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Resumo
Como falar de classe operária, num contexto onde a organização em torno da família, a 
pluriatividade e o forte peso do campesinato, ou a recorrência das migrações, desafiam 
permanentemente as visões dualistas dos fenómenos sociais – campesinato e operariado, classe 
e família, rural e urbano? Esta comunicação assenta numa pesquisa de doutoramento em curso, 
centrada numa freguesia do concelho de Guimarães, no Vale do Ave – uma zona industrial têxtil 
no noroeste português marcada por uma industrialização e urbanização difusas, bem como pelas 
migrações.
A memória e o património surgem neste quadro como dispositivos importantes. Se por um lado, 
nas histórias de vida e de família de antigos operários e migrantes – mas também de agricultores, 
comerciantes, industriais, entre outros – a fábrica surge algo silenciada, enquanto espaço ligado 
ao trabalho, associado por vezes a momentos duros, a memórias difíceis; por outro, o espaço 
doméstico (em especial a casa de emigrante, construída como um espaço novo) surge como 
sinal exterior de ascensão social, e do ultrapassar dessa mesma dureza que o espaço da fábrica 
representa. Pensar o movimento operário no Vale do Ave poderá passar, então, por questionar: 
como é que as pessoas se organizam neste contexto para ter uma vida melhor? Mesmo quando 
olhamos para o passado, ou a vida nos impele a todo o momento a cumprir as necessidades 
imediatas, é sempre de futuro que falamos. Constituir-se-á, aqui, a migração como uma 
“heterotopia”?
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working cLasses, heriTage, (i)MobiLiTies. noTes on an 
ongoing research in vaLe do ave (PorTugaL)

Abstract
How to speak of the working class, in a context where the organization around family, the 
pluriactivity and the strong weight of the peasantry, or the recurrence of migrations, permanently 
challenge the dualistic views of social phenomena - peasantry and industry workers, class 
and family, rural and urban? This communication is based on an ongoing doctoral research, 
centered on a parish in the county of Guimarães, in Vale do Ave - a textile industrial region in 
the northwest of Portugal characterized by diffused industrialization and urbanization processes, 
as well as migrations.



4346  Conference Proceedings 18Th Iuaes World Congress  / Anais 18º Congresso Mundial de Antropologia K – O

Memory and heritage emerge as important devices within this context. If, on the one hand, 
in the life and family histories of former industry workers and migrants - but also peasants, 
traders, industry owners, among others - the space of the factory is somewhat silenced, 
sometimes associated with difficult memories related to work issues; on the other, the domestic 
space (especially the emigrant house, built as a new space) emerges as an outward sign of 
social ascension, and of surpassing that same hardness that the space of the factory represents. 
Thinking about the workers’ movement in the Vale do Ave can, then, lead us to question: how do 
people organize themselves in this context to have a better life? Even when we look at the past, 
or when life frequently impels us to meet our immediate needs, we are always speaking about 
future. Can migration be considered, within this context, a “heterotopy”?

Keywords: migrations, social classes, heritage, memory

Este texto decorre de uma comunicação apresentada no painel Antropologia do 

Trabalho, no âmbito do 18º Congresso Mundial de Antropologia da International Union 

of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), organizado pela IUAES e pela 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA) em Florianópolis, no Brasil, entre os dias 

15 e 20 de julho de 2018. Nesse congresso propus-me apresentar algumas reflexões a 

partir de uma pesquisa em curso, desenvolvida no âmbito do meu Doutoramento em 

Antropologia, especialização em Poder, Resistência e Movimentos Sociais, na Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL)1. 

Tratam-se de reflexões exploratórias, desenvolvidas a partir de um primeiro olhar, 

não exaustivo, sobre o material recolhido no terreno e algumas leituras, tendo em vista 

uma delimitação progressiva do terreno e da problemática em estudo. Decorrem, por isso, 

de uma fase particular da pesquisa, encontrando-me ao momento no início do segundo 

ano de tese, a desenvolver trabalho de campo de forma continuada desde setembro de 

2017, numa primeira fase até fevereiro de 2018, no concelho de Guimarães (no noroeste 

português), e desde março de 2018 em Roubaix e Tourcoing (no nordeste francês).

O texto estrutura-se em três partes. Começo por apresentar brevemente a 
minha pesquisa, relativamente ao seu enquadramento espácio-temporal, ao tema e 
problema, objeto e método. Num segundo momento, faço uma breve caracterização 
do terreno em relação aos dois temas em estudo, as migrações e a indústria. Numa 
terceira parte, que constitui o corpo principal da apresentação, apresento algumas 
reflexões exploratórias decorrentes da pesquisa em curso, que organizei atendendo 
a aspetos de caráter mais económico, mas também às subjetividades e ao domínio 
da infrapolítica (Scott 2013), a partir dos percursos profissionais migratórios dos 
informantes, e ao contexto histórico, marcado pela incerteza e uma crise constante. 

1 Mariana Rei é investigadora integrada no Instituto de História Contemporânea (IHC-FCSH/NOVA), onde 
desenvolve um projeto de doutoramento intitulado Das capitais do têxtil às capitais da cultura: classes, património 
e (i)mobilidades no contexto Guimarães-Lille (SFRH/BD/116838/2016), financiado pela Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia. Durante a sua estadia em França, é ainda acolhida no Centre de Recherches Historiques da École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. 
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No terceiro e último ponto, procuro abrir novas possibilidades de debate que possam 
informar a fase seguinte do terreno, numa aproximação progressiva ao objeto central 
da pesquisa – a classe operária – e aos dois temas orientadores – o trabalho e as 
migrações2.

1 ENqUADRAMENTO DA PESqUISA

A pesquisa centra-se numa freguesia do concelho de Guimarães, mais precisamente 

no lugar de Campelos, em S. João de Ponte, e nalgumas freguesias limítrofes. O concelho 

de Guimarães situa-se no coração do Vale do Ave, no noroeste português, uma região 

fortemente marcada pela indústria têxtil desde finais do século XIX, mas de forma difusa, 

dispersa ao longo de um território longamente ligado ao trabalho agrícola. O norte português 

é também uma das regiões em Portugal mais marcadas pelos processos migratórios. Neste 

sentido, encontro-me a desenvolver trabalho de campo também em Roubaix e Tourcoing, 

duas cidades têxteis desindustrializadas situadas na zona de Lille, no norte de França. Estas 

duas cidades foram um destino recorrente de emigração na freguesia em estudo, durante a 

grande vaga de emigração portuguesa dos anos 1960 e 70, durante a qual mais de 1 milhão 

e meio de portugueses emigraram em direção a França.

A pesquisa foca-se no estudo da classe operária, a partir de dois eixos principais: 

trabalho e migrações. Centra-se, especificamente, na análise da memória operária no 

contexto de Guimarães e Lille, atentando sobretudo a duas particularidades em relação 

ao processo de industrialização “clássico” e ao quadro geral da emigração portuguesa 

para França: por um lado, a classe operária num contexto de industrialização difusa, em 

meio rural, como é o Vale do Ave (onde não prevalece a oposição clássica entre capital 

e trabalho); e por outro, a emigração especializada dentro do setor da indústria (e não 

desde a agricultura para a indústria ou serviços, como aconteceu sobretudo na região 

parisiense). 

A memória assume-se, simultaneamente, como tema e método central do trabalho. 

A partir da recolha de histórias de vida e de família, procuro questionar os mecanismos 

de construção e transmissão da memória, a partir da antropologia, com particular foco 

na classe operária. O olhar para os percursos profissionais e de vida de trabalhadores-

migrantes permite-me questionar, entre outros: como é que estas pessoas se identificam 

ou não em relação à classe operária? Como organizam os seus percursos profissionais e 

migratórios? Que relações são estabelecidas com outros grupos a nível local (comerciantes, 

2 No projeto de tese, propus ainda olhar para o património industrial e a regeneração urbana nestes territórios, 
mas esta questão encontra-se de momento em segundo plano.
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camponeses, industriais, trabalhadores de outras nacionalidades, etc.)? Quais os seus 

espaços e redes de sociabilidade? E que relações mantêm com o espaço e políticas públicas? 

Procuro, assim, ir além de um olhar meramente economicista daquela que constitui a 

principal finalidade do percurso profissional e migratório destes trabalhadores-migrantes 

– “melhorar a vida” –, atendendo também às suas subjetividades e à esfera do político.

2 CARACTERIzAçãO DE TERRENO

A construção da unidade de algodão e tinturaria da antiga Companhia de Fiação e 

Tecidos de Guimarães no lugar de Campelos, junto ao rio Ave, logo após a sua fundação 

em 1890 na cidade de Guimarães, marcou duas importantes vagas migratórias na região. 

Uma primeira vaga deu-se no momento da instalação desta fábrica, que esteve a cargo de 

James Lickfold, um técnico inglês que já tinha montado em 1873 a Fábrica de Fiação de 

Algodão do Bugio, no concelho de Fafe, e que desde então fixou residência na freguesia 

em estudo3. Até este momento não havia em Campelos qualquer habitação, tendo sido a 

partir de então que este se desenvolveu, com a migração interna de pessoas de concelhos 

vizinhos, em particular Fafe, e a construção do bairro operário da fábrica. Esta migração 

encontra-se ainda muito presente na memória coletiva local, mesmo decorrido mais de um 

século, sendo o seu traço mais visível a forma como várias famílias são ainda conhecidas, 

localmente, pelo nome das freguesias de Fafe de onde vieram, por exemplo “os Arões”, 

“os Picas”, “os Jogueiros”, “os de Armil”, “os da Senhora da Graça”, “os de Silvares de 

Fafe”, “os de Cepães”, bem como de outros concelhos, como “os de Felgueiras” ou “os de 

Celorico”. Algumas destas famílias concentram-se hoje na zona do antigo bairro operário. 

Num outro plano, a presença da família inglesa no lugar por várias gerações, bem como o 

estabelecimento de relações de trabalho, familiares e de vizinhança nesta freguesia, faz com 

que a fabrica seja referida ainda hoje, por muitos, como sendo “a fábrica dos ingleses”. 

A última vaga migratória importante no lugar acentua-se por altura do fecho da 

fábrica, em 1968, direcionando-se sobretudo para Roubaix e Tourcoing. Esta emigração 

parece apresentar algumas particularidades em relação ao quadro geral da emigração 

portuguesa para França, sobretudo por se tratar em grande medida de uma emigração 

especializada dentro do setor industrial têxtil, e não desde a agricultura para a indústria. 

Tratam-se, na generalidade, de antigos operários que já trabalhavam na fábrica, e que em 

Portugal eram já filhos e frequentemente netos de operários. O impacto desta vaga de 

emigração dos anos 1960-70 fez-se sentir ao nível do urbanismo, com a construção de casas 

3 Para uma apresentação mais detalhada da história da Companhia de Fiação e Tecidos de Guimarães, no quadro 
de uma análise mais abrangente sobre o papel da energia na industrialização da Bacia do Ave, ver o artigo 
“Indústria e energia na Bacia do Ave (1845-1959)”, de José Manuel Lopes Cordeiro (2001).
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de emigrantes sobretudo nas freguesias vizinhas, onde havia mais terreno disponível; mas 

também na alteração do calendário das festividades religiosas, ou na interrupção das 

atividades do Clube Operário de Campelos, entre outros. 

Para além da emigração para Roubaix e Tourcoing, surgem também outros destinos, 

tanto em França como noutros países vizinhos (Alemanha, Suíça), bem como para as 

antigas colónias (Moçambique, a Textang em Angola) e, numa época anterior, o Brasil.

Desde a década de 1970, o espaço da fábrica é ocupado pela TMG Automotive, uma 

empresa do ramo automóvel pertencente ao grupo Têxtil Manuel Gonçalves (TMG), 

com sede no concelho vizinho de Vila Nova de Famalicão. Embora a antiga Companhia 

tenha encerrado em 1968, o seu impacto é notório ainda hoje a vários níveis. No tecido 

urbano, é visível a diferença entre Campelos e o centro da freguesia, cujo desenvolvimento 

industrial ocorreu sobretudo a partir das últimas décadas do século XX, entre outros com 

a instalação do parque industrial. A concentração populacional e habitacional do lugar 

favoreceu uma forte dinâmica social e associativa, pelo que numa só rua tínhamos: a 

escola primária, bombeiros, GNR, escuteiros, o Clube Operário de Campelos, o Centro 

Recreativo (atual Centro Social), grupos folclóricos, banda de música, duas capelas (uma 

delas construída pela fábrica), para além de várias mercearias ou cafés, que se constituíam 

como importantes espaços de sociabilidade. 

Esta dinâmica acentuou as diferenças entre o lugar de Campelos e o centro 

administrativo e paroquial da freguesia, sendo recorrente, nas entrevistas, a caracterização 

de Campelos e Ponte respetivamente como zonas rural e urbana (isto apenas num raio 

de 1,5 km). Assistimos, ainda, a uma duplicação dos centros social, cultural, desportivo e 

religioso da freguesia, com dois clubes de futebol, duas festas religiosas, duas representações 

da Junta, dois Centros Sociais, duas igrejas e uma capela, dois grupos corais, entre outros. 

Isto traduz-se numa forte rivalidade e bairrismo entre as pessoas de Campelos e o centro 

da freguesia, sendo notado várias vezes que o lugar de Campelos é mais conhecido do que 

Ponte, por exemplo. No lugar, surgem também vozes críticas a esta rivalidade, e alguns 

remetem-na para o passado. Um antigo presidente da Junta recorda como, por volta de 

1985, perdeu as eleições por se ter mostrado contra “um grupo de homens que queriam 

ser independentes” relativamente à freguesia. E em 2015, a Junta criou mesmo uma Taça 

da Amizade entre os dois clubes de futebol (Junta de Freguesia de Ponte 2017). 

São referidas rivalidades também dentro do lugar, particularmente no pós-25 de 

abril, associadas aos dois principais espaços de convívio, um café mais frequentado por 

trabalhadores da fábrica, e um centro recreativo, mais ligado à cultura e ao teatro.
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3 REFLEXõES EXPLORATÓRIAS

3.1 Ascensão social

A primeira abordagem de terreno, em articulação com as leituras desenvolvidas, 

permitiu-me identificar até ao momento algumas reflexões. Um primeiro aspeto relaciona-

se com questões de caráter mais económico. No contacto com os operários-migrantes, a 

expressão “melhorar a vida” tem sido particularmente referida, denotando na base do seu 

percurso profissional e migratório sobretudo preocupações ligadas à ascensão social. Mas o 

que significa exatamente “melhorar a vida” neste contexto? A “casa do emigrante” constitui-

se como o traço mais visível desta aspiração a uma ascensão social, que parece ter na sua 

base questões centrais relacionadas sobretudo com o acesso à terra e à propriedade. Estes 

operários-migrantes vêm frequentemente de famílias que viviam em casa arrendada, pelo 

que ter casa própria se assume como um aspeto estruturante na construção dos seus percursos 

de vida. Numa feira semanal de um bairro popular em Roubaix, um feirante natural de S. 

João de Ponte utilizou o termo “cabaneiros”4 ou “artistas” para se referir, respetivamente, às 

pessoas que não têm terra, e que vivem exclusivamente do trabalho na fábrica:

“Então você não sabe o que é uma casa cabaneira? É uma pessoa que só vive lá dentro 
de casa e não tem nada. Não tem um bocado de terreno para fabricar. São cabanas, não 
têm… essa gente não tem nada de marrar. (…) Se quer uma cebola, ou uns nabos, não 
têm. Cabaneiros, moram… não têm nada, têm, (…) têm de comprar tudo. Chamam-se os 
cabaneiros. (…) E há outros, chamam-lhe artistas, são os que não têm nada, só têm as 
fábricas. (…) e os lavradores já não é igual, os lavradores já vivem doutra maneira” (J.). 

No fundo, este senhor cruza no seu percurso de vida dois universos que, embora 

coexistam em Ponte, num espaço geográfico pequeno, se apresentavam para mim, numa 

fase mais inicial da pesquisa, de certa forma como distintos. 

Este acesso à terra constrói-se por oposição ao acesso a dinheiro, através do salário 

da fábrica. Nos relatos de história de vida, esta questão é sublinhada particularmente por 

pessoas oriundas de famílias de lavradores:

“A minha vida, menina, foi desde que nasci, campo. (…) éramos 2 irmãos, pai e 
mãe. Trabalhámos sempre com animais em quintas, não sei se sabe o que é, campos. 
4 vacas, sempre da escola, andei na escola, fiz a terceira classe, mas já não cheguei à 
4ª sabe. Porque, sabe como é, o meu pai queria que fosse chamar as vacas, eu tinha 
de ir para a escola, ia sempre tarde e às más horas. Saí da escola com 12 anos. Saí, 
estive com os meus pais sempre, sempre nas quintas. (…) Tinha um irmão, mas ele já 
era homem, queria dinheiro, não havia dinheiro antigamente, arranjou um amigo foi 
para a França” (M. C.).

4 Sobre a distinção social entre “cabaneiros” e “lavradores”, no contexto barrosão (em Trás-os-Montes, no nordeste 
português), ver O Leito e as Margens, de Paula Godinho (2006).
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3.2 Mobilidade e adaptabilidade/ especialização profissional

Estas preocupações refletem-se, em particular, ao nível das migrações, que 

surgem repetidamente nas histórias de família, em diferentes vagas, por vezes em 

gerações familiares sucessivas, ou mesmo várias vezes ao longo da vida de uma 

pessoa. Mas também têm repercussões ao nível profissional, encontrando-se estas 

duas esferas estreitamente ligadas. Olhando para as trajetórias profissionais e de vida 

dos informantes, identificam-se algumas subjetividades, ligadas às formas utilizadas 

pelos informantes para “melhorar a vida”. Nota-se, em particular, o uso recorrente 

da mobilidade e da articulação entre adaptabilidade e especialização profissional, de 

forma simultânea ou alternada ao longo da vida.

A instalação da Companhia no lugar favoreceu, entre outros, a existência de 

várias casas comerciais, que por vezes se podiam constituir como alternativa, ainda que 

eventualmente temporária, à emigração. Uma informante, que foi enfermeira e trabalhou 

na creche da fábrica, conta que o pai decidiu abrir uma mercearia na sua casa (em frente 

à fábrica) quando ainda trabalhava na Companhia. Na mercearia, serviam diárias aos 

operários, e no andar de cima tinham uma hospedagem, onde ficaram alojados técnicos 

da fábrica. Foi desses contactos que viria a surgir a possibilidade de o pai emigrar para 

a Alemanha, por volta de 1970. Depois de abrir a mercearia, o pai teve ainda uma 

tecelagem num edifício contíguo. Os comerciantes ou “vendeiros”, conforme referido 

localmente, são vistos por alguns informantes como as pessoas que viviam melhor, não 

só pela disponibilidade e acesso a comida e dinheiro, mas também, por vezes, pelo maior 

acesso à educação dos filhos. Refere a proprietária de um restaurante no bairro:

“Ai em 74 ainda se vivia muito mal (…). 74, 60, os anos 60, ai muito mal, muita gente. 
Ainda ontem falei com a minha tia, muita gente morria aqui de tuberculose. Da fome. 
Muita fome, muita fome. Sabe o que é o povo magrinho, todo magrinho, todo magrinho, 
todo magrinho? Não havia ninguém gordo. Aqui quem vivia bem eram os vendeiros. 
Tinham uma venda. Era só esses é que viviam bem. Nem os ricos viviam bem” (C.).

Ao longo dos relatos, surgem então várias referências também a pequenas fábricas, 

situadas frequentemente no piso inferior da casa, por iniciativa de figuras de referência 

no lugar (como a professora primária) ou ligadas à antiga Companhia, frequentemente 

em cargos intermédios, que tiram assim partido dos conhecimentos técnicos e rede de 

contactos adquiridos para criar um negócio próprio. Isto é referido também para outras 

empresas importantes no concelho, como a Coelima, caracterizada pelo presidente do 

Sindicato Têxtil de Guimarães como uma verdadeira incubadora de empresas. Assim, se 

emigrar permitia contornar esta incerteza e interdependências locais, para outros abrir 

um pequeno negócio podia permitir aumentar o rendimento familiar e surgir como 



4352  Conference Proceedings 18Th Iuaes World Congress  / Anais 18º Congresso Mundial de Antropologia K – O

alternativa, ainda que por vezes temporária, à emigração. Ou ainda a possibilidade de 

acesso a uma maior educação para os filhos.

Um operário podia ainda ocupar diferentes cargos num dado momento ou ao longo 
da vida, dentro do mesmo setor profissional ou noutros setores. Contudo, no caso de uma 
família de operários a dupla jornada de trabalho (na agricultura e na indústria) parece 
ser menos frequente, desde logo porque não tinham acesso à terra. Muito frequente era 
a alternância entre setores profissionais ao longo da vida. Por exemplo, uma mulher 
começava a trabalhar por norma logo após a escola primária, ou ainda antes, por volta 
dos 11 anos, como criada de servir ou em pequenas fábricas, por vezes até terem idade 
legal para trabalhar, passando depois para a fábrica, e voltando por vezes, no final do 
seu percurso de vida, aos serviços domésticos. No caso dos homens, a ingressão no clube 
de futebol da fábrica também se podia constituir, por vezes, como uma alternativa à 
emigração, permitindo aceder a um posto superior na empresa, conforme refere um 
antigo presidente da Junta de Ponte, a partir da sua própria experiência. 

A atenção a estas dinâmicas permite questionar se o atual apelo ao “empreendedorismo”, 
que em Portugal se acentuou no contexto da crise económica de 2008, deriva na verdade 
de uma situação de incerteza continuada, característica das economias informais e pobres. 
Um familiar do fundador da Coelima conta como a fábrica surgiu para arranjar trabalho 
para a família. Era uma miséria, adianta, as pessoas tinham muitos filhos, começou com 
1 tear ou 2 em casa, onde trabalhavam ele e a esposa. Por outro lado, outros associam 
o empreendimento a determinadas características pessoais valorizadoras. Numa visita à 
chaminé de uma antiga fábrica de cutelaria no concelho de Guimarães, o bisneto do 
fundador salientava o espírito comercial dos industriais à época, a partir de um episódio 
que o avô lhe contava. Segundo o avô, o seu pai (bisavô do informante) teria também uma 

fábrica de tecidos e um “tasco”, onde vendia aos trabalhadores, pelo que o dinheiro saía, 

mas voltava a entrar, refere. 

3.3 Incerteza e crise

Por fim, a atenção aos aspetos históricos permite também algumas ilações. Num 

contexto marcado pela mobilidade e adaptabilidade, de forma articulada com a 

especialização profissional no setor têxtil, há uma constante que é transversal aos aspetos 

aqui introduzidos, que é uma incerteza permanente e crónica que atravessa o percurso 

de vida e as histórias de família destes informantes, associada por Susana Narotzky e 

Gavin Smith, no contexto de Alicante em Espanha (2006), às crises cíclicas da agricultura 

e da indústria e ao caciquismo do Antigo Regime, acentuada posteriormente pelo 

regime franquista. Esta incerteza está na base da manutenção de relações de interajuda 

e de interdependência longamente marcadas nestes contextos. E o recurso constante à 
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emigração (em gerações sucessivas e por várias vezes ao longo da vida de uma pessoa) surge 

neste quadro como uma das únicas possibilidades efetivas de ascensão social. “Melhorar 

a vida” pode significar, por outro lado, ter acesso à propriedade, ou ter um negócio 

próprio, permitindo adiar ou evitar a emigração e aceder a uma melhor educação para 

os filhos, entre outros.

NOTA FINAL

Concluindo, a atenção a uma incerteza continuada no contexto em estudo, 
através de um olhar para a história e da atenção aos mecanismos de construção e 
transmissão da memória, permite questionar até que ponto a aspiração de ascensão 
social latente na expressão “melhorar a vida” se constrói em vários aspetos em relação 
ao mundo camponês. Ou, por outras palavras e recorrendo ao termo de Koselleck 
(2006), constituir-se-á o mundo camponês como o “espaço de experiência” destes 
operários-migrantes? Ao referir o “mundo camponês”, considero também as suas 
ambiguidades (como a coexistência de relações de pertença e/ou oposição em relação 
a este universo) e apropriações hegemónicas (pela Igreja ou o Estado). Esta questão 
foi visível sobretudo ao longo dos inquéritos e levantamento de vizinhos que realizei. 
Uma das últimas perguntas que colocava às pessoas tinha a ver com o trabalho na 
terra e a posse de animais. E a dada altura, apercebi-me que a pergunta gerava 
recorrentemente alguma estranheza entre os entrevistados. Respondiam, ah, é por 
brincadeira, tenho uma hortinha só para passar o tempo, o que me parece representar 
uma certa desvalorização. Será que, ao perguntar se “trabalham ou trabalharam a 
terra”, remeti, inadvertidamente, estes informantes para um passado rural, que ao 
longo do seu percurso de vida e de família foi ultrapassado pelo trabalho na fábrica – 
debaixo de teto e com um salário – e pela emigração?

Por outro lado, e pensando ainda no binómio proposto por Koselleck, de 
experiência e expectativa, constituir-se-á, neste sentido, a emigração como uma 
heterotopia, conforme questiona Hermínio Martins para o contexto português, no 
seu ensaio percursor de finais dos anos 1960, “Classe, status e poder” (1998, p. 127)? 
Talvez isto explique por que não parece haver uma identificação dos informantes com 
o termo “operário”. Retomando ainda o exemplo dos inquéritos, no final perguntava 
também às pessoas qual foi a sua profissão, e várias vezes a resposta passava pela 
descrição da atividade, saltado a categoria profissional, por exemplo “era o têxtil”, ou 
“era na fábrica”. Questiono-me o que isto nos diz sobre a construção da identidade 
destes antigos trabalhadores. Será que a memória do trabalho destas pessoas se 
relaciona mais com a figura do artífice, ligada ao trabalho manual e ao trabalho têxtil, 
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entendido como o aspeto mais valorizador do seu percurso, mais do que com a figura 
do operário? Ou será que a não identificação com a categoria se relaciona com a 
expectativa de ascensão social, num contexto onde a mobilidade social (pelo menos 
em relação à sociedade de origem) se pode constituir como uma possibilidade efetiva?5
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