viria a ter claras implicações práticas, especialmente quando serviu de inspiração

1

Para uma análise mais detalhada do contributo conceptual de Galtung e dos Estudos para a Paz, ver
Almeida Cravo (2016) e Pureza (2011).
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ao Secretário-Geral das Nações Unidas (SGNU) Boutros-Ghali e acabou por ser
adotada no âmbito da Agenda para a Paz, em 1992, aproveitando-se a janela de
oportunidade aberta pelo final da Guerra Fria. A linguagem das políticas, estratégias e
propostas de ação formuladas nessa altura adota os “elementos de apoio à paz [...] em
parte derivados da terminologia da investigação para a paz” (Rogers e Ramsbotham,
1999: 750).
São quatro as estratégias interligadas de atuação propostas então pelo SGNU: a
diplomacia preventiva, o restabelecimento da paz, a manutenção da paz e, finalmente,
a consolidação da paz (UN, 1992). Esta articulação segue de perto a proposta de
Galtung ao promover uma agenda maximalista de paz positiva como indispensável para
que a paz negativa – ou seja, o fim da violência direta – não seja apenas temporária
(Ramsbotham, 2000: 171, 175). Boutros-Ghali é, aliás, claro na sua ambição: o modelo
que propõe pretende, em última instância, lidar com “o desespero económico, a injustiça
social e a opressão política” enquanto fontes da violência que assola o sistema (UN,
1992: § 15). As ações enquadradas nesta nova estratégia foram cabendo, ao longo dos
anos, na terminologia genérica de missões de paz das NU, embora o seu conteúdo
pudesse diferir consideravelmente, de contexto para contexto.2 A partir da década de
1990, as tradicionais missões de manutenção da paz, – pautadas pelo consentimento
das partes, ausência de mandato para o uso da força e imparcialidade no terreno
(Bellamy et al., 2010: 196) – e as missões de imposição da paz (peace enforcement)
passam a coexistir com missões de consolidação da paz (desde 2005 no âmbito da
Comissão de Consolidação da Paz) e com as administrações transitórias, na sua
vertente mais maximalista. Estas várias missões são de natureza diferente, com normas
de conduta distintas e, embora interligadas no seu objetivo geral de promoção da paz,
nem sempre se revelam complementares ou fáceis de categorizar, como identifica a
Figura I em baixo.

2 Para

uma discussão deste tema ver Fortna e Howard (2008) e Freire e Lopes (2009).
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FIGURA I – Tipos de missões de paz das Nações Unidas
Fonte: Dados da Organização das Nações Unidas; adaptação das autoras.

As NU institucionalizaram este modelo de intervenção, mas rapidamente cederam
o monopólio a várias outras organizações internacionais, nomeadamente de âmbito
regional – como a União Europeia (UE), a Organização para a Segurança e Cooperação
Europeia (OSCE), a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ou a União
Africana (UA), entre outras –, assim como a Estados individuais, que assumiram o
objetivo geral e a prática da promoção internacional da paz e da estabilidade.
No caso específico da UE, uma característica diferenciadora das suas intervenções,
no âmbito quer da sua Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) quer do apoio
ao desenvolvimento, tem sido precisamente o facto de os Estados-membros líderes de
cada missão serem normalmente os ex-colonizadores do país onde se pretende
promover a paz e a segurança. Este hábito decorre não só por se lhes conferir um
conhecimento e experiência mais aprofundados do contexto em causa, mas também
por uma lógica interna à UE de reverência para com as esferas de influência herdadas
do colonialismo.
A prática destas missões de paz não foi particularmente alterada na sua natureza
pela introdução de mais e novos atores. De uma forma geral, a promoção internacional
da paz tem adotado uma abordagem que ficou conhecida como o “Consenso de Nova
Iorque” (Kahler, 2009). Este consenso reflete a receita liberal de criação de democracias
pluripartidárias com economias de mercado e sociedades civis fortes, assim como de
promoção das práticas e dos valores liberais ocidentais, tais como a autoridade secular,
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a governação centralizada, o Estado de direito ou o respeito pelos direitos humanos
(Newman et al., 2009: 12).
O modelo que se institucionalizou como resposta à violência nas periferias no
pós-Guerra Fria foi então o da paz liberal (ver Doyle, 2005; Duffield e Waddell, 2006:
13-14). O grande potencial de abertura da promoção da paz a inúmeros entendimentos,
preconizado por Galtung, viu-se, assim, reduzido à especificidade da matriz ocidental e
da cosmovisão liberal e, consequentemente, fechado a outras experiências e
alternativas. Ao ser integrado na agenda liberal, o pensamento de Galtung foi perdendo
a sua radicalidade e dimensão crítica para passar a justificar uma indústria de
construção da paz e de gestão dos conflitos, em vez de a questionar (Pureza e Almeida
Cravo, 2005). Esta cooptação das suas propostas para instituições e políticas
internacionais concretas despolitizou-as e amputou a sua promessa emancipatória
(Jabri, 2006; Freire e Lopes, 2014), acabando por se refletir no comportamento
individual dos Estados ocidentais, como veremos de seguida, analisando o caso de
Portugal.
2. PORTUGAL: DE COLONIZADOR A PROMOTOR DA PAZ?
2.1. A POLÍTICA EXTERNA PORTUGUESA PÓS-COLONIAL NUM QUADRO DE INTERVENCIONISMO GLOBAL

O envolvimento ativo de Portugal neste quadro de intervencionismo global é
relativamente recente e decorre diretamente da grande abertura política proporcionada
pelo derrube da ditadura pela Revolução de 25 de Abril de 1974. Uma ditadura de
41 anos e a manutenção de um império colonial a contracorrente do consenso
internacional valeram-lhe um progressivo isolamento que os governos democráticos
pós-Revolução procuraram reverter. A essa herança isolacionista, juntou-se uma crise
identitária, que exigiu uma redefinição da identidade nacional portuguesa condizente
com a sua reconfiguração territorial, agora reduzida à presença no continente europeu.
Perante a necessidade de repensar a posição de Portugal no mundo, a elite política
tinha duas preocupações essenciais: evitar a sobredependência de um aliado e
contrariar a exclusão dos centros de tomada de decisão internacionais (Almeida Cravo,
2012). Imbuídos de um certo “destino geopolítico” (Vasconcelos, 1991: 83), baseado na
sua história, os governos do pós-25 de Abril tentaram redefinir Portugal como um país
euro-atlântico, buscando uma aproximação à Europa, o reforço das relações com os
Estados Unidos da América (EUA) e a renovação dos laços com o mundo lusófono (os
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa [PALOP] – Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe – e também o Brasil e Timor-Leste).
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Destes três pilares – UE, EUA e a Lusofonia – as relações com a Europa tomaram
a dianteira, numa primeira fase. Após um período relativamente conturbado e de alguma
indefinição quanto à política interna e externa de Portugal, que se seguiu à Revolução,
a admissão de Portugal na Comunidade Europeia mobilizou a maior parte dos escassos
recursos humanos e do capital político à disposição na altura. A Europa passaria, assim,
a substituir o império colonial como a maior força por detrás da política externa do país,
e manter-se-ia até aos dias de hoje como uma das suas prioridades indiscutíveis (Royo,
2004). Por outro lado, a “relação especial” com os EUA, que se iniciara já no final da
Segunda Guerra Mundial, foi-se consolidando, à medida que a hegemonia internacional
norte-americana se foi cristalizando (Costa Pinto, 2003; Severiano Teixeira, 2003).
A redefinição da relação com as ex-colónias, em especial africanas, revelou-se a
mais complicada. As feridas resultantes da sua história colonial, da guerra de 13 anos
e do retorno em massa de centenas de milhares de portuguesas e portugueses das
ex-colónias provaram ser difíceis de sarar, de ambos os lados (MacQueen, 2003a). A
desconfiança prevaleceu durante algum tempo e a tentativa portuguesa de formular uma
política externa pós-descolonização coerente foi recebida com suspeição e receios de
neocolonialismo (Soares, 1974). Durante os anos 1970, as interações com os PALOP
foram difíceis, a relação com Timor-Leste estava praticamente impedida pela ocupação
indonésia e havia uma quase ausência de relações institucionalizadas com o Brasil. Só
na segunda metade da década de 1980, com os outros dois pilares da política externa
portuguesa relativamente consolidados, as perceções e os interesses em relação ao
mundo lusófono começaram a ser alvo de mudanças (ver Torres, 1991).
Tal como no caso de outras ex-potências coloniais, os laços familiares, culturais,
políticos e económicos de longo prazo eram vistos como propícios a uma relação
privilegiada com as ex-colónias. A ligação emocional e os interesses aparecem, nesse
sentido, interligados na perceção portuguesa dos países lusófonos como um espaço de
influência “natural”, onde a ex-metrópole espera um certo grau de familiaridade e de
entendimento recíproco, propício ao estabelecimento de relações mutuamente
benéficas. Do ponto de vista interno, o discurso imperial foi transformado num discurso
de responsabilidade e de dever de ajudar a estabilizar e a desenvolver estes Estados –
um discurso partilhado pela população em geral e pela elite, constituindo assim uma
base ideológica para a mobilização dos recursos necessários a uma política lusófona
coerente (Santos Neves, 1996).
O fim da Guerra Fria proporcionou uma intervenção portuguesa mais ativa –
especificamente no sentido da promoção da paz. Tentativas de mediar os conflitos em
Angola (onde Portugal fez parte da troika de observadores, juntamente com a Rússia e
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os EUA) e em Moçambique (onde Portugal foi observador oficial dos Acordos de Roma
de 1992) procuraram exibir as vantagens comparativas da política externa portuguesa
relativamente a outros países. Tentando capitalizar uma longa história em comum,
Lisboa enviou os seus diplomatas às negociações – frequentemente com uma
representação ao mais alto nível, como atesta o envolvimento pessoal de José Manuel
Durão Barroso, então Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da
Cooperação, na mediação dos Acordos de Bicesse de 1991. Também em relação a
Timor-Leste, Portugal chamou a si um papel proeminente de negociação do conflito com
a Indonésia, ao longo de toda a década de 1990. Agora parte da Comunidade Europeia
e na sequência do Massacre de Santa Cruz, em 1991, e dos Prémios Nobel da Paz
atribuídos a Ramos Horta e Ximenes Belo, em 1996, Lisboa aproveitou a alteração no
equilíbrio de poder e a indignação internacional para, juntamente com timorenses no
exílio, mobilizar uma coligação a favor da autodeterminação do povo timorense,
alcançada em 1999 (Gonçalves, 2003).
Na ótica de Portugal, as relações com as ex-colónias – uma das fragilidades da sua
política externa no período imediato pós-Revolução – estavam agora transformadas
numa força, revelando a capacidade do país de reforçar laços para além do Atlântico
Norte e também de ajudar a concretizar a agenda dos próprios países. Estas ações
foram tomadas como exemplos em que o interesse nacional e os valores caminhavam
de mão dada: Portugal recuperava a sua influência numa ex-colónia, ao mesmo tempo
que promovia a resolução de conflitos violentos, no interesse das respetivas populações
(Almeida Cravo, 2012). A década de 1990 foi então o período decisivo para o
envolvimento progressivo de Portugal no mundo lusófono. Faltava apenas o passo da
institucionalização, que se viria a concretizar em 1996, por iniciativa brasileira: a criação
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Esta comunidade pretendia
explorar uma identidade lusófona baseada na língua, história e interesses comuns e
promover a sua coesão, o reforço de afinidades e a intensificação das relações (Santos,
2003: 71).
Desde então, Portugal tem procurado realçar esta peculiaridade nas relações com
os outros parceiros, em especial com a União Europeia e a OCDE, onde pertence ao
“clube dos doadores”. Apesar de país pequeno e periférico, Lisboa traz para a mesa
novas ligações, de alcance mundial, e tem procurado mobilizar apoio político e
financeiro para o espaço geográfico da lusofonia nestes fóruns. É especificamente nesta
relação com as ex-colónias que Portugal se tem vindo a afirmar no âmbito da promoção
internacional da paz e do desenvolvimento. O espaço lusófono confere-lhe um lugar
especial no quadro da paz e da segurança internacionais, permitindo-lhe, assim, alinhar
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com as políticas e práticas das instituições internacionais. A prioridade dada a estes
países é evidente quando olhamos para os destinatários e valores da cooperação
portuguesa para o desenvolvimento (Figura II) – sendo de salientar que, entre 1997 e
2016, em média, 80% dos recursos disponibilizados teve como destinatários as
ex-colónias portuguesas.
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FIGURA II – Ajuda Pública ao Desenvolvimento bilateral portuguesa (1997-2016)
(em milhões de dólares americanos a preços constantes de 2015)
Fonte: Construído a partir de dados da OCDE, consultados a 25.01.2018, em http://stats.oecd.org.

No que diz respeito aos países destinatários da ajuda portuguesa, e no quadro do
intervencionismo global em situações de conflito acima analisado, destacam-se dois
países, pela intensidade das respetivas missões de paz e do apoio público ao
desenvolvimento, bem como pelo próprio envolvimento de Portugal: Guiné-Bissau e
Timor-Leste. Outros países lusófonos, como Angola e Moçambique, enfrentaram
períodos intensos de violência interna; contudo, a Guiné-Bissau e Timor-Leste
enfrentam

problemas

estruturais

de

instabilidade

política

e

correspondem

genericamente à nomenclatura imposta de “Estados em situação de fragilidade”. Têm,
por isso, sido alvo de sucessivas intervenções no sentido da sua estabilização e da
promoção da paz. A Guiné-Bissau nunca recebeu uma operação de paz das NU, mas
é abrangida pelo mandato da Comissão de Consolidação da Paz; Timor-Leste recebeu
cinco missões sequenciais. Ambos os países, de entre os quatro referidos, são os que
menos receberam ajuda pública ao desenvolvimento em termos globais, incluindo de
Portugal; no entanto, em termos relativos, e do ponto de vista do país destinatário, entre
1997 e 2016, a contribuição portuguesa é mais significativa na Guiné-Bissau e em
Timor-Leste do que nos dois outros países, respetivamente 13% e 17% (OECD, 2004,
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2007, 2012, 2017). Estes dois países conseguiram igualmente resolver os
constrangimentos resultantes do passado colonial mais facilmente e têm vindo a
assumir Portugal como parte da solução para alguns dos seus problemas mais
prementes, como veremos de seguida.
2.2. PORTUGAL E O COMPLEXO CAMINHO PARA A PAZ NA GUINÉ-BISSAU

As relações entre Portugal e a Guiné-Bissau no período pós-colonial não foram tão
complicadas como aquelas que o ex-colonizador manteve, por exemplo, com Angola ou
Moçambique. As explicações para esta relação menos problemática são várias,
começando pelo tipo de colonização praticamente sem colonos; passando por um
discurso anticolonial que, não incitando ao ódio racial, daria origem a um processo de
descolonização “ímpar na história do colonialismo moderno” (Woollacott, 1983: 1132);
e pelo interesse estratégico da Guiné-Bissau em manter relações cordiais com a
ex-metrópole, incluindo de cooperação e de proteção diplomática, tendo em conta a sua
situação de pequeno país, inserido numa zona maioritariamente de influência
francófona (Cravinho e Darviche, 2005: 94; Reis e Oliveira, 2017: 9).
Excluindo alguns momentos de tensão com o regime de Luís Cabral,3 considerado
por alguns setores políticos portugueses como potencialmente hostil, as relações entre
os dois países depressa se normalizaram, em particular após o golpe de Estado de
1980, liderado por Nino Vieira e percecionado como “um caminho de via mais
moderada”, em que “as novas autoridades (muito mais claramente pró-portuguesas)
não considera[vam] Portugal como país de pendor neocolonialista” e “viam na
cooperação portuguesa a chave para os problemas” (Gomes, 2014: 499-500).
Durante a primeira presidência de Nino Vieira (1980-1999), as relações entre os dois
países foram fundamentalmente cordiais e de cooperação, apenas assombradas em
dois momentos: o caso 17 de Outubro, quando se verificou uma forte mobilização
portuguesa para a libertação de presos políticos na Guiné em 1985/1986; e a adesão
da Guiné-Bissau à Zona Franco em 1997 – um corte simbólico com o ex-colonizador,
sentido de forma mais acentuada após a integração de Moçambique na Commonwealth
(MacQueen, 2003a: 196).
Durante as décadas 1980 e 1990, a cooperação portuguesa foi provavelmente a
principal via de manutenção das relações amigáveis com a Guiné-Bissau. Foi com a
guerra de 1998-19994 que Portugal viria a desempenhar um papel mais proeminente,

3

Em particular, a execução de alguns dos Comandos Africanos, tropas guineenses que tinham sido
integrados no exército português durante a guerra colonial/luta de libertação (Nóbrega, 2003: 214).
4 Conflito militar que ocorreu entre junho de 1998 e maio de 1999, em Bissau, e teve como causas imediatas
as tensões geradas entre o então Presidente, Nino Vieira, e o Chefe de Estado-Maior, Ansumane Mané,
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desenvolvendo esforços de resolução do conflito e de promoção da paz. Este papel
deve ser analisado, em primeiro lugar, no quadro geral do contexto pós-colonial, tendo
em conta as motivações frequentemente avançadas para a intervenção, assim como as
diferentes estratégias utilizadas por Portugal nos esforços de pacificação; e, em
segundo lugar, como ponto de referência para o tipo de envolvimento que Portugal viria
a ter na seguinte década e meia, já que a instabilidade político-militar na Guiné-Bissau
permaneceu constante até aos dias de hoje.
Os motivos para a intervenção portuguesa são frequentemente atribuídos à proteção
dos interesses nacionais, no que diz respeito à operação militar que permitiu a
evacuação das portuguesas e dos portugueses, e/ou como resultado de uma relação
especial ou afetiva com a Guiné-Bissau enquanto ex-colónia, que teria encorajado a
mediação entre as partes envolvidas assumidas por Jaime Gama, então Ministro dos
Negócios Estrangeiros (Zeverino, 2005: 89). Apesar do peso de outros fatores, como a
mobilização da opinião pública portuguesa e da comunidade guineense em Portugal
para a prestação de ajuda humanitária e para a resolução do conflito, as motivações
portuguesas podem ainda ser analisadas no quadro de uma oportunidade de afirmação
internacional enquanto antiga potência colonial, à semelhança do papel desempenhado
pela França e pela Grã-Bretanha nos seus respetivos espaços de influência, fazendo
avançar, assim, o projeto da Lusofonia, institucionalizado através da CPLP, e revelando
a falta de resolução quanto ao potencial papel pós-imperial (MacQueen, 2003b: 7).
Na verdade, as motivações são, como sempre, complexas. No entanto, o desagrado
face ao envolvimento da França no conflito e numa potencial reconfiguração do poder
na região da África Ocidental parece ter influenciado, de forma apreciável, a posição
portuguesa, quando, a pedido de Nino Vieira, intervieram na Guiné-Bissau tropas
senegalesas e guineenses, emergindo ainda frequentes relatos de apoio militar direto
francês no terreno (van der Drift, 2000).
Este conflito tornaria a Guiné-Bissau num palco da disputa por zonas de influência
entre antigas potências coloniais. Temendo as acusações de neocolonialismo, Portugal
optou por uma intervenção na mediação do conflito através da CPLP, com o apoio, em
particular, de Angola e de Cabo Verde. Isto não impediu, porém, que as acusações de
neocolonialismo, primeiro por parte da França e depois da Comunidade Económica dos
Estados da África Ocidental (CEDEAO), se tornassem no centro de uma polémica, mais
ou menos declarada, sobre como proceder às negociações e à monitorização do
período pós-conflito (MacQueen, 2003a: 197). Esta rivalidade, a acrescer às

que viria a ser o líder da Junta Militar. O conflito terminaria com a confrontação armada de 6-7 de maio de
1999, que resultou na queda do Presidente.
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divergências entre os próprios Estados-membros da CPLP quanto ao cenário pósconflito, acabaria por fragilizar aquela que poderia ter sido a oportunidade para a
afirmação da organização lusófona como instituição dedicada à promoção da paz.
Efetivamente, apesar da liderança assumida pela CPLP no processo que levou ao
Acordo de Paz de Abuja (1 de novembro de 1998) (Zeverino, 2005: 99), coube à
CEDEAO assumir funções cruciais, através do seu Grupo de Monitorização (ECOMOG),
para restaurar a paz e preparar o terreno para as eleições, nomeadamente garantindo
a segurança nas fronteiras e o acesso dos trabalhadores humanitários.
Durante o longo período de instabilidade após a guerra na Guiné-Bissau, houve
alguns momentos de tensão diplomática entre os dois países. Primeiro, com a
Presidência de Kumba Ialá (Público, 2002) e depois com o regresso de Nino Vieira
(Viana, 2005) ao país, em 2005. É de salientar, no entanto, que, após o relativo
insucesso da missão da CPLP, Portugal acabaria por assumir um papel importante nas
tentativas de promoção da paz na Guiné-Bissau, ao nível bilateral e multilateral.
Portugal tornou-se, desde logo, num dos poucos doadores bilaterais que nunca se
ausentou do país, certamente devido ao seu passado colonial. Num contexto de
“cansaço” por parte dos doadores tradicionais, desde os finais dos anos 1990 (Ferreira
e Guimarães, 2001), e de redireccionamento da ajuda para países que produziam
“resultados”, Portugal foi-se empenhando, regularmente, na manutenção da
Guiné-Bissau na agenda internacional. Em particular, Lisboa procurou atrair fundos
(apoiando, por exemplo, a organização de sucessivas mesas-redondas de doadores),
impulsionou e marcou presença em diversas reformas que foram sendo propostas ou
desenvolvidas de acordo com o modelo de consolidação da paz das NU, centradas
fundamentalmente na construção de um Estado funcional de matriz liberal
(statebuilding). Apesar de não ter uma estratégia específica de consolidação da paz,
Portugal desenvolveu esforços posteriores para adequar a sua intervenção aos modelos
internacionais em voga, como é o caso da inclusão, em 2005, da promoção da
segurança humana, em particular em Estados frágeis e pós-conflito, como prioridade da
Estratégia de Cooperação Portuguesa (PCM, 2005). A ajuda portuguesa tem-se
centrado sobretudo no apoio a setores sociais, como a saúde e a educação, e na
capacitação institucional, sobretudo nos setores judicial e de segurança (Roque, 2009).
Na verdade, em termos estratégicos, a cooperação portuguesa parece assentar
sobretudo na presunção de um valor acrescido inerente à sua atuação devido à
proximidade linguística (mais formal do que real) e a um suposto maior conhecimento
da administração pública, civil e militar guineense, devido à herança colonial (ibidem).
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A proeminência dos setores da segurança e justiça na cooperação portuguesa é
visível no papel crucial desempenhado na organização da Conferência Internacional
sobre o Combate ao Tráfico de Drogas (2007), em Lisboa, assim como na sua
participação ativa na Reforma do Setor de Segurança e Defesa, nomeadamente na
criação da Missão da PCSD em 2008, cujas funções terminariam em 2010 por falta de
renovação da União Europeia, na sequência de uma tentativa de golpe de Estado a 1
de Abril. A partir daí, e com a crise económica a instalar-se na Europa, os esforços de
Portugal para a promoção da paz na Guiné-Bissau foram baixando de intensidade.
Neste contexto, foi-se estabelecendo internacionalmente uma abordagem baseada na
diversificação dos atores envolvidos, com países africanos (como Angola, através da
CPLP), organizações regionais (como a CEDEAO) ou internacionais (como as NU,
através da Comissão de Consolidação da Paz) a assumirem um papel pivot, em
detrimento dos países europeus e de Portugal. Esta abordagem revela igualmente uma
crescente tendência para a africanização da resolução de conflitos e da promoção da
paz em África. Ainda assim, e apesar da ajuda canalizada para a Guiné-Bissau constituir
apenas 5% de toda a ajuda pública portuguesa ao desenvolvimento e 6% da ajuda para
os países lusófonos (OECD, 2018), entre 1998 e 2016, Portugal foi o maior doador
bilateral, contribuindo com cerca de 13% de toda a ajuda pública recebida na
Guiné-Bissau (Figura III) e concorrendo nos primeiros lugares apenas com
organizações internacionais, como a União Europeia, e fundos globais, com algumas
exceções muito pontuais (OECD, 2004, 2007, 2012, 2017).
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FIGURA III – Cinco maiores doadores de Ajuda Pública ao Desenvolvimento
na Guiné-Bissau (1998-2016) (em milhões de dólares americanos)
Fonte: Construído a partir de OECD.Stat.
Disponível em http://stats.oecd.org/, consultado a 13.09.2018.
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É preciso notar que a postura de Portugal face à Guiné-Bissau, como a de outros
atores internacionais, se vai alterando consoante os interlocutores na liderança do país.
Por exemplo, na sequência do golpe de 12 de abril de 2012, com um governo ilegítimo
que duraria até 2014, a cooperação portuguesa manteve-se, mas foi “encaminhando
recursos para ONGD em detrimento dos organismos estatais ou diminuindo a
intensidade da mesma” (Sangreman et. al., 2016: 10). As reações à instabilidade na
Guiné-Bissau têm-se pautado sobretudo pela pressão para uma rápida normalização,
após cada golpe ou tentativa de golpe, passando quase sempre pela aceitação do statu
quo, ainda que disfarçado pela via das eleições, e pela aceitação da impunidade. Na
verdade, a população da Guiné-Bissau encontra-se refém do cruzamento de várias
lógicas de atuação paradoxais. Tanto Portugal como a restante comunidade
internacional caracterizam o país como um Estado falhado e condenam os golpes de
Estado, mas simultaneamente acabam sempre por aceitar esse estado de coisas. Esta
tendência confirma a perspetiva de Cravinho e Darviche (2005: 98), segundo a qual,
apesar da manutenção da sua presença e da preocupação com a Guiné-Bissau, o país
é considerado pela política externa portuguesa sobretudo como “um fardo a partilhar
com outros atores”, devido à instabilidade permanente, à quase inexistência do Estado
e à ausência de recursos minerais relevantes.
2.3. PORTUGAL E A PROMOÇÃO DA PAZ EM TIMOR-LESTE

As relações entre Portugal e Timor-Leste no período pós-colonial tiveram uma natureza
distinta das relações com as restantes ex-colónias portuguesas devido à ocupação
indonésia do território timorense entre dezembro de 1975 e agosto de 1999. Portugal
manteve sempre a sua posição de denúncia da ocupação indonésia como violação dos
princípios básicos da Carta das NU e do direito à autodeterminação do povo timorense.
Ao longo de quase um quarto de século, os sucessivos governos portugueses sem
exceção mantiveram esta orientação, encetando esforços em diferentes frentes –
Assembleia-Geral e Conselho de Segurança das NU (CSNU), Comissão dos Direitos
Humanos, Tribunal Internacional de Justiça e negociações diplomáticas com a
Indonésia –, e envolvendo-se “num complexo processo de resolução pacífica” (Teles,
2004). A partir da década de 1980, através dos bons ofícios do SGNU Javier Pérez de
Cuellar, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países passaram a reunir
regularmente. A adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE), em
1985, permitiu-lhe também influenciar as relações da Comunidade com a Indonésia,
devido ao poder de veto sobre determinadas decisões (Gorjão, 2001). Após o Massacre
de Santa Cruz, em 1991, as negociações ganharam um outro ímpeto com uma grande
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pressão sobre a Indonésia para se encontrar uma solução. Apresentada como “uma das
grandes causas nacionais portuguesas” (Leitão, 2015: 69), a questão timorense é
assumida explicitamente como uma prioridade da política externa portuguesa no
primeiro governo de António Guterres (Governo de Portugal, 1995). A presidência da
Assembleia-Geral das NU por Diogo Freitas do Amaral, em 1995, bem como a
presidência do CSNU por António Monteiro, em abril de 1997 e, novamente, com Jaime
Gama, em junho de 1998, constituíram oportunidades para densificar o diálogo em torno
da questão timorense (Freitas do Amaral, 2014).
Os esforços diplomáticos portugueses foram também apoiados pela sociedade civil
portuguesa, que foi forjando alianças transnacionais – de que é exemplo a Plataforma
Internacional de Juristas por Timor-Leste –, ganhando voz noutros países e
organizações internacionais. Além de manter uma posição diplomática coerente ao
longo das décadas, Portugal acolheu ainda, sem restrições, todas as refugiadas e todos
os refugiados timorenses que chegavam via países terceiros.
Quando, em maio de 1999, as negociações tripartidas, sob os auspícios do SGNU,
resultam nos Acordos de Nova Iorque, Portugal cria o cargo de Comissário para o Apoio
à Transição em Timor-Leste com o objetivo de coordenar as ações associadas ao
processo de consulta e de transição “relativos à autodeterminação de Timor-Leste”
(MNE, 1999).
A presença das NU iniciou-se, em 1999, com a United Nations Mission in East Timor
- UNAMET para apoiar o exercício de voto, que resultou em 78,5% a favor da
independência de Timor-Leste (Governo de Timor-Leste, 2018). O anúncio dos
resultados desencadeou uma “política de terra queimada [no país], sob o comando do
Exército Indonésio” (S/1999/976) e a degradação das condições no território forçou a
UNAMET a retirar-se para a Austrália. Perante esta situação, o CSNU aprovou a criação
da International Force for East Timor - INTERFET (1999-2000), uma missão
multinacional organizada e liderada pela Austrália para responder à situação
humanitária e de segurança existentes em Timor-Leste. Inicialmente, assistiu-se a
alguma relutância em permitir que Portugal se envolvesse nas negociações em curso
ou mesmo em missões no terreno, por ser considerado parte interessada no processo
(Palma, 2005), enquanto ex-potência colonizadora e ainda legalmente administrador do
território timorense. Ainda assim, sete dias depois da INTERFET iniciar a sua
intervenção, a 27 de setembro de 1999, Portugal decidiu preparar uma possível
participação enviando a fragata Vasco da Gama para a área da Austrália/Timor-Leste
(MDN, 1999a) e criando uma equipa de ligação à Austrália (MDN, 1999b).
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A participação portuguesa foi em grande medida decidida por exigência timorense,
que considerava que Portugal deveria fazer parte da solução, nomeadamente
contribuindo com forças de segurança (Lopes, 2015). A partir da United Nations
Transitional Administration in East Timor - UNTAET (1999-2002), o envolvimento de
Portugal nas missões torna-se estrutural (Figura IV), constituindo um desafio “muito em
particular na área militar” (Braz, 2015: 178) e determinando uma reafectação de efetivos
de outros palcos de intervenção para Timor-Leste.

1000
900
800
700

600
500
400
300
200
100
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
em Timor-Leste

no resto do mundo

FIGURA IV – Participação portuguesa nas missões de paz
das Nações Unidas (1999-2012) (média de efetivos mensais)
Fonte: Construído a partir dos dados das Nações Unidas disponíveis em
https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors. Consultados a 12.12.2017.

O consenso na sociedade portuguesa quanto ao investimento do país na causa
timorense é notório, com quase dois terços da opinião pública portuguesa, em 1996, a
apoiarem “o envolvimento em missões internacionais, principalmente as que se
desenrolavam em antigas colónias (Angola, Moçambique e Timor-Leste)” (Carreiras,
2015: 138-139). De facto, não só o peso da participação portuguesa nas missões das
NU em Timor-Leste relativamente à participação portuguesa noutras missões das NU é
esmagador – cerca de 81%, em média, entre 1999 e 2012 –, como o peso dessa
participação nas missões das NU em Timor-Leste para as Forças Armadas portuguesas
é bastante significativo, com uma média de cerca de 13% dos efetivos, atingindo 14%
nas missões United Nations Office in Timor-Leste - UNOTIL (2005-2006) e United
Nations Integrated Mission in Timor-Leste - UNMIT (2006-2012). Tendo em conta que
Portugal é um país pequeno, com recursos limitados e geograficamente distante, este
peso reflete de forma inequívoca o empenho português em participar na transição de
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Timor-Leste para a independência plena e em contribuir para a consolidação da paz no
país.
A participação portuguesa na dimensão securitária não se resumiu ao envio de
efetivos, envolvendo uma intensa participação na formação das novas forças de
segurança timorenses, bem como na assessoria de cargos de tomada de decisão e
governação no setor de segurança. Esse envolvimento foi sendo bem acolhido pelo
governo timorense, e até encorajado, quando, por exemplo, após ter dispensado a
UNMIT da área da formação policial,5 Díli recorreu a acordos bilaterais com alguns
doadores estratégicos, onde incluiu Portugal.
Portugal mostrou-se igualmente comprometido em termos de programas de
reabilitação e desenvolvimento do país, tendo participado ativamente na Conferência de
Doadores realizada em Tóquio, ainda em 1999, que criou o “Trust Fund” para
Timor-Leste. Nessa reunião, o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da
Cooperação português comprometeu-se a contribuir com 50 milhões de dólares
americanos (o mesmo montante que o Japão), sem que os detalhes dessa contribuição
tivessem sido previamente aprovados por Lisboa (Freitas do Amaral, 2014). Para o
governo, e para todas as forças partidárias, esta era a única decisão possível para
Portugal manter a reputação e a posição que tinha defendido ao longo de 24 anos
(ibidem).
Desde essa altura, Timor-Leste tem sido um dos principais destinatários da ajuda
pública portuguesa ao desenvolvimento. Entre 1999 e 2016, esta ajuda constituiu 14%
de toda a ajuda pública portuguesa ao desenvolvimento e 18% da canalizada para os
países lusófonos (OECD, 2018). Acresce ainda que, nesse mesmo período, a
contribuição portuguesa representou cerca de 17% de toda a ajuda pública recebida por
Timor-Leste (ibidem) (Figura V).

5

Para mais detalhes, ver Freire e Lopes (2016).

185

Teresa Almeida Cravo, Paula Duarte Lopes, Sílvia Roque

250

200

150

100

50

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Portugal

EUA

Japão

Austrália

UE

FIGURA V – Cinco maiores doadores de Ajuda Pública ao Desenvolvimento
em Timor-Leste (1999-2016) (em milhões de dólares americanos)
Fonte: Construído a partir de OECD.Stat.
Disponível em http://stats.oecd.org/, consultado a 13.09.2018.

Na ótica de Timor-Leste enquanto país recetor, entre 1999 e 2010, Portugal foi um
dos dois maiores doadores (a par da Austrália e, com a exceção de 2014, em que foi o
terceiro), à frente de países da região (como o Japão), e de todas as organizações
internacionais e fundos globais (OECD, 2004, 2007, 2012, 2017). Mas, a partir dos
últimos dois anos da presença da UNMIT (2006-2012) e até 2015, Portugal diminuiu em
cerca de um terço o montante da sua ajuda ao desenvolvimento para Timor-Leste. Esta
diminuição, somada ao reforço da ajuda pública ao desenvolvimento americana e
japonesa, bem como à manutenção e/ou reforço da presença de organizações
multilaterais de apoio ao desenvolvimento, relegou a contribuição portuguesa nesta área
para quinto lugar, em média, no montante global recebido por Timor-Leste (OECD,
2004, 2007, 2012, 2017).
É neste contexto que é aprovado o Programa Estratégico de Cooperação entre
Portugal e Timor-Leste para 2014-2017, tendo em conta o Plano de Desenvolvimento
2011-2030 do Governo timorense, bem como o Novo Acordo para o Envolvimento em
Estados Frágeis, “cujo processo de implementação merece a participação ativa da
Cooperação Portuguesa” (CICL, 2017). As áreas que têm sido privilegiadas no âmbito
desta relação incluem a promoção da língua portuguesa, a capacitação social, assim
como a reforma legislativa e a formação jurídica dos quadros timorenses, incluindo a
colaboração na formação e treino das forças armadas e da polícia nacional.
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Timor-Leste tem conferido a Portugal um papel crucial no seu processo de
autodeterminação, desenvolvimento e consolidação da paz, o que tem sido descrito por
muitos como uma abordagem neocolonial. Embora entendido como um espaço de
influência portuguesa, convém referir que Portugal sempre salientou que o apoio a
Timor-Leste, quer em termos de missões de paz, quer em termos de apoio ao
desenvolvimento, constitui um desafio financeiro, logístico e operacional, especialmente
dada a distância geográfica. Ainda assim, para Portugal, Timor-Leste mantém um valor
simbólico, quer a nível internacional, quer nacional. A independência e construção do
Estado timorense constituem o culminar de um longo e criticado processo de
descolonização portuguesa, que permitiu aos governos e à própria sociedade civil
portuguesa fechar este capítulo da sua história. O consenso criado na sociedade
portuguesa e em todos os governos portugueses pós-Revolução sobre a relevância e a
necessidade de assumir a causa timorense conferiu uma importante coesão ao país.
Neste sentido, Timor-Leste é considerado um caso bem-sucedido e que, à sua maneira,
acabou por contribuir para a reputação internacional de Portugal.
Para Timor-Leste, desde o início, a aliança estratégica com Portugal, cimentada na
língua portuguesa, na predominância da religião católica e na influência portuguesa,
evidente no quadro legal, institucional e de segurança timorense, constituiu uma
prioridade para a afirmação da identidade e independência nacionais, num espaço
regional muito distinto. Portugal desempenha um papel fulcral neste âmbito: a pertença
à Lusofonia permite a Timor-Leste a participação na CPLP e a defesa da língua
portuguesa, dificultando o domínio da Austrália; o apoio estratégico português abre-lhe
a porta da União Europeia, facultando-lhe o acesso a um bloco regional privilegiado, em
alternativa aos seus vizinhos; por fim, a defesa histórica portuguesa da causa timorense
permite antever uma monitorização da estabilidade democrática do país por parte de
Portugal, da UE e da CPLP.
3. PORTUGAL E AS CRÍTICAS AO INTERVENCIONISMO GLOBAL À LUZ DOS DESAFIOS
PÓS-COLONIAIS

A complexidade da promoção da paz no pós-Guerra Fria tem representado sucessivos
desafios à comunidade internacional e a cada um dos países envolvidos. As maiores
críticas a este modelo de intervenção têm vindo a apontar o desvio claro ao intuito inicial
dos Estudos para a Paz, questionando a matriz ocidental da ideologia subjacente tanto
ao pensamento como às práticas da promoção da paz, a sua natureza hierárquica,
centralizada e elitista, e o reforço da assimetria de poder nas relações internacionais.
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Não surpreendem, portanto, as recorrentes analogias entre este tipo de intervencionismo e
o colonialismo.
Enquanto portador de continuidades coloniais, o intervencionismo global pode ser
visto como neocolonialismo, sendo que reproduz a relação entre ex-metrópole e
ex-colónia, mas vai muito para além deste relacionamento restrito, transportando para
a esfera do internacional as mesmas lógicas de relação de poder material e simbólico
(Jabri, 2013). Em particular, as intervenções internacionais na periferia contribuem para
um sistema económico global que mantém a lógica extractivista colonial e (re)produz a
pobreza e a dependência. O atual intervencionismo global revela igualmente a
colonialidade do poder (Quijano, 2000), na medida em que a promoção da paz, na sua
versão mais ambiciosa, é essencialmente uma vasta e ambiciosa obra de engenharia
social (Paris, 1997: 56) e, na sua versão mais minimalista, é entendida como uma forma
de contenção da violência das margens. Em ambas, a periferia é vista como governação
“falhada” e uma “barbárie” ameaçadora. Consequentemente, as respetivas intervenções
são ou formas de contrainsurgência (Barkawi e Laffey, 1999) ou uma necessária
reincarnação da mission civilisatrice, agora baseada nos princípios da democracia
liberal e de mercado (Paris, 2002), prescrevendo padrões de comportamento que visam
aproximá-los do paradigma ocidental. Tal como na era colonial, estes pressupostos
assumem a cultura, a identidade e as normas ocidentais como superiores às outras
(Lidén, 2011: 57).
Neste sentido, o intervencionismo é também uma expressão da supremacia do
internacional sobre o local. O internacional é imaginado e construído simbólica e
discursivamente como o espaço da resolução dos conflitos e da paz, enquanto o local
é visto como o espaço do conflito e da violência; o internacional é conotado com o
universal e o espaço da racionalidade, e o local com os particularismos e o espaço da
cultura e da irracionalidade.6 Têm sido, porém, as supostas soluções técnicas propostas
e impostas pelo “internacional”, como as estratégias (neo)liberais de reconstrução
pós-bélica, a reproduzir as condições dos conflitos e causar a própria violência que
aparentemente pretendem resolver (Duffield, 2001; Pugh, 2005), contribuindo, em
última instância, para a instabilidade do sistema. Na verdade, atuando como instrumento
da governação global do Ocidente na periferia, estas intervenções consolidam a sua
hegemonia, defendem os seus interesses geoestratégicos e promovem os seus valores
(Chandler, 2010), legitimando, assim, uma ordem mundial que serve os interesses dos

6

É importante notar que, destas fricções entre o internacional e o local (Björkdahl e Höglund, 2013;
Björkdahl et al., 2016; Freire e Lopes, 2016), resultam várias formas de resistência local e modelos híbridos
de construção da paz (MacGinty e Richmond, 2013; Lopes, 2016).
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Estados que controlam as instituições (especialmente financeiras) internacionais, em
detrimento das necessidades e dos contributos das populações locais.
Uma visão crítica da participação de Portugal nas intervenções globais na periferia
não pode deixar de reconhecer que o país segue, confortavelmente, o modelo vigente,
sem questionar, nem os seus pressupostos ideológicos, nem a sua função de
legitimação do statu quo. Nesse sentido, as críticas ao papel de Portugal refletem
necessariamente as críticas ao intervencionismo do Norte global sobre o Sul global
acima identificadas. Lisboa apresenta uma imagem da sua política externa vis-à-vis os
países mais instáveis e pobres do espaço lusófono como um doador generoso e
benevolente. O facto de a sua cooperação para o desenvolvimento espelhar o interesse
do doador, frequentemente em detrimento das necessidades do destinatário, não é alvo
particular de reflexão. Esta atitude é particularmente visível na política de afirmação da
influência portuguesa nas suas várias dimensões – língua, direito ou forças de
segurança e defesa – como vimos nos casos acima explorados. Também a CPLP,
enquanto expressão institucional das relações pós-coloniais, não deixa de manifestar
uma tendência neocolonial de aproveitamento deste espaço para servir os interesses
da ex-metrópole. Além disso, não só internamente (desde 2008), como externamente
(desde a década de 1990), Portugal tem seguido as reformas liberalizantes e as políticas
de austeridade propostas pelo consenso neoliberal – na sua versão mais ou menos light –,
sem daí retirar ilações quanto ao benefício para países como a Guiné-Bissau ou
Timor-Leste. Em momentos importantes de afirmação neoliberal, como as propostas da
UE de acordos comerciais com os países africanos, consideradas por muitos como
bastante penalizadoras para as economias já desfavorecidas, Portugal tomou o partido
do seu parceiro mais forte, em detrimento da defesa dos seus supostos aliados
lusófonos.
Não se trata, porém, de uma mera transposição mecânica das velhas relações
coloniais, uma vez que o relacionamento entre os países que a compõem é bastante
mais complexo do que pode parecer à primeira vista (Almeida Cravo e Freire, 2014). Na
realidade, a relação de poder entre Portugal e as suas ex-colónias, incluindo o Brasil,
não é linearmente top-down e não serve sempre e apenas os interesses portugueses.
A CPLP, por exemplo, tem servido igualmente os países mais marginais, dando-lhes
uma plataforma de afirmação política individual e de ação coletiva, sem a qual estariam
mais fragilizados tanto na relação bilateral com a ex-metrópole, como no âmbito do
sistema internacional em geral.
De facto, se é verdade que, como explica Jabri (2013: 6), o acesso ao internacional
por parte dos Estados descolonizados não derrotou as estruturas de dominação que
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caraterizaram a era colonial, é igualmente verdade que as ex-colónias desenvolveram
mecanismos relevantes para contestar a sua condição pós-colonial de marginalidade.
Como vimos, a Guiné-Bissau e Timor-Leste são ilustrações interessantes de Estados que
souberam instrumentalizar as suas relações com Portugal – e o seu maior acesso às
instituições internacionais e à elite política ocidental – para contestar o seu
posicionamento regional e no mundo e para servir os seus interesses de
sustentabilidade económica e autodeterminação.
CONCLUSÃO
Portugal tem apostado no espaço lusófono e nas relações privilegiadas que este lhe
confere para se consolidar como um ator relevante em matéria de promoção
internacional da paz e do desenvolvimento. A participação portuguesa nos processos
de paz da Guiné-Bissau e de Timor-Leste e os setores privilegiados pela sua
cooperação para o desenvolvimento que explorámos em cima podem, naturalmente, ser
vistos como reminiscências do colonialismo, revelando um misto de sentido de
responsabilidade moral histórica algo paternalista e de política calculista de expansão
de uma esfera de influência, que colhe frutos para o seu posicionamento internacional.
Portugal não deixa, nesse sentido, de transportar as velhas dinâmicas coloniais para os
cenários pós-independência.
Este relacionamento é, no entanto, bastante mais intrincado do que uma mera
imposição unilateral dos interesses da ex-potência colonizadora. Tanto a Guiné-Bissau
como Timor-Leste revelaram, em inúmeras ocasiões, capacidade para instrumentalizar
esta predisposição portuguesa em seu benefício. Perante a deserção ou ausência de
doadores, a Guiné-Bissau tem-se repetidamente voltado para Portugal para obter um
apoio político e financeiro que permanece escasso e intermitente à escala internacional.
Também Timor-Leste recorreu largamente a Portugal para manter a causa da sua
autodeterminação na agenda internacional durante a ocupação indonésia e, desde a
independência, a ex-metrópole tem-se revelado um aliado preferencial, no contexto dos
desafios internos e externos deste pequeno e recente Estado asiático. É precisamente
nesta agência (relativa) das ex-colónias que reside o potencial de contestação à mera
continuação das relações coloniais com Portugal e a capacidade de determinação da
natureza e extensão da influência procurada pela ex-metrópole.
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MARIA MANUELA CRUZEIRO
REVOLUÇÃO, HISTÓRIA E MEMÓRIA – O 25 DE ABRIL E OS DESAFIOS DA HISTÓRIA ORAL*
Resumo: A complexidade do fenómeno revolucionário em geral (e igualmente do 25 de
Abril de 1974 em Portugal) exige uma abordagem metodológica que ultrapasse as
dificuldades e limitações da historiografia clássica. Neste contexto, a História Oral vem
assumindo uma importância crescente (também em Portugal), mostrando que ficamos
muito mais próximos do acontecimento revolucionário, se à memória histórica e aos seus
principais garantes, os arquivos, juntarmos a memória individual. Se ao registo exaustivo
de factos, nomes ou datas, juntarmos as vozes de quem viveu essa experiencia única –
dos principais protagonistas às figuras secundárias ou mesmo passivas – captamos
ambientes, formas de pensar, valores, racionalidades e sensibilidades. É esse o grande
desafio da História Oral, como pretendemos mostrar neste artigo.
Palavras-chave: 25 de Abril, história oral, memória coletiva, memória individual,
revolução.

REVOLUTION, HISTORY AND MEMORY – THE 25TH OF APRIL AND THE CHALLENGES TO
ORAL HISTORY
Abstract: In overall, the complexity of the revolutionary phenomenon (which also includes
the 25th of April 1974 in Portugal) requires a methodological approach that goes beyond
the difficulties and limitations of classical historiography. In this vein, Oral History is
assuming a growing relevance (also in Portugal), conveying that one becomes much closer
to the revolutionary event if to historic memory and its main warrantors (the archives), we
also add individual memory. If to the exhaustive recording of facts, names or dates, one
adds the voices of those who lived that unique experience (from the main protagonists to
secondary, or even passive, actors), one will get a better grasp of environments, ways of
thinking, values, rationalities, and sensibilities. This is the great challenge to Oral History,
as argued in this article.
Keywords: April 25 1974, collective memory, individual memory, oral history, revolution.
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Por vontade da autora, este artigo não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.
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O passado nunca morre. Nunca chega a ser passado.
William Faulkner
Enquanto o leão não contar a sua história, a glória será sempre do caçador.
Provérbio africano

1. A história contada ou a história vivida. O acontecimento conceptualizado, ou as
acções, pensamentos e intenções dos actores, na sua surpreendente riqueza e
espantosa energia mobilizadora. Este é um dilema que enfrentam todos os que estudam
qualquer acontecimento excepcional e, consequentemente, a Revolução de 25 de Abril
de 1974 não é excepção. O que, por palavras nossas, significa o seguinte: não podendo
obviamente prescindir dos contributos da historiografia, eles parecem sempre escassos
e insuficientes não só para traduzir o pulsar interno dos acontecimentos e a extrema
intensidade com que foram vividos, como também para dar voz a tantas e tantas
memórias essenciais para a mais completa visão desses mesmos acontecimentos. O
tempo intenso e cheio das memórias de quem viveu a experiência revolucionária não é
compaginável com a temporalidade histórica. O tempo revolucionário é o tempo do
“agora” que recusa ser ontem, e subverte a previsível e necessária cadeia sequencial
do tempo histórico (passado, presente, futuro), fazendo-a implodir e dela nascer outros
tempos em convulsão, em colisão, em tensão permanente dos três pólos. Ou seja: a
história é essencialmente longitudinal e, portanto, passa ao longo e ao lado dos
acontecimentos. A memória é vertical, permanece dentro do acontecimento e consolida-se
no seu interior. A história é inscrição; a memória é rememoração.
Radica aqui a vasta e complexa problemática da memória que uma primeira e muito
genérica classificação divide em memória individual e memória colectiva. A memória
individual caracteriza-se por uma forte dimensão afectiva e emocional, situando-se
numa linha de proximidade quase osmótica com a realidade vivida. Alheia às grandes
preocupações interpretativas e sistematizadoras, obedece sobretudo à necessidade
vital de preservar e transmitir experiências variadas e únicas, lançando luz sobre a
diversidade e complexidade daquilo que tantas vezes nos é apresentado como uma
sucessão de factos de um sentido único e inquestionável. Neste caso, o mecanismo de
lembrar/esquecer, comum a todo o tipo de memória, alimenta uma corrente necessária
à sobrevivência de diferentes grupos e indivíduos e à reestruturação de identidades, de
intencionalidades e de valores que, podendo não ser dominantes, não podem ser
excluídos do passado colectivo. Prescindir desse património é como apagar dos retratos
de família alguns rostos mais incómodos. Ao contrário, dar-lhes o seu lugar e resgatar
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as suas vozes é reconhecer a memória individual como um poderoso filão simbólico e
compreensivo para diferentes grupos e indivíduos. Ou seja: como fonte de práticas
sociais, culturais e políticas mobilizadoras e marca identitária de uma sociedade em
busca constante do seu próprio passado, condição indispensável para projectar o futuro.
Quanto à memória colectiva, e de acordo com a já tradicional classificação de
Maurice Halbwachs (1968), ela é normativa, simbólica e fora do tempo. Neste caso, o
referido mecanismo lembrar/esquecer constitui-se não como condição natural da
memória (para lembrar é preciso esquecer), mas como eixo vital de permissão
discursiva, de verdade social e de controlo informativo. Neutralizando as contradições
históricas e os conflitos sociais, a memória colectiva selecciona do passado o que
considera importante para a colectividade e organiza e orienta todo esse material
segundo um sistema de valores inquestionável. Daí, a segunda característica:
simbólica. Os acontecimentos escolhidos são idealizados, quando não mesmo
sacralizados, e os valores e referências sobrepõem-se à verdade do acontecido.
Ligando directamente passado e presente, neutraliza-se o processo histórico e apontase uma visão de futuro. Daí, a terceira característica: fora do tempo. Reduzindo a
complexidade das experiências, realiza um deslocamento temporal no vivido, recoberto
por uma dimensão vazia de tempo. O que significa um fenómeno de desnaturalização
ou suspensão da memória no tempo.

2. Aplicando este breve quadro teórico ao caso concreto da revolução portuguesa,
parece evidente o desequilíbrio: a memória colectiva da experiência revolucionária
domina, obscurece e quase apaga a memória individual, pois as condições de
sobrevivência de cada uma delas não podem ser mais diferentes. Deixando por agora
de parte dois casos específicos de memória colectiva, cuja dimensão quase os
autonomiza – o comemorativismo e a comunicação social – verificamos que a outros
níveis dessa memória colectiva, como o da divulgação histórica, da produção científica,
dos centros de investigação ou dos programas escolares, as leituras dominantes
propostas cumprem aquilo que Rui Bebiano chama, com propriedade, operação de
desmemória: “desmemoriados, reconhecemos então como passado apenas o que nos
é transmitido por intermédio de uma informação criteriosamente seleccionada, já não
tanto aquilo que nos contam ou que sozinhos ou acompanhados fomos capazes de
recuperar” (Bebiano, 2006: 9)
Tal não significa que não haja, à margem das tendências dominantes, toda uma
historiografia de grande qualidade, empenhada no estudo exaustivo do que foi este país
nos anos de brasa de 1974 a 1976. Mas essa, infelizmente, continua muito circunscrita
à comunidade académica, de muito frágil divulgação e com reduzida circulação numa
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opinião pública formatada por versões únicas e, no mínimo, simplistas e redutoras da
Revolução de Abril, onde não cabe uma infinidade de vozes discordantes e cujo
retrato-robô ou imagem de marca é, a traços largos, o seguinte:

O país democratizou-se automaticamente, com uma revolução sem sangue,
ultra-consensual, que não teve uma única reacção negativa (fenómenos como a
violência contra-revolucionária desaparecem para só dar lugar ao bombismo das
FP25) e que depois de um breve período de alguma confusão, da
responsabilidade de perigosos esquerdistas, entrou nos eixos da normalidade de
uma democracia parlamentar, ocidental, caminho único e óbvio rumo ao progresso
e à paz social. (Silva, 2002: 147)

Paralelamente, a tendência dominante, quase exclusiva, do sistema político no
poder em Portugal após o grande susto do PREC1 (trauma silencioso de que pouco ou
nada se fala), tem sido a da naturalização da democracia representativa, ou seja da
ideia de que “a democracia representativa é indiscutível, que qualquer outro tipo de
regime mais progressivo pertence à categoria das ideias utópicas e inacessíveis,
reduzindo o criticismo popular ao interior do regime, sem jamais discutir o regime em si”
(ibidem: 146). Contrapõe-se assim revolução (diabolizada ou minimizada como crise
passageira ou irritante contratempo) a democracia, numa operação que liquida todo um
património de conquistas políticas, sociais e culturais iniciadas em 1974, consagradas
constitucionalmente em 1976, e que são afinal o código genético da democracia de Abril.
Estas práticas nasceram justamente de uma revolução e não de qualquer continuismo
liberalizante, iniciado no marcelismo e retomado depois do interregno revolucionário.
Uma revolução que não foi outorgada, mas conquistada por um corte brutal e violento
com o passado da ditadura.
Contudo, o regime pós-Abril, a nova classe política que o representa, tem feito do
combate contra a memória da Revolução a sua certidão de nascimento, o seu manual
de sobrevivência. Como já em 1983, em jeito de balanço e premonição, assinalava João
Martins Pereira:

A política portuguesa tem sido um mero exorcismo destinado a libertar-nos dos
demónios e das maldições que nos possuíram nesses anos descabelados e os
sacrifícios que regularmente nos são pedidos, tomam o ar de expiação das

1

Processo Revolucionário em Curso.
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terríveis culpas que nos são imputadas por termos posto este país no caos e na
anarquia. (Pereira, 1983: 49)

Esse mero exorcismo é a outra face do consenso ou mesmo de unanimismo e
manipulação (mais óbvia no caso do comemorativismo) da memória colectiva e
esconde, como muito bem demonstra Michael Pollack (1989), uma dimensão de
violência. Antes de mais, sobre uma quantidade de memórias concorrentes, as mais
das vezes anatemizadas com o rótulo da subjectividade, ou então arrumadas com
alguma condescendência, numa zona híbrida, algures entre a história e a ficção. O
testemunho pessoal, quer oral, quer escrito, é assim arrumado no espaço afectivo da
“memória nostálgica”, feita de ternura e desencanto, e alimentada por pequenas
estórias, curiosidades, episódios mais ou menos saborosos pelo seu ineditismo, bizarria
e excentricidade. Um terreno tão ao gosto da devoradora galáxia mediática (Onde é que
tu estavas no 25 de Abril?), mas sem direito à dignidade da História.
3. É lenta a conquista da legitimidade epistemológica do testemunho directo e deve-se,
numa primeira fase, à sua utilização nos estudos de antropologia, sociologia, psicologia
social e estudos culturais. A crescente valorização de memórias, depoimentos,
biografias, entrevistas, com particular destaque para a História Oral por parte da
comunidade científica levou também os historiadores a baixar o nível das resistências.
Excluindo as correntes da historiografia mais conservadora que remetem a História Oral
para os domínios da pura subjectividade (quando não mesmo para o domínio do
embuste, da falsidade ou da invenção), os historiadores começam, pois, a encarar a
sua utilidade, ou mesmo a sua imprescindibilidade, nomeadamente nos estudos sobre
a Revolução de Abril.2
Sem nos desviarmos do contexto nacional, e não querendo revisitar uma história já
feita e amplamente divulgada, há, contudo, algumas questões de método que, sendo
prévias e transversais, se impõem à generalidade dos investigadores e condicionam a
natureza do seu trabalho.

2

Nesse movimento se inscreve o Projecto de História Oral do Centro de Documentação 25 de Abril da
Universidade de Coimbra. Trata-se de um programa orientado para a realização de entrevistas a
protagonistas de primeira linha, decisores político-militares da conjuntura revolucionária e da sua
preparação. O Projecto teve como modelo uma das instituições pioneiras da História Oral: o Columbia Oral
History Research Office, cuja fundação data de 1948 e que conserva testemunhos de políticos, militares e
empresários. E ainda o programa de História Oral da Fundação Getúlio Vargas, criado em 1975, tendo
como objetivo a formação e trajectória das elites brasileiras desde 1930. Trata-se de uma linha de
investigação que, apesar de muitos dos seus princípios e procedimentos serem comuns à História Oral em
geral, tem como objetivo específico a História Oral das elites.
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Em primeiro lugar, importa sublinhar que a História Oral nasce intimamente
associada ao questionamento do modelo historiográfico positivista, baseado no facto e
nas inerentes noções de objectividade, neutralidade e distanciamento. Nesta
perspectiva, a crescente importância dada ao papel do sujeito na percepção do real, se,
por um lado, levou a um entendimento da história como uma construção de modelos
explicativos nos quais o historiador tem um papel decisivo, por outro, levou a considerar
a memória não como mera depositária de experiências, mas como constante recriação
de sentidos, a partir daquilo que se viveu. Neste sentido, a História Oral fornece
informações cuja riqueza e complexidade não só complementam, mas podem até
corrigir o carácter lacunar, polimórfico ou mesmo falso do documento.3 Além de que
pode também criar informação totalmente nova. Mas, mais do que tudo: permite
devolver vida à História, através da acção de homens e mulheres de carne e osso. Sem
essa presença humana, a História é um relatório sem alma, fria sequência temporal de
factos e datas.
Um dos maiores vultos da historiografia portuguesa, José Mattoso, numa muito
lúcida reflexão sobre os dilemas e desafios que os historiadores actuais enfrentam,
afirma o seguinte:
[…] à insatisfação e a um certo cansaço que tantas vezes provocam as
investigações conduzidas sob o signo do marxismo, do estruturalismo, ou
mesmo da chamada escola dos Annales. Estes ocuparam-se do quadro, da
paisagem humana, dos mecanismos da história e do seu funcionamento. Por
isso, não tinham protagonistas, apenas figurantes. Não se interessavam por
acontecimentos, mas por factos. Desprezavam as excepções, porque se
ocupavam fundamentalmente das recorrências. Pretendemos agora ver como é
que os protagonistas, ou mesmo os heróis, actuam nesse cenário, cuja
composição e funcionamento se estudou. (Mattoso, 1988: 62)
Conhecer os acontecimentos não “descontaminados” pelos arquivistas, assim como
os protagonistas anónimos ou mesmo os heróis (não no sentido de demiurgos que
forçam o destino, mas no sentido hegeliano de indivíduos que cumpriram um projecto
justo e necessário, porque tiveram a intuição de que tal projecto pertencia realmente ao
tempo e às suas necessidades) é o apaixonante e arriscado desafio da História Oral.

Como afirma Le Goff (1984: 103): “Em rigor não existe um documento-verdade. Todo ele é mentira. Cabe
ao historiador não fazer o papel de ingénuo”.
3
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Daqui decorre uma segunda característica: a sua relação umbilical com a memória.
E isto porque, se é verdade que todo o trabalho historiográfico se baseia na memória
(principal razão pela qual a história não é uma ciência exacta, nem os arquivos, factos),
acontece que, mais do que qualquer outro ramo da História, a História Oral vive na sua
mais estreita e exclusiva dependência. Contudo, esta relação não é unívoca, o que
significa que ela se constitui, ao mesmo tempo, como uma maior valorização da
memória. Neste caso, da memória individual que, como se disse, sofre, tal como a
memória colectiva, um processo dialéctico de lembrar e esquecer, embora com
motivações e objectivos diferentes. Tal significa que o indivíduo que rememora ou evoca
o tempo vivido fá-lo sempre de forma selectiva, isto é, há sempre lembranças
resgatadas e outras esquecidas e excluídas de forma consciente ou inconsciente. Mas
a memória individual, porque mais próxima, directa e espontânea, tem um inegável
fascínio, além de ser absolutamente indispensável para todos aqueles acontecimentos
que, de uma forma ou outra, surpreendem o normal curso da história de longa duração,
mais preocupada com as impessoais estruturas económicas e sociais e suas
permanências seculares, do que com o tempo de curta duração de acontecimentos
como as revoluções, que subvertem essas estruturas, de alguma forma interceptando
de forma abrupta esse processo, abrindo uma brecha no tempo e invadindo a cena com
protagonistas que improvisam, e não apenas com figurantes que debitam um papel já
conhecido do próprio público.
4. A expressão “História Oral” recobre um conjunto muito variado de práticas de
investigação. E de novo, sem qualquer preocupação de descrição exaustiva do
processo e do debate que o tem pontuado, situemo-nos antes no estado actual da
questão. São duas (se bem que com subdivisões internas) as grandes correntes que
actualmente fazem História Oral, ao mesmo tempo que respondem à questão nuclear:
ela é tão somente uma ferramenta, uma técnica, uma metodologia auxiliar das diversas
áreas do conhecimento, ou mais do que isso, tem plena legitimidade a constituir-se
como uma nova disciplina académica? A que necessidades responde e como explicar
que o seu êxito seja muito maior justamente fora dos meios académicos?
No primeiro caso, a História Oral,4 é entendida como técnica, como meio e nunca
como fim, ou seja: como ferramenta, instrumento, mecanismo, recurso. Seja qual for a
designação, a ideia parece clara: não reconhecer autonomia à História Oral, à qual
preferem a designação de testemunho oral ou fonte oral – que só se justificam enquanto

4

Na apta definição de Gianni Bosio (1975), a expressão História Oral é uma espécie de estenograma, uma
abreviatura para designar aquilo que se deveria chamar mais apropriadamente uso de fontes orais em
historiografia.
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instrumentos ao serviço de uma interpretação histórica global. É o que significam as
palavras de Jacques Le Goff (1988: 221): “Assim como o passado não é história, mas o
seu objecto, também a memória não é história, mas simultaneamente um dos seus
objectos e um nível elementar de elaboração histórica”. O autor chama assim a atenção
para o que considera a relação ideal entre História Oral e História: “Se por tal se
pretende que o recurso à história oral, às autobiografias, à história subjectiva alarga a
base de trabalho científico, modifica a imagem do passado, dá a palavra aos esquecidos
da história, tudo bem. É, de facto, um grande progresso da produção histórica
contemporânea” (ibidem). Mas acrescenta também que não se pode colocar no mesmo
plano “produção autobiográfica” e “produção profissional”.
Apesar de ser a corrente mais cautelosa e defensiva e, justamente por isso mesmo,
também a mais divulgada, não desconhecemos os progressos que representa e as
alterações que pode trazer ao trabalho dos historiadores que a adoptam. A começar
pela própria natureza dos seus materiais: as fontes orais. O que são, afinal? O que as
distingue das fontes tradicionais? Três aspectos fundamentais: são fontes criadas pela
colaboração entre o depoente ou testemunha e o historiador ou investigador; são fontes
baseadas apenas nas recordações daqueles, em forma de narrativa; são fontes que
resultam de uma vivência singular, ou seja subjectiva.

5. E regressamos ao coração do problema: a subjectividade. É por ela que passa a
fronteira entre as duas grandes linhas em que se separa (sobretudo a partir dos anos
70 do século passado) a História Oral, o que vem potenciar um debate que ultrapassa
em muito o que se desenvolveu em torno do conceito de fonte oral. E tudo está em
saber: já que ela existe, como se encara a subjectividade? Como maldição ou como
prémio? Como um obstáculo a controlar? Ou como recurso a explorar? Da resposta à
pergunta depende não só a História Oral que se pratica, mas também as relações que
estabelece com outras formas de conhecimento a começar pela historiografia. Como
escreveu Miguel Cardina:

ao longo das últimas décadas, ela veio a converter-se num terreno particularmente
favorável à consideração das dinâmicas que se estabelecem entre história e
memória e, por via disso, à problematização de questões relacionadas com a
subjectividade, o poder, o silenciamento, a verdade e a própria prática
historiográfica. (Cardina, 2013: 8)

Neste quadro se desenha a outra grande corrente, por natureza mais aberta à
diversidade e à inovação. A História Oral é agora encarada como disciplina autónoma,
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a única capaz de escutar vozes silenciadas, trazer à luz do dia realidades “indescritíveis”
e dar testemunho de situações extremas desconhecidas ainda ou totalmente
distorcidas. Isto como narrativa puramente subjectiva, por vezes poética e emotiva,
continuadamente experimental. Este é um caminho tortuoso e sempre em renovada
construção. É falso o lugar comum “recordar é viver”. Antes: recordar é refazer,
reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje as experiências de ontem. A
memória é, pois, acima de tudo, trabalho. Trabalho para construir uma imagem do
passado com os materiais que temos ao nosso dispor no presente. Para os defensores
desta corrente (caso de Alessandro Portelli, mas também de Luisa Passerini ou Ronald
Grele, entre outros), não existe uma diferença clara entre testemunhos (a que eles
preferem a designação de narrativa) e ficção, uma vez que ambos se alimentam de um
imaginário fundante que cria e recria aquilo que denominamos real. Para estes autores,
portanto, a História Oral não é instrumento para fornecer informações sobre o passado.
O que lhes interessa é a subjectividade dos narradores. Não é, pois, a busca do original
ou do inédito, o preenchimento das lacunas, ou até mesmo o resgatar da fala dos
dominados ou excluídos que lhes interessa, mas tão só a recuperação do vivido
segundo a sensibilidade de quem o viveu.
A este nível, o que interessa salientar é que estamos face a outras categorias e
outros critérios de avaliação do valor dos testemunhos na sua relação com a verdade
que nada têm a ver com os critérios habituais da historiografia. Assim, se nesta, o
respeito pelos factos acontecidos no passado (ou seja, a objectividade) é a regra de
ouro de toda a pesquisa, para a História Oral não falamos de factos, mas de significados,
não falamos de objectividade, mas de subjectividade, não falamos de passado, mas de
presente. O trabalho inovador que Portelli desenvolveu ao longo dos anos,
substancialmente dedicado à classe operária em Itália, é uma esclarecedora e
desafiante concretização no terreno dessa nova História Oral. Na base, está a distinção
essencial entre acontecimento vivido e acontecimento recordado. Na verdade, o
exercício de recordar é sempre um complexo trabalho de memória e como tal
assumidamente contraditório, parcial, contingente e, finalmente, mediado cultural e
ideologicamente. Contudo, este conjunto de características, longe de constituir,
negativamente, a prova final da debilidade do testemunho oral, a utilizar com mil
cuidados, é antes, positivamente, encarado como sinal, pista a explorar num exercício
final de interpretação.
Neste contexto, as falhas e os erros nos depoimentos pessoais, como acontece, por
exemplo, no episódio da morte de Luigi Trastulli,5 são preciosos para descobrir

5

Em 1949, na pequena cidade italiana de Terni, Luigi Trastulli, operário da siderurgia local, foi assassinado
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interesses e vontades, sentimentos e desejos que, no presente de quem fala, interferem
necessariamente no passado que ele conta.6 Daí que as histórias erradas sejam
preciosas. Daí que “erros, invenções ou mentiras sejam, à sua maneira, formas de
verdade” (Portelli, 2013: 62).
Mas ainda neste movimento de valorização do relato subjectivo, interessa referir,
mesmo que brevemente, outras perspectivas divergentes (não em questões de fundo,
mas nas metodologias usadas) e talvez menos conhecidas entre nós. Num esclarecedor
artigo, Ronald Fraser (1993) faz um levantamento sintético dessas tendências onde
surgem nomes como Daniel Bertaux ou Isabelle Wiame (que trabalham a partir do
conceito estratégico de mediação); ou o de Niethammer (e o seu conceito de
experiência). Para lá das diferenças assinaladas, o autor conclui pelo significativo
crescimento e implantação dos trabalhos de História Oral, bem como pelo salto
metodológico que se verificou. Nesse sentido, pode –se concluir que:

A História Oral é por si só interdisciplinar: temo-lo vindo aprendendo com a
antropologia, a psicologia, a sociologia e, ultimamente, com as novas tendências
da teoria literária. Assim, na sua própria práxis, a História Oral pode servir para
romper as barreiras bastante artificiais das disciplinas académicas. (Fraser, 1993:
90)

6. E entre nós? Como tem sido encarada a História Oral em Portugal? Podemos dizer
que, depois de uma entrada tardia e muito discreta, continua campo fértil para equívocos
e indefinições de toda a ordem. Luísa Tiago Oliveira (2010), num artigo pioneiro (e
também por isso muito útil e esclarecedor) publicado em 2010, fez o ponto da situação
a partir de um levantamento (exaustivo à altura) da utilização da História Oral em âmbito
nacional. E desse esforço algumas conclusões interessa reter.
A História Oral praticada em Portugal (sobretudo a partir dos anos 80 do século
passado) é a sua versão clássica, ou se quisermos versão mínima: técnica de produção

pela polícia, no decorrer de uma discreta manifestação contra a North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Ora, na memória colectiva dos operários, esta morte acontece em 1953, por ocasião de um despedimento
colectivo. Portelli considera que este erro encerra uma outra verdade: ao associar os dois eventos –
manifestação contra a NATO e despedimentos posteriores – confere-se a Trastulli uma outra aura de luta
e de sacrifício. Porque se, no caso da manifestação, a reacção dos operários foi tímida, no caso dos
despedimentos, reagiram com violência: levantaram barricadas nas ruas e houve vários dias de luta.
Embora tenham acabado vencidos, a data ficou como um dos momentos altos da classe operária de Terni.
Era, portanto, aí o lugar de Tarstulli, e da sua imagem de herói e mártir da classe operária.
6 Portelli fala a propósito de ucronias: um lugar melhor; em todo o caso, um sonho, um desejo, (uma certeza
para quem tem fé). Estão para o tempo, como a utopia está para o espaço. Tomam a forma de narrativas
contra-factuais. As ucronias mais comuns são as revolucionárias: imaginam uma reviravolta falhada no
curso da História e implicitamente exprimem um juízo de condenação ou desilusão com a história real, com
o mundo como foi e como é (ver Portelli, 2013: 96).
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de testemunhos orais auxiliares da investigação historiográfica. Mas, mesmo assim,
com constrangimentos e restrições, quer teóricos, quer práticos. Na verdade, de um
vasto conjunto de trabalhos académicos analisados, verifica-se, de forma mais contida
ou mais explícita, a adopção, por parte dos autores, de uma posição defensiva em
relação à sua própria utilização da História Oral. Quer porque “os testemunhos orais não
são significativamente citados ou nomeados como fonte de informação”, quer porque
“não estão significativamente presentes em investigações mais recentes” (Oliveira,
2010: 140). Surpreendentemente, essa atitude permanece, mesmo em investigadores
que adoptam assumidamente e em muito maior escala a História Oral, como é o caso
da própria autora, “como é visível pela citação com metragem, atribuindo às falas citadas
uma localização muito precisa, o que é característico e usual no trabalho com
documentos escritos” (ibidem: 150), ou o de Dalila Cabrita Mateus,7 que vai mais longe
no desconforto, ao apontar aos testemunhos orais que utiliza mais inconvenientes do
que vantagens, quer “pelo possível efeito de paixões ao falar de realidades
temporalmente próximas” (Oliveira, 2010: 148), quer “por ser uma reconstrução da
memória, e não um simples reflexo do real como qualquer arquivo” (ibidem).
Luísa Tiago Oliveira acrescenta, aos dois nomes citados, o de Paula Godinho, a
qual, não por acaso, é a única a não mostrar qualquer necessidade de “justificar” a
utilização da História Oral. Muito pelo contrário, é a que mais valoriza o testemunho, não
como informação complementar, mas sim nuclear para o seu objecto de estudo: a
cultura de resistência numa classe específica, a dos trabalhadores rurais (não
possuidores de terras) no Sul dos latifúndios portugueses. Isto, por uma razão essencial:
a sua formação é no âmbito da Antropologia, um campo que trabalha há muito com o
testemunho oral.
Dessa circunstância e dos seus riscos e desafios nos dá conta Luísa Tiago Oliveira,
quando escreve:

Em várias ciências sociais, sendo o testemunho oral valorizado, a sua utilização
nem sempre é justificada nem sequer reclamada: a história oral é praticada e o
investigador não sente necessidade de a legitimar como metodologia. [...]
Diversamente, os historiadores, em geral trabalhando a partir dos documentos
escritos e sendo esta a face mais visível do aparelho crítico dos seus estudos,
quando querem recorrer substancialmente ao testemunho oral, sentem-se
obrigados a reivindicar a história oral (Oliveira, 2010: 151)

Dalila Mateus (1999 e 2004), Paula Godinho (2001) e Luísa Oliveira (2004) – constituem três exemplos
escolhidos sobre a utilização da História Oral, mesmo se em diferente escala e com objetivos distintos.
7
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Tal significa que estamos perante uma situação algo paradoxal: por um lado,
assistimos a uma utilização crescente da História Oral, não só para cenários de dor e
sofrimento extremo, como foram os 48 anos de fascismo em Portugal, mas também
para acontecimentos de sinal oposto, de exaltação e afirmação individual e colectiva,
como foi a Revolução de Abril.8 Por outro, verificamos alguma insegurança e cuidados
redobrados por parte de quem a utiliza. E isto por uma razão essencial: é que essa
utilização crescente não tem sido acompanhada pelo necessário debate sobre o
estatuto científico-académico da História Oral e sobre a sua legitimidade
epistemológica.9 Um debate que, apenas iniciado entre nós, me parece desde o início
desviado para questões acidentais ou periféricas. Ou seja: uma desconfiança maior que
se esconde por detrás de desconfianças menores: questões técnicas que envolvem a
produção

e

conservação

do

documento

oral,

natureza

da

relação

entrevistado/entrevistador, momento ideal da gravação, sua duração e frequência,
formas de conservação, inventariação, utilização e reprodução. Mas que visam, no
fundo, a grande questão do processo de validação e verificação dos documentos orais
que a comunidade académica ainda encara como monopólio próprio. É como se o
documento resultante de uma entrevista (em que colabora naturalmente e apenas o
investigador e o entrevistado), precisasse de um certificado de validade que nenhum
dos dois está em condições de assegurar e que só uma entidade exterior – a academia
– poderia fazer.
Não discuto a importância das questões técnicas, apesar de elas me parecerem
estranhamente sobrevalorizadas em relação às questões epistemológicas que deverão
estar a montante. E que têm necessariamente a ver com a questão da manipulação a
que poderão estar sujeitos, em maior grau, os documentos orais. É claro que a oralidade
permite uma retórica justificativa mais elaborada, e mesmo uma excessiva valorização
8

Não discutindo, como é óbvio, o valor de todos os testemunhos de ambos os contextos, não deixo de
salientar a absoluta imprescindibilidade do testemunho oral para o período da ditadura. E isto porque uma
historiografia daquela época baseada nos arquivos só pode ser uma historiografia mutilada. Tomemos
como exemplo extremo o caso da PIDE/DGS: como transmitir a quem já só conhece a liberdade, o que foi
essa máquina criminosa ao serviço do Estado? E como assegurar às suas vítimas o dever de memória?
Não certamente pela consulta exclusiva dos arquivos que só contêm o que a censura permitiu. De fora
ficam as violências e arbitrariedades de toda a ordem, as torturas, as chantagens, os espancamentos, os
assassinatos, os suicídios. E fica também a sórdida e mesquinha actuação policial feita de mentira, intriga,
humilhação, na missão ignóbil de “tornar as almas mais pequenas”. Nada disso está nos arquivos da
instituição – no seu organigrama, nos seus processos de acusação, nos seus autos, nos seus mandados
de captura. Está, sim, nas vozes das vítimas.
9 Aos mais relutantes em conceder dignidade histórica aos documentos recolhidos no registo único da
oralidade, não resisto em invocar uma verdade consensual: o testemunho constitui a estrutura fundamental
da transição entre memória e história. Por isso, a História Oral, longe de ser uma conquista da nova
historiografia, tem afinal raízes muito antigas: é tão velha como a própria História, cujo pai – Heródoto –
transpõe para a narrativa factual o imenso legado da narrativa poética do seu antecessor: Homero. Este
regresso à dupla Homero/Heródoto como matriz e horizonte do terreno comum à História e à literatura,
parece-me sinalizar um caminho apontado desde a antiguidade, e que após a longa deriva de séculos de
um conceptualismo redutor, abre para um pluralismo hermenêutico que liga ciência e arte como os dois
pólos da vida individual e colectiva.
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do papel histórico de personagens ou grupos. Mas, em contrapartida, pode ajudar a
relativizar os níveis de manipulação que toda uma quantidade de documentos oficiais –
comunicados de partidos e todo o tipo de instituições político-sociais – transportam para
dentro dos arquivos. Não discuto, portanto, que os documentos orais (exactamente
como os escritos) têm que estar sujeitos à crítica, embora não apenas à crítica da
comunidade científica. Que, como a própria História abundantemente tem provado, não
é imune àquilo que tanto quer prevenir: embustes, falsificações ou manipulações. Talvez
a crítica alargada, responsável e democrática seja o que mais falta faz à História em
geral: oral ou escrita.
Regressamos à questão de saber por que razão a comunidade académica resiste
tanto à utilização da História Oral, ao mesmo tempo que recusa dignidade histórica a
tantos trabalhos desenvolvidos fora do seu contexto. Na verdade, a História Oral não só
nasceu, como continua a demonstrar uma maior vitalidade fora da academia,10
nomeadamente entre investigadores jovens, com forte presença de mulheres, e em
geral provenientes de áreas diferentes da História:

Frequentemente os investigadores que valorizam o testemunho oral situam-se
entre a história, a sociologia, as ciências políticas, a antropologia, e mesmo a
arquitectura, verificando-se assim, também em Portugal, que estes espaços de
fronteira, ora concorrentes, ora promíscuos, se revelam propícios à inovação.
(Oliveira, 2010: 151)

Estaremos mais próximos da inovação e menos da concorrência quando a
advertência de Le Goff (1988) atrás citada, de não confundir “produção autobiográfica”
(leia-se História Oral) com “produção profissional” (leia-se História), deixar de fazer
sentido. E quando se dissipar nos historiadores aquela nostalgia pelo arquivo “como
reflexo do real”, confessada por Dalila Cabrita Mateus. Até porque, se a memória
(individual e colectiva) é sempre construída, é óbvio que o arquivo também o é. Além
disso, e falando de vida real, o velho corpo dos arquivos, submergido na poeira dos
tempos, só terá a ganhar com o sangue novo que o contacto com outros ramos do saber
em geral e com a História Oral em particular lhe pode trazer. Afinal, como escreve Paul
Ricoeur:

10

Como é amplamente demonstrado no artigo de Luisa Tiago Oliveira, o qual, como disse, fornece uma
lista completa de títulos e autores.
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Não há porém que esquecer que nem tudo começa nos arquivos, mas com o
testemunho, e que, diga-se o que se disser da falta essencial de fiabilidade do
testemunho, em última análise não temos nada melhor do que o testemunho para
nos garantir que uma qualquer coisa aconteceu, a que alguém atesta ter assistido
em pessoa, e que o recurso principal, senão por vezes o único, continua a ser o
confronto entre diferentes testemunhos. (Ricoeur, 2000: 182)

O que significa que só pelo reinvestimento numa dimensão de que a História foi
amputada – a sua dimensão narrativa –, podemos ampliar vastos e ignorados campos
da memória e chegar a muitos mais depoimentos do que os que eventualmente ficam
depositados nos arquivos, depois de passarem pelo estreito filtro dos critérios de
validação histórica. E podemos, deste modo, ir mais longe na compreensão da
Revolução de Abril e de todas as suas dinâmicas, através dos relatos não só dos
principais protagonistas, como também de figuras secundárias ou mesmo passivas dos
acontecimentos. No seu conjunto, esses depoimentos ajudam a explorar pontos
obscuros ou ignorados, temas censurados, memórias recalcadas e mesmo contradições
na história oficial que nos é dada. E de novo o confronto: a revolução contada ou vivida?
Podemos saber tudo sobre as circunstâncias históricas concretas que possibilitaram a
eclosão de uma revolução num país e num momento em que já não se acreditavam
possíveis as revoluções, mas a verdade não se reduz àquilo que pode ser verificado e
explicado por qualquer sequência lógico-causal. A realidade é diferente da totalidade
dos factos acontecidos. Ela excede sempre qualquer número de causas passadas que
lhe possamos atribuir. Se tal é válido para qualquer acontecimento da História, é-o por
maioria de razão para a revolução, essa invasão violenta e abrupta do acontecimento e
dos actores nele envolvidos, como algo totalmente novo que não estava inscrito em
nada anterior. Ou seja: um cenário inesperado que excede ao mesmo tempo a soma
total das intenções visadas e o sentido de todos os seus antecedentes. Há uma
dimensão humana dos acontecimentos, e também uma significação ética e política
dessas experiências que a memória histórica está longe de poder alcançar. À sua luz,
hoje, passados 44 anos, muitas das lutas, das causas e dos heróis de Abril ficam
distantes e anacrónicos. Irremediavelmente presos nas malhas do tempo e das suas
circunstâncias. Contudo, há neles uma dimensão intemporal que já não é da ordem
exclusiva do historiável. É uma nova realidade dotada de um poder de significação e de
uma energia transformadora que faz da revolução, mesmo derrotada ou desvirtuada,
muito mais do que uma simples lembrança ou puro acontecimento histórico.
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SINDICALISMO E LUTAS SOCIAIS EM TEMPOS DE CRISE
Resumo: A austeridade imposta na sequência do Memorando de Entendimento
despoletou uma insatisfação que se estendeu a amplos setores da sociedade
portuguesa. A par da ação sindical, que atravessou um período particularmente crítico
entre 2010 e 2013, outros atores coletivos emergiram a partir da sociedade civil e
mobilizaram-se contra a expansão da precariedade laboral e da austeridade,
configurando-se um ciclo de protesto. Esse contexto foi terreno fértil para a emergência
de novas estratégias de ação, evidenciando a existência de relações ambivalentes,
marcadas por complementaridades e tensões, entre o campo sindical e os movimentos
sociais. Este artigo foca a construção de relações de colaboração/articulação entre a
CGTP (a maior confederação sindical portuguesa) e o movimento anti austeridade,
procurando identificar os fatores facilitadores e os obstáculos enfrentados.
Palavras-chave: alianças, austeridade, conflito, movimentos sociais, sindicalismo.

TRADE UNIONISM AND SOCIAL STRUGGLES IN TIMES OF CRISIS
Abstract: The austerity imposed following the Memorandum of Understanding has
triggered a dissatisfaction that extended to broad sectors of the Portuguese society.
Besides trade union action, which was going through a particularly critical period between
2010 and 2013, other collective actors emerged from civil society and mobilised against
labour precariousness and austerity expansion, configuring a protest cycle. That context
was breeding ground for the emergency of new action strategies, putting in evidence the
existence of ambivalent relations, marked by complementarities and tensions, between
the trade union field and social movements. This article focuses on the building of
cooperation/articulation relations between the CGTP (the biggest Portuguese trade union
confederation) and the anti-austerity movement, seeking to identify enabling factors as
well obstacles to their unfoldment.
Keywords: alliances, austerity, conflict, social movements, trade unionism.
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INTRODUÇÃO
O período de 2010 a 2013 foi um tempo de crise, que afetou vários domínios da
sociedade portuguesa. A insatisfação experienciada por amplos setores sociais
fomentou uma oposição forte aos promotores e apoiantes da austeridade, gerando
divisões entre as elites políticas quanto às soluções possíveis. A sociedade civil
mobilizou-se, em resposta à imposição da austeridade do Memorando de
Entendimento, assinado em maio de 2011 e às alterações ao Código do Trabalho, que
comportaram flexibilização das relações laborais, desvalorização dos salários e
aumento da jornada de trabalho, entre outros aspetos (Costa, 2012; Leite et al., 2014).
Este ciclo de protestos antiausteridade constituiu uma fase de intensificação do
conflito, caracterizada pelo aumento da luta reivindicativa e difusão rápida da ação
coletiva tanto em termos geográficos como de setores sociais envolvidos, combinando
formas organizadas e não organizadas, inovação dos repertórios de ação e
configurando assim um quadro de grande complexidade, em que os movimentos
sociais surgem como atores-chave, a par do sindicalismo. Os movimentos em causa
configuraram uma reação às medidas de austeridade “cega” e rejeitaram essa
“solução”, apresentada como única e inevitável por governos e instituições
internacionais. Como resultado das políticas de desmantelamento do Estado Social e
do bloqueamento das perspetivas de futuro (Estanque, 2014, 2015), abriu-se nessa
fase uma nova dinâmica de ação em que o conflito capital/trabalho esteve no centro
dos protestos, juntamente com exigências de mais e melhor democracia. Alguns
estudos centrados nos países do sul da Europa sublinharam que a crítica social destas
ações foi dirigida aos agentes políticos e ao mau funcionamento da democracia,
aspetos considerados transversais a todos os protestos (Lima e Artiles, 2014).
Em Portugal, aos elevados níveis de insatisfação com o sistema democrático
somaram-se, no período entre 2010 e 2013, níveis de satisfação extremamente baixos
no campo do emprego, em resultado das profundas transformações no mercado de
trabalho – a área mais afetada pelas medidas de austeridade. Desemprego elevado
(especialmente entre os jovens), cortes nos salários e pensões, bloqueio das carreiras
profissionais, expansão da precariedade, enfraquecimento dos poderes organizacional
e de negociação dos sindicatos, bem como da negociação coletiva, foram algumas
das consequências registadas (Costa e Estanque, 2012).
Ao longo das últimas décadas, uma sucessão de etapas de transformação no
campo das relações laborais, em Portugal, desestruturou o anterior modelo de
regulação (Soeiro, 2015), fazendo emergir uma “sociedade precária” (entre 2002 e
2011), que, de certo modo, naturalizou o regime de austeridade (a partir de 2011). No
auge da crise, com a aplicação do programa de resgate, Portugal foi empurrado para
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uma “sociedade da austeridade” (Ferreira, 2012), com o desemprego, a exclusão
social e o empobrecimento a atingirem níveis sem precedentes. Tal cenário encorajou
fortemente o descontentamento popular e as lutas sociais, principalmente nos campos
do trabalho e do sindicalismo. Nesse contexto, os protestos aparentemente
espontâneos marcaram o debate público, distanciando-se de lógicas tanto partidárias,
como sindicais. É nesse quadro que importa aprofundar a nossa análise, mostrando as
contradições e as dinâmicas internas dos movimentos e, em particular, dando mais
visibilidade aos “núcleos” organizados no seu seio.
1. NOVOS ATORES COLETIVOS E SINDICALISMO: A OPOSIÇÃO À AUSTERIDADE
Durante a primeira década do novo milénio e à medida que os sinais de crise se foram
tornando mais evidentes, em especial o agravamento do desemprego e da
precariedade, diversos grupos de ativistas foram surgindo. Esses grupos podem ser
considerados organizações de movimento social (OMS),1 as quais, no seu conjunto,
influenciaram as manifestações que emergiram em 2011. Estas diversas plataformas
de mobilização, direcionadas para a oposição à austeridade, rejeição da precarização
e da supressão de direitos, distanciaram-se dos discursos dominantes da flexibilização
e da inevitabilidade, denunciando os seus executores e proponentes. Além de
colocarem os seus objetivos específicos no espaço público, estas organizações
abriram caminho a uma onda de rebelião antiausteridade, fundada na defesa dos
direitos ameaçados e em que os campos laboral e sindical ocuparam o palco principal.
No caso dos movimentos sociais, as organizações podem ser concebidas como
uma forma de normalização e estabilização da ação coletiva, que permitem superar as
dificuldades de mobilização dos atores individuais e a excessiva dependência em
relação às suas motivações (Eder, 1993). As OMSs distinguem-se de outros tipos de
organização porque apresentam objetivos voltados para a mudança dos seus
membros e da sociedade, isto é, desejam restruturar a sociedade ou os indivíduos e
não pretendem disponibilizar um serviço regular a qualquer deles (Zald e Ash, 1966).
Comecemos por apresentar algumas características comuns destas organizações,
ao mesmo tempo procurando mostrar as suas dinâmicas e contradições, quer na
relação com as instituições representativas (governo, parlamento, partidos, etc.), quer
nas articulações e tensões com o campo sindical. Um dos elementos fundamentais a
destacar prende-se com a relação ambivalente entre estes núcleos organizados e as
estruturas sindicais. Por um lado, as estruturas sindicais controlam recursos e

1

De acordo com Zald e Ash (1966), os movimentos sociais manifestam-se através de uma gama de
organizações que diferem analiticamente das organizações burocráticas: os objetivos são direcionados
para a mudança social e dos seus membros e apoiam-se em incentivos normativos ou de valores.
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possuem uma influência junto das instituições e da sociedade muito maiores do que as
OMSs, que se apresentam mais ligadas às pulsões e sentimentos de crispação da
sociedade civil, não só contra a austeridade/troika, mas também contra a política em
geral. Por outro lado, as novas tendências materializaram-se em organizações
informais e sem hierarquias e, apesar de serem críticas em relação aos valores e
instituições democráticos, não os rejeitavam no seu conjunto (della Porta, 2012;
Melucci, 1996). Este quadro favoreceu um conjunto singular de dinâmicas de ação, em
que as orientações reformistas se conjugaram com modalidades discursivas de grande
radicalismo. Globalmente, as OMSs assumiram posições reformistas, no sentido de
um radicalismo autolimitado (Cohen e Arato, 2000). Muito embora recorressem à
mobilização extrainstitucional, na maioria das vezes, evoluíram no sentido da adoção
de estratégias de interpelação direta do poder político, utilizando para tal os
procedimentos disponibilizados no quadro das instituições democráticas.
Este período de 2010 a 2013 revelou-se particularmente crítico para o movimento
sindical. A conjugação das mudanças assinaladas no processo de produção,
designadamente o aumento da precariedade laboral, colocou inúmeros obstáculos à
ação sindical. Nesse contexto de crise, foi possível identificar três tipos de respostas
dos sindicatos em termos globais: radical ou conflitual, centradas no reforço da
cooperação (construção de alianças) e uma combinação de ambas (Bernaciack et al.,
2014). Como seria de esperar, a resposta mais visível, e também mais mediática, foi a
greve. Sendo a resposta tradicional do movimento sindical, foi, neste contexto, uma
demonstração de força, ao mesmo tempo que serviu de ferramenta para a construção
de alianças (cooperação) com outros atores sociais.
A construção de alianças não se refere apenas à necessidade de adaptação dos
sindicatos às novas realidades do mundo do trabalho através, por exemplo, da
inclusão dos trabalhadores precários e incorporação de novas questões nos cadernos
reivindicativos; diz respeito igualmente à atualização das estratégias e repertórios de
ação, reavaliação de posturas “isolacionistas” voltadas para a busca de protagonismo
e a uma maior aposta nas novas tecnologias de informação. A luta antiausteridade
constituiu um desafio enorme para o conjunto de forças sociais e, nesse sentido, foi
terreno fértil para a emergência de novas estratégias de ação.
A busca de cooperação por meio da “unidade na ação” foi uma das estratégias
adotadas tanto pela Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses (CGTP),
como pelo setor dos movimentos sociais no contexto da crise europeia. Essas
estratégias forneceram um enquadramento mais geral para o combate à precariedade
e luta antiausteridade e contemplavam a articulação dos atores envolvidos, com vista
à amplificação da resistência e oposição. Apesar das mutações em curso no mundo
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do trabalho justificarem as alianças entre os dois campos, é possível antecipar a
existência de fontes de tensão, no que respeita às relações estabelecidas entre a
CGTP e os movimentos sociais antiausteridade e de combate à precariedade. As
relações entre organizações sindicais e os movimentos sociais deste período são
afetadas por fontes de tensão que podem ser reconduzidas a dois aspetos em
particular: 1) diferenças no que concerne às características organizacionais dos atores
coletivos, e 2) identidade (ou autoimagem) do movimento sindical como “interlocutor
social” privilegiado e a sua afinidade com a ação institucional e estratégias
convencionais (Fonseca, 2016).
As alianças com outros atores sociais podem ser atrativas para o movimento
sindical, não só porque tendem a potenciar o acesso a grupos distantes do
sindicalismo (outsiders), revertendo o défice de filiação, mas também porque conferem
legitimidade acrescida às campanhas e reivindicações sindicais, o que fortalece a
capacidade de mobilização das organizações sindicais. No contexto da crise do
sindicalismo, a colaboração com os movimentos sociais de combate à precariedade e
antiausteridade constituiu uma oportunidade de o movimento sindical concretizar a
abertura necessária e o alargamento do seu interesse público, bem como de reforçar a
sua capacidade de mobilização. A esse propósito, não deve ser esquecido que a
dificuldade do movimento sindical em captar os setores mais jovens da população, que
são também os mais afetados pela precariedade laboral, é um dos aspetos mais
críticos da denominada “crise do sindicalismo”.
Em comparação com as estratégias adotadas noutros países europeus, as
medidas colocadas em prática pela CGTP foram algo limitadas. A persistência de
especificidades decorrentes da história e da agenda desta confederação podem ser
apontadas como estando na base das dificuldades em implementar estratégias de
colaboração/articulação com outros atores sociais. Neste ponto, as clivagens
tradicionais (Kriesi et al., 1995) desempenham um papel importante, uma vez que
podem limitar a mobilização em torno de novas clivagens: grupos mobilizados
exclusivamente por conflitos estruturais, como o conflito capital/trabalho não
constituem o principal móbil para a ação dos novos (ou novíssimos) movimentos
sociais. Tendo isso em conta, bem como o potencial de mobilização que poderia
despoletar dinâmicas de competição e conflito, o resultado expectável seria que a
CGTP procurasse impor a sua posição, que seria dominante, no contexto das relações
estabelecidas. Mas uma tal orientação não poderia deixar de colocar problemas. Em
primeiro lugar, essa tentativa de estabelecer um enquadramento ideológico, objetivos
e estratégias de ação colide com a matriz de autonomia dos movimentos sociais em
causa, aqui considerados como movimentos sociais em rede da era da internet. De
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acordo com Castells (2013), a afirmação da autonomia é um aspeto central desses
movimentos e exprime-se em relação às instituições da sociedade, desafiando a
política formal, ou seja, numa rejeição das tendências oligárquicas e de
desenvolvimento da burocracia como um atributo comum dos partidos políticos.
Consequentemente, a probabilidade de estes movimentos sociais assumirem atitudes
refratárias em relação às instituições é considerável.
Se, teoricamente, seria expectável uma tentativa de imposição dos termos e
formas de conflito por parte da CGTP, por outro lado, seria de esperar que os
movimentos sociais e as suas OMSs a tentassem contrariar, procurando seguir uma
linha de ação própria. O dilema coloca-se entre a assunção de uma atitude de
demarcação, ou, pelo contrário, dialogante, sendo que a última tem como horizonte
possível a cooperação entre estes atores. Tal dilema configura uma tensão
permanente entre as vantagens da articulação com o campo sindical e os requisitos de
autonomia, condicionando o desenvolvimento de relações de colaboração/articulação.
No caso da CGTP, o seu posicionamento e ações são influenciados por um
aspeto crucial: a autoimagem de “contraparte privilegiada”, o ator histórico que age em
representação da classe trabalhadora e dos seus interesses. Com efeito, do ponto de
vista da confederação sindical, a ação levada a cabo por estes movimentos
“inorgânicos” ocupa uma posição subalterna em comparação com o sindicalismo.
Falta-lhes, supostamente, a legitimidade formal que lhes permita assumir o papel de
representação de um grupo profissional ou setor da sociedade. Desta forma, a central
sindical delimita um espaço de ação específico e exclusivo, o que explica o olhar
displicente que lança sobre os atores coletivos emergentes.
2. POSSIBILIDADES E LIMITES DA COLABORAÇÃO/ARTICULAÇÃO
A emergência destes movimentos sociais contribuiu para imprimir centralidade ao
problema da precariedade nas relações laborais. Perante as consequências
disruptivas da austeridade, a denúncia destas OMSs representou uma crítica
contundente do funcionamento das organizações sindicais.
O facto de o movimento sindical e os movimentos sociais apresentarem objetivos
similares – combater a precariedade laboral e a austeridade, e “organizar”
trabalhadores – e de atuarem no mesmo contexto (o das relações laborais) ofereceu
condições para que se verificassem dinâmicas de competição interorganizações. De
certa forma, o movimento sindical e os movimentos sociais competiam pelas mesmas
bases sociais. No caso dos trabalhadores precários, pode ser dito que estes estavam
na “mira” de ambos os domínios. Contudo, embora interessassem particularmente às
organizações sindicais dada a já referida crise do sindicalismo, as perspetivas de
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“competição” geraram ceticismo e desconfiança, comprometendo uma possível política
de alianças. De facto, no que respeita à precariedade laboral e à austeridade, nem os
movimentos sociais focados, nem as respetivas OMSs estavam em condições de
competir com o campo sindical ou de assumir funções equivalentes à de
representantes dos trabalhadores. No entanto, a questão assumiu contornos que,
naquele contexto, ultrapassaram a mera sobreposição de objetivos.
As estruturas em rede, sem centros identificáveis, hierarquias ou lideranças
formais e com critérios de filiação inclusivos, distinguem-se inequivocamente das
organizações verticais, hierarquizadas, burocráticas, exclusivas e subordinadas a uma
lógica setorial como os sindicatos. Quanto ao tipo de ativismo, os sindicatos destacam-se
pela ausência (ou caráter residual, em alguns casos) de ciberativismo. Em
contrapartida, no caso das OMSs, verifica-se um grande investimento nas novas
ferramentas do ciberativismo como meios de mobilização. Estas características são
congruentes com a opção pelo campo extrainstitucional como espaço de ação
preferencial. Contudo, tanto as OMSs, como os sindicatos recorreram à arena
democrática para introduzirem as suas reivindicações no plano institucional.
As diferenças nesse plano dizem respeito, sobretudo, aos objetivos específicos
abraçados por cada um dos atores. No que à CGTP diz respeito, aqueles eram do tipo
setorial, enquanto, no caso das OMSs, os objetivos específicos decorriam do tipo de
relação contratual, invariavelmente marcada pela prevalência de vínculos precários.
Dada a similitude de objetivos gerais, é possível falar da existência de perspetivas
partilhadas. Por exemplo, as noções de “trabalho decente” e de “justiça social” são
idênticas. Por outro lado, é importante ressaltar que nenhuma das OMSs foi criada
“contra” os sindicatos: eram portadoras da visão de que o movimento sindical
apresentava limitações, particularmente no campo da precariedade laboral, mas
também enfatizavam o papel incontornável dos sindicatos enquanto representantes
dos trabalhadores e atores fundamentais, no quadro do conflito entre capital e
trabalho. As OMSs pretendiam superar as limitações identificadas, assumindo assim
um papel complementar.
A sobreposição de objetivos gerais (emancipação, denúncia das desigualdades,
trabalho decente e fim da austeridade) fomentou a ideia de que as OMSs poderiam
induzir sectarismos que fragmentariam a classe trabalhadora, quanto mais não fosse,
porque, supostamente, competiriam com os sindicatos pelas mesmas bases sociais de
apoio. Essa ideia foi veementemente rejeitada, como afirmou um ativista, “nós não
queremos substituir os sindicatos. Nem queremos, nem somos capazes de tal […] o
objetivo é despertar a consciência dos trabalhadores que são precários e não se
reconhecem como tal” (entrevista a um ativista de uma OMS de combate à

219

Dora Fonseca, Elísio Estanque

precariedade, junho de 2011).2 Na verdade, o “despertar” mencionado também
favorecia os sindicatos, dado que criava as condições necessárias à mobilização
dessas franjas da classe trabalhadora. É um facto que tanto as OMSs como os
Precários Inflexíveis (PI) procuraram abarcar aqueles trabalhadores que enfrentavam
dificuldades na filiação em sindicatos devido ao vínculo laboral de natureza precária.
Através da sua ação, instavam os sindicatos a reconhecer o problema e a levar a cabo
mudanças no sentido da sua superação.
A disponibilidade das OMSs para envolverem os trabalhadores precários em
grupos alternativos foi frequentemente interpretada como intenção de se sobreporem à
ação sindical, suscitando, por parte dos sindicatos, sentimentos de desconfiança
congruentes com um cenário de competição interorganizações. Ainda que os objetivos
gerais da CGTP e das OMSs fossem similares ou idênticos, as formas de ação para
os atingir diferiam substancialmente. A ideia de ação organizada levada a cabo por
organizações burocratizadas e exclusivas não encontrava ressonância no seio das
OMSs, quanto mais não fosse pelo simples facto de que as últimas eram portadoras
de uma crítica dirigida à ação e aos atores institucionais.
Outros elementos podem também limitar o desenvolvimento de relações de
colaboração/articulação. É relevante recuperar a dicotomia realismo/fundamentalismo
(Scott, 1990) e a noção de radicalismo autolimitado (Cohen e Arato, 2000), pois
ajudam a salientar a complementaridade de perspetivas, no que concerne à aspiração
por trabalho decente e com direitos. As OMSs de combate à precariedade
mobilizaram-se em torno de questões específicas, relacionadas tanto com o âmbito
setorial, como com a natureza do vínculo contratual, sendo que muitas dessas
questões integravam os objetivos específicos dos sindicatos e os planos de ação da
CGTP. Assumiram uma posição realista, orientada para o exercício de influência no
campo institucional, nomeadamente através de meios convencionais como petições. A
mesma alcançou expressão em ideias de reforma estrutural (pressionando o governo
para que adotasse novas políticas, ou revertesse as consideradas negativas),
orientadas para a efetivação e amplificação de direitos sociais e foi combinada com a
assunção de uma atitude de autonomia e diferenciação em relação às instituições
formais. Porém, ao mesmo tempo que afirmavam a sua autonomia, as OMSs não
renunciaram às instituições formais, o que corresponde, conforme Cohen e Arato
(ibidem), a uma expressão de radicalismo autolimitado. Além disso, contrariamente a
um conjunto de evidências teóricas, não existia qualquer questão de princípio em
relação à colaboração/articulação com atores institucionais, nomeadamente com o

2

Entrevista no âmbito de trabalho de campo realizado durante o período 2010-2013.
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movimento sindical e, em particular, com a CGTP. A assunção de uma atitude
reformista comportou a possibilidade de colaboração/articulação entre o movimento
sindical e os movimentos sociais de combate à precariedade e antiausteridade. A
análise da trajetória seguida pela maioria das OMSs e plataformas de mobilização
demonstrou a adoção progressiva de um posicionamento realista (ver Fonseca, 2016).
As características mencionadas reforçam a matriz de autonomia dos movimentos
sociais em rede, o que, por sua vez, comporta atitudes de independência
relativamente à participação no campo político institucional e às relações com os seus
atores. Não obstante, e apesar das diferenças apontadas, é possível verificar
desenvolvimentos nas relações de colaboração/articulação entre estes atores sociais.
Uma atitude de cooperação e uma posição realista foram visíveis em iniciativas que,
embora dissessem respeito a setores de atividade específicos, tinham em comum o
facto de o vínculo contratual ser precário ou a possibilidade de o vir a ser. O
desenvolvimento dessas relações concretizou-se de diferentes formas.
3. COLABORAÇÃO: QUAIS AS POSSIBILIDADES NO CONTEXTO PORTUGUÊS?
A colaboração/articulação entre o movimento sindical e os movimentos sociais no
contexto das lutas antiausteridade assumiu três formas principais: apoio a iniciativas,
envolvimento direto e organização partilhada (Fonseca, 2016). As relações
estabelecidas não correspondem à definição de cooperação fornecida por Zald e Ash
(1966), pois a última depende da necessidade e da disponibilização de competências
especiais pelas organizações envolvidas. Podemos agora indagar quais os fatores que
poderão propiciar a colaboração entre estes dois campos.
A investigação sobre o tema demonstrou que, no caso específico dos movimentos
sociais e sindical, as diferenças em termos das características organizacionais dos
atores, bem como a autoimagem do movimento sindical como ator histórico e a sua
afinidade com a ação institucional e estratégias convencionais, devem ser adicionados
à lista de fatores a ter em conta (Fonseca, 2016).
Os objetivos específicos do tipo setorial desempenharam um papel chave na
concretização das relações de colaboração/articulação no âmbito do movimento de
combate à precariedade, nomeadamente no caso de uma OMS criada com o objetivo
de reivindicar um modelo de contrato de trabalho com direitos mínimos e regras
diferentes, no respeitante às contribuições obrigatórias para os profissionais das artes
e do espetáculo – a Plataforma dos Intermitentes do Espetáculo e do Audiovisual
(PIEA). Tratou-se de um objetivo claramente setorial e revelou-se importante na
emergência das relações de colaboração/articulação. Mas existem outros fatores a ter
em conta na análise da relação estabelecida com a CGTP. Por um lado, sendo a
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precariedade algo desde sempre transversal às atividades das artes e do espetáculo,
a questão ocupava um lugar de destaque nos objetivos dos sindicatos do setor. Por
outro, a própria PIEA era integrada por três sindicatos afetos à CGTP – Sindicato dos
Músicos, Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual
(SINTTAV) e Sindicato das Artes do Espetáculo (STE). Assim, além de não fazer
qualquer sentido uma tentativa de sobreposição à ação sindical, estava garantida a
correspondência de objetivos em termos de conteúdos. O caso da PIEA exemplifica
uma estratégia de união e convergência voltada para o combate à precariedade no
setor. Várias organizações que representavam o setor oficial e oficiosamente
envolveram-se diretamente em ações que tiveram por base uma organização
partilhada.
Durante o período de consolidação de uma “sociedade precária”, entre 2002 e
2011 (Soeiro, 2015), a atitude do movimento sindical vis-à-vis o movimento de
combate à precariedade e suas OMSs, era de relativa indiferença. Em alguns casos,
era manifestamente negativa, dado que aqueles atores coletivos podiam constituir
uma ameaça à unidade dos trabalhadores e suas organizações representativas, pois
ofereciam uma alternativa desligada dos sindicatos (muito embora sem valor legal),
fragmentando assim a classe trabalhadora.
A indiferença e desconfiança mencionadas podem também ser explicadas pelo
potencial de mobilização inclusivo do conflito capital/trabalho, isto é, a sua capacidade
de mobilizar indivíduos. Um potencial desse tipo significa que o conflito mobiliza não
só organizações e grupos que lhe estão ligados tradicionalmente, mas também novos
grupos sociais e outras formas organizativas, o que implica um maior grau de
competição entre as organizações mobilizadas (Kriesi et al., 1995). Tal nível de
competição gerou desconfianças

entre as OMSs

envolvidas,

diminuindo

a

possibilidade de uma estratégia de colaboração com a CGTP.
A autoimagem do movimento sindical como o representante “legítimo” da classe
trabalhadora

ditou

que

a

sua

perspetiva

em

relação

às

relações

de

colaboração/articulação com as OMSs de combate à precariedade fosse marcada pela
atribuição de um papel secundário (ou subalterno) a estas últimas. O envolvimento da
CGTP em ações em que as OMSs também participavam estava dependente da
preservação do seu papel dominante. Esta atitude suscitou a relutância das OMSs,
mas, e apesar disso, estas apoiaram os objetivos e ações do movimento sindical, na
maioria das vezes. Mesmo quando confrontadas com expressões de maior
animosidade da parte de sindicatos e seus membros, o discurso das OMSs continuou
a valorizar o papel desempenhado pelos sindicatos, no geral. Por outro lado, a
consciência e perceção dos sindicatos relativamente às questões ligadas à
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precariedade laboral evoluiu, acompanhando os estádios de transformação do campo
das relações laborais em Portugal. A entrada no “regime de austeridade” (a partir de
2011) trouxe um reforço do discurso sindical sobre a precariedade laboral.
As diferenças entre estruturas sindicais, em particular a CGTP, e OMSs, no que
diz respeito aos aspetos organizacionais, são indesmentíveis e limitaram as relações
de colaboração/articulação estabelecidas, em certa medida. A maioria das OMSs e
plataformas de mobilização foram marcadas por dinâmicas decorrentes da sua
natureza informal que colocaram obstáculos a uma interação regular e consistente
com o movimento sindical. Porém, as relações estabelecidas foram mediadas pelas
redes sociais e incluíram fundamentalmente o apoio a iniciativas levadas a cabo pelo
movimento sindical.3 O envolvimento direto, ou a organização partilhada, foram mais
difíceis de alcançar, dadas as restrições em termos de recursos humanos e materiais.
No caso das plataformas de mobilização do período de austeridade, os aspetos
assinalados também se aplicam, embora com algumas restrições, como será
demonstrado mais à frente.
4. CASOS DE “ÊXITO” NO CONTEXTO DAS LUTAS CONTRA A PRECARIEDADE LABORAL E
ANTIAUSTERIDADE

No contexto do combate à precariedade laboral, o caso dos Precários Inflexíveis (PI) é
singular em vários aspetos. Diferentemente de outras OMSs, os PI projetavam
estabelecer relações de colaboração/articulação com o movimento sindical desde o
início. A sua perspetiva da luta contra a precariedade laboral foi abrangente, incluiu a
existência de várias “frentes” e o envolvimento de diferentes atores sociais,
nomeadamente dos sindicatos. Consequentemente, a ação conjunta com os
sindicatos era parte da estratégia seguida. Os PI adotaram um papel mais proativo do
que as suas congéneres e, em casos específicos como os de campanhas e
mobilizações, construíram uma relação com vários sindicatos, que, além do apoio a
iniciativas, assumiu as formas de envolvimento direto e organização partilhada (por
exemplo, com o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa – SPGL). Embora algo
distante, inicialmente, a colaboração/articulação com o movimento sindical evoluiu, ao
longo da sua trajetória e atingiu um pico com o despoletar da crise da dívida. As
interações entre os PI e a CGTP cresceram, tanto em intensidade, como em
qualidade. Pode dizer-se que a expansão da austeridade e o agravamento das
condições de vida funcionaram como um “dissipador de desconfianças” para ambas as
partes.
3

A título de exemplo, podem ser mencionados os apelos feitos por todas as OMSs aqui contempladas à
participação nas greves gerais convocada durante o período 2010-2013.
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Como atrás referimos, a crise e a imposição da austeridade trouxeram consigo
protestos em massa e a emergência de novos atores coletivos. O elemento chave que
proporcionou níveis de participação inauditos, despertando por isso a atenção dos
sindicatos, foi a multiplicação dos sentimentos de indignação e descontentamento, que
não estavam a ser canalizados de forma apropriada pelas instituições da democracia
representativa. Os protestos iniciais foram surpreendentes pela dimensão e impacto
mediático que rapidamente atingiram. Perante a natureza agressiva das medidas
impostas e a indignação generalizada do povo, a disponibilidade para encetar relações
de colaboração/articulação tornou-se indispensável, tanto à CGTP, como aos atores
coletivos emergentes, que assumiram a forma de plataformas de mobilização
(abarcando várias OMSs).
A precariedade laboral e a desregulamentação das relações de trabalho,
conjuntamente com os limites da democracia, estiveram no centro das preocupações
tanto da CGTP, como das plataformas de mobilização (Geração à Rasca, Plataforma
15 de Outubro, Que se Lixe a Troika), durante o ciclo de protesto antiausteridade.
Esse elemento comum permitiu que aqueles atores encarassem com alguma
naturalidade,

e

apesar

das

diferenças

existentes,

a

possibilidade

de

colaboração/articulação. Essas relações assumiram a forma de apoio a iniciativas,
envolvimento direto e organização partilhada. Porém, de forma mais exacerbada que
anteriormente, foram acompanhadas por fontes de tensão relacionadas com a
oposição entre objetivos reformistas e radicais, e entre organizações verticais
(hierarquizadas e formais) e horizontais (informais).
Uma das principais diferenças era o espaço preferencial e os tipos de ação da
CGTP, centrados nas arenas parlamentar e administrativa e em repertórios
convencionais, orientados para objetivos defensivos, enquanto as plataformas de
mobilização se limitavam à arena extrainstitucional e combinavam repertórios não
convencionais com outros mais inovadores, afirmando assim a sua autonomia. Essas
diferenças, bem como características organizacionais distintas (caráter inclusivo
versus exclusividade dos sindicatos em termos de filiação e participação, bem como
ausência de lideranças), impediram a ação conjunta em vários momentos. Não
obstante, as diferenças podem ser neutralizadas pela similitude de objetivos, que
eram, em ambos os casos, predominantemente orientados para a mudança social.
No caso da CGTP, pode ser dito que as suas características se traduziram no
predomínio de lógicas defensivas – defesa dos direitos do trabalho assalariado e
manutenção da organização –, o que tornou a confederação relutante à incorporação
de lutas externas. Por sua vez, as plataformas de mobilização não davam mostras de
preocupação com a manutenção organizacional, canalizando as suas energias para
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objetivos de mudança social, na totalidade. Além disso, a autonomia era ainda mais
valorizada como consequência da crítica dirigida às instituições da democracia
representativa, reduzindo por isso as probabilidades de aquelas plataformas
estabelecerem relações de colaboração/articulação com organizações sindicais e
ainda menos de serem incorporadas na esfera política formal. Outro traço distintivo
que gerou dificuldades estava relacionado com a linguagem utilizada para expressar
as reivindicações: a linguagem de “classe” da CGTP, fortemente marcada por
elementos ideológicos, conflituava com a linguagem da “autonomia” das plataformas
de mobilização, centrada na autoexpressão e que apelava à participação direta e
utilização de repertórios de ação inovadores. Em suma, questões organizacionais e de
autonomia condicionaram a colaboração/articulação entre a CGTP e as plataformas de
mobilização antiausteridade e, consequentemente, o envolvimento da confederação
sindical nos protestos da sociedade civil. Por um lado, as plataformas de mobilização
antiausteridade foram encaradas como uma ameaça à hegemonia e proeminência do
movimento sindical. Por outro, e como anteriormente se disse, as características de
informalidade suscitaram uma abordagem cautelosa por parte da CGTP.
5. SUPERAR A DESCONFIANÇA: COMO SE PRODUZIU A INFLEXÃO?
De uma forma geral, podem ser identificados dois momentos no que concerne o apoio
da CGTP aos protestos antiausteridade e plataformas de mobilização: um primeiro
momento, em que a desvalorização coexistiu com um apoio subentendido (que podia
ser inferido a partir de declarações públicas); e um segundo momento, em que o apoio
foi formulado abertamente. O primeiro momento teve início com o protesto da Geração
à Rasca, ocorrido a 12 de março de 2011, que abriu o ciclo de antiausteridade. Esse
protesto não contou com o apoio formal da confederação sindical. Esta mostrou-se
sensível aos motivos que tinham levado a população a sair à rua, mas a
“espontaneidade” da mobilização, a ausência do suporte de uma organização ou de
quaisquer apoios, bem como a posição “apartidária”, suscitaram desconfiança, como
pode ser verificado a partir da seguinte declaração: “Não fazíamos a mínima ideia
quem eram ou o que pretendiam […] decidiram convocar a manifestação… Mas quem
é que está por detrás disto? Ninguém sabe” (entrevista a um sindicalista, março de
2011).4
O protesto de 15 de outubro de 2011 e respetiva plataforma de mobilização
contaram com a mesma reação da parte da CGTP e reproduziram a atitude inerente
ao protesto da Geração à Rasca em relação aos sindicatos e outros atores

4

Entrevista no âmbito de trabalho de campo realizado durante o período 2010-2013.
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institucionais. No entanto, é importante enfatizar alguns aspetos: este protesto deu voz
a reivindicações mais radicais de rutura total com o sistema; foi promovido por um
conjunto

de

organizações

ligadas

à

Esquerda

radical

(especialmente

extraparlamentar); e o seu âmbito era internacional (a convocatória foi lançada em
vários países e as ações de protesto ocorreram em simultâneo). O primeiro aspeto
revelou ser problemático, pois a crítica formulada também englobava os sindicatos.
Quanto ao segundo, as ligações à Esquerda radical eram uma questão sensível para a
CGTP, dada a influência exercida pelo Partido Comunista Português (PCP) sobre a
Intersindical.
Essa influência reflete clivagens político-ideológicas do período revolucionário que
continuam a marcar o movimento sindical português, fomentando divisões e que têm
tradução na disputa pela hegemonia das estruturas dirigentes de cada uma das
centrais sindicais, verificando-se uma manutenção da direção partidária no
sindicalismo (Cerdeira, 1997; Stoleroff, 1988). No caso da CGTP-IN, ainda não terá
sido consolidada uma verdadeira autonomia em relação ao PCP, podendo por isso
falar-se de uma instrumentalização da confederação sindical por aquela força
partidária (Estanque e Costa, 2013), sendo que essa presença partidária tem vindo a
colocar entraves importantes à participação e à penetração do discurso sindicalista
junto da sociedade, em particular dos jovens e dos segmentos mais precarizados
(Estanque, 2009). A abertura do PCP a atores coletivos que se situem fora da sua
esfera de influência tradicional pode ser complicada, pois coloca em causa a própria
conceção de ação política levada a cabo pelos partidos, bem como o papel do
movimento sindical como representante legítimo da classe trabalhadora. No que
respeita à vertente internacional do protesto, a mesma não tinha muita ressonância no
interior da confederação, dado esta privilegiar a dimensão nacional.5
O segundo momento, em que o apoio passou a ser formulado abertamente,
coincidiu com o agravamento das condições políticas e económicas suscitadas pela
aplicação do programa de ajustamento financeiro. A crise e a agressividade das
medidas de austeridade proporcionaram a aproximação das reivindicações da CGTP e
das plataformas de mobilização antiausteridade. No primeiro caso, as reivindicações
passaram a incluir a demissão do Governo, que pode ser considerada um objetivo
mais radical. No segundo, as reivindicações foram definidas com mais clareza e
assumiram um caráter que pode ser considerado reformista. De uma forma geral, foi
adotada uma base comum: as ideias do fim da austeridade, queda do governo e
5

É importante destacar que a CGTP não se encontra filiada na Confederação Sindical Internacional (CSI).
Em 2008, a central sindical votou a questão da filiação internacional e a maioria dos delegados
pronunciaram-se pela manutenção do estatuto de não filiação em nenhuma das duas organizações
sindicais de caráter mundial.
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exigência de um governo de Esquerda. A reavaliação, pela CGTP, da sua posição foi
mais do que evidente no caso da plataforma Que se lixe a Troika. A confederação não
ficou indiferente à capacidade de mobilização demonstrada e formulou publicamente o
seu apoio. É ilustrativo dessa posição o facto de o Secretário-geral da confederação
ter apelado à participação no segundo protesto do movimento Que se lixe a Troika
(2 de março de 2013), durante uma manifestação nacional.
Um aspeto que pode ajudar a elucidar o comportamento das plataformas de
mobilização diz respeito aos contactos efetuados na esteira das convocatórias para os
protestos. Não obstante a postura assumida face aos atores políticos, todas as
plataformas de mobilização contactaram a CGTP. Contudo, esses contactos
limitaram-se ao fornecimento de informação (intenção de levar a cabo o protesto,
reivindicações, local e hora) e deixam perceber que o envolvimento do movimento
sindical não era esperado, nomeadamente no caso dos protestos da Geração à Rasca
e 15 de Outubro (15O). De certa forma, o movimento sindical foi deliberadamente
excluído de dinâmicas de envolvimento direto, o que reflete a “pulsão” de autonomia
daquelas plataformas.
Com o aprofundamento da austeridade, as plataformas de mobilização
multiplicaram os apelos à confederação para que esta convocasse greves gerais. Em
particular, a plataforma 15O6 foi extremamente ativa no apoio às iniciativas da CGTP e
adotou a modalidade de envolvimento direto no contexto das greves gerais. O apoio
formulado confirma o recuo no discurso antissindical. Porém, no plano interno, essa
posição era ambivalente, dado que não existia unanimidade em relação à
colaboração/articulação

com

o

movimento

sindical.

A

heterogeneidade

que

caracterizava esta posição constituiu terreno fértil para a emergência de conflitos e
tensões, nomeadamente no que toca à atitude face à esfera institucional e atores
políticos, que se dividiu entre o radicalismo de romper com os sistemas e uma espécie
de reformismo, ou radicalismo autolimitado. Tal heterogeneidade e consequente
volubilidade em termos da atitude a adotar não oferecia qualquer segurança à CGTP.
O caso da plataforma de mobilização Que se lixe a Troika é particularmente
importante quanto a esse aspeto. Apesar de subsistirem tendências díspares no seu
interior, uma atitude mais reformista foi sempre preponderante, no sentido em que as
relações ou mesmo alianças com a CGTP e partidos políticos do espectro da
Esquerda eram encaradas como naturais. Assim, foram solicitadas reuniões às Uniões
de Sindicatos de Lisboa e do Porto, previamente aos dois protestos do Que se Lixe a

6

Não deve ser esquecido que todas as plataformas de mobilização coexistiram, em algum momento, pois
jbforma assertiva uma greve geral, mas não foi a única, nem sequer a que teve uma intervenção mais
efetiva nesse aspeto;esse foi o caso da plataforma Que se lixe a Troika.
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Troika. Tanto o movimento sindical (principalmente a CGTP e os seus sindicatos),
como partidos políticos do espectro da Esquerda participaram no protesto. Esse apoio
presencial, principalmente o da CGTP, foi fundamental, pois impulsionou a
mobilização e funcionou como elemento legitimador do ator coletivo e das
reivindicações apresentadas. No quadro do segundo protesto da plataforma Que se
lixe a Troika – o auge do ciclo de protesto – ocorreram dinâmicas de organização
partilhada, o que correspondeu a um progresso em comparação com as plataformas
de mobilização que a precederam. Um exemplo concreto foi a organização de “marés”,
projetadas como espaços de confluência e interação de profissionais de uma área de
atividade, de forma a dar visibilidade às suas reivindicações específicas, reproduzindo
assim a lógica setorial do movimento sindical. No caso dos professores, um dos
sindicatos que representam o setor colaborou ativamente com a plataforma de
mobilização na organização da iniciativa. Produziu-se um efeito “bola de neve” e a
iniciativa foi reproduzida em outras cidades e adaptada a outros setores profissionais.
De um modo geral, foi mais difícil à CGTP impor as suas lógicas no contexto
antiausteridade do que anteriormente. A legitimidade que os níveis de mobilização
conferiram às reivindicações do movimento Que se lixe a Troika forçou a confederação
a algumas concessões. Neste ponto, cabe mencionar as dificuldades colocadas pela
diversidade de culturas ideológicas e de mobilização e pela heterogeneidade
interpessoal reinante no interior das plataformas de mobilização, para observar em
que medida as mesmas configuraram fontes de tensão que minaram as relações de
colaboração/articulação com o movimento sindical. A mais importante dessas fontes
de tensão desenhou-se entre a “reforma” e a rutura com a conceção de democracia
representativa e os seus atores e materializou-se na ênfase na democracia
participativa ou “direta”.
6. COOPERAÇÃO E ARTICULAÇÃO NO CONTEXTO DAS GREVES GERAIS
Entre 2010 e 2013, ocorreu um reforço do recurso à greve, destacando-se a greve
geral como principal forma de confrontação utilizada pelo movimento sindical. O
crescimento na utilização das várias formas de greve pode ser visto como uma forma
de o movimento sindical compensar a perda de capacidade de afirmação no campo da
negociação coletiva e da regulação laboral. O cenário de crise proporcionou inúmeras
e importantes greves de âmbito setorial e nacional, como, por exemplo, no setor dos
transportes, dos professores, dos enfermeiros, entre outros. No entanto, as greves
gerais assumiram maior destaque graças ao seu simbolismo – é um tipo de greve
agregador da indignação geral (Costa et al., 2014) – e ao impacto que produzem.
Ocorreram cinco greves gerais, durante o período mencionado e a luta contra a
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austeridade foi o denominador comum. No curso do mesmo, vários Orçamentos de
Estado orientaram-se para o controlo e consolidação da despesa pública, através do
corte de salários e pensões, aumento de impostos, entre outras medidas agravando a
degradação

das

condições

de

vida.

As

medidas

de

austeridade

foram

complementadas pelas alterações ao Código do Trabalho, que trouxeram mais
flexibilidade e, consequentemente, mais precariedade laboral. De uma forma geral, as
greves gerais foram convocadas em reação ao anúncio de novas medidas de
austeridade.
As greves gerais beneficiaram da mobilização produzida pelos protestos
antiausteridade. Tendo em conta a tipologia fornecida por Kriesi et al. (1995), os
impactos produzidos pelos quatro protestos antiausteridade – Geração à Rasca, 15O e
os dois da Que se Lixe a Troika – foram predominantemente de sensibilização,7 tanto
ao nível da agenda política (sistémica e institucional), como das atitudes públicas
(Fonseca, 2016). Esses impactos influenciaram as atitudes do movimento sindical,
particularmente da CGTP e o “fluir” dos sentimentos na sociedade portuguesa.
As relações de colaboração/articulação entre a CGTP e as plataformas de
mobilização desenvolveram-se com mais intensidade no contexto das greves gerais
(2011-2013). O apoio a iniciativas e o envolvimento direto foram as duas formas de
colaboração/articulação mais utilizadas. Assim, tal como no caso da CGTP, as
plataformas de mobilização reconsideraram a sua estratégia de autonomia e os
contactos com outros atores sociais, como os sindicatos, ganharam um caráter
prioritário. Tal aconteceu não só porque se havia tornado indispensável uma “política
de alianças”, mas também porque o movimento sindical estava a dar sinais
inequívocos de rejeição das políticas de austeridade da coligação no poder – a CGTP
não subscreveu o Acordo de Concertação Social de janeiro de 2012, reforçando a sua
posição como aliado potencial do movimento antiausteridade (na altura, protagonizado
pela plataforma 15O).
As greves gerais forneceram, portanto, um contexto para a construção e reforço
das relações de colaboração/articulação. Em termos substantivos, os objetivos da
CGTP e das OMSs e plataformas de mobilização eram similares: mudar a direção
seguida pelo Governo e travar a progressão das medidas de austeridade. Nesse
sentido apoiar as greves gerais não era uma questão controversa, no seio dos atores
coletivos envolvidos. Todos lançaram comunicados em que afirmavam o seu apoio às
greves gerais e à CGTP. Esse apoio foi extremamente importante, pois conferiu uma

7

De acordo com Kriesi et al. (1995), os impactos de sensibilização contemplam a possibilidade de o
movimento tornar determinados atores da arena política ou da esfera pública sensíveis a uma questão em
particular.

229

Dora Fonseca, Elísio Estanque

legitimidade acrescida às greves gerais e ajudou a mobilizar setores da população
que, tendencialmente, não se identificam com a ação sindical, como os jovens.
As

relações

de

colaboração/articulação

também

implicaram

formas

de

envolvimento direto nas greves gerais, que se materializaram segundo cinco
modalidades: 1) cobertura informativa de todos os acontecimentos; 2) mobilização
ativa, através da distribuição de propaganda, organização de concentrações e de
ações mais inovadoras; 3) presença nos locais de greve; 4) participação em piquetes
de greve da CGTP e organização de piquetes “independentes”; e 5) organização de
manifestações. Estas formas de envolvimento direto potenciaram os impactos das
greves gerais.
A primeira modalidade contemplou a realização de uma cobertura informativa
extensa de todos os acontecimentos que marcaram a greve geral e a atualização
constante das adesões, através de plataformas de comunicação online, como o
Facebook e foi adotada por todas as OMSs (em particular pelo PI) e plataformas de
mobilização existentes no momento de cada uma das greves gerais. O objetivo era
registar o descontentamento geral, mostrá-lo a todo o país e assim provar que era
possível fazer greve geral e que as pessoas estavam a aderir, o que também era uma
forma de mobilizar os indecisos e de desmistificar os números fornecidos pelo
Governo e outras entidades. Esta modalidade constituiu uma forma de envolver os
cidadãos na construção de uma narrativa da greve geral.
A segunda modalidade de envolvimento direto consistiu na mobilização ativa para
a greve geral, através da distribuição de propaganda e divulgação de comunicados,
organização de concentrações,8 tanto autonomamente, como em conjunto com outras
organizações de movimentos de combate à precariedade e de ações mais inovadoras,
como a invasão de call centers (distribuição de propaganda enquanto eram gritados
slogans). Também foram organizadas reuniões abertas, para discutir formas de
participação ativa à disposição dos cidadãos, o que era uma forma de captar um
público mais distante do sindicalismo e mais envolvido no setor dos movimentos
sociais.
A terceira modalidade consistiu na presença nos locais onde a greve estava a
ocorrer. O objetivo era promover o contacto direto com trabalhadores precários, no seu
8

Um exemplo foi a concentração de 6 de novembro de 2010, na Praça de Camões (Lisboa), com música,
bancas de várias associações e movimentos bem como microfone aberto para a realização de
intervenções. No dia da greve geral, o PI e a PIEA promoveram uma concentração de trabalhadores
precários no centro de Lisboa, no Rossio, onde, à música, se juntaram várias intervenções acerca da
greve, da precariedade e dos cortes na cultura, ao mesmo tempo que uma banca do PI fornecia
informações e apoio jurídico. O Rossio foi um centro nevrálgico da greve geral, pois a União de Sindicatos
de Lisboa tinha ali um ponto de informação e mobilização. A meio da tarde, o palco das atividades
transitou para a Praça da Figueira, onde o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, da CGTP,
organizou um concerto.
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local de trabalho e assim levar a greve geral aos locais onde a precariedade colocava
obstáculos à sua realização. Ações de protesto com faixas e distribuição de flyers
foram levadas a cabo com o objetivo de expor as práticas de exploração reinantes
naqueles locais de trabalho.
A quarta modalidade compreendeu a participação em inúmeros piquetes de greve
da CGTP e a organização de piquetes próprios. Por exemplo, o movimento PI
juntou-se aos sindicatos e aos trabalhadores no piquete de greve no Aeroporto de
Lisboa, transportes públicos, CTT,9 e acompanhou o encerramento de faculdades e a
participação de estudantes na greve.
A última modalidade foi a convocação de uma manifestação, no dia da greve
geral, algo que nunca tinha ocorrido até à greve geral de 24 de novembro de 2011. O
argumento apresentado pela CGTP para não convocar manifestações para esse dia
era que, após uma noite de piquetes de greve, a participação numa manifestação
representava um acréscimo do esforço despendido, para os ativistas sindicais e
trabalhadores. Contudo, a plataforma 15O considerou que uma manifestação
aumentaria o impacto da greve geral e avançou com a iniciativa, colocando ênfase na
participação de todas as “vítimas” da austeridade, especialmente os mais precários.
Ao convocar a manifestação, a plataforma 15O introduziu um elemento novo no
processo da greve geral. Essa inovação no repertório de ação produziu mudanças na
estrutura de oportunidades políticas10 e imprimiu uma nova dinâmica à greve geral
como forma de confrontação. A partir desse momento, as greves gerais passaram a
contar com uma manifestação no final, convocada agora pela CGTP, o que mostra
que a confederação, impelida pelas plataformas de mobilização, incorporou novas
estratégias no seu repertório de ação.
CONCLUSÃO
A imposição do regime de austeridade foi um contexto fértil para a combinação de
ação organizada e não organizada e para a emergência de novas dinâmicas de ação
coletiva. Desenvolveram-se relações de colaboração/articulação entre a CGTP e os
atores coletivos emergentes, apesar de alguma relutância de ambas as partes,
decorrente de características organizativas e estratégicas, bem como ideológicas, que
configuraram fontes de tensão.
Os movimentos sociais e suas organizações apresentavam uma estrutura em
rede, informal e horizontal, por meio da qual afirmaram a sua autonomia vis-à-vis os
sindicatos e partidos políticos. Essas características suscitaram a desconfiança da
9

Correios de Portugal.
Ver Kriesi et al. (1995).
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CGTP,

gerando

atitudes

cautelosas,

que

limitaram

as

relações

de

colaboração/articulação de várias formas. Quanto à segunda fonte de tensão, entre
objetivos reformistas e radicais, os movimentos sociais acima focados não rejeitavam
necessariamente o envolvimento com a esfera política formal. De facto, os objetivos
de defesa do Estado Social e de preservação do trabalho assalariado ditaram a
adoção de uma visão mais pragmática. Embora essa atitude fosse congruente com o
ponto de vista e prioridades da CGTP, e apesar da intensificação das relações de
colaboração/articulação a partir do momento em que as reivindicações dos
movimentos sociais passaram a ser formuladas com mais clareza, o ceticismo da
confederação sindical manteve-se, muito embora em menor grau. À luz desse facto, é
possível que os obstáculos a essas relações sejam maiores do que o pensado
previamente. Nomeadamente, o facto de o PCP manter a sua hegemonia no seio da
CGTP pode limitar, em consequência dos fatores atrás mencionados, a abertura da
confederação a novas lutas e atores coletivos.
Ainda no que concerne a CGTP, é importante sublinhar a adoção de uma posição
de destaque em relação aos demais atores coletivos e a tentativa de definir um campo
de ação exclusivamente seu. No caso dos grupos emergentes, a referência ao
imperativo de autonomia é inultrapassável, dado que influenciou a adoção de objetivos
e estratégias que, em vários momentos, os afastaram da esfera institucional e dos
atores políticos tradicionais. Contudo, a degradação da situação económica e social,
bem como a redefinição do contexto político, forçaram a reavaliação das estratégias
por ambos os campos.
As fontes de tensão foram particularmente visíveis no caso da plataforma 15O e
começaram a dissipar-se com o primeiro protesto do movimento Que Se Lixe a Troika,
graças à definição mais clara das reivindicações formuladas e ao seu pendor
reformista.

Ambas

as

plataformas

se

influenciaram

mutuamente

e

foram

condicionadas por um conjunto intrincado de fatores. No caso da CGTP, verificou-se
uma tentativa reiterada, mais ou menos explícita, de afirmação do seu papel de
representante “legítimo” dos trabalhadores, que limitou inequivocamente as relações
estabelecidas e foi visível na propensão para impor o ritmo e características daquelas.
Não obstante a evolução na direção de um reconhecimento crescente da importância
dos atores coletivos emergentes, e de um apoio explícito que acompanhou as
condições externas e o desenrolar dos protestos, essa atitude nunca se desvaneceu
completamente. Pela sua parte e como consequência, as plataformas de mobilização
continuaram a afirmar a sua autonomia através da delineação de estratégias próprias
– aspeto distintivo que teve um grande poder de atração sobre os desiludidos com os
sindicatos e os partidos políticos.
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As relações de colaboração/articulação são também influenciadas por aspetos
estruturais, tradições e conflitos políticos ancorados historicamente, fazendo parte de
um contexto mais alargado. Consequentemente, o quadro com o qual nos deparamos
é

extremamente

complexo.

Ao

mesmo

tempo

que

se

colocam

inúmeras

possibilidades, um sem-número de constrangimentos a essas relações emergem. O
apoio a iniciativas e o envolvimento direto foram as formas de colaboração/articulação
a que as OMSs de combate à precariedade e plataformas de mobilização
antiausteridade mais recorreram, de uma forma geral.
O esforço de clarificação e sistematização aqui levado a cabo não esgota de
forma alguma todos os ângulos de análise possíveis. Porém, permite a formulação de
pistas quanto à forma de superar os obstáculos defrontados pelas relações em
análise. Contornar será um termo mais adequado, pois suprimir ou superar, no sentido
de fazer desaparecer as diferenças, comportaria uma transformação radical dos atores
coletivos envolvidos, o que não é de todo possível, já que implica a transformação de
identidades e processos ancorados historicamente. Uma solução desse tipo
comprometeria, sem sombra de dúvida, a manutenção das bases sociais desses
atores coletivos. Tendo isso em linha de conta, cabe assinalar alguns aspetos que
poderão potenciar o alcance das relações de colaboração/articulação.
Em primeiro lugar, é necessária uma abertura de facto do movimento sindical a
novos atores coletivos com objetivos e reivindicações convergentes com os seus.
Essa abertura só será, no entanto, efetiva quando não mais depender de conjunturas
ou acontecimentos específicos e se transformar numa orientação estratégica geral.
Contudo, deve ser reconhecido que tal abertura também é um produto de mudanças
sociais e na esfera laboral. Em segundo lugar, deve ser aprofundado um diálogo
construtivo, o que requer disponibilidade para aproximações sucessivas e a
identificação de um campo discursivo comum. Por último, no que diz respeito aos
movimentos sociais em particular, a continuidade, no sentido de “regularidade”, é
importante em termos de dinâmicas internas e poderá contrariar a sua fragilidade
organizacional, além de favorecer a formulação de reivindicações mais claras, tão
importantes à manutenção do diálogo.
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SOCIOLOGIA DO DIREITO MADE IN PORTUGAL: O CONTRIBUTO DO CES NO PANORAMA
NACIONAL

Resumo: No início do século xxi, observa-se um processo de consolidação da
institucionalização e o início da internacionalização da sociologia do direito portuguesa,
em que o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra continua a ter
um papel central e determinante, embora comecem a surgir e a afirmar-se outros atores
institucionais. Apesar de tudo, o distanciamento entre os campos disciplinares da
sociologia e do direito continua a prevalecer. O presente artigo traça a história da
sociologia do direito em Portugal, no século XXI, com enfoque particular no papel do
CES, dividindo-se em três partes: a primeira trata das tendências transversais da
sociologia do direito em Portugal; a segunda refere-se aos grandes temas que têm sido
objeto de análise, nos últimos 20 anos; e, por fim, a terceira parte debruçar-se-á sobre os
desafios a enfrentar no futuro.
Palavras-chave: Centro de Estudos Sociais da Universidade
institucionalização, internacionalização, Portugal, sociologia do direito.

de

Coimbra,

SOCIOLOGY OF LAW MADE IN PORTUGAL: CES CONTRIBUTION IN THE NATIONAL
CONTEXT
Abstract: At the beginning of the 21st century, we can observe the consolidation of the
institutionalization and the beginning of the internationalization of the Portuguese
sociology of law, in which the Centre for Social Studies (CES) of the University of
Coimbra plays a central role, although other institutional actors begin to emerge.
However, the gap between the disciplinary fields of sociology and law continues to
prevail. This article traces the history of the sociology of law in Portugal in the 21 st
century, focusing on the role of CES, and it is divided into three parts: the first deals with
the transversal issues of the sociology of law in Portugal; the second refers to the major
themes that have been the subject of analysis in the last 20 years; and, finally, the third
part focuses on future challenges to the field.
Keywords: Centre for Social Studies of the University of Coimbra, institutionalization,
internationalization, Portugal, sociology of law.
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INTRODUÇÃO
Pretende-se neste artigo traçar a história da sociologia do direito em Portugal, no
século XXI, e o contributo do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de
Coimbra nesse âmbito. Escrever um artigo sobre a sociologia do direito feita em
Portugal nas últimas duas décadas não significa, em nosso entender, ter de começar
por analisar em que consiste (campo disciplinar) ou qual é a função da sociologia do
direito. Tal já foi feito antes e por diversos autores (cf. entre outros Ferreira e Pedroso,
1999; Guibentif, 2003; Cantante, 2012). O que se pretende, pois, é apresentar uma
espécie de road map daquelas que têm sido as principais preocupações teóricas e
empíricas. Para tal, fazemos uma análise do peso relativo da investigação da
sociologia do direito nos projetos aprovados no âmbito dos concursos nacionais da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) para os domínios científicos das
ciências jurídicas e sociologia (e, mais recentemente, das ciências sociais). Visa-se,
assim, medir a importância percentual dos projetos que se enquadram na abordagem
da sociologia do direito no universo de projetos aprovados pela FCT, mas também
categorizar e quantificar os temas tratados, isto é, as grandes temáticas trabalhadas
nas últimas duas décadas, através da análise de conteúdo dos títulos dos projetos
financiados entre 2000 e 2014.
Este enfoque analítico mais pormenorizado e sistemático será precedido por um
enquadramento geral acerca do campo da investigação sociológica em Portugal e das
principais tendências, instituições e protagonistas do subcampo da sociologia do
direito a nível nacional, para depois concluir com uma visão de futuro.
Apresentaremos, assim, um conjunto de desafios com que a disciplina se depara e
que terá de enfrentar no seu processo evolutivo, seja em termos da expansão do
campo, seja o impacto que tem e quer ter nas ciências sociais, assumindo um papel
cada vez mais importante no âmbito das ciências sociais no século XXI enquanto
disciplina privilegiada de análise das diversas interseções e interações entre (o que se
entende ou define como) o(s) direito(s) e suas instituições e a(s) justiça(s) e a(s)
sociedade(s), nos seus diversos contextos geográficos, políticos, económicos,
históricos e culturais.
O texto divide-se em três partes: a primeira tratará das tendências transversais da
sociologia do direito em Portugal; a segunda refere-se aos paradigmas ou temas que
têm sido o objeto de análise nos últimos 20 anos (sociologia do direito, das
desigualdades e da cidadania; o político, o Estado, o direito e a sociedade; os estudos
da administração da justiça; e os estudos sobre o controlo, o crime e o desvio, e as
violências); por fim, a terceira parte debruçar-se-á sobre os desafios a enfrentar no
futuro.
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1. O DIREITO E A JUSTIÇA NA INVESTIGAÇÃO SOCIOLÓGICA EM PORTUGAL: AS GRANDES
TENDÊNCIAS TRANSVERSAIS

Em 1999, Pedroso e Ferreira desenhavam a traços largos a história da sociologia do
direito em Portugal como sendo uma história que resultava de atos de voluntarismo,
assente no trabalho desenvolvido no CES e, em particular, por um dos seus
fundadores e atual Diretor Científico, Boaventura de Sousa Santos, sendo marcada
pelo distanciamento entre as áreas disciplinares da sociologia e do direito. No início do
século XXI, observa-se um processo de consolidação da institucionalização e o início
da internacionalização da sociologia do direito portuguesa, em que o CES continua a
ter um papel central e determinante, apesar de começarem a surgir e afirmar-se
(novos) atores institucionais, como o ISCTE-IUL ou a Universidade do Minho, e onde o
distanciamento entre os campos disciplinares da sociologia e do direito continua a
prevalecer.
Começando pelos sinais de institucionalização e de expansão da sociologia do
direito, tal é demonstrado pelos seguintes dados: o número expressivo de projetos de
investigação financiados a nível nacional pela FCT, e a nível europeu pela Comissão
Europeia; o aumento da oferta educativa nos diferentes níveis de ensino superior,
como a criação da Licenciatura em Criminologia e Justiça Criminal e o Mestrado em
Crime, Diferença e Desigualdade na Universidade do Minho, do Mestrado e
Doutoramento em Direito e Segurança na Faculdade de Direito da Universidade Nova
de Lisboa e dos programas de Doutoramento Direito, Justiça e Cidadania no Século
XXI 1

e Human Rights in Contemporary Societies, no CES; 2 a criação, em 2015, da

secção temática Sociologia do Direito e da Justiça, da Associação Portuguesa de
Sociologia (APS)3 responsável pela organização de dois encontros, com mais de 100
participantes cada, não só do mundo académico, como também do profissional;4 ou
ainda a criação da série Direito e Sociedade na coleção CES/Almedina e da coleção

1

Em parceria com a Faculdade de Direito e a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
De referir também que, noutros programas de doutoramento do CES, como “Democracia no século XXI”
ou “Pós-Colonialismos e Cidadania Global”, são elaboradas teses que se incluem na área da sociologia
do direito.
3 A decisão de requerer a criação de uma secção Sociologia do Direito e da Justiça no seio da APS foi
tomada por um grupo de investigadores/as reunido por ocasião do VIII Congresso da Associação
Portuguesa de Sociologia, em Évora, em 2014 (Guibentif, 2015). Uma vez eleita, em dezembro de 2014,
coordenação da secção, a criação da mesma foi ratificada pela APS em março de 2015. Cf.:
https://aps.pt/pt/seccao-tematica-sociologia-do-direito-e-da-justica/. Consultado a 30.10.2018.
4 O primeiro encontro da secção temática contou com 117 participantes inscritos, dos quais apenas 15
eram sócios da APS. A maioria dos participantes era de nacionalidade portuguesa (52,1%), sendo,
contudo, de destacar a forte presença de participantes de nacionalidade brasileira (32,5%). Quanto ao
grau académico, destacam-se os participantes com doutoramento (32,5%), seguidos dos estudantes de
doutoramento (25,6%) e dos estudantes com mestrado (17,9%). O Encontro contou com um grande
número de participantes do mundo académico (58,1% - dos quais estudantes [23,9%], professores
universitários [21,4%] e investigadores [12,8%]), não sendo de menosprezar a participação de
profissionais judiciais (advogados e magistrados) e não-judiciais.
2
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Diálogos Interdisciplinares sobre Justiça na Vida Económica – DIJUS (coordenada por
Pedroso e Ferreira).
QUADRO I – Projetos de investigação em sociologia do direito aprovados nos concursos
nacionais da FCT para os domínios científicos das ciências jurídicas e sociologia,
2000-2014
Ano

Total

Sociologia do
direito

2000

18

3

% no total de
projetos
aprovados
16,7%

2001

31

3

9,7%

2002

16

3

18,8%

2003

0

0

0

2004

28

4

14,3%

2005

0

0

0

2006

29

9

31,0%

2007

0

0

0

2008

20

4

20,0%

2009

13

2

15,4%

2010

14

4

28,6%

2011

0

0

0

2012

7

2

28,6%

2013

0

0

0

2014

6

2

33,3%

Fonte: Elaboração dos autores a partir da base de dados de projectos financiados da FCT
(FCT, 2018).

A análise do peso relativo da investigação em sociologia do direito5 nos projetos
aprovados no âmbito dos concursos nacionais da FCT para os domínios científicos
das ciências jurídicas e sociologia (e das ciências sociais, em 2012 e 2014) revela que
os projetos de investigação desta área representam cerca de 20% do total de projetos
aprovados, entre 2000 e 2014, com um financiamento total de 2 498 924 euros.6 Mais
concretamente, neste período, num total de 182 projetos aprovados no âmbito dos
domínios científicos das ciências jurídicas e sociologia foram financiados 36 projetos
na área da sociologia do direito. E, apesar de ao longo do período considerado não se
registar, em termos absolutos, um aumento do número de projetos aprovados no
5

Para este processo contribuiu ainda a promoção e financiamento de projetos de investigação pelas
diferentes entidades do Ministério da Justiça. São disso exemplo os projetos “Justiça e eficiência - O caso
dos Tribunais Administrativos e Fiscais”, estudo realizado pelo Observatório Permanente da Justiça, por
solicitação da Direção-Geral da Administração da Justiça (2016-2017); ou “Reincidências – Avaliação da
reincidência dos jovens ofensores e prevenção da delinquência”, realizado pela Universidade do Minho e
cofinanciado pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e pela Comissão Europeia no
período 2013-2015.
6 Os projetos de investigação receberam, em média, ligeiramente menos do que todos os projetos
nacionais, cerca de 69 414, Euros contra 79 650 da média global.
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domínio da sociologia do direito, em termos percentuais regista-se um aumento no
total de projetos aprovados, passando de 16,7%, em 2000, para 33,3%, em 2014 (ver
Quadro I).
Em termos institucionais, o CES continua a ser o grande polo centralizador da
investigação em sociologia do direito em Portugal, sendo a instituição de acolhimento
de 17 dos 36 projetos de investigação financiados pela FCT, no período considerado
(Quadro II). Este número abrange uma grande diversidade de objetos de estudo, tais
como a relação entre direito e comunicação social, as magistraturas, ou direito e
relações de poder, com enfoque nas relações de género, de trabalho, de raça, de
classe, e questões ligadas à deficiência. Além do CES, destacam-se ainda a
Universidade Nova de Lisboa 7 e o ISCTE-IUL. 8 Não é de menosprezar, todavia, a
emergência de investigação sociojurídica, nos últimos anos, no Centro Interdisciplinar
de Ciências Sociais (CICS) da Universidade do Minho.9
QUADRO II – Projetos de investigação aprovados em sociologia do direito
por instituição proponente, 2000-2014
Centros de Investigação

Número de projetos

CES

17

Universidade Nova de Lisboa

6

ISCTE-IUL

6

Outros centros do Instituto Universitário de Lisboa

2

Universidade do Minho

3

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)

1

Fonte: Elaboração dos autores a partir da base de dados de projectos financiados da FCT
(FCT, 2018).

O distanciamento do direito em relação à sociologia do direito, como se referiu,
continua a prevalecer e é visível também nos projetos de investigação aprovados pela
FCT. A Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa é a única com projetos
aprovados nesta área disciplinar. Esta aproximação na investigação é consonante
com a oferta educativa desta Faculdade, que inclui no currículo do primeiro ciclo a
disciplina Sociologia Jurídica e um mestrado e doutoramento em Direito e Segurança,
proporcionando “um cruzamento de diversos saberes da máxima importância no

7

Na Faculdade de Economia (os estudos no âmbito da análise económica da judicatura realizados por
Nuno Garoupa) e na Faculdade de Direito (os estudos sobre constitucionalismo, legislação e
jurisprudência realizados por António Hespanha e Poiares Maduro).
8 Estudos sobre as relações entre direito e governação, sobre as prisões e a delinquência, sobre
regulação e prevenção de riscos e cidadania, realizados por António Pedro Dores, Maria Eduarda
Gonçalves, Pierre Guibentif, ou por Manuel Villaverde Cabral.
9 Estudos sobre as novas tecnologias e o seu impacto no domínio do direito, realizados por Helena
Machado.
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contexto atual – nacional e internacional – em que uma Cultura de Segurança se
afigura essencial à afirmação do Estado de Direito Democrático”.10
A progressiva institucionalização da sociologia do direito em Portugal tem também
contribuído para o recente processo de internacionalização que se tem traduzido na
participação, coordenação e organização de projetos, 11 redes de investigação e
eventos científicos internacionais por equipas de investigação portuguesas. 12 Pela
primeira vez, o Encontro Anual do Research Committee on Sociology of Law, da
International Sociological Association terá lugar em Lisboa, em setembro de 2018,
copatrocinado pela secção Sociologia do Direito e da Justiça da APS, e organizado
pelo centro DINÂMIA’CET do ISCTE-IUL, com o apoio de outros centros de
investigação nacionais, como o CES, CICS.NOVA, Centro de Investigação e Estudos
de Sociologia (CIES) e Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA).
O CES, em particular, tem desempenhado um papel central no processo de
internacionalização da investigação sociojurídica portuguesa, de que são exemplo os
projetos financiados pela Comissão Europeia: “ALICE - Espelhos estranhos, lições
imprevistas: Definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do
mundo”, coordenado por Boaventura de Sousa Santos, ou o projeto “INTIMATE:
Citizenship, Care and Choice: The Micropolitics of Intimacy in Southern Europe”,
coordenado por Ana Cristina Santos. De referir ainda a partipação em projetos
internacionais liderados por equipas de outros países, como o “ETHOS - Towards a
European Theory of Justice and Fairness” ou o “JUSTMEN - Menu for Justice. Toward
a European Curriculum Studiorum on Judicial Studies”.
Considerando as análises recentes, o processo de expansão e institucionalização
ainda não se refletiu, contudo, ao nível da produção científica, dado o número
reduzido de artigos neste domínio, publicados nas principais revistas de ciências
sociais portuguesas (Cantante, 2012), ou o facto de as teses de doutoramento em
sociologia, concluídas ou em curso, na área do direito e da justiça, representarem
apenas 1,1% do total de teses no período 1975-2005 (Barroso, Nico e Rodrigues,
2011). No caso das teses de doutoramento, este retrato pode, entretanto, ter-se
alterado com o aumento da oferta educativa especializada no terceiro ciclo do ensino
superior.
Em suma, pode dizer-se que a expansão e institucionalização da sociologia do
direito no campo da sociologia em Portugal coexistem com a hiperconcentração da

10

Conferir em http://www.fd.unl.pt/Anexos/11831.pdf. Consultado a 16.11.2017.
Como o projeto “ACURIA - Avaliação dos processos de reestruturação e insolvência: melhores práticas,
bloqueios e formas de melhoria”, liderado por uma equipa do CES (01.01.2017-30.04.2019).
12 E também com estadias para pesquisa em centros estrangeiros.
11
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investigação e publicação neste domínio no Centro de Estudos Sociais, já identificada
por Cantante (2012).
2. OS QUATRO VÉRTICES DA SOCIOLOGIA DO DIREITO EM PORTUGAL
O processo de institucionalização e expansão da sociologia do direito em Portugal
tem-se desenvolvido em torno de quatro grandes temáticas: a sociologia do direito das
desigualdades e da cidadania; o político, o estado, o direito e a sociedade; os estudos
da administração da justiça; e, finalmente, os estudos sobre o controlo, o crime e o
desvio, e as violências (Quadro III). Note-se, contudo, que estas não são categorias
estanques e muitos projetos fazem a ponte entre diferentes temas, em especial os
projetos que trabalham as temáticas das desigualdades e da administração da justiça,
dada a centralidade do sistema judicial na defesa e efetivação de direitos.13
Como escreveu Pedroso (2011), a não existência de um acesso efetivo ao direito
e à justiça, que não se traduz num mero acesso aos tribunais, representa falta de
participação, de transparência e de responsabilização dos sistemas político,
governativo e jurídico. Assim sendo, o acesso ao direito e à justiça é um direito
compensador das desigualdades sociais e de aprofundamento do respeito pela
dignidade e pelos direitos humanos e, consequentemente, da qualidade da
democracia nas sociedades contemporâneas.
QUADRO III – Projetos de investigação em sociologia do direito
aprovados por temática, 2000-2014
Tema

Número

Sociologia do direito das desigualdades e da cidadania

15

O político, o Estado, o direito e a sociedade

6

Estudos da administração da justiça

10

Estudos do controlo, do crime e do desvio, e das violências

5

Total

36

Fonte: Elaboração dos autores a partir da base de dados de projectos financiados da FCT
(FCT, 2018).

Na análise dos projetos financiados, destacam-se os que se centram no papel do
direito como produtor e compensador de desigualdades sociais e na organização e
administração do sistema judicial. A centralidade destas duas temáticas é
indissociável dos contextos socioeconómico e político das últimas duas décadas. Por
um lado, Portugal atravessou um período de crise económica, com consequências

É este o caso de projetos como “As mutações do acesso à lei e à justiça na União Europeia - O estudo
de caso da justiça da família em Portugal”, do CES (01.09.2007-28.02.2010).
13
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sociais profundas. De acordo com o relatório sobre o índice de justiça social,
elaborado pelo Social Inclusion Monitor Europe (Schraad-Tischler e Schiller, 2016),
Portugal continua a ser dos países com menos justiça social da União Europeia (UE) a
25. Por outro lado, no espaço de menos de 20 anos registaram-se três grandes
reformas na estrutura organizativa do sistema judicial português, que sofreram
também elas sucessivas alterações: em 1999, 2008 e 2014 (esta última, em vigor,
tendo já sofrido alterações no final de 2016, cujos impactos estão ainda por analisar
de forma aprofundada).
Para além disso, e como destacou recentemente Guibentif (2014, 2015), a
condição semiperiférica de Portugal e a atuação da mesma na realidade social e
jurídica, estudada por Boaventura de Sousa Santos (1985) já na década de 1980,
continua a ter uma influência transversal nas investigações sociojurídicas atuais.
Diversos projetos atentam no desfasamento entre as estruturas do Estado e a
implementação do direito na sociedade portuguesa, associado a esta condição
semiperiférica, e que conduz a uma neutralização desse mesmo direito. Para
Guibentif, “o topos da semi-periferia remete-nos para temas que vale ainda a pena
aprofundar em sociologia do direito” (2015: 58 e ss.), destacando, entre outras, as
seguintes linhas de pesquisa: a influência e a pressão internacional sobre a produção
do direito; a fraca influência e organização por parte de atores sociais; ou o (ainda
existente) desfasamento entre legislação, discurso jurídico e realidade social.14
QUADRO IV – Projetos de investigação em sociologia do direito
aprovados por temática e instituição proponente, 2000-2014
CES

UNL

IUL
(outros)
1

U. Minho

LNEC

0

ISCTE
-IUL
3

Sociologia do Direito das Desigualdades
e da Cidadania

9

1

1

O Político, o Estado, o Direito e a
Sociedade
Estudos da Administração da Justiça

0

4

2

0

0

0

6

2

0

0

2

0

Estudos do Controlo, do Crime e do
Desvio, Violências

2

0

2

1

0

0

Total

17

6

7

2

3

1

Fonte: Elaboração dos autores a partir da base de dados de projectos financiados da FCT
(FCT, 2018).

O Quadro IV revela uma relativa polarização das temáticas por centros de
investigação, sendo as mais evidentes a concentração de estudos sobre a sociologia
do direito das desigualdades e da cidadania e da administração da justiça, no CES
Cf. os projetos “A indemnização da vida e do corpo na lei e nas decisões judiciais” (CES, 01.09.200728.02.2010) ou “(Des)igualdades de género no trabalho e na vida privada: das leis às práticas sociais”
(ICS, 01.06.2007-01.12.2009).
14
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(associada à presença do Observatório Permanente da Justiça - OPJ), e de estudos
sobre o político, o estado, o direito e a sociedade, na Universidade Nova de Lisboa.
De salientar, por um lado, a inexistência de estudos sobre a administração da justiça
financiados pela FCT no ISCTE, e no IUL em geral. E, por outro lado, apesar de a
Universidade do Minho não registar nenhum projeto financiado na área dos estudos do
controlo, do crime, do desvio e das violências no âmbito dos concursos nacionais de
projetos da FCT, esta tem sido uma temática muito desenvolvida na instituição, de que
são prova o projeto financiado pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
(cf. nota de rodapé 5) e a criação da Licenciatura em Criminologia e Justiça Criminal e
do Mestrado em Crime, Diferença e Desigualdade.15
2.1. SOCIOLOGIA DO DIREITO DAS DESIGUALDADES E DA CIDADANIA

Na sequência das abordagens das teorias críticas e das teorias feministas, o direito
tem sido entendido como uma prática discursiva, simultaneamente (re)produtora e
compensadora de desigualdades sociais de género, classe, nacionalidade, raça e
deficiência.
No início do século XXI, quase metade dos projetos de sociologia do direito
financiados pela FCT (15 de 36) debruçaram-se sobre a relação entre o direito e a
justiça e as relações desiguais de poder nas esferas privada e pública, bem como
processos de afirmação ou de defesa de direitos, em geral, e dos direitos humanos,
em particular. 16 O temas abordados por Ferreira e Pedroso em 1999, ainda hoje
continuam a ser atuais, como o racismo,17 o direito do trabalho18 e questões relativas
ao(s) feminismo(s). Contudo, emergem também novos objetos de investigação, como
o consumo e o endividamento, 19 os conflitos ambientais, 20 a saúde reprodutiva, 21 a
deficiência e as relações do cuidar. 22 Os assuntos serão semelhantes, mas as

15

A título de exemplo, uma das investigadoras associadas a estes programas, Sílvia Camões, dirige a
equipa de trabalho de Portugal no International Self-Report Delinquency (ISRD), em colaboração com a
Sociedade Europeia de Criminologia, desde 2006.
16 Cf. o projeto “Reconstruindo Direitos Humanos pelo uso transnacional do Direito? Portugal e o Tribunal
Europeu de Direitos Humanos” (CES, 01.10.2007-31.03.2010).
17 Cf. o projeto “O combate ao racismo em Portugal: uma análise de políticas públicas e legislação
antidiscriminação” (CES, 01.06.2016-31.05.2019).
18 Cf. o projeto “A Organização Internacional do Trabalho no direito do trabalho português: reflexos e
limitações de um paradigma sociojurídico” (CES, 01.04.2012-30.09.2014).
19 Cf. o projeto “A Regulação do consumo e a partilha do risco do endividamento” (CES, 01.03.200501.03.2008).
20 Cf. projeto “Regulações e conflitos ambientais devidos à erosão costeira” (FCSH-UNL, 01.02.201001.02.2013).
21 Cf. projetos “Representações sobre (i)legalidade: o caso da saúde reprodutiva em Portugal” (CES,
01.07.2007-28.02.2008), ou “Intimidade e Deficiência: cidadania sexual e reprodutiva de mulheres com
deficiência em Portugal” (CES, 01.04.2012-30.09.2014).
22 Cf. projeto “Deficiência e auto-determinação: o desafio da vida independente em Portugal” (CES,
01.06.2016-31.05.2019).
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consequências e os efeitos são diversos e, por isso, os enfoques terão de ser
diferentes.
2.2. O POLÍTICO, O ESTADO, O DIREITO E A SOCIEDADE

Como argumenta Guibentif (2017: 8-12), o direito tem, de forma expressa ou latente,
fortes relações com a política e cabe à sociologia do direito ser capaz de ler nas
entrelinhas dessas relações que intervêm na estruturação e institucionalização do
sistema político-constitucional. É nesse âmbito que têm sido analisados os processos
de judicialização da política, por um lado e de politização do judiciário, por outro. Para
além disso, os temas associados às reformas dos sistemas de justiça implicam a
análise das relações entre justiça e sistema político-governativo bem como as
interferências mútuas.
Hoje, além do mais, caber-lhe-á também a “obrigação de participar na discussão
das recentes evoluções da realidade política” (Guibentif, 2017: 8-12), que se ligam a
imperativos económicos, à desconfiança e, até, hostilidade, para com as classes e as
instituições políticas e, nalguns casos, aos extremismos mais recentes, ligados a atos
de terrorismo.
Desconfiança e hostilidade, aliadas a uma perene crise, implicaram a
“implementação de políticas e de medidas económicas que conduzem à disciplina, ao
rigor e à contenção económica, social e cultural” (Ferreira, 2011: 119-120), isto é,
medidas institucionalizadas por meio de um direito de exceção, que tiveram ou têm
como consequência uma “naturalização das desigualdades” (ibidem), em sociedades
designadas de austeridade, com fortes questionamentos ao Estado de Direito, à
atividade dos tribunais e à atuação da justiça constitucional. Neste âmbito, muito está
ainda por analisar no que se refere à realidade político-jurídico-social do Portugal
pós-Troika.
2.3. ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Neste âmbito, várias têm sido as análises sobre questões relacionadas com a
administração da justiça, a prática e atividade dos tribunais, o desempenho dos
magistrados judiciais e do Ministério Público, o acesso à justiça, a inovação judicial, o
mapa judiciário, a arquitetura judiciária, o pluralismo jurídico e a pluralidade de meios
de resolução de litígios, entre outros (Dias, 2016; Araújo, 2015; Verzelloni, 2016;
Branco, 2015; Pedroso, 2015; Gomes, 2016).
Aqui, é de realçar o especial contributo dos/as investigadores/as do Observatório
da Justiça Portuguesa (OPJ), ativo desde 1996, com importantes estudos, relativos a
Portugal e a outros países, sobre recrutamento e formação de magistrados, os
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tribunais e o território, reformas processuais, qualidade e eficiência na gestão dos
tribunais, mas também sobre decisões judiciais, como a recente pesquisa sobre
sentenças em matéria de violência doméstica, ou sobre os desafios colocados ao
direito pelo tráfico de seres humanos, 23 projetos que foram financiados quer pelo
Ministério da Justiça, quer, já mais recentemente, pela FCT. 24 Mas estes e outros
temas têm também sido objeto de pesquisas levadas a cabo por outros/as
investigadores/as do núcleo de estudos sobre Democracia, Cidadania e Direito
(DECIDe). Como se pode ler no website do núcleo DECIDe: 25 “[r]econhecendo a
diversidade sociojurídica das sociedades contemporâneas, a investigação incide sobre
as reformas em curso dos sistemas judiciais, inovação judicial, formulação de políticas
e acesso à justiça, fazendo dialogar direito, sociologia, psicologia, economia, ciência
política, entre outros campos do conhecimento”.26
2.4. ESTUDOS DO CONTROLO, DO CRIME E DO DESVIO, E DAS VIOLÊNCIAS

Esta é uma área de intersecção entre a sociologia do direito e a criminologia. Aqui,
têm surgido vários estudos que analisam a construção social e jurídica do desvio, da
delinquência juvenil e do crime, procurando evidenciar as interseccionalidades
(raça/etnia,

classe,

género/sexo)

e

os

contextos

(históricos,

políticos,

socioeconómicos) que levaram e levam à produção e implementação de conjuntos de
regras e de normas sobre o controlo e a punição. Assim, várias têm sido as pesquisas
sobre a imagem e o papel das jovens

e das mulheres nas condutas

delinquentes/criminosas e o estatuto que lhes tem sido outorgado pelo direito; sobre
exclusão social, desigualdades de género e prisões; sobre o crime de violência
doméstica e a aplicação da lei pelos tribunais; sobre comportamentos desviantes,
crime e migrantes; sobre o papel das perícias e das novas tecnologias em cenário de
crime; ou sobre o papel e o estatuto das vítimas (Duarte, 2015; Cunha, 2015; Gomes e
Granja, 2014; Gomes et al., 2016; Guia, 2014; Carvalho, 2016; Costa, 2017; Branco,

23

Cf. http://opj.ces.uc.pt/site/index.php?id=8795&id_lingua=1&pag=8825. Consultado a 06.11.2017.
Cf. Projetos desenvolvidos no CES: “Quem são os nossos magistrados? Caracterização profissional
dos juízes e magistrados do Ministério Público em Portugal” (01.04.2010-31.03.2013); “A sociedade civil
organizada e os tribunais: a mobilização do direito e da justiça em Lisboa, Luanda, Maputo e São Paulo”
(01.04.2010-31.03.2013); ou “As mulheres nas magistraturas em Portugal: percursos, experiências e
representações” (01.03.2011-31.08.2013).
25 Cf. http://ces.uc.pt/pt/ces/nucleos/decide/linhas-de-investigacao. Consultado a 06.11.2017. Os temas
tratados nestes projetos podem ser agrupados em quatro grandes temáticas: estudos sobre o sistema de
justiça (funcionamento dos tribunais, recrutamento e formação de magistrados, eficiência, eficácia e
inovação judicial, entre outros); direitos humanos (combate ao racismo, tráfico de seres humanos,
migrações, etc.); cidadania e participação cidadã (deficiência, inclusão social, justiça urbana, orçamento
participativo, entre outros); e relações de poder (administração pública, desigualdade de género, etc.).
Estas temáticas, para além de se cruzarem entre si, inserem-se nas linhas que temos estado a tratar ao
longo deste texto.
26 Também a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade do Minho efetuaram pesquisas no âmbito
desta linha de investigação sobre a análise económica da judicatura e as novas tecnologias.
24

247

Patrícia Branco, Paula Casaleiro, João Pedroso

Guia e Pedroso, 2017; Pedroso, Casaleiro e Branco, 2017). Começam a ter cada vez
mais atenção as questões relativas à concentração de determinadas problemáticas
socioeconómicos ligadas a criminalidade e violência em determinadas zonas das
cidades, que poderão assim implicar uma criminalização da miséria acompanhada de
uma campanha ideológica securitária (Pedroso, Casaleiro e Branco, 2016).
3. CONCLUSÃO: DESAFIOS INSTITUCIONAIS E EPISTEMOLÓGICOS DA SOCIOLOGIA DO
DIREITO

A história recente da sociologia do direito em Portugal é, pois, marcada pela afirmação
e expansão do campo. Porém, no final da segunda década do século XXI, a disciplina
enfrenta ainda desafios estruturais, na afirmação no campo da sociologia (e do direito)
em Portugal, e epistemológicos, no estudo do direito e da justiça.
Em primeiro lugar, se por um lado a análise dos projetos de investigação
financiados pela FCT revela a consolidação da institucionalização do campo, que se
tem traduzido também na expansão da oferta educativa, no ensino superior, na
criação de uma secção temática na APS e na crescente internacionalização das
equipas de investigação; por outro lado, prevalece um distanciamento entre as
disciplinas da sociologia e do direito, e são ainda limitados os resultados na produção
científica. Estes serão os principais desafios institucionais e estruturais, cuja
superação passa em grande medida pela atuação da secção temática no âmbito da
APS e criação de uma publicação especializada. Os desafios estruturais e
institucionais também impõem uma relação intercambial mais forte entre Portugal e
países de língua portuguesa, como forma de afirmação e expansão da disciplina, num
processo de luta contra o domínio anglo-saxónico e eurocêntrico.
Em segundo lugar, emergem também desafios epistemológicos importantes, que
resultam do contributo recente de Boaventura de Sousa Santos. Como já referido por
Ferreira e Pedroso (1999), Santos surge como nome maior da sociologia do direito em
Portugal, na contemporaneidade, com inúmeros projetos de pesquisa sobre a
realidade sócio-jurídico-política do país, da Europa e do mundo, nos quais teoria,
empiria e metodologia se entrelaçaram, e entrelaçam, de forma crítica.
Santos argumenta que a interlegalidade é uma caraterística dominante dos nossos
tempos, porque a nossa vida jurídica é constituída por uma interseção de diferentes
ordens normativas ou de legalidades (que podem ser ilegalidades e, até,
alegalidades), diversos patamares e escalas de regulação e de juridicidade, por
diversas hibridizações jurídicas. Esta é uma condição presente não só ao nível
estrutural da relação entre as diferentes escalas de legalidades, mas também ao nível
do comportamento normativo, das experiências e das representações dos cidadãos e
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dos grupos sociais (Santos, 1995; Ferreira e Pedroso, 1999). Ora, tal convoca uma
forma diferente de abordar o direito, nas suas múltiplas vestes, o que implica uma
sociologia jurídica crítica, capaz de devolver ao direito o seu potencial emancipatório
através da adoção de uma metodologia transgressiva (Santos, 2009). Essa
metodologia, que requer ir para lá do saber especializado e abrir espaço aos saberes
não especializados que foram invisibilizados pelo projeto científico da modernidade,
permitirá não só interpretar as iniciativas, os movimentos e as formas de organização
que resistem, quotidianamente, ao projeto capitalista neoliberal que produz exclusões
sociais por meio do próprio direito oficial produzido e reconhecido, mas também
construir alternativas, que permitirão a emancipação dos sujeitos e dos grupos
atualmente oprimidos, através do recurso aos direitos e às diferentes escalas de
legalidades.
Recentemente, Santos (2017) reconhece a resiliência daquilo a que chamou
exclusões abissais, que já não existem apenas do lado de lá da linha, mas que agora
estão também do lado de cá, numa Europa que deixou de ter respostas para os
problemas, seus e dos outros.27 Esses problemas, ou monstros, são a dronificação do
poder (político, económico e mediático); o uso das instituições de forma
extrainstitucional; o sacrifício coletivo de pessoas e de valores; e a ideia de uma crise
permanente, que é usada para explicar tudo, mas que não tem explicação para si
mesma. O que torna, em seu entender, mais difícil pensar no direito como
emancipatório. Todavia, Santos instiga-nos a procurar um direito que seja pós-abissal,
um direito que denuncie a existência da linha abissal das exclusões, em todos os
níveis, e que seja capaz de a superar.
Um direito pós-abissal precisa, pois, de uma nova epistemologia. E aqui
chegamos às epistemologias do Sul, que devem dialogar com a sociologia do direito,
desafiando-a e identificando as exclusões abissais. E a sociologia do direito deve,
assim, atender a tópicos importantes e cada vez mais atuais, tais como os
relacionados com os commons, ou bens comuns da humanidade (como a água), o
pluralismo democrático (a ideia de um direito constitucional que se constitua a partir de
baixo), o caráter plurinacional e intercultural do direito, e a questão da dignidade e das
suas diferentes linguagens (que não são só o discurso relativo aos direitos humanos),
tópicos estes que devem fazer parte dos currículos das faculdades de direito e de
ciências sociais.

27

Essas exclusões são o produto de sete ameaças, com consequência sérias também ao nível do direito,
e que Santos (2017) identifica como: o desfiguramento do Estado; o esvaziamento da democracia; a
destruição da natureza; a desvalorização do trabalho, que se torna sinónimo de escravatura; a
mercantilização do conhecimento; a recolonização da diferença; e a criminalização do protesto social.
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Para além dos aspetos identificados por Santos, consideramos que uma
sociologia do direito crítica deve também analisar a interferência e efeitos das novas
tecnologias nas relações sociais; a relação entre os animais humanos e animais não
humanos, entre humanos e máquinas, e respetivas problemáticas éticas; as novas e
velhas vulnerabilidades sociais, e formas de compensação, mitigação e eliminação
dessas fragilidades sociais.
É necessário fazer mais análises críticas, interdisciplinares, geopolíticas,
pós-coloniais,

descoloniais,

conscientizadoras

e

transformadoras,

porque

as

categorias teórico-analíticas usadas deixaram, talvez, de ser as mais adequadas. Para
isso, é necessário aprofundar a interdisciplinaridade (bem como o pluralismo
metodológico) e promover relações entre a sociologia do direito e outros saberes,
como, por exemplo, as humanidades, a cultura e os estudos sobre a ciência, de modo
a construir uma disciplina mais crítica e situada, com maior impacto no
desenvolvimento de um direito com uma configuração mais democrática e
cosmopolita.
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ANA CRISTINA SANTOS
20/40 – MEMÓRIA, CONSOLIDAÇÃO E FUTURO

O CES assinala 40 anos, o dobro dos anos em que o CES tem sido a minha casa. O
desafio de falar sobre o que tem representado o CES ao longo do meu percurso, e o
modo como essa relação se transformou ao longo do tempo, conduziu-me a um
estado de ternura e gratidão que influencia necessariamente o modo como reconstruo
agora essa memória.
Feita a ressalva, esta viagem em registo testemunhal começa no início da década
de 1990. Recordo-me da primeira vez que entrei no CES, decorria o ano de 1994,
munida de uma declaração passada por um professor da faculdade que assegurava a
minha qualidade de estudante de Sociologia. Nesse tempo, o CES restringia-se a uma
mão cheia de gabinetes com gente dedicada a projetos que já traduziam o futuro em
que queria acreditar. De muitas formas tudo começa naquela tarde, pelas mãos da
Lassalete Paiva, que me acolheu quando cheguei, curiosa, a um centro de
investigação que tanto viria a marcar a minha vida académica e pessoal.
Poucos anos depois dessa primeira visita, comecei a trabalhar no CES como
assistente de investigação, em 1998, a convite de Boaventura de Sousa Santos, na
sequência do gosto que desenvolvi pelas suas aulas em Sociologia do Poder e da
Política. Foram, para mim, as aulas com maior impacto pessoal e científico do curso,
em especial uma sessão notável em que discutimos a despenalização do aborto, anos
antes do primeiro referendo. Desse trabalho de proximidade com o Boaventura, que se
prolongou até 2004, resultaram mais livros, encontros científicos e preparação de
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candidaturas do que aquelas que conseguiria, com justiça, enumerar. Mas o marco
principal desse meu período inicial no CES foi certamente o grande projeto
“A reinvenção da emancipação social (RES)”, financiado pela Fundação MacArthur,
entre 1999 e 2001, e que me integrou numa equipa de coordenação científica com
colegas da África do Sul, Brasil, Colômbia, Índia, Moçambique e Portugal. Aprendi
muitíssimo nestes anos e adquiri, de forma decisiva, a convicção de que era na
investigação no CES o meu lugar no mundo. Durante o projeto “RES” mudei-me do
piso 1 para o gabinete da entrada, no rés do chão, com a Sílvia Ferreira, quando a
sala que partilhávamos com o Nuno Serra e a Cristina Cruz se dividiu em dois e o
cortejo da Queima das Fitas, à terça-feira, nos brindava anualmente com episódios
inenarráveis à nossa janela. Nesses anos, o espírito de comunidade era tremendo: os
aniversários de cada um/a eram celebrados por todas/os, os almoços eram coletivos,
participávamos de todos os seminários (que decorriam, primeiro, na sala do rés do
chão e, depois, na velhinha biblioteca do piso 1), e as idas às conferências
aconteceram muitas vezes através de parcos recursos partilhados. Nascia assim, para
mim, o CES como espaço de afetos.
Em 2004 começou uma nova etapa. Foi nesse ano que, internamente, passei à
categoria de Investigadora do CES e recebi uma Bolsa de Doutoramento atribuída
pela Universidade de Leeds, para o Doutoramento em Estudos de Género, na School
of Sociology and Social Policy da Universidade de Leeds, que viria a concluir em 2008.
Lembro-me da comoção da minha orientadora, Sasha Roseneil, quando o júri, no final
da defesa, pronunciou “Awarded unconditionally” e de pensar que, também ali, estava
o CES que sempre transportara comigo: na objetividade não neutra, na ciência-cidadã,
no compromisso teimoso com lutas que não podem deixar de envolver uma academia
que se pretende com e para as pessoas. Durante o tempo em que estive em
Inglaterra, primeiro como doutoranda e depois como Research Fellow do Birkbeck
Institute for Social Research, em Londres, a minha forte ligação ao CES manteve-se
por via dos projetos de investigação em que me envolvi e de que destaco o
“Reconstructing Human Rights through Transnational Legal Mobilization? Portugal and
the European Court of Human Rights”, financiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT) entre 2007 e 2010, e coordenado pela Cecília MacDowell Santos.
Em 2010, a FCT atribuiu-me uma bolsa de pós-doutoramento, a desenvolver
também no CES. Foi o momento certo para regressar a casa: a Portugal e ao CES.
Estar de volta, sem em boa verdade ter deixado de estar aqui, representava uma
oportunidade única de articular a prática de uma sociologia crítica com os desafios
colocados por um contexto sociocultural em forte mudança no campo da cidadania
íntima e sexual. Estávamos em 2010, e Portugal acabara de aprovar o casamento
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entre pessoas do mesmo sexo, três anos depois de descriminalizar o aborto. Por tudo
quanto aprendera no CES, principalmente por via de um longo trabalho intelectual e
político com Boaventura de Sousa Santos, sabia ser aqui o lugar certo para fazer
investigação na minha área.
Pouco tempo depois, em 2011, concorri para um lugar enquanto Investigadora
Contratada, e desde então é nessa qualidade que desenvolvo o meu trabalho. Desde
o início dessa nova etapa contratual muitas coisas aconteceram, que resultaram em
novos desafios profissionais e responsabilidades científicas. Em 2012, juntamente com
Sisay Alemahu, preparámos a candidatura da qual resultou um novo programa
doutoral no CES. Com uma coordenação partilhada com Bruno Sena Martins, o
programa Human Rights in Contemporary Societies foi financiado pela FCT desde o
início, atraindo um número crescente de estudantes internacionais interessados em
fazer aquele que, em 2013, era o único doutoramento interdisciplinar existente na área
dos Direitos Humanos. Também em 2012 obtive, junto da FCT, o meu primeiro
financiamento enquanto Investigadora Responsável, com o projeto “Intimidade e
Deficiência: cidadania sexual e reprodutiva de mulheres com deficiência em Portugal”.
Esse projeto representava já um resultado parcial daquilo a que me propus
desenvolver no CES – um campo de estudos críticos em sexualidade a partir da
Europa do Sul, que constituísse uma plataforma de formação e consolidação de
saberes em torno do Género e LGBTQ.
Em 2014, um ano depois de estar em funções enquanto vice-presidente do
Conselho Científico do CES para as questões relacionadas com investigação, teve
início o projeto “INTIMATE – Citizenship, Care and Choice: The Micropolitics of
Intimacy in Southern Europe”, resultante da atribuição de um financiamento de
1,4 milhões de Euros por parte do European Research Council, envolvendo equipas
de investigação de Portugal, Espanha e Itália, a trabalhar sob minha coordenação
até 2019. Tratou-se da primeira vez que o European Research Council atribuiu
financiamento a investigação sobre temas LGBTQ em Portugal. Foi no contexto do
INTIMATE que vimos crescer exponencialmente o interesse por parte de estudantes
de doutoramento, investigadoras/es em início de carreira e em pós-doutoramento, em
aprofundar a sua reflexão teórica na área das sexualidades, com um enfoque
crescente em temas LGBTQ. Apesar de, até então, palavras-chave como lésbica,
transgénero ou queer não constarem dos guiões de candidaturas de projetos no CES,
foi no CES que encontrei espaço e incentivo para poder trilhar, com toda a liberdade
conceptual, epistemológica e profissional, o caminho que tornou possível um projeto
como o INTIMATE.
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De alguma forma, sinto que, volvidos 20 anos, estamos sempre a respirar como
no começo, com aquela vontade do futuro em que se quer acreditar. Neste momento,
prepara-se o começo do novo projeto “CILIA – LGBTQ: Comparing Intersectional Life
Course Inequalities amongst LGBTQ Citizens in Four European Countries”, financiado
pela agência europeia NORFACE e resultante do trabalho realizado por um consórcio
internacional, cuja equipa em Portugal irei coordenar de 2018 a 2021. Tal como
sucedeu no INTIMATE, que criou seis novos postos de trabalho durante cinco anos, o
CILIA-LGBTQ

permitirá

um

maior

investimento

na

formação

de

jovens

investigadoras/es, com a consolidação de uma equipa de pessoas especialistas nesta
área de estudos interdisciplinares.
Nos 20 anos que levo de trabalho no CES assisti a muitas transformações,
sobretudo físicas, de relação com os espaços e com o alargamento dos recursos
humanos, mas também de abertura a temas, quadros teóricos e metodológicos
diversificados. O CES, hoje, é muitas coisas, tem muitos rostos, linhas de investigação
distintas, caminhos conceptuais heterogéneos, feitos também das pessoas que nos
acompanharam e que, por motivos profissionais ou pessoais, seguiram outros rumos.
O CES que observo em 2018 é um centro de investigação profundamente
interdisciplinar e internacionalizado, com uma linha de investigação consolidada em
Género, Sexualidade e Deficiência criada em 2013, e que assume também uma
importante componente de escola doutoral, com 12 programas em funcionamento, e
vários projetos de tese em fase de conclusão sobre temas LGBTQ, além de uma vasta
oferta de eventos científicos sobre temas tão diversos como as não monogamias ou a
gestação de substituição. Aquilo a que carinhosamente fomos designando por “escola
CES” – pela sua forma ímpar de fazer ciência, de reconhecer os lugares situados de
onde sempre falamos, de incentivar métodos participativos e emancipatórios – está
também a formar uma nova geração de investigadores/as em estudos de género e
sexualidades, um grupo internacional com um enfoque no Sul da Europa e na América
Latina, para quem o queer é uma epistemologia interseccional que confere visibilidade
a corpos, espaços e afetos silenciados. A “escola CES” é matriz dos Estudos Críticos
de Sexualidade que aqui se vêm desenvolvendo desde 2012, funcionando como
plataforma para investigação sobre sexualidades nas áreas do design, dos estudos
sobre deficiência e doença crónica, das migrações, do pós-colonialismo ou dos
estudos sobre religião e espiritualidade, entre outras. Este encontro de saberes a partir
das sexualidades não teria acontecido não fossem os estímulos ao pensamento
dissidente tão presentes neste centro de excelência em Ciências Sociais e
Humanidades.
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Em suma, reconhecer as mudanças não significa perder a memória histórica que
nos permite identificar o fio condutor dos lugares a que pertencemos, que nos
interpelam, que não nos deixam ficar no sofá. E passadas duas décadas, para além de
tudo o resto, o CES representa ainda um lugar de afetos que me recorda, a todos os
momentos, que de facto o pessoal não pode nunca deixar de ser político e que, sim, é
possível fazer ciência sem perder a convicção.
ANA CRISTINA SANTOS
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
Colégio de São Jerónimo, Largo D. Dinis, Apartado 3087, 3000-995 Coimbra, Portugal
Contacto: cristina@ces.uc.pt

HERMES AUGUSTO COSTA
NOTAS DE UM PERCURSO BIOGRÁFICO COM PARAGEM NO CES

Se os percursos de vida se fazem de envolvimentos profissionais, pessoais e afetivos,
então o Centro de Estudos Sociais (CES) ocupa certamente, na Universidade de
Coimbra e nas comunidades científica nacional e internacional, um lugar de grande
destaque

em

tais

percursos.

Nas

seguintes

notas

dou

conta,

de

forma

necessariamente breve, de alguns momentos do meu percurso biográfico que tiveram
(e têm) o CES como ponto de referência. Trata-se de um momento de merecida
saudação ao CES por altura do seu 40.º aniversário e em que aproveito para realçar
aspetos que considero terem sido marcantes na minha vida (e seguramente na de
muitas outras pessoas, docentes, investigadores/as, estudantes, funcionários/as,
colaboradores/as), como certamente nas dinâmicas de funcionamento de outras
instituições, organizações sociais, movimentos, etc., nacionais e internacionais.
CONHECIMENTO DO CES E PERCEÇÃO DO ESPRIT DE CORPS
Sou mais velho do que o CES, mas o meu conhecimento do CES é mais novo. Na
verdade, conheço o CES há 30 anos, quando, em 1988, vim estudar para o primeiro
curso de Sociologia da Universidade de Coimbra, acolhido na Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra (FEUC). Apesar de o meu contacto inicial com os/as
docentes e os/as investigadores/as do CES ter ocorrido essencialmente na FEUC (na
altura, ainda num espaço de pavilhões pré-fabricados), logo em outubro de 1988, a
“primeira fornada” de estudantes da nova Licenciatura em Sociologia foi recebida nas
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instalações do CES, o “braço armado” da licenciatura. Era aí que os/as docentes do
núcleo de sociologia da FEUC tinham gabinetes e recebiam estudantes da
licenciatura. Aliás, foi no CES Alta (Colégio de São Jerónimo) e pontualmente também
nas Faculdades de Letras, Medicina e Direito, que todo o segundo ano da licenciatura
decorreu. O que, sem dúvida, tornou particularmente propícia a formação de um clima
de grande cooperação e informalidade entre estudantes e investigadores/as, uns e
outros de mais tenra idade e abrangendo projetos novos.
A minha primeira experiência profissional foi mesmo realizada no CES. Acabado
de formar-me, em julho de 1993, e tendo já malas feitas para rumar a outras (incertas)
paragens, ainda nesse mês recebi um telefonema – que na verdade foi um convite
irrecusável – para me apresentar ao serviço em setembro desse mesmo ano, ao
abrigo do projeto “O Estado e a sociedade civil: a criação de atores sociais num
período de reconstituição do Estado” (projeto PCSH/SOC/310/92) de que fui bolseiro
de investigação. E aí comecei a conhecer melhor os cantos à casa e a contactar mais
de perto com o espírito de grupo criado no CES.
O CES SEMPRE A CRESCER
Qualquer comparação que se faça entre o CES em 1978 e o CES na atualidade é bem
elucidativa do gigantesco crescimento da instituição: atualmente conta com mais de
800 pessoas na sua estrutura, entre investigadores/as, investigadores/as em pósdoutoramento, doutorandos/as, investigadores/as juniores e funcionários/as (segundo
informação que consta da página oficial). De uma escala essencialmente nacional dos
primeiros tempos, o CES transformou-se numa grande comunidade internacional. Mas
a valorização de uma estratégia de broadening (tanto ao nível das perspetivas de
análise, como do número de investigadores/as) não impediu que o CES cuidasse de
uma estratégia de deepening, traduzida no aperfeiçoamento de linhas de investigação,
na redefinição de grupos de pesquisa ou no reforço de temas estratégicos, como os
diálogos Sul-Norte e Norte-Sul.
Talvez se tenha dissipado, é certo, o espírito informal, quase familiar, dos
primeiros tempos de vida do CES que eu conheci (e que provavelmente ainda terão
sido mais informais no momento da fundação). Talvez o CES seja hoje uma
organização que, pela sua grandeza, permitiu que o estranho passasse a conviver
com o íntimo, ainda que tal constatação não deva ser vista como uma crítica, apenas
como uma consequência inevitável dos tempos e do próprio sucesso de um centro de
investigação de referência.
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ENVOLVIMENTO NOS ÓRGÃOS DE GESTÃO (ADMINISTRATIVA E CIENTÍFICA)
Um conhecimento mais circunstanciado da vida do CES passa também pela
participação nos órgãos de gestão. Na verdade, ser eleito ou nomeado para tais
lugares não terá constituído propriamente um desejo para a maioria dos que por lá
passaram (entre os quais, confesso, me incluo), facto que, ao longo dos anos, suscitou
debates internos sobre a crescente necessidade de profissionalização da estrutura
administrativa. Mas participar em tais órgãos – como a Direção do CES (da qual fiz
parte, entre 1997-1999 e entre 2005-2007) ou o Conselho Científico (de que fui vicepresidente, entre 2013 e 2015) – é um convite a conhecer melhor o CES “por dentro”,
os seus problemas, dinâmicas e desafios. Além de um convite a um melhor
conhecimento das regras, significa lidar com pessoas, indo ao encontro dos seus
anseios, necessidades e expectativas. É uma forma de conhecer a “máquina” em
funcionamento, os seus serviços de permanente apoio aos/às investigadores/as, com
os seus recursos humanos e materiais, etc.
Ainda que, hoje em dia, o funcionamento das instituições de ensino e investigação
seja muito marcado por um peso desmesurado do trabalho administrativo e
burocrático, creio que um olhar sobre a componente científica da atividade de gestão
se afigura certamente mais friendly. Nesse sentido, o papel dos núcleos de
investigação do CES (que tive ocasião de cocoordenar por mais de uma década,
primeiro no NETSIND, depois no POSTRADE) é revelador das sinergias que se
podem potenciar e das linhas de pesquisa que o CES promove.
O CES ENQUANTO INSTITUIÇÃO DE REFERÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
São vários os fatores que concorrem para que a “marca” CES tenha logrado atingir
grande notoriedade nacional e internacional. Embora tenha a noção de que a lista de
fatores responsáveis pelo sucesso do CES que a seguir apresento é por certo bem
maior, não posso deixar de mencionar aqueles/as que, em meu entender, fizeram e
fazem a diferença: a liderança, o pensamento crítico, a investigação de excelência, a
escola de formação e as pessoas.
LIDERANÇA FORTE

Uma premissa central que se ensina nas universidades é a de que não há
organizações fortes sem lideranças fortes. Nesse sentido, Boaventura de Sousa
Santos foi a verdadeira “locomotiva sociológica” (expressão que ouvi ser-lhe
oportunamente atribuída por um congressista de entre as centenas presentes, no
auditório principal da Fundação Calouste Gulbenkian, por altura do II Congresso da
Associação Portuguesa de Sociologia, em 1990) que sempre esteve e está presente

259

Hermes Augusto Costa

na vida coletiva do CES. Até hoje, foram tantos os momentos de demonstração de
mentalidade distributiva por parte do seu fundador e atual Diretor Científico (no sentido
de incentivar o fortalecimento do coletivo do CES), que seria necessário um espaço
muito extenso para deles dar testemunho. Recordo apenas, nos últimos anos, o
grande incentivo e injeção de motivação que imprimiu à comunidade CES, em especial
durante os complicados anos de austeridade (menos favoráveis à investigação
científica) e em fases de avaliação conturbadas por que passou a instituição.
REFERÊNCIA DE PENSAMENTO CRÍTICO

Num encontro de Sociologia em que fui orador convidado, no final de 2017, pude
constatar que, ao mesmo tempo em que era apresentado como investigador do CES,
via a minha pertença institucional ser igualmente associada a uma escola de
pensamento alternativo. Com efeito, a formação transmitida e aprendida no contexto
de seminários, colóquios, cursos de formação, conferências, projetos, serviços à
comunidade, etc., organizados por investigadores/as do CES remete para conteúdos
de pendor essencialmente crítico. O que significa que o conhecimento que se tem da
realidade e a própria realidade em si mesma não pode aceitar-se passivamente.
Distanciando-se do “pensamento único”, o CES apela à “irreverência” (solidamente
construída no plano teórico, bem como empiricamente fundada), vertida na busca de
alternativas, no sentido da construção de uma sociedade melhor, mais justa e
inclusiva.
EXCELÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO REALIZADA E SEU RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Da mesma idade que o CES, a Revista Crítica de Ciências Sociais (RCCS) terá sido o
primeiro grande output da investigação realizada no Centro. Após a conclusão da
minha licenciatura (1993), foi aí que publiquei o meu primeiro artigo científico (em
1994), ao qual se seguiram muitos outros artigos e recensões publicados nesse
mesmo periódico. Além disso, por uma década (entre 2002 e 2012), tive o gosto de ser
membro do Conselho de Redação de tão importante revista. Mas, de par com a
RCCS, não posso deixar de aludir, desde 1988, à coleção de textos da Oficina do CES
(que tive ocasião de coordenar entre 1997 e 1999), que provavelmente será, se não a
mais duradoura, pelo menos das mais longevas coleções de working papers da
comunidade científica portuguesa. Mas é claro que o crescimento do CES ditou
também

a

diversificação

das

publicações

do

Centro

(coleções

de

livros,

e-cadernos CES, Cescontexto, Cabo dos Trabalhos, entre outras).
Além desta profusão de publicações abertas a toda a comunidade científica
nacional e internacional, o que talvez hoje mais faça a diferença no CES são os
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projetos de investigação nacionais e sobretudo internacionais em que os
investigadores/as do CES participam e/ou que coordenam. Dois projetos coordenados
pelo Diretor Científico do CES em que tive ocasião de participar e que mobilizaram
uma proporção muito significativa da comunidade CES foram: entre 1996 e 1999, o
projeto nacional “A sociedade portuguesa perante os desafios da globalização:
modernização económica, social e cultural”; entre 1999 e 2001, o projeto internacional
comparado “Reiventing Social Emancipation”. Além desses projetos, participei em
mais dez, enquanto membro de equipa e em quatro, como coordenador. Mas o grande
mérito do CES reside não só nas inúmeras redes e projetos internacionais em que
os/as seus/suas investigadores/as participam, mas sobretudo nas seis bolsas do
European Research Council que lhe conferem uma notoriedade internacional sem
precedentes no domínio das ciências sociais em Portugal.
ESCOLA DE FORMAÇÃO

O CES não é uma unidade orgânica nem aspira a sê-lo. De outro modo, não seria um
centro de investigação. Todavia, o centro de investigação não concentra o exclusivo
das suas forças na investigação, mesmo que seja essa a sua missão principal. Ou
seja, é um espaço de formação permanente, onde, além de cursos de verão e da
organização de cursos de formação avançada sobre temas relacionados com a
investigação que é feita pelos/as investigadores/as do CES, se vem consolidando uma
“escola doutoral”. E, como não poderia deixar de ser, este desafio é feito em parceria
com as várias unidades orgânicas, quer da Universidade de Coimbra, quer com outras
universidades.
O papel do CES não passa, nem poderia passar, por se substituir às unidades
orgânicas, tanto mais que é a estas – ou melhor, à Universidade de Coimbra – que
cabe a atribuição de graus académicos. Mas, do mesmo modo que hoje as
universidades estão a ser pressionadas para se converterem em research universities
(o que constitui um teste ao seu futuro, já que é cada vez mais pronunciado o
desequilíbrio entre ensino e investigação, mesmo quando estamos a falar de
instituições de ensino), o CES soube antecipar-se enquanto escola de formação
(teaching center) especializada na oferta letiva temática e interdisciplinar de 3.º ciclo. E
ainda que o perfil dos públicos que frequentam os 12 programas doutorais que o CES
desenvolve em parceria sejam muito diversificados, é muito significativo o número dos
futuros doutores/as que assinala ter sido o CES a instituição principal que motivou a
escolha do programa doutoral.
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QUEM FAZ O CES SÃO AS PESSOAS

Deixei este aspeto para o fim, mas podia tê-lo referido em primeiro. Porque são as
pessoas que dão vida às instituições, mesmo quando as primeiras têm de obedecer ao
ritmo imposto pelas segundas. E, ao falar em pessoas, não estou apenas a elogiar
todos os/as investigadores/as do CES, sejam os que trabalham em full time na
instituição,

os/as

docentes

das

faculdades,

os/as

associados/as

ou

os/as

investigadores/as em pós-doutoramento que passam temporadas no CES. Refiro-me,
em grande medida, ao papel dos/as funcionários/as do CES (que no dia a dia “vestem
a camisola” da instituição) e que são também parte da chave do seu sucesso. Na
verdade, em distintos domínios – gestão de projetos, gabinete financeiro, tecnologias
de informação (apoio informático), eventos, comunicação e imagem, apoio às
publicações, biblioteca – são as pessoas que trabalham nesses serviços que tornam o
CES mais forte. Pelos alertas que lançam, pelos documentos que enviam, pelos
lembretes que mandam, pelas sugestões e apoio técnico que dão na preparação de
candidaturas ou na recolha bibliográfica, etc., etc., são essas pessoas que dão vida ao
CES.
O CES… UMA REFERÊNCIA PARA O FUTURO
Nesta breve retrospetiva paralela entre o trajeto do CES e o meu trajeto profissional foi
certamente muito mais o que omiti do que o que mencionei. Apenas quis assinalar que
o passado do CES fala por si. E falar desse passado é dar conta de um trajeto de
crescente afirmação, inclusão, diversidade, interdisciplinaridade, espírito crítico,
excelência, internacionalização.
O CES é de todos/as os/as seus/suas investigadores/as, existindo, por isso, para
os servir e sempre em respeito pela autonomia da investigação de cada um/a. Estou,
pois, convicto de que a grande teia de contactos, interações, redes propiciadas pelo
CES ou de que o CES faz parte abre um horizonte de oportunidades emergentes a
que importará dar sequência. Por sinal, num contexto porventura cada vez mais
desafiante e marcado pela contínua busca de mais “financiamentos competitivos”
(como hoje se diz).
Quando, na minha outra “casa” – afinal aquela com a qual tenho uma relação
contratual (a FEUC) e que me leva a classificar a minha pertença institucional como
FEUC-CES ou como CES-FEUC – ouço (não raras vezes) comentários de outros
colegas (não investigadores do CES) – do estilo “Ah, mas vocês têm o CES” –, o que
depreendo deles é um sinal de elogio e reconhecimento do caráter distintivo do CES.
Mesmo que tais comentários não devam servir de pretexto para relaxamento de
qualquer tipo (ou não fosse o futuro sempre incerto), eles são, no mínimo,
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demonstrativos de que o CES continuará a ser uma referência para o futuro da ciência
crítica e cidadã, em Portugal e no mundo.
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