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Introdução

Após a Independência do Brasil em 1822, a história de Portugal 

e a da nova nação sul-americana tomaram rumos separados. Este 

livro procura divulgar estudos focados na efetiva continuidade 

das múltiplas relações, frequentemente negligenciadas, que con-

tinuaram a tecer laços entre estes diferentes espaços.

Embora com os seus particularismos, ambos os países for-

mam parte da história universal que, com a aceleração da chama-

da globalização no decurso do século XX, conecta cada vez mais 

os diferentes cantos do planeta numa história comum.

Brasil e Portugal partilharam regimes autoritários que fo-

ram denominados da mesma maneira – Estado Novo – e sofre-

ram processos que se aproximam e se distanciam, de acordo com 

condicionalismos históricos. 

No ocaso dos regimes autoritários, Portugal vivenciou 

uma ruptura de regime com uma revolução social, ao passo que 

no Brasil vingou a anistia.

A ligação histórica entre ambos os países foi uma constan-

te e marca até aos dias de hoje as relações políticas, econômicas, 
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sociais, os costumes e os ciclos migratórios, sem contudo ser ha-

bitualmente tratada na historiografia numa ótica comum. 

Deste modo, este livro pretende reaproximar a história 

destes dois países a partir de capítulos que priorizam o estudo 

comparativo destas duas sociedades.

O primeiro capítulo, da autoria de Jorge Fontes, reflete so-

bre as trajetórias dos exilados portugueses no Brasil, em fuga do 

regime autoritário luso de 1926 a 1974, que se radicaram no es-

tado de São Paulo, buscando compreender, sobretudo, a história 

destas pessoas na relação com o jornal Portugal Democrático, uma 

importante ferramenta de difusão da oposição contra o regime 

português.

Flamarion Maués, no capítulo intitulado “Livros, edições e 

a luta contra as ditaduras no Brasil e em Portugal”, traz-nos uma 

importante perspectiva do livro enquanto “elemento dos embates 

políticos concretos”, ao analisar comparativamente editores bra-

sileiros e portugueses que tiveram papel fundamental no enga-

jamento político, a partir de edições com conteúdos que visavam 

atuar diretamente no meio sociopolítico.

No terceiro capítulo, Tiago Alves efetua uma leitura sobre 

as relações diplomáticas entre os dois países no que concerne à 

questão das guerras de libertação das colônias portuguesas em 

África, sobretudo sob o ângulo das decisões tomadas a partir da 

percepção do problema sob a perspetiva de uma ex-colônia. A 

natureza dos regimes autoritários que regiam ambos os países 
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ajuda a explicar as decisões tomadas sobre esta temática, tendo 

o Brasil assumido um papel de “mediador do problema colonial”.

Já no quarto capítulo, Rosali Henriques, através do artigo 

intitulado “Narrativas e memórias de imigrantes portugueses no 

Brasil”, busca construir uma narrativa sobre as 25 histórias de 

vida de imigrantes portugueses, traçando os seus perfis, as suas 

expetativas, desafios e sensações. Segundo a autora, “entender 

os processos narrativos e os mecanismo de lembrança e esque-

cimento torna-se de fundamental importância para os estudos 

históricos”, num artigo que nos ajuda a compreender os trânsitos 

migratórios que por séculos configuraram as identidades de am-

bos os países.

Pamela Peres Cabreira, no quinto capítulo, efetua uma 

comparação sobre como as academias brasileira e portuguesa têm 

desenvolvido os estudos sobre mulheres na historiografia, desde 

o aspecto da história social até às questões subjetivas da categoria 

analítica de gênero. Ao traçar um panorama a partir de publica-

ções e problemáticas enfrentadas nesta temática, sobretudo dos 

anos 1970-90, provoca a reflexão sobre os caminhos possíveis 

para os estudiosos dos estudos da história “vista de baixo”.

Para encerrar esta obra, Denise De Sordi aborda um pro-

blema fulcral das sociedades na atualidade, seja no Brasil ou em 

Portugal: o modo como os programas sociais são encarados a 

partir de políticas públicas, quais as suas “condicionalidades e 

obrigações”. Ao analisar e comparar programas como o Bolsa Fa-
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mília no Brasil e o Rendimento Social de Inserção em Portugal, 

aborda novos caminhos possíveis a serem tomados.

Esperamos que estes capítulos possam suscitar novos 

problemas, questionamentos e indagações e que a riqueza dos 

acontecimentos e das relações múltiplas entre o Brasil e Portugal 

continuem a encorajar a investigação e a compreensão destes dois 

países que, mesmo tão longe, sempre estiveram tão próximos.

PAMELA PERES CABREIRA

JORGE FONTES 
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Exílio e oposição ao Estado Novo 

português no Brasil

JORGE FONTES

O objetivo deste capítulo passa por analisar a trajetória dos nu-

merosos exilados lusitanos em oposição à ditadura portuguesa 

(1926-1974), radicados no estado de São Paulo, Brasil. É um 

grupo heterogêneo, reunindo algumas das figuras mais impor-

tantes do século XX luso, composto por historiadores, escritores, 

jornalistas, matemáticos, engenheiros, professores universitários, 

artistas, entre outros, num movimento de diáspora intelectual 

que constituiu, na expressão de Antonio Candido, uma verdadei-

ra “missão portuguesa” (2002, p. 15), de modo involuntário.

É parte de uma investigação de mais longo curso, iniciada 

recentemente. Assim, este estudo avançará com algumas reflexões 

e problematizações provisórias de cariz metodológico, resenhará 

brevemente o Estado da Arte e narrará a história destes exilados. 

Por economia de espaço, cingiremos o nosso escopo geográfico ao 

estado de São Paulo, importante núcleo oposicionista no Brasil e 

sede do jornal Portugal Democrático.
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O século XX foi caracterizado por Michel Winock (2000) 

como o “Século dos Intelectuais”. Segundo Groppo nesse período 

verificou-se “um aumento extraordinário das migrações forcadas, 

quer seja de refugiados políticos propriamente ditos ou de refu-

giados em sentido geral” (2002, p. 77).

O exílio é uma migração involuntária daquele que teria so-

nhado ficar em seu país, mas que foi cassado ou que teve de dei-

xá-lo para escapar às perseguições ou a ameaças graves (GROP-

PO, 2002, p. 71). 

O nosso objeto de estudo delimita-se a um contingente 

formado por exilados intelectuais, na esteira da definição meto-

dológica avançada por Sirinelli (1998), distinguindo entre uma 

dimensão sociocultural de intelectual, formada por criadores e 

mediadores culturais (constituída por jornalistas, escritores, pro-

fessores secundários etc.), e uma dimensão política de intelectual, 

engajado politicamente e figura de “consciência” do seu tempo. 

Como argumenta Candido, este conjunto de intelectuais 

“pesou mais do que se pensa em muitos setores: Jornalismo; Ar-

tes plásticas; Política; Ensino universitário de Letras; História, 

Filosofia; Matemática” (2002, p. 15). Daí o autor ter proposto o 

rótulo de “missão portuguesa” para designar a sua atuação porque 

“abrangeu boa parte do país e contribuiu para o adensamento de 

nossa cultura”, sendo uma missão de tipo especial não apenas por 

não ser formada por grupos definidos nem ter existido oficial-

mente, mas porque atuou dentro do universo da mesma língua. 
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Com efeito, segundo Said, o exílio é o “desassossego, o mo-

vimento, o estar sempre desinstalado e desinstalando os outros” 

(2000, p. 55). Também para Sartre o intelectual “é aquele que se 

intromete naquilo que não lhe diz respeito e que pretende con-

testar o conjunto das verdades existentes e as condutas inspira-

das nessas verdades” (1972, p. 9).

Nesse sentido, interessa aquilatar como uma elite intelec-

tual exilada marginal (e marginalizada) negoceia a sua integração 

e se legitima perante as hierarquias coevas, e faz o diagnóstico 

das estruturas e narrativas de convivialidade vigentes. Tendo em 

conta que os exilados são veículos privilegiados para a transmis-

são de influências políticas e culturais, seja em direção ao país 

recetor ou ao de partida (GROPPO, 2002, p. 94, 95), a análise 

das “estruturas de sociabilidade” (SIRINELLI, 1996, p. 248) nas 

quais estes exilados se movimentam constituem elementos de 

enquadramento referencial para se indagar como essas relações 

de intercâmbio configuram novos olhares sobre as identidades e 

as “comunidades imaginadas” (ANDERSON, 2002). Ou seja, 

como se articulam e modelam nas estruturas de sociabilidade, 

a narrativa e a imaginação da convivialidade lusotropical, da co-

munidade luso-brasileira, e qual o seu papel na configuração das 

representações das identidades paulista, brasileira e lusa.

Apesar da sua relevância, a historiografia tem dado pou-

co destaque a este problema. Como referem Pinto e Martinho 

(2007, p. 14) enquanto nos estudos a respeito de Portugal pré-

-pombalino e do Brasil colonial as trocas acadêmicas sempre fo-



14

ram constantes e mesmo obrigatórias, verificou-se desinteresse 

de ambos os lados pelo período histórico subsequente à Inde-

pendência do Brasil em 1822, cenário que se começa a inverter 

a partir da década de 90 do século passado com a emergência de 

pesquisas mais direcionadas para os séculos XIX e XX.

As notáveis exceções são Paulo (2000, 2010) com vários 

trabalhos publicados sobre partes e temas desta “história”, embo-

ra o centro do seu trabalho seja a colônia portuguesa que, em 

contraste com os exilados, apoiava maioritariamente o regime; 

Silva (2006), que realizou um trabalho baseado na análise do 

jornal Portugal Democrático; Menezes e Matos (2015), que abor-

dando também o tema, apresentam não obstante uma pesquisa 

mais dirigida para a emigração, bem como Freitas (2006), que 

trata da presença lusitana em São Paulo. Lemos e Leite (2003), 

e Gobbi, Fernandes e Junqueira (2002) coordenaram livros com 

vários capítulos sobre a atividade dos exilados. Pinto e Martinho 

(2008) coordenaram estudos comparativos sobre o “estadonovis-

mo” brasileiro e luso. Somos autores de um capítulo sobre o exílio 

português no Brasil, num livro por nós co-coordenado (PAÇO 

et al., 2019), do qual aproveitamos e reciclamos uma parte para 

este capítulo.

Um conjunto de obras sobre as personalidades exiladas é 

também de relevância fundamental, como, por exemplo, as bio-

grafias de Lopes (1977) sobre Sarmento Pimentel, Mello (2012) 

sobre Ricardo Severo, Leone (2005) sobre Adolfo Casais Mon-

teiro, Rosa (2008) sobre Humberto Delgado, Farinha (1995) 
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sobre Fernando Queiroga, ou Carlos Guilherme Mota (1994) 

sobre Barradas de Carvalho, entre outras. 

Outro tipo de fontes essenciais são memórias biográfi-

cas de Sarmento Pimentel (1962), Miguel Urbano Rodrigues 

(2002, 2004), a correspondência epistolar entre Jorge de Sena e 

Sarmento Pimentel (2020) e as compilações de artigos de Casais 

Monteiro em O Estado de S. Paulo (2011) e de Victor Cunha 

Rego (2018) em diversos jornais brasileiros.

Relevante é também, obviamente, toda a produção realiza-

da pelos exilados no Brasil, da qual destacaremos, sumariamen-

te, Cortesão (1955, 1964, 1966), Castro Soromenho (1970), 

Sertório (1991), Cachapuz (1962), Archer (1957, 1963), Sena 

(1988), Mário-Henrique Leiria (2017), Galvão (1962), Barradas 

de Carvalho (1974).

Entre as obras de enquadramento geral, destacamos resu-

midamente, Cervo e Magalhães (2000), que analisam as relações 

entre Portugal e o Brasil na longa duração dos séculos XIX e 

XX, e Gonçalves (2003), que aborda a constituição da comuni-

dade luso-brasileira e as relações entre os regimes políticos no 

pós-guerra. 

A primeira onda de exilados é formada pelos republica-

nos afastados do poder com o Golpe de Estado de 28 de maio 

de 1926. Entre estes, destaca-se Sarmento Pimentel, a figura de 

referência de todos os exilados posteriores. Chega a São Paulo 

em 1927, sendo acolhido pelo arquiteto Ricardo Severo (sócio 

de Ramos de Azevedo, com o qual projetou edifícios como as 
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Faculdades de Direito e de Medicina, a Penitenciária, Correios 

e Telégrafos, Teatro Municipal, sendo diretor da Revista Brasi-

leira, do Clube Português, da Câmara Portuguesa de Comércio 

de São Paulo, entre outras), por sua vez um exilado da fracassada 

revolta antimonárquica do Porto em 1898.

Sarmento Pimentel será o presidente do Centro Republi-

cano de São Paulo e fundador da Casa de Portugal em São Paulo, 

editando com Severo, entre 1930 e 1945, a Revista Portuguesa, 

com expressivo apoio e participação da intelectualidade paulista.

O endurecimento do regime português, com a constitui-

ção do Estado Novo em 1933, e a ocupação nazista da França, 

onde se encontrava a maioria da oposição republicana, produz 

um novo surto de exilados para o Brasil. Entre estes destacam-se: 

Sarmento de Beires (primeiro aviador a fazer travessia noturna 

do Atlântico Sul); Jaime de Morais (ex-governador-geral de An-

gola e governador da Índia Portuguesa); Francisco Oliveira Pio 

(chefe de operações do 23º corpo do Exército na Guerra Civil 

de Espanha); Novais Teixeira (que vai dirigir a Interamericana, 

o serviço de propaganda dos aliados no Brasil) e Jaime Corte-

são. Este último, eminente historiador, será presença assídua na 

imprensa carioca e paulista, escreve várias obras sobre a história 

do Brasil e de São Paulo, sendo o curador da exposição das co-

memorações do IV centenário da fundação de São Paulo, orga-

nizando uma exposição montada num dos pavilhões do recém-i-

naugurado parque Ibirapuera (LEONZO, 1997).
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Mas debalde a derrota nazifascista, a nova “Guerra Fria” 

colocou Portugal no lado antissoviético e na órbita da OTAN. 

As expetativas de uma reviravolta ficam seladas com o malogro 

da Revolta da Mealhada de 1947, cujo líder Fernando Queiroga 

se exila no Brasil, fundando a Frente Cívica Revolucionária (FA-

RINHA, 1995).

Entre 1945-1955 vive-se um período de refluxo na opo-

sição democrática. O movimento de descolonização que emerge 

no pós-guerra obriga o regime português a concentrar os seus 

esforços na preservação do império colonial, que, com a revisão 

constitucional de 1951, se passa a designar império ultramarino 

português, de modo a melhor se defender juridicamente do di-

reito à autodeterminação emanado das Nações Unidas. Trata-se 

também de uma fase áurea nas relações estatais luso-brasileiras, 

sendo que, num contexto de isolamento internacional, a relação 

com o Brasil revestia-se de superior importância, que se traduz 

no estabelecimento do Tratado de Amizade e Consulta (assina-

do pelo governo de Vargas em 1953, ratificado pelo de Café Fi-

lho em 1954 e assinado por Kubitschek em 1960), que institui a 

chamada Comunidade Luso-Brasileira (GONÇALVES, 2003).

Em 1956, funda-se o jornal Portugal Democrático (PD) em 

São Paulo. Até o seu término em 1975, serão publicadas 205 edi-

ções. Em torno deste jornal havia gente de todas as tendências: 

direita e esquerda, socialistas, comunistas e liberais. Lançado por 

um grupo ligado ao Partido Comunista, dois de seus membros 
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tiveram papel fundamental: o técnico Manuel Ferreira e o profes-

sor universitário Vítor Ramos (FREITAS, 2006, p. 130). 

Um ano após a sua criação, um conjunto de jornalistas exi-

lados, que também trabalhavam em O Estado de S. Paulo (OESP) 

sob o beneplácito de Júlio Mesquita Filho (que assume um papel 

preponderante na receção os exilados, sendo amigo pessoal de 

Ricardo Severo, Sarmento Pimentel e Jaime Cortesão, e abrigan-

do no OESP numerosos intelectuais e jornalistas exilados), jun-

ta-se à equipa do periódico.

Este grupo, composto por Miguel Urbano Rodrigues 

(editorialista principal em OESP e editor internacional da re-

vista Visão, deputado na Assembleia da República Portuguesa e 

no Conselho da Europa), Victor Cunha Rego (chefe da redação 

internacional de Última Hora e Folha de S. Paulo, fundador do 

Partido Socialista, presidente da Rádio Televisão Portuguesa) e 

João Alves das Neves (professor na Faculdade de Comunicação 

Social Cásper Libero), impulsiona o jornal que se transforma no 

principal e mais longo meio de imprensa de oposição ao Estado 

Novo português a nível mundial.

Com efeito, será sobretudo em torno deste periódico pu-

blicado em São Paulo, que se irão articular os núcleos de resistên-

cia na América, nomeadamente Estados Unidos da América, Ca-

nadá, Argentina, Uruguai e Venezuela (RODRIGUES, 2004, 

p. 48).

O Portugal Democrático congregará uma vasta nata de in-

telectuais exilados, que reúne, em diferentes fases e graus de co-
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laboração, além dos nomes supracitados, figuras como o poeta e 

escritor Jorge de Sena (professor de Literatura em Assis e Ara-

raquara), o matemático Ruy Luís Gomes (futuro reitor da Uni-

versidade do Porto), o crítico literário Adolfo Casais Monteiro 

(colaborador regular de OESP e O Globo, professor de Literatura 

em Araraquara), Veiga de Oliveira (futuro ministro português), 

o historiador Piteira Santos, a escritora Maria Archer, o histo-

riador Joaquim Barradas de Carvalho (professor na USP, possui 

o seu nome numa sala do campus), Francisco Cachapuz (dirige 

a editora paulista IPÊ, e escreve vários livros), o poeta Carlos 

Maria Araújo (colabora regularmente em OESP), o escritor 

surrealista Mário Henrique Leiria (diretor literário da Editora 

Samambaia), o escritor Castro Soromenho (um dos fundadores 

do Centro de Estudos Africanos da USP), Sidónio Muralha (po-

eta infantil, cofundador da Editora Giroflé), o artista Fernando 

Lemos (Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique) e 

ainda o ensaísta Eduardo Lourenço (Prêmio Camões, em 1996), 

entre muitos outros, sendo de realçar a participação dos líderes 

anticoloniais Amílcar Cabral e Agostinho Neto, no contexto da 

colaboração entre parte dos exilados no Brasil e os movimentos 

independentistas africanos.

Esta presença traduziu-se num diálogo fecundo com figu-

ras da sociedade brasileira que escrevem ou participam em ativi-

dades do periódico, tais como Florestan Fernandes, Álvaro Lins, 

Fernando Henrique Cardoso, Octávio Ianni, Antonio Candido, 

Paulo Duarte, Lígia Fagundes Telles, Helena Silveira, Mário 
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Schemberg e Luiz Carlos Prestes, os historiadores Caio Prado 

Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Carlos Guilherme Mota, 

entre outros. Por restrições legais, os diretores dos jornais foram 

os advogados brasileiros Octávio Martins Moura (1956-71) e 

Edson Rodrigues Chaves (1971-74) (SILVA, 2006, p. 37). 

As eleições presidenciais de 1958, às quais se candidata o 

General Humberto Delgado abalam o regime português e reno-

vam as esperanças oposicionistas. Contudo, o pleito eleitoral é 

marcado por fraude e Delgado é obrigado a refugiar-se na embai-

xada do Brasil a 21 de fevereiro de 1959, na qual é acolhido pelo 

embaixador Álvaro Lins, e solicita asilo político, chegando ao Re-

cife dois meses depois. No Brasil, Delgado forma o Movimento 

Nacional Independente, voltado para o derrube do regime por 

meios de ação direta, treinando milícias na região de Campinas.

Em janeiro de 1960 realiza-se, na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, a I Conferência Pró-Anistia aos Pre-

sos Políticos de Espanha e Portugal, cujo evento foi autorizado 

pelo governador de São Paulo Carlos Pinto, contrariando ordens 

expressas do Presidente Kubitschek, tendo tido ampla repercus-

são internacional (SACCHETTA, 2014, p. 489-497).

Em janeiro de 1961, um grupo de 23 exilados portugue-

ses e espanhóis da Direção Revolucionária Ibérica de Libertação 

(DRIL), comandados pelo capitão Henrique Galvão, faz o pri-

meiro assalto de um navio transatlântico da história contemporâ-

nea, o assalto ao Paquete Santa Maria, no mar do Caribe, com o 

objetivo de o desviar para Luanda, num projetado ponto de par-
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tida para o derrube dos regimes ibéricos. Após a sua apreensão 

pela marinha norte-americana, os revoltosos negoceiam a rendi-

ção, acordando-se a sua ida para o Brasil, aguardando-se contudo 

a tomada de posse de Jânio Quadros, que os tinha prometido 

acolher (PIMENTEL, 2004, p. 339).

Com efeito, a eleição de um novo presidente do Brasil, sob 

o desígnio da Política Externa Independente, marca um novo pe-

ríodo de relações com o regime português, alimentado também 

pela competição que o aumento da produção de café em Angola 

representava para o setor cafeeiro paulista e brasileiro (GON-

ÇALVES, 2003, p. 115). Jânio, num autêntico “furo” jornalístico, 

será entrevistado pelo Portugal Democrático em 1963, afirmando 

que Salazar “tem do mundo uma conceção medieval”, e defen-

dendo a autodeterminação de Angola (PORTUGAL DEMO-

CRÁTICO, 1963).

Desencadeou-se também a chamada Operação Vagô, o 

desvio de um avião comercial, que fazia a rota Casablanca-Lis-

boa, que sobrevoou a capital portuguesa e largou milhares de 

panfletos contra o regime, em 10 de novembro de 1961. Esta 

ação foi financiada com dinheiro dos exilados do Brasil e pro-

vocou um conflito entre Galvão (que a apoiou) e Delgado (que 

criticou a sua eficácia). Após serem detidos em Tânger, no voo de 

regresso, são enviados para o Brasil, sob ampla cobertura mediá-

tica. Segue-se a “Operação Ícaro”, a revolta no quartel de Beja de 

31 de dezembro de 1961, na qual participa Humberto Delgado, 
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que entrara em Portugal clandestinamente. Fracassada mais esta 

tentativa, as cisões no seio da oposição dos exilados irão alastrar. 

Além de querelas pela chefia da oposição (Delgado, Gal-

vão, Queiroga, republicanos, socialistas e comunistas), a razão da 

disputa passava pela divergência entre os setores que queriam fa-

zer a “revolução” a partir do Brasil e do exílio e os que entendiam 

que a plataforma principal de resistência devia estar no “interior”, 

sendo a ação dos exilados de suporte a essa luta direta.

Assim sendo, a Associação General Humberto Delgado 

(AGHD) vai sofrer uma rutura de descontentes com os planos 

de ação direta de Delgado. Galvão lança a Frente Antitotalitária 

dos Portugueses Livres. E surge ainda um novo periódico concor-

rente ao Portugal Democrático, o Portugal Livre afeto a Delgado.

Numa tentativa de se contornar o problema da dispersão, 

em outubro de 1961 é criada a Unidade Democrática Portugue-

sa, com o objetivo de se tornar porta-voz da oposição e realizar 

iniciativas que transcendiam as esferas de ação do Centro Repu-

blicano de São Paulo, do Portugal Democrático e do Comité de 

Intelectuais e Artistas. Publicava um boletim noticioso quinze-

nal em três línguas – português, inglês e francês – distribuído 

a dezenas de órgãos de informação de muitos países. Por essa 

altura, o Portugal Democrático também começou a elaborar um 

documento assinado por todas as organizações democráticas de 

exilados do continente americano, que era enviado anualmente 

ao presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, denun-

ciando a repressão e o colonialismo. 
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Contudo, a emergência da guerra anticolonial em Angola, 

em 1961, vai dividir a oposição quanto ao destino do império 

ultramarino, entre apoiantes do direito à independência, como 

Delgado e os comunistas, defensores do império, como Galvão, 

ou proponentes de soluções de “meio-termo”, como Jorge de Sena, 

que propugna a criação de uma Comunidade de Estados Portu-

gueses (PORTUGAL DEMOCRÁTICO, 1960).

O início dos anos 60 é marcado por sessões promovidas 

sobre a guerra colonial em instituições acadêmicas, inúmeros 

atos públicos em sindicatos, coletividades culturais, destacando-

-se um evento a 27 de maio de 1962 no Teatro Paramount de São 

Paulo, presidido pelo socialista Cid Franco, com cerca de 2000 

pessoas, onde também discursa Prestes que se encontrava na se-

miclandestinidade (RODRIGUES, 2004, p. 52).

O derrube militar do governo de João Goulart em 1964 

irá colocar novos desafios aos exilados portugueses. Uns partem, 

mas o núcleo em torno do Portugal Democrático decide continuar 

a publicar o jornal, evitando imiscuir-se nos assuntos internos 

brasileiros e adaptando o seu discurso a um cada vez maior foco 

anticolonial, o que lhe permitiu sobreviver, num cenário em que 

o Brasil se foi distanciando de Portugal nas votações de condena-

ção na ONU. Foi, assim, o único jornal de esquerda legal no país.

A transição de poder entre Salazar e Marcelo Caetano, em 

1968, com uma prometida “abertura”, cria expetativas positivas 

num setor da oposição. Em setembro desse ano realiza-se uma 

série de conferências na Pontifícia Universidade Católica (PUC) 
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sobre a “transição marcelista” e uma exposição intitulada “42 anos 

de fascismo em Portugal” no Centro Acadêmico de Filosofia da 

PUC. Os textos apresentados são publicados num número espe-

cial da Revista Paz e Terra de 1969 (CARVALHO, 1974).

As atividades oposicionistas concentram-se neste período, 

numa ampla campanha pela amnistia, recolha de fundos para os 

presos políticos, denúncia do regime português na sociedade bra-

sileira, participação em campanhas internacionais e apoio à luta 

anticolonial, causa última da queda do regime.

O golpe de 25 de Abril de 1974, conduzido por capitães 

do exército à procura de uma solução política para o problema 

colonial, derruba o regime português para gáudio dos exilados. 

O ato público de comemoração no Brasil tem lugar na Univer-

sidade de São Paulo, sob a presidência de Soares Amora, cate-

drático de Língua Portuguesa. Comparecem dois mil estudantes, 

no primeiro acontecimento estudantil de massas desde o AI-5 

(RODRIGUES, 2003, p. 189).

Sarmento Pimentel descreve o seu sentimento em carta di-

rigida a Jorge de Sena: “Foram 47 anos e 54 dias de um cativeiro 

onde suportei milhentas e cruéis privações sem nunca ter perdi-

do a esperança do regresso àquela pátria madrasta que trago no 

coração” (SENA & LEITE, 2020, p. 403).

No dia 5 de outubro de 1974, aniversário da implantação 

da I República, na qual participou de armas na mão, Sarmento 

Pimentel, de viagem em Portugal, recebe a honra de içar a ban-
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deira portuguesa no Largo do Município, nas primeiras come-

morações oficiais da data em democracia (A CAPITAL, 1974). 
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Livros, edição e luta contra as 

ditaduras no Brasil e em Portugal1

FLAMARION MAUÉS PELÚCIO SILVA

1. Edição e política

A edição de livros sempre esteve ligada às pulsões políticas, so-

ciais, culturais, religiosas e de costumes. O livro, desde suas ori-

gens remotas, foi um excelente repositório de conhecimentos e 

tradições, de debates e polêmicas, de contestações e inovações. E 

sempre se mostrou muito adequado para a formação política, a 

divulgação e a contraposição de ideias. Colocou-se, desde sempre, 

como instrumento de elaboração, debate e divulgação intelectual 

de primeira ordem.

Se este papel político – entre outros – do livro parece bem 

claro, nem sempre tem sido destacado ou estudado com a devi-

1. Este artigo é resultado de projeto de pós-doutorado financiado pela Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, processo 
2013/08668-0). As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações ex-
pressas neste material são de responsabilidade do autor e não necessariamente 
refletem a visão da FAPESP.
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da importância o papel dos editores de livros. Muitas vezes – e 

até certo ponto esta parece ser uma ideia mais ou menos comum 

entre muitas pessoas – existe uma percepção de que o livro é tão 

somente obra de seu autor. Esquece-se – ou encobre-se – o papel 

de toda uma cadeia de agentes dos campos industrial, intelectual 

e comercial sem os quais um livro não existiria: copistas (antes de 

Gutenberg), revisores, tradutores, ilustradores, diagramadores, 

tipógrafos, gráficos, livreiros, bibliotecários, leitores. E, é claro, 

o editor – figura que ganha contornos mais definidos a partir 

do século XIX na Europa. É certo que o autor é peça central e 

fundamental em quase todos os livros, mas se deixarmos de per-

ceber o papel e a importância dos demais agentes de sua cadeia de 

produção, perderemos a possibilidade de entender como a obra 

escrita por um autor chega a tornar-se um livro – e todo o per-

curso e as diferentes possibilidades de trajetórias entre um ponto 

e outro. E isso acaba por ter uma importância central no produto 

final que é gerado: o livro.

Entre estes agentes o editor é o que mais tem meios para 

estabelecer como a obra de um autor se transformará em um livro. 

Este artigo trata desta figura: o editor.2 Mais especificamente, de 

2. Aqui adoto a seguinte definição de editor: “Pessoa que exerce a indústria da 
produção e divulgação de obras literárias, artísticas, científicas, musicais, etc., 
por meio da imprensa, embora nem sempre se ocupe da arte tipográfica e do 
comércio de livros. Nesse papel concebe e planeja o livro ou uma série deles, 
procura e escolhe originais, determina o tamanho, a forma da edição e todos os 
seus pormenores, dirige sua execução material e divulga as publicações pelos 
mercados que podem estar interessados nelas” (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 
271).
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um determinado tipo de editor: o editor político, ou seja, aquele 

que atua tendo como referência ideias e propostas políticas bem 

claras, que acabam por definir como será a sua ação editorial. 

A atuação do editor político relaciona-se à ideia de edição 

política, um conceito que vem ganhando relevo em nível inter-

nacional, inclusive com contribuições que tem ajudado a definir 

com mais clareza o editor e a edição política. A revista francesa Bi-
bliodiversity, l’édition dans la mondialisation, editada pela Alliance 

internationale des éditeurs indépendants, por exemplo, dedicou 

sua edição de fevereiro de 2016 ao tema “Édition et engagement: 

d’autres façons d’être éditeur?”. Na apresentação da revista, a soci-

óloga Sophie Noël, organizadora desse número, aponta algumas 

questões de extremo interesse sobre este tema.

Ela começa por destacar que “O caráter político da edição 

[é] um conceito relativamente novo, do qual muitos aspectos ain-

da precisam ser explorados” (NOËL, 2016, p. 4). Em seguida 

aponta algumas especificidades do editor engajado: 

Embora as figuras do artista, do cientista ou do intelec-

tual engajados tenham sido, e continuem a ser, objeto de 

múltiplas atenções, isso é menos verdade em relação ao 

editor, provavelmente devido à especificidade de sua posi-

ção. Homem (mulher) da arte tanto quanto do dinheiro, 

personagem ao mesmo tempo público e discreto, o editor é 

tradicionalmente apresentado como uma figura ‘dupla’, um 

‘espelho sem forma’ situado entre o mundo social e o mun-

do cultural (CHARLE, 1992), ou como um ‘corretor in-
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ternacional entre agentes e projetos intelectuais e políticos’ 

(SORÁ, 2010). Sua posição intermediária – entre autores 

e leitores, entre restrições comerciais e exigências artísticas 

ou intelectuais – dá um colorido particular à noção de en-

gajamento, transbordando, assim, a articulação clássica en-

tre cultura e política. O engajamento editorial ocorre com 

efeito em vários níveis simultâneos – profissional, político, 

institucional, comercial, biográfico etc. [...] E seria mais 

exato falar de engajamentos no plural, pois a noção abrange 

muitas facetas além da seleção, formatação, da comerciali-

zação, ou ainda da tradução de textos que não veriam o dia 

sem a ação dos editores ‘engajados’” (NOËL, 2016, p. 3).

Noël aponta a legitimidade dessa nova temática de pesqui-

sa no campo da história editorial: 

Diante dessa dinâmica complexa e relativamente pouco ex-

plorada, o interesse posto nas estruturas editoriais engaja-

das é tanto mais legítimo: quem são esses editores e como 

os definir? Por quais ideais e modelos profissionais eles 

são usados? Como eles trabalham concretamente? Quais 

dificuldades enfrentam? Como concebem o engajamento 

editorial? (2016, p. 5).

2. Brasil e Portugal: aproximações e diferenciações

A edição política ganhou destaque no Brasil e em Portugal nos 

períodos finais das ditaduras nestes países, particularmente na 

década de 1970. Este artigo apresenta algumas considerações 
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sobre o trabalho dos editores responsáveis por seis casas edito-

ras (três brasileiras e três portuguesas) cuja atuação vinculava de 

modo direto ação editorial e engajamento político no período en-

focado.

As editoras Seara Nova, Arcádia e Caminho, em Portugal, 

e Alfa-Omega, Global e a L&PM, no Brasil, foram selecionadas 

por terem se destacado no campo editorial em seus países, e pelo 

fato de terem uma marcada atuação na edição política nos perío-

dos de crise das ditaduras, ou no pós-ditadura.

Os seus editores na época eram José Garibaldi (Seara 

Nova), Nelson de Matos (Arcádia), Zeferino Coelho (Cami-

nho), Fernando Mangarielo (Alfa-Omega), José Carlos Venâncio 

(Global) e Ivan Pinheiro Machado (L&PM). 

No Brasil e em Portugal, no período final das ditaduras 

nos anos 1970, quando as lutas contra o poder discricionário 

cresceram, houve o incremento da edição de livros de caráter 

político, na maior parte dos casos de cunho oposicionista e/ou 

de esquerda. Há como que um surto do que podemos chamar 

de edição política, com a publicação de livros políticos, marcada-

mente de obras vinculadas ao pensamento de esquerda, dentro 

de um movimento mais amplo de contestação política e cultu-

ral. Ganharam importância, nos dois países, editoras de cunho 

claramente político-ideológico, muitas delas com vinculações a 

partidos ou grupos políticos.

Tais editoras representavam o que se pode definir como 

“bases tipográficas do descontentamento” (MEDEIROS, 2010a, 
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p. 205), ou seja, expressavam e reverberavam no campo editorial 

de livros os debates e conflitos políticos, sociais e culturais em 

curso na sociedade. Mas não só isso, ao fazerem parte do debate, 

estes editores – e suas editoras – interferiam diretamente nele.

Os contextos políticos distintos foram um dos pontos fun-

damentais de diferenciação entre as formas como se desenvolveu 

a edição política no Brasil e em Portugal na década de 1970. Um 

ponto de diferenciação importante decorre da história das dita-

duras em cada país. Em Portugal temos um regime autocrático, 

o Estado Novo, que vem dos anos 1930, está plenamente insti-

tucionalizado, é profundamente conservador e tem como figura 

emblemática António Oliveira Salazar – quadro que somente 

tem uma alteração mais significativa em setembro de 1968, quan-

do Salazar deixa o governo por motivos de saúde e é substituído 

por Marcelo Caetano.

No Brasil, o regime que surge com o golpe de 1964 tem um 

ritmo mais veloz e moderno, e dez anos após o seu surgimento se 

vê na contingência de ter de iniciar um processo de abertura, ou 

distensão, “lenta, gradual e segura”, ou seja, de alguma forma pro-

cura repactuar sua relação com a sociedade. As características de 

transição política negociada, que vemos no Brasil, levam a uma 

conjuntura política de média duração de aberturas e retrocessos 

políticos, em que o poder ditatorial procura impor condições 

para a volta a um quadro de “democracia controlada”.

Já a situação portuguesa toma rumos muito distintos. Se 

Marcelo Caetano inicia seu governo também falando em aber-



37

tura, deixa claro, ao mesmo tempo, com o lema “renovação na 

continuidade”, que as possibilidades de mudanças são limitadas. 

Todavia, o processo político sofre uma ruptura total em 1974, 

com o 25 de Abril, que abre um período de quase dois anos de 

intensa agitação política, caracterizando uma crise pré-revolu-

cionária, em que projetos de transformação radical da sociedade 

portuguesa estiveram na pauta de debates e presentes nas lutas e 

conflitos sociais e políticos. Essa ruptura, que não tem compara-

ção com nada parecido no Brasil nos anos 1970 ou 1980, é talvez 

o principal ponto de diferenciação, no âmbito político, entre os 

contextos em que ocorre a edição política nos dois países. 

Além disso, as características do mercado editorial e livrei-

ro em cada país também marcaram algumas diferenças impor-

tantes. Infelizmente, devido às restrições de espaço deste artigo, 

não poderemos tratar desse aspecto aqui.3

3. O livro na arena política

A partir dos resultados de minha pesquisa, apresentarei algumas 

considerações sobre a edição política e os livros políticos, procu-

rando contribuir para uma definição mais refinada desses con-

ceitos, além de sugerir possíveis caminhos para futuras pesquisas 

nesta área.4

3. Uma análise sobre as diferenças no quadro editorial entre Portugal e Brasil 
no período em foco encontra-se em Maués (2016).
4. Agradeço ao sociólogo português Nuno Medeiros pelo diálogo em torno de 
algumas dessas considerações.
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Uma primeira observação diz respeito ao papel do livro e 

da edição como organizadores políticos. Neste ponto, considero de 

especial significado a ideia de livro de oposição e de editora de 

oposição, em que esse papel de organizador político do livro e da 

edição talvez apareça de modo mais explícito.

No período enfocado neste estudo (anos 1970 e início da 

década de 1980), via de regra o livro somente vinha a público 

pelas mãos de um editor, que atuava como um mediador em uma 

sociedade tipográfica já então muito desenvolvida, a tal ponto 

que se pode falar em uma cultura tipográfica – cultura na qual a 

edição e os editores têm papéis relevantes:

Instância de mediação entre um produto culturalmente pe-

culiar e um consumo recriador ou antes entre um autor e o 

seu leitor, o editor é construtor activo da cultura impressa 

como instaurador privilegiado de uma ordem particular de 

livros – e, portanto, poder-se-ia acrescentar, de uma deter-

minada visão do mundo (MEDEIROS, 2010a, p. 32-33).

Reforçando esse papel do editor e da edição, Medeiros as-

sinala ainda “A evidente interposição do editor nos sentidos des-

cortináveis no texto, reveladores de uma ordenação das ideias e 

de uma construção tipográfica dos significados”, dotando “o livro 

publicado de um cunho proposicional, de uma afirmação, de um 

posicionamento, tanto no universo das leituras possíveis como 

no campo editorial propriamente dito” (2010a, p. 252).

Assim, o livro passa a ser visto como
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[...] artefato produzido e sujeito a apropriações por um sis-

tema de relações entre atores diversos cuja atividade inte-

rativa se textura a partir da ideia de sistema comunicativo. 

Ganha forma a ideia de livro como processo material e ide-

ativo de adscrição de sentido, configurado já não exclusiva-

mente pelo autor como fonte prescritiva mas por uma mirí-

ade de outros participantes (MEDEIROS, 2010b, p. 243). 

Outro aspecto a partir do qual podemos pensar o papel 

da edição política – e de seus editores – é aquele que a vincu-

la a tentativas de “mobilização leitural” de certos setores sociais 

(MEDEIROS, 2010b, p. 238). Vale dizer, entender o livro – e, 

portanto, todo o processo intelectual, cultural, político e editorial 

que ele envolve – como elemento dos embates políticos concre-

tos que se dão em uma sociedade, no sentido de neles inserir-se 

como uma das formas de mobilização de pessoas e de criação (ou 

facilitação) de oportunidades de interação entre elas, seja virtual-

mente ou pessoalmente.

Assim, destaca-se a visão da arena da edição política como 

uma arena da própria política – sem, todavia, perder as caracte-

rísticas próprias do mundo editorial e tipográfico. Desse modo, o 

resultado que temos, ao analisar de maneira mais detida e atenta 

a edição política, é a de um campo de ação intelectual e político 

– mas também industrial e empresarial – complexo, dinâmico e 

vivo.
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4. Edição política

Minha definição básica de edição política é derivada de ideias do 

historiador francês Julien Hage e do historiador suíço François 

Valloton. Hage, que tem desenvolvido o conceito de edição po-

lítica, particularmente na Europa (2010a), afirma que a edição 

política é o trabalho feito por editoras “engajadas politicamente, e 

nas quais esta orientação constitui a sua razão de ser e estrutura 

o seu catálogo” (2012) e que realizam “uma produção mais dire-

tamente política e pragmática, imediatamente relacionada com 

a atualidade” (2010b). Valloton considera que a característica 

principal dos editores políticos é “associar de modo estreito enga-

jamento político e editorial” (2007, p. 20).

A partir dessas ideias, penso que a edição política é aquela 

que vincula de modo direto ação editorial e engajamento político, 

o que se concretiza no catálogo da casa editora, fruto de um tra-

balho editorial marcado por uma intenção política de intervenção 

social, ou seja, que parte de um projeto editorial e/ou empresarial 

de fundo político, cujo objetivo é promover a divulgação e o de-

bate de determinadas ideias políticas publicamente na sociedade, 

posicionando-se em defesa dessas ideias. Assim, a editora política 

caracteriza-se pelo engajamento político, que estrutura o seu ca-

tálogo.

A casa editorial que realiza a edição política poderá, em 

certos casos, manter vínculos orgânicos com instituições políti-
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cas, como por exemplo partidos e associações cívicas.5 Mas po-

derá também ser iniciativa de um indivíduo, ou grupo de indi-

víduos, que a título pessoal (ou do grupo) empenha-se no ramo 

editorial e busca que esta atividade reflita, em alguma medida, a 

sua forma de ver e interpretar o mundo. Em ambos os casos o en-

gajamento se dá pela defesa de certos princípios, ideias e causas, 

e se materializa nos livros editados, como resultado da íntima 

ligação entre edição e engajamento. 

Principalmente nas editoras políticas que tinham vínculos 

com grupos ou partidos, era marcante a militância de editores, 

autores e colaboradores em torno das ideias que as animavam. 

Por isso, estas editoras podem também ser caracterizadas como 

editoras políticas militantes.

5. Engajamento, edição, editores

A discussão sobre o papel da edição política no Brasil e em Por-

tugal nos períodos finais das ditaduras nesses países requer a 

compreensão de como estavam organizados os setores que confi-

guravam a oposição a estas ditaduras e de quais setores políticos, 

sociais, econômicos e culturais a compunham. Foi principalmen-

5. Hage observa, em relação às editoras vinculadas a partidos, que elas muitas 
vezes carecem de autonomia, e que, portanto, “Algumas casas editoras, dedi-
cadas unicamente à formação de militantes e à agitprop, se reduzem assim a 
correias de transmissão da direção de seu partido. Simples ‘birôs de edição’, di-
rigidos por militantes, eles não precisam de editores propriamente ditos, como 
as editoras comunistas do entreguerras [na Europa] (BOUJU , 2010) ou os 
seus herdeiros maoístas de 1968” (HAGE, 2016, p. 13).
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te neste campo que os livros políticos surgiram, atuaram e pros-

peraram. Várias das editoras que publicavam estes livros foram 

criadas nessa época e dentro desse setor.

Minha pesquisa mostra que estas editoras ganham impor-

tância e projeção a partir de relações que os seus responsáveis es-

tabelecem nesse campo. Em vários casos, elas passam a colaborar 

com certa importância para a difusão mais ampla na sociedade de 

ideias reformistas ou revolucionárias.

Assim, algumas das editoras políticas vão difundir ideias 

de contestação, denúncias políticas, novas formas de comporta-

mentos e de atitudes culturais, dando voz a exilados, presos polí-

ticos, personalidades proscritas da vida pública, líderes da oposi-

ção, dissidentes do regime, além de fazer circular farta literatura 

socialista e marxista, e de trazer a público uma literatura nacional 

que tinha a marca do questionamento da realidade do país. Desse 

modo, a edição política – ainda que sujeita a toda gama de me-

didas repressivas das ditaduras em cada país – se fortalece e se 

destaca no quadro político e cultural nacional. 

Parece aplicar-se aqui a ideia de Robert Darnton de que 

certos livros de cunho político, ou melhor, um certo conjunto 

desses livros, em um determinado período de tempo, “moldaram 

a própria realidade e ajudaram a determinar o curso dos aconte-

cimentos” (DARNTON, 1998, p. 14). 

O que vemos é que efetivamente a ampliação da circulação 

de materiais impressos, como proposto por Elizabeth Eisenstein 

(1998), em particular dos livros políticos, abre novas e insuspei-
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tas possibilidades nos campos intelectual, cultural e político, em 

Portugal e o Brasil, no período histórico analisado. Tudo isso me 

leva a considerar válida a afirmação de que “[...] o livro enriquece 

a vida espiritual, mas ele é acima de tudo o coração da mudança 

histórica” (SECCO, 2015, p. 9). 

Jean-Yves Mollier (2006) destaca que o impresso é uma 

das bases para a formação de uma opinião pública,6 com espe-

cial força nos períodos de agitação política. Para este autor, é nos 

momentos em que as lutas políticas se acentuam – e o impresso 

político ocupa um lugar estratégico nestas lutas, contribuindo 

fortemente “para fazer a política descer às ruas” – que aumenta o 

vigor do sistema editorial, “peça essencial na produção e difusão 

da literatura política”. E “a multiplicação desses escritos sediciosos 

são o signo que pressagia uma mudança importante” (p. 260-69).

Evidentemente, ao tratar do impresso, Mollier abarca um 

universo bem mais amplo do que o do livro, pois inclui também 

a imprensa, o panfleto, o folheto, os cartazes etc. Mas podemos 

transpor e adaptar algumas de suas sugestões para o período do 

nosso estudo e para o campo mais restrito da edição de livros 

políticos. Particularmente interessante me parece a ideia de que 

os momentos de maior agitação e lutas políticas propiciam con-

dições para o fortalecimento do sistema editorial e, podemos in-

6. No que converge com Jürgen Habermas na ideia geral de que o impresso 
desempenhou um papel determinante na constituição de um espaço público a 
partir das discussões e tertúlias que, essencialmente no século XIX, começa-
ram a surgir em espaços como os cafés, nos quais se foi engendrando a noção 
que mais tarde se veio a designar de opinião pública (HABERMAS, 1984).
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ferir, dentro dele dos setores que buscam dar à edição um sentido 

de intervenção política. Desse modo, a edição política liga-se es-

treitamente às lutas políticas que se travam na sociedade em que 

ela se insere.

No caso do Brasil e de Portugal antes do 25 de Abril, essa 

ligação vincula-se aos livros de oposição, que cumpriam um pa-

pel de questionamento e denúncia das ditaduras. E em Portugal, 

com o processo pré-revolucionário de 1974-75, edição política 

e agitação política muitas vezes se tornaram concomitantes, ou 

mesmo, sinônimos.

Considerando os resultados mais amplos e permanentes 

do trabalho dos editores políticos, Julien Hage considera que 

“contribuíram para a renovação da oferta editorial, para a promo-

ção do documento político e dos textos teóricos, para novas for-

mas de paraliteratura, e de ciências sociais e militantes” (2010b). 

Tal conclusão pode ser aplicada aos casos brasileiros e portugue-

ses analisados. Desse modo, podemos considerar que a atuação 

dos editores políticos – da edição política – colaborou em ambos 

os países para a ampliação, democratização e modernização do 

setor editorial, particularmente no que diz respeito ao trabalho 

editorial propriamente dito, ou seja, a tudo que se relaciona ao 

texto, ao conteúdo e à sua forma; tal colaboração foi menor, toda-

via, no campo comercial e econômico.

Hage destaca a forte determinação simbólica e política das 

obras publicadas pelas editoras políticas como uma das bases de 

identidade destas editoras, “forjadas tanto por suas estratégias 
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editoriais como por seus engajamentos militantes” (2010b). E 

afirma que a valorização dos elementos paratextuais é uma das 

suas características principais, particularmente por meio de re-

cursos como os prefácios e o aparelho crítico (notas explicativas, 

por exemplo):

A multiplicação e enriquecimento destes paratextos [...] 

sublinham uma politização crescente da oferta editorial, 

assim como um alargamento dos públicos visados, que re-

sultam em uma complexificação das estratégias editoriais 

(HAGE, 2010b). 

François Valloton, que estudou a experiência da editora 

militante suíça La Cité Éditeur, criada por Nils Andersson em 

1958, aponta outro aspecto que nos ajuda a compreender as ex-

periências de edição política no Brasil e em Portugal. Trata-se 

do fato de Andersson, com a editora La Cité, não ter como ob-

jetivo construir uma editora de grande porte, em função de suas 

limitações financeiras, e também não ter verdadeiramente um 

projeto empresarial de longo prazo. Na interpretação de Vallo-

ton, Andersson pensava a La Cité mais como um instrumento 

do que como uma empresa que deveria se manter (2007, p. 21). 

Tais opções, conclui, representaram “Uma escolha que sem dúvi-

da limitou a envergadura” da editora, mas foi fundamental para 

“a grande coerência de um catálogo ao serviço de ideias e não do 

lucro” (2007, p. 21-22).
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Esta análise sem dúvida ajuda a compreender a atuação e 

a história de muitas editoras políticas no Brasil e em Portugal 

nos anos 1970. Limitações econômicas e ausência de objetivos 

empresariais são marcas de parte importante delas. Em relação às 

seis editoras que analisei de modo mais detido, pode-se dizer que 

todas elas sofreram problemas decorrentes de dificuldades eco-

nômicas, seja em sua origem, seja em seu percurso empresarial. 

Já o segundo aspecto, ou seja, a ausência de objetivos em-

presariais (ou ao menos a sua secundarização) parece marcar, 

entre as seis editoras analisadas, em especial a Seara Nova, em 

Portugal, e a Alfa-Omega, no Brasil. 

Assim, parece que parte das editoras políticas apresentam 

dificuldades maiores para lidar com as questões econômicas, em 

virtude de suas próprias características de origem, ou seja, por 

colocarem os objetivos políticos em primeiro lugar acabaram so-

frendo as consequências de uma gestão econômica deficiente ou 

imprudente. 

6. Discussão e conclusões: editores e política

Para finalizar, considero ser válido ouvirmos o que os editores 

políticos das casas editoras investigadas pensam da sua atuação 

como editores. De certa forma, é uma maneira de fazermos um 

certo balanço da ação destes editores. Como eles avaliam a sua 

atividade editorial e o papel político que ela teve? Vejamos o que 

pensam eles, começando pelos editores portugueses. 
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José Garibaldi (Editora Seara Nova)7

José Garibaldi, da Seara Nova, diferencia o papel que as editoras 

políticas tiveram em Portugal antes e depois do 25 de Abril: 

Em termos de criar um ambiente cultural, social e político 

favorável ao derrube da ditadura, eu penso que as edito-

ras dos anos 1960 são muito importantes, têm muito esse 

papel, e até talvez, tanto do ponto de vista político como 

do ponto de vista cultural, mais rico do que o papel que 

foi desempenhado mais tarde. Julgo que mais tarde caiu-se 

muito na vulgata, no facilitismo, não me parece que haja 

muita coisa que foi editada em 1974 ou 1975 que possa 

ser reeditada, são muito marcadas pelo espírito da época 

e em muitos casos são coisas assim em termos de agitprop, 

não são bem editoras, no fundo. […] Acho que antes do 

25 de Abril [as editoras] tiveram um papel mais impor-

tante, no sentido de abrir a cabeça das pessoas, não só no 

aspecto estritamente político mas também no aspecto de 

uma certa consciência do mundo, da vida e das coisas, elas 

tiveram um papel interessante, com graduações diferentes e 

com interesses diferentes, mas vistas em conjunto acho que 

sim. Depois do 25 de Abril, por um lado são editoras mui-

to recadistas, muito ligadas ao dia a dia, coisas pequenas, a 

dar aquela palavra de ordem... depois com traduções muito 

más, de má qualidade, tudo assim um bocadinho à pressa. 

Depois aquilo, é claro, acaba por criar uma certa estabili-

7. GARIBALDI, José. José Garibaldi: depoimento [11 de outubro de 2013]. 
Entrevistador: Flamarion Maués. Lisboa: 2013, gravação digital. Entrevista 
concedida para o Estágio pós-doutoral do autor.
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dade. Mas se você for ver quantas sobreviveram cinco anos 

depois ou dez anos depois, são muito poucas.

Zeferino Coelho (Editorial Caminho)8

Zeferino Coelho, da Caminho, resume o projeto da editora e 

suas ligações com o Partido Comunista Português (PCP): 

[...] nós publicávamos os livros de gente de esquerda, que 

eram os livros de que nós gostávamos. E a ideia era fazer 

uma editora que não fosse propriamente uma editora de 

caráter marcadamente ideológico, comunista, mas uma 

editora em que pudéssemos publicar sobretudo autores de 

língua portuguesa que escrevessem bons livros. Essa era a 

ideia. Não adquiríamos certamente livros que nós consi-

derávamos reacionários, isso nós não publicaríamos. Mas 

não exigíamos de ninguém que fizesse uma profissão de fé 

comunista para publicar livros, por um lado, e até, diga-

mos, não publicávamos necessariamente livros de qualquer 

comunista que aparecesse lá para publicar um livro. Se nós 

achássemos que o livro era mal nós não publicávamos, sen-

do ele comunista ou não. A coisa começou assim. 

Ele também relembra as diferenças do período da ditadura 

com o de liberdade, e destaca que algumas editoras já tinham um 

papel político importante durante o salazarismo: 

8. COELHO, Zeferino. Zeferino Coelho: depoimento [23 de outubro de 
2013]. Entrevistador: Flamarion Maués. Lisboa: 2013, gravação digital. En-
trevista concedida para o Estágio pós-doutoral do autor.
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Várias editoras iam forçando. [...] Isso porque os livros 

tinham uma particularidade. Enquanto os jornais tinham 

censura prévia, os livros não tinham censura prévia. Não 

precisava de ir à Censura. Saíam, e depois podiam ser apre-

endidos. Ora, enquanto não é apreendido... Pode ser que 

a polícia não repare. Portanto, havia ali já editores que fa-

ziam coisas que se fossem à Censura, a Censura impediria, 

certamente. Quer da parte de escritores, quer da parte de 

editores, houve sempre uma tentativa de forçar uma certa 

abertura para publicar certo tipo de coisas. Mas tudo isso 

era muito escasso. A discussão política era proibida. [...] 

Portanto, era preciso cuidado.

Coelho assinala as mudanças que ocorreram: 

O 25 de Abril é uma coisa súbita e repentina, e isso [a cen-

sura] deixa de existir. A política é vivida muito intensamen-

te por muita gente, e então tudo aquilo que era proibido 

começa a ser editado. E há o primeiro período, os primeiros 

anos em que a ficção desaparece um pouco, e o que mais se 

publica são textos políticos. E a partir de uma certa altura 

as coisas invertem-se um pouco. A literatura, sobretudo a 

literatura portuguesa, começa a ressurgir, os autores portu-

gueses ganham prestígio, creio até que um prestígio maior 

do que o que tinham antes do 25 de Abril, tornam-se ven-

dáveis, e a situação altera-se. Portanto, o ensaio político 

diminui de quantidade.
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Nelson de Matos (Editora Arcádia)9

Nelson de Matos confessa ter alguma dificuldade para relembrar 

algumas coisas daquele período: 

A minha memória já confunde muito dessas coisas, não 

sei o que foi antes nem o que foi depois, tenho alguma di-

ficuldade, porque tudo em Portugal nessa altura fervia e, 

portanto, as coisas mudavam, o governo mudava, os obje-

tivos mudavam, a correlação de forças no poder alterava-se 

todos os dias.

Mas considera que a política teve um papel central no cam-

po editorial: 

Sem dúvida, porque a política, como provavelmente hoje 

também, conduz muito as opções das pessoas. E naquela 

altura nós vivíamos um momento político muito eferves-

cente, sonhávamos construir um país onde a cultura tives-

se um papel que nunca tinha tido antes, a não ser de um 

modo clandestino. Portanto, os editores tinham a respon-

sabilidade de fornecerem livros para esse trabalho. Até na 

área escolar, com os livros escolares. E também, em lugar de 

estarmos a traduzir livros do Lenin etc., uma coisa que eu 

fiz foi... em Portugal também existem pensadores, filósofos, 

cientistas, economistas, enfim, há que chamar essas pesso-

9. MATOS, Nelson. Nelson de Matos: depoimento [24 de outubro de 2013]. 
Entrevistador: Flamarion Maués. Lisboa: 2013, gravação digital. Entrevista 
concedida para o Estágio pós-doutoral do autor.
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as a produzirem os seus próprios livros. Porque não existia 

muito esse hábito, até aí. Digamos, na literatura havia pro-

dução nacional, escritores e poetas. O ensaio era traduzido, 

vinha importado, vinha de fora. Foi preciso desafiar muitas 

pessoas, que tinham qualidades, tinham até intervenção 

pública através da televisão, na rádio, no ensino. Lembro-

-me de ter publicado alguns professores de economia que 

davam aulas e foram convidados a refletir com seus instru-

mentos de trabalho sobre o país de então. Aqui existiu uma 

relação estreita entre a formação política das pessoas e o 

aparecimento de novos livros.

Vejamos agora algumas considerações dos editores brasi-

leiros:

José Carlos Venâncio (Global Editora)10

O moçambicano José Carlos Venâncio, da Global, resume seu 

pensamento sobre o seu projeto – ao lado de Luiz Alves, o sócio 

majoritário da Global nos anos 1970-80 – à frente da editora: 

Eu estava embalado em um projeto político para o Brasil. 

Eu tinha uma militância que não era muito organizada, te-

10. VENÂNCIO, José Carlos. José Carlos Venâncio: depoimento [17 de ja-
neiro de 2007]. Entrevistador: Flamarion Maués. São Paulo: 2007, gravação 
digital; VENÂNCIO, José Carlos. José Carlos Venâncio: depoimento [13 de 
julho de 2016]. Entrevistador: Flamarion Maués. São Paulo: 2016, gravação 
digital. Entrevista concedida para o Estágio pós-doutoral do autor.
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órica, mas eu sentia a necessidade de trazer informação. No 

processo de redemocratização, fomos testando o regime. 

Ao comentar a coleção Bases, a de maior destaque da edi-

tora, ele torna mais claro o projeto: 

Pluralismo dentro da esquerda. Os livros de esquerda, os 

pensadores de esquerda. E aí cabia tudo, cabiam os trot-

skistas, o estalinismo, os livros de economia política, os 

textos do Marx, do Engels. O resgate era esse, era publicar 

aquilo que até aquela época não era permitido publicar. A 

coleção não era fechada com nenhum grupo, era aberta, 

mas nada fugia do figurino clássico da esquerda. [...] O 

meu projeto era colocar o livro a serviço das massas, e se 

possível revolucionária. Eu tinha tido esse projeto.

Sobre o papel da Global naquele período, ele avalia: 

Foi muito positivo, porque foi feito através de um proces-

so livre, não vinculado a nenhum grupo, a nenhum parti-

do, por isso lhe deu mais legitimidade. Nós atuávamos e 

éramos bem recebidos por todas as tendências na medida 

em que mostrávamos um certo pluralismo político. [...] As 

pessoas reconheceram o papel importante [da editora]. 

A Global teve um papel muito importante pelo fato de 

que, de uma maneira totalmente independente, conseguiu 

abrir brechas para manifestações políticas mais abrangen-

tes, algumas até muito incisivas. [...] Aproveitando aquele 

momento da abertura, de perplexidade que existia, e da 
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própria luta interna dentro do regime, nós conseguimos 

transitar ali. Com prudência, às vezes, e outras vezes de 

modo totalmente imprudente. Eu próprio desconhecia a 

complexidade das coisas que existiam.

Ele sintetiza sua atuação na Global da seguinte forma: 

Acho que cumprimos bem aquele papel de trazer informa-

ção, levantar o véu. Eu não tinha a consciência que hoje eu 

tenho, porque eu tinha muito pouco tempo de Brasil, esta-

va havia três anos, eu tinha cerca de 30 anos. Havia aque-

la generosidade que a gente tem quando é jovem, a gente 

quer mudar as coisas e não mede muito as consequências. 

E acho que isso salvou um pouco a gente, porque a gente 

não era ligado a nenhum grupo político, acho que nos acha-

ram aventureiros, alguma coisa assim. Mal sabiam eles que 

a gente tinha ligação com todo mundo, mas não tínhamos 

uma influência de ninguém.

Ivan Pinheiro Machado (L&PM)11

Ivan Pinheiro Machado, da L&PM – que desde a fundação da 

editora tem como sócio Paulo Lima –, avalia a atuação da editora 

naqueles anos: 

11. MACHADO, Ivan Pinheiro. Ivan Pinheiro Machado: depoimento [4 de 
julho de 2016]. Entrevistador: Flamarion Maués. São Paulo: 2013, gravação 
digital. Entrevista concedida por telefone para o Estágio pós-doutoral do au-
tor. 
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Todos esses livros eram atos políticos, e geraram eventos 

políticos, lançamentos, noite de autógrafos. [...] Acho que 

a L&PM teve, naquela época, um papel importante, mas 

nunca tivemos dinheiro. [...] ao mesmo tempo a gente fez 

o que achava que tinha que fazer. Ninguém estava ali que-

rendo entrar pra história. Era uma parte de uma geração 

que tentou se expressar de alguma forma e protestar, en-

fim, incomodar. A gente incomodou muito, tenho muito 

orgulho disso. Claro que teve outros, como o Ênio Silveira, 

o Fernando Gasparian,12 que foram caras que estavam nos 

centros maiores, Rio e São Paulo, que eram muito mais vi-

sados do que nós. Mas a gente também não estava pensan-

do em ser mais do que ninguém. A gente fez o que podia 

fazer, e o que achava que podia fazer.

Perguntado se a sua atuação como editor se transformou 

numa forma de atuação política, ele responde: 

Exatamente, exatamente. Acho que eu, pelo meu perfil, 

nunca pertenceria a um partido. Eu fiz parte dos movi-

mentos estudantis daquela época, a gente se alinhava a um, 

a outro, mas eu nunca tive essa vocação de ser o homem 

de partido, como se diz. Mas, por outro lado, eu sempre 

tive opinião sobre as coisas e quis me manifestar. A editora 

sempre foi uma expressão do que a gente achava. E acho 

que nesse caso foi muito mais eficiente, porque ela era isen-

ta, por ser uma instituição e não um partido, e teve muita 

12. Editores e proprietários das editoras Civilização Brasileira e da Paz e Ter-
ra, respectivamente.
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gente de todos os lados, todos os lados dos movimentos de 

resistência democrática, que era como a gente se referia na 

época. 

Seu balanço sobre a atuação da L&PM é positivo: 

Acho que a L&PM é a editora que sobrou daquela épo-

ca [no Brasil], ou seja, que não mudou o seu caráter e a 

sua personalidade. Nós somos uma evolução daquilo que 

a gente começou lá na década de 1970. Acho que a pró-

pria linha editorial da editora sempre foi coerente com um 

pensamento cultural democrático, de liberdade, de valores 

humanísticos, ela nunca se afastou disso. A gente nunca 

optou por questões comerciais em detrimento deste nosso 

caráter, desta nossa ideia de trabalho, e de vida também.

Fernando Mangarielo (Editora Alfa-Omega)13

Fernando Mangarielo, da Alfa-Omega, fala do seu projeto como 

editor: 

Eu queria fazer livros na área de Ciências Humanas e pu-

blicar o pensamento crítico. [...] Editar livros era uma ne-

cessidade minha, pessoal, porque era a maneira de eu sentir 

13. MANGARIELO, Fernando; Fernando Mangarielo: depoimento [15 
maio 2013]. Entrevistadores: Sandra Reimão, Flamarion Maués e João Elias 
Nery. São Paulo: 2013, gravação digital; MANGARIELO, Fernando; Fer-
nando Mangarielo: depoimento [19 de junho de 2013]. Entrevistadores: San-
dra Reimão, Flamarion Maués e João Elias Nery. São Paulo: 2013, gravação 
digital.
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o remuo da sociedade. Pá pum! Eu batia lá e voltava. [...] 

Então eu disse: não tenho espaço para publicar todo mun-

do, eu tenho que selecionar o pensamento crítico. 

E completa: “[...] Sim, havia tons vermelhos [nos títulos 

editados]. Eu queria uma editora crítica. Que contribuísse com 

ciência”. 

Ele fala da relação do seu trabalho com a militância políti-

ca: “[...] minha proximidade foi mais com o PCB, Partido Comu-

nista Brasileiro, do Prestes”. Mas faz questão de dizer que nunca 

teve militância em nenhum partido: 

Nunca tive uma militância. Nunca tive carteirinha de ne-

nhum partido. [...] A política partidária nunca me seduziu, 

nem me seduzirá. Falo peremptoriamente. Nunca tive uma 

atitude servil, puxa-saco. [...] Mas a editora apoiou causas. 

Apoiamos até hoje. Todas as correntes que tivessem obras 

não doutrinárias, mas denúncias, contribuições, críticas, 

nós publicamos. [...] Então, eu, como editor, acolhia todos.

Ao mesmo tempo, deixa claro o enquadramento de sua 

ação como editor: 

Digo para você, com todas as letras: um cara que desenvol-

via um pensamento teológico, eu vetava na hora. Eu veto. 

O pensamento irracionalista não entra comigo. Eu fecho as 

portas. Podem me acusar do que quiser, sectário, o que for. 

Mas não dá, não há espaço. 
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Mangarielo nunca desvincula sua ação editorial de seus 

princípios de vida: 

Uma vez veio uma senhora da aristocracia rural paulistana, 

que me ofereceu um livro para editar, era um livro de me-

mórias. E eu disse: senhora, eu não posso fazer o seu livro. 

É diferente do caminho que está aberto pela editora já há 

13, 14, 15 anos. Ela falou: mas eu pago. Eu disse: senhora, 

nós nunca fizemos livros pagos. [...] desculpe desapontá-la, 

mas eu não posso modificar isso. Tem a linha editorial. Fi-

delidade a princípios. E princípios não se negociam. 

Sua síntese: 

Nesses 40 anos de Alfa-Omega eu sonhei, me emocionei... 

Sonhei com tudo, mas nunca nada que eu não pudesse re-

alizar com a minha equipe, com os meus conhecimentos e 

com os meus recursos financeiros. Porque banqueiro bom, 

para mim, é banqueiro morto. Eu não gosto de banqueiros. 

Não tenho nenhuma simpatia. Eu não lido com o ápice da 

pirâmide social, porque no ápice estão os ricos. Eu lido com 

os motivados. [...] Mas a origem é você entender a luta de 

classes entre nós no Brasil e o papel inexistente, não é an-

ti-histórico, mas é a-histórico, do que é a editoração nesse 

país. Porque as editoras publicam os seus entes queridos. 

Independente do discurso, ninguém faz essa seleção. Eu 

passei a fazer e faço até hoje.
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As relações Brasil/Portugal 

e a formação da Comunidade 

Afro-Luso-Brasileira como solução 

para o problema da Guerra Colonial

TIAGO JOÃO JOSÉ ALVES

Introdução 

No contexto da Guerra Fria, no Brasil, o golpe civil-militar de 

1964 levou ao poder uma coalizão autoritária, conservadora e 

anticomunista que permaneceu no poder durante três décadas.1 

Em Portugal, o Golpe Militar de 1926 estabeleceu o Estado 

Novo com um modelo corporativista, nacionalista, autoritário, 

anticomunista e colonialista, influenciado pelo fascismo, que 

perdurou até 1974 (MARTINHO; PINTO, 2007, p. 11). Com 

respectivas dissonâncias, erguidos em contextos distintos, ambos 

regimes partilharam o autoritarismo e o anticomunismo. Angola 

e Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Prínci-

pe compuseram o eixo central do Império Colonial português,2 

1. Ver: REIS FILHO, Daniel. Ditadura e democracia no Brasil: do golpe de 
1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
2. Na Ásia, Portugal possuía as colônias Timor Português, Macau, Goa, Da-
mão e Diu.
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como colônias, foram marcadas pela opressão, exploração, de-

pendência, racismo e repressão. O Brasil, desde os governos de 

Jânio Quadros e João Goulart, buscou estreitar suas relações com 

a África.3 Com o Regime Militar de 1964, esse interesse foi man-

tido, o desafio foi conciliar as relações com o regime português, 

os nacionalistas africanos e a promoção dos interesses brasileiros 

na África.  

De um lado, o Estado Novo, tendo Oliveira Salazar como 

idealizar e executor, buscou atrair os governos brasileiros para tê-

-los como aliados na manutenção do colonialismo português na 

África. Seu sucessor, Marcello Caetano, apesar do discurso refor-

mista, deu continuidade à sua política (SOUTO, 2007). Sob o 

ideal de que sem colônias, Portugal pereceria, ambos valorizaram 

o colonialismo, promovendo a guerra colonial contra os naciona-

listas. Pode-se dizer que entre 1926 e 1974, o colonialismo foi a 

maior preocupação da política externa portuguesa (MARTINS, 

2008, p. 144-145). Do outro lado, os movimentos nacionalistas4 

africanos de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique granjearam 

o apoio brasileiro. O nacionalismo africano buscava varrer da 

3. Por meio da Política Externa Independente (PEI), o Brasil passou a sus-
tentar a política dos 3 D’s: desarmamento, descolonização e desenvolvimento, 
promovendo uma política mais autônoma e diversificada no campo das rela-
ções exteriores. Ver: JÚNIOR, Paulo Afonso Velasco; BUSSMANN, Fábio 
Santino. A Política Externa Independente e a Teoria da Autonomia. Revista 
Neiba. Argentina/Brasil. v. VI, n. 1, dezembro, 2017. 
4. São diversos os movimentos. Os principais, e os que tomaram o poder 
com a independência, são o Movimento Popular de Libertação de Angola 
(MPLA), a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e o Partido 
Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde (PAIGC).
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África o colonialismo.5 Pelo fato de ser uma ex-colônia portu-

guesa, o Brasil ficou no meio dessa disputa entre colonialistas e 

anticolonialistas. Como solução, o Estado brasileiro elaborou sua 

política externa, discuti-la é o meu objetivo. Também discuto as 

proposições de outros setores da sociedade civil, além da solução 

proposta pela diplomacia estadunidense. 

O traço da Política Externa do Brasil 

Durante o Regime Militar brasileiro, as Forças Armadas (FFAA) 

estiveram no centro decisório, contando com a participação de 

civis na condução do Estado. Os tecnocratas cuidaram da eco-

nomia, os magistrados conduziram os ministérios da Justiça e da 

Educação e os militares gerenciaram as áreas estratégicas – trans-

portes, energia e comunicação (NAPOLITANO, 2014, p. 73). 

O Ministério das Relações Exteriores6 (MRE) possuía ministros 

profissionais de carreira,7 porém, o Executivo, por meio da figu-

ra do presidente, foi o órgão que exerceu maior controle sobre 

5. Ver: MATEUS, Dalila Cabrita. A luta pela independência: a formação das 
elites fundadoras da FRELIMO, MPLA e PAIGC. Lisboa: Editorial Inqué-
rito, 1999.
6. Também denominado Itamaraty.
7. Juracy Magalhães (1966-1967) e Magalhães Pinto (1967-1969) foram os 
únicos ministros que não provinham de carreira profissional. O órgão que 
estabeleceu a missão de formar os diplomatas brasileiros foi o Instituto Rio 
Branco, criado em 1946. A criação do IRB proporcionou maior racionalização 
e burocratização para o MRE.
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o Itamaraty.8 As chancelarias mantiveram particularidades na 

intervenção no cenário internacional e na elaboração da política 

externa, com uma terminologia própria e múltiplos projetos de 

ação. Além de não ser homogênea, atravessou rupturas, inflexões 

e mudanças (MARTINS, 1975, p. 55). 

Sobre os ministros do Itamaraty e suas respectivas orien-

tações, Vasco Leitão da Cunha9 assumiu o Itamaraty e adotou 

uma política externa baseada na “fidelidade cultural e política ao 

sistema democrático ocidental.”10 A política externa do período 

ganhou o nome de Interdependência, por levar em consideração 

o papel do Brasil na “segurança coletiva” do hemisfério e da pre-

ferência ao relacionamento com os Estados Unidos da América 

(EUA).11 Juracy Magalhães,12 seu sucessor, manteve basicamente 

as mesmas diretivas de seu antecessor, adotando uma postura de 

8. As Constituições de 1946 e 1967 deram aos presidentes o poder de manter 
ou não relações com outros países, estabelecer tratados, atos internacionais e 
convenções.
9. Permaneceu como ministro do Itamaraty de 15 de abril de 1964 a 17 de 
Janeiro de 1966.
10. Mensagem ao Congresso Nacional, 27 de maio de 1965, p. 41. (Biblioteca 
da Presidência da República).
11. Na XIX Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ONU, Vasco Leitão 
da Cunha saiu em defesa da autodeterminação dos povos e se declarou contra 
os resquícios do colonialismo. Entretanto, tocou no assunto de uma maneira 
muito genérica, sem atacar diretamente o colonialismo português na África 
(Discurso do Ministro Vasco Leitão da Cuinha, XIX Sessão Ordinária da 
Assembleia Geral da ONU, Nova Iorque, 3 de dezembro de 1964. In: COR-
RÊA, Luiz Felipe de Seixas. O Brasil nas Nações Unidas, 1964-2011. Brasília: 
Fundação Alexandre de Gusmão, 2012).
12. Ministro do Itamaraty de 17 de janeiro de 1966 a 15 de março de 1967.
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compromisso com o Estado Novo na ONU. Certa altura, decla-

rou: 

Estamos principalmente interessados no desenvolvimento 

de uma cultura ocidental democrática na África e esta é a 

maneira pela qual vêm atuando há séculos os portugueses 

naquele continente.13  

Com José de Magalhães Pinto,14 o lema do MRE passou 

a ser a “Diplomacia da Prosperidade”. Traços da política externa 

anterior, como as concepções de bipolaridade, de segurança cole-

tiva, interdependência e ocidentalismo, foram diminuídos ou su-

primidos. A política externa girou em torno “de motivações eco-

nômicas, de maneira a assegurar a colaboração externa necessária 

à aceleração do [...] desenvolvimento.”15 Dispositivos instituídos 

durante o governo de Costa e Silva propiciaram as condições 

para o advento do chamado “Milagre Econômico”, consolidado 

no governo seguinte. Quanto à política externa, Mário Gibson 

Barboza,16 o novo ministro do Itamaraty, tratou de canalizar as 

elaborações e as diretrizes do MRE, condicionando-as às metas e 

planos do governo de transformar o Brasil numa potência media. 

13. O Globo, 8 de setembro de 1966, p. 8.
14. Ocupou o cargo de 15 de março de 1967 a 31 de agosto de 1969.
15. A Diplomacia da Prosperidade – Discurso proferido no Palácio do Ita-
maraty, 05 de abril de 1967, p. 195. (Biblioteca da Presidência da República).
16. Foi empossado no dia 31 de outubro de 1969 e permaneceu até o dia 15 
de março de 1974.
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Já as mudanças de seu sucessor, Azeredo da Silveira,17 foram de-

cisivas para que os novos rumos tomados pelo Brasil. À frente do 

MRE, Azeredo da Silveira: 1) Se aproximou de Araújo Castro 

e Ítalo Zappa, dois diplomatas que defendiam a renovação da 

forma de atuar do Itamaraty; 2) Centralizou em seu gabinete as 

diretrizes do MRE; 3) Rejuvenesceu postos do Itamaraty e co-

mandos de embaixadas; 4) Adotou um mecanismo que oxigenou 

a capacidade de elaboração da chancelaria, por meio da troca de 

opiniões entre o ministro e as embaixadas, indo além do inter-

câmbio informativo das correspondências (SPEKTOR, 2004, 

p. 218-220). Azeredo da Silveira também adotou uma postura 

mais nítida contra o colonialismo.

É possível pensar que de 1964 a 1974, diante da Guerra 

Colonial, os governos brasileiros mantiveram uma postura pas-

siva, na retaguarda e com equilíbrio para não desmanchar seus 

interesses na África nem prejudicar suas relações com os círculos 

oficiais portugueses. O que se desenhou como política externa 

foi o esforço de transformar o Brasil numa potência média, novos 

mercados para o capital nacional tornaram-se atrativos, o Conti-

nente africano foi um dos alvos dessa finalidade. 

Com Castello Branco na presidência da República, a guer-

ra, iniciada em 1961, já estava em curso. Como é bem discutido 

na literatura sobre o tema, os nacionalistas até procuraram uma 

mediação junto ao governo português, mas não tiveram êxito. 

Como contrapartida, o Estado Novo promoveu algumas refor-

17. Permaneceu no Itamaraty de 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979.
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mas sem conseguir, no entanto, uma mudança estrutural e con-

vincente.18 A guerra tornou-se inevitável... 

O governo Castello Branco formulou a primeira solução 

para o assunto, que acabou se tornando a principal política ex-

terna do Regime Militar. Sugeriu-se criar uma Comunidade 

Afro-Luso-Brasileira, reunindo Portugal, Brasil e as colônias 

africanas. Castello Branco lançou a ideia durante a cerimônia de 

diplomação dos finalistas do curso de diplomatas do Instituto 

Rio Branco. Seu discurso reiterou que o governo brasileiro con-

tinuaria comprometido com a política anticolonial por razões 

filosóficas, morais e pragmáticas19 e que essa política se mante-

ria como um instrumento para a preservação da paz, evitando as 

guerras de libertação. Como consequência, auxiliaria o desenvol-

vimento brasileiro, extinguindo os privilégios de exploração eco-

nômica de matérias-primas pelas metrópoles, o que colocava o 

país em desvantagem no mercado mundial. No discurso, Castello 

declarou:

18. Ver: CASTELO, Cláudia. “Novos Brasis” em África desenvolvimento e 
colonialismo português tardio. In: Varia Historia, Belo Horizonte, v. 30, n. 53, 
p. 507-532, maio/ago., 2014.
19. Vale lembrar que durante os governos de Jânio Quadros e João Goulart, o 
Ministério das Relações Exteriores do Brasil seguiu a Política Externa Inde-
pendente, que tinha como prerrogativas a defesa dos 3 D’s: “Desenvolvimento, 
Desarmamento e Descolonização”. O Estado brasileiro pretendia melhorar 
seu relacionamento com a África, a Ásia, a América Latina e os países socialis-
tas, além disso, estender suas relações comerciais. Para saber mais, ver: CER-
VO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. 
Brasília: Editora UnB, 2012; PINHEIRO, Letícia. Política Externa Brasileira 
(1889-2002). Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 
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Entretanto, nossa política anticolonial se defronta com 

o problema dos laços afetivos e políticos que nos unem a 

Portugal. Talvez a solução residisse na formação gradual de 

uma comunidade Afro-Luso-Brasileira, em que a presença 

brasileira fortificasse economicamente o sistema. Qualquer 

política realista de descolonização não pode desconhecer, 

nem o problema específico de Portugal, nem os perigos de 

um desengajamento prematuro do Ocidente.20 

Penso que a proposta foi uma forma conveniente para 
manter boas relações com o governo português, não depreciar 
as relações com os movimentos nacionalistas e ainda alargar os 
interesses econômicos e comerciais do Brasil na África. Castello 
Branco não exigiu o fim da guerra, nem apoiou diretamente a 
independência completa da África, propôs como mediação a li-
derança portuguesa, mas com abertura para a presença comercial 
brasileira. Foi uma saída para a preservação das relações triangu-
lares entre Brasil, África e Portugal, dando enfoque nas relações 
luso-brasileiras. Ao lado do discurso retórico, de condenação do 
colonialismo, Portugal seguiria no controle de Angola e de Mo-
çambique, pois a proposta não previa suas independências. Ade-
mais, o projeto procurava manter a África Austral nos marcos 
anticomunista, cristão, branco e capitalista. 

20. BRASIL. Discurso de Castello Branco na solenidade de entrega de diplo-
mas aos alunos que concluíram o curso especial do concurso de provas para 
a carreira de diplomata, Biblioteca da Presidência da República, 31 de julho de 
1964, p.113, 114. 
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O pronunciamento de Castello Branco causou um efeito 
negativo nos círculos portugueses por causa da inclusão do termo 
“afro” no projeto da Comunidade. A preocupação foi suscitada 
porque Leopold Senghor, durante sua passagem pelo Brasil, usou 
a mesma expressão. No documento do Gabinete dos Negócios 
Políticos, a diplomacia portuguesa refletiu sobre o uso dessa ter-
minação, concluindo que o adjetivo “afro” poderia se justapor à 
designação “luso-brasileira”. O documento apontou: Primeiro 
que outros países africanos poderiam ser incorporados à Comu-
nidade (Gabão, Chade, Senegal etc.), o que fugia do interesse de 
Portugal; Segundo que o termo causava embaraço porque afron-
tava o conceito de “territórios ultramarinos”, considerando que 
não era necessário porque naturalmente faziam parte de Portu-
gal, alegando ainda que se o Brasil reconhecia Angola e Moçam-
bique como possessões portuguesas, o uso do termo “afro” deve-
ria ser excluído.21 

O jornal Washington Post publicou uma matéria afirmando 

que a proposta portuguesa propunha o intercâmbio de unidades 

militares e o intercâmbio de portos livres entre Portugal e suas 

colônias, de um lado, Portugal e Brasil, do outro, com o intuito de 

comercializar alguns produtos, sobretudo café e cacau.22 

21. PORTUGAL. ANTT: Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direcção 
Geral dos Negócios Políticos e da Administração Interna, Proc. 922, Circular 
UL 87, CONFIDENCIAL, Lisboa, 12 de outubro de 1964.
22. BRASIL. DAS/DEOc/DAf/DI/920.(42) (88) 811.(42)(88) 
602.77(88), Confidencial, 17 de agosto de 1965.
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Depois de 1965, o termo “afro” caiu em desuso nos debates 

que faziam menção à Comunidade. Isso não significa que o go-

verno brasileiro tenha abandonado seus interesses na África, mas 

ficou claro que transbordar os interesses do Estado português 

estremeceria as relações com o país, ou seja, era necessário ter o 

aval do Estado Novo. Simbolicamente, a exigência de exclusão 

do termo “afro” foi assumida pelo governo brasileiro quando foi 

aprovado o dia da Comunidade Luso-Brasileira, em 22 de abril 

de 1967.23 Os governos e os legislativos dos dois países forma-

lizaram a criação da data, excluindo o termo “afro”. Na opinião 

de Américo Thomaz a criação da data significou um importante 

passo para todos que querem “construir, expandir e fortalecer” 

essa Comunidade. Costa e Silva declarou que a Comunidade 

Luso-Brasileira estava “impelida por objetivos de paz, de convi-

vência leal e de colaboração construtiva.”24 Ainda afirmou que os 

portugueses, quando estiveram no Brasil, não foram simples co-

lonizadores, foram os fundadores de uma nação, por isso, Brasil e 

Portugal formavam “um só povo em sangue e espírito.”25 

Em Portugal, o decreto-lei que sancionou o dia 22 de abril 

como o Dia da Comunidade Luso-Brasileira estabeleceu alguns 

encaminhamentos a serem tomados: nos dias 22 de abril deve-

riam acontecer comemorações com premiações, conferências, 

23. A proposição da data comemorativa foi feita pelo deputado federal Daso 
Coimbra (PSD), sob o projeto n. 2.244/1964.
24. Diário de Lisboa, 22 de abril de 1967.
25. BRASIL. Departamento Cultural e de Informações, Boletim Informati-
vo, Divisão de Informação, n. 74, 24 de abril de 1967.
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manifestações cívicas e culturais; Em Portugal as comemorações 

ficariam a cargo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do 

Ultramar e da Educação nacional; No Brasil e nas colônias afri-

canas, as Embaixadas de Portugal e serviços oficiais, juntamente 

com instituições das “mesmas comunidades”, organizariam as fes-

tividades.26 

Diversos políticos, intelectuais, diplomatas e jornalistas 

endossaram os benefícios da criação de uma Comunidade Lu-

so-Brasileira. Tornou-se consenso, nos meios próximos do go-

verno português, que era a melhor solução para a valorização 

das relações do Brasil/Portugal e da entrada comercial brasileira 

nas colônias. As autoridades preferiram deixar oculto o tema do 

colonialismo, tratando-o como um assunto português, tendo na 

Comunidade um projeto político, cultural e econômico para selar 

a união Brasil/Portugal. Sobre colonialismo, a diplomacia brasi-

leira estabeleceu como princípio que era imprescindível para Por-

tugal, devido suas condições geográficas, econômicas e sociais, a 

manutenção de seus territórios para preservar a estabilidade e 

a sobrevivência do país. Em 1967, a Comissão de Planejamen-

to Político do Itamaraty elaborou um anteprojeto de resolução 

sobre as relações Brasil/Portugal que esboçava esse roteiro da 

diplomacia brasileira. O documento reconhecia que o domínio 

ultramarino português era uma aspiração nacional, um ponto 

26. Diário de Lisboa, 22 de abril de 1967.
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unânime entre os salazaristas e os antissalazaristas, restando às 

correntes comunistas a discórdia.27 

José Garrido Torres, presidente do Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e Social (BNDES), explanou o que 

pensava sobre a Comunidade. Para ele, os laços culturais com 

Portugal e África não bastavam, era preciso avançar nos pontos 

políticos e econômicos. A África poderia fornecer matérias-pri-

mas para a produção de manufaturados no Brasil, que seriam 

reexportados para a África e Portugal. Em sua opinião, as eco-

nomias não complementares brasileiras e portuguesas afetaram 

essas relações, por sua vez, a africana competia com o Brasil 

nas exportações para Portugal. Porém, esse panorama podia ser 

modificado, pois o Brasil havia se industrializado e o comércio 

poderia ter expansão. Para ele, o fator político tinha se tornado 

o maior propulsor do desenvolvimento da Comunidade, o Bra-

sil tinha crescido e não podia tolerar barreiras no outro lado do 

Atlântico Sul. Concluiu que a criação da Comunidade contribui-

ria com a contenção do avanço comunista.28 

Para Carlos Alberto Rodrigues, assessor do governador 

Ademar de Barros, diretor e editor da revista Ecos de Portugal, 
uma difusora dos assuntos luso-brasileiros, as autoridades esta-

27. BRASIL. Ministério das Relações Exteriores, Comissão de Planejamento 
Político. Relações do Brasil com Portugal, Secreto, 10 de agosto de 1967.
28. BRASIL. ARA:BR:PJdeVOS:me. Limited Official Use, Department of 
State, Memorandum of Conversation, Formation of a Luso-Brazilian Com-
monwealth, 15 de março de 1966 (Brown Digital Repository/Universidade 
Estadual de Maringá).
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vam adiando a criação da Comunidade. Para ele, sua efetivação 

representaria para o Brasil a ampliação dos mercados europeus, 

asiáticos e africanos, expandindo, principalmente, a venda de seus 

manufaturados na África. Para avançar, Rodrigues sugeriu criar 

um Mercado Luso-Brasileiro, semelhante ao Mercado Comum 

Europeu.29 

Boulitreau Fragoso, embaixador brasileiro em Lisboa, de-

clarou que em Angola e Moçambique, o Brasil teria “compradores 

potenciais para nossos produtos têxteis, maquinaria, aparelhos 

cirúrgicos, tornos, tratores, jipes, medicamentos e outros produ-

tos.”30 

O deputado Anísio Rocha afirmou que a parceria luso-

-brasileira incrementaria a colocação dos produtos industriais 

brasileiros na África. Mas Rocha não aceitava a indiferença do 

Brasil com a propagação do comunismo na África negra, o que 

para ele, poderia pôr em risco a segurança das Américas. Por isso, 

o governo brasileiro deveria traduzir em fatos a Comunidade lu-

so-brasileira.31 

O governador-geral de Moçambique, Rebelo de Souza, 

proclamou-se como um pragmatista na construção da Comuni-

dade, reforçando a importância de englobar os territórios dos três 

Continentes. Em sua opinião, era preciso abandonar a ideia de 

“paizinho lusitano e do filho jovem e rico brasileiro”. Pelo contrá-

29. Ecos de Portugal, dezembro de 1965, n. 36.
30. Correio da Manhã, 17 de agosto de 1965.
31. O Globo, 26 de outubro de 1965.
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rio, deveria se promover a unidade de pensamento, de interesse 

e de prosperidade para todos que falavam o idioma português.32 

Em 1969, um telegrama da Embaixada de do Brasil em 

Lisboa levantou a hipótese de que o Estado Novo português 

exporia sugestões palpáveis para o aprofundamento das rela-

ções luso-brasileiras com a formação de consórcios econômicos 

binacionais e na institucionalização da Comunidade Luso-Bra-

sileira.33 No mesmo ano, Luis Arrobas Martins, secretário de 

Finanças de São Paulo, participou de uma delegação comercial 

que para Moçambique. A delegação visitou fábricas, bancos, so-

ciedades comerciais, industriais, intelectuais, participou de co-

quetéis e visitou pontos históricos. Segundo telegrama destinado 

ao Departamento de Estado dos EUA, nenhum acordo havia 

sido firmado, nenhum novo produto foi introduzido e nenhum 

capital foi investido, foi apenas uma viagem de passeio. A única 

proposta apresentada durante a visita do secretário foi que Brasil, 

Portugal e as “províncias africanas”, a África do Sul e a Rodésia 

do Sul, formassem um mercado comum. Essa, eventualmen-

te, se tornaria uma comunidade lusitana, mas que agregaria os 

32. BRASIL. Consulado Geral dos Estados Unidos do Brasil DEOc/
DCInt/431.1 (88) 542.6(88) Para a Secretaria de Estado das Relações Exte-
riores, do Consulado Geral em Lourenço Marques, Confidencial, 4 de março 
de 1969.
33. BRASIL. Secretaria de Estado das Relações Exteriores, DEOc/920(42)
(88) Da Embaixada em Lisboa, Relações Luso-Brasileiras, Secreto, 27 de ju-
nho de 1969.
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países da região.34 Vale citar que o Estado Novo, ao reconhecer 

como insuficiente a política promovida pelos EUA de combate 

ao anticomunismo, juntamente com a Rodésia e com a África do 

Sul, planejou um exercício para frear o avanço dos movimentos 

nacionalistas. Intitulado como ALCORA, tinha como pilares o 

anticomunismo, a defesa da presença e da hegemonia branca na 

região que circunda o Sul da África e o combate às guerrilhas.35

Em 1972, Marcello Caetano afirmou que a Comunidade 

havia saído da “fase retórica” para uma “fase de realizações.”36 No 

ano seguinte, durante a passagem de Médici por Lisboa, junta-

mente com Américo Thomaz, os dois assinaram um comunicado 

que reforçava a fraternal amizade e as relações especiais entre os 

respectivos países. Reafirmaram também a fidelidade ao Tratado 

de Amizade e Consulta de 195337 e reforçaram o desejo de con-

solidar os princípios da comunidade luso-brasileira. Rui Patrício 

34. BRASIL. From AMCONSUL, Lourenço Marques to Department of 
State. Improving Luso-Brazilian Relations – São Paulo Junket to Mozam-
bique, 12 de agosto de 1969 (Brown Digital Repository/Universidade Estad-
ual de Maringá). 
35. Ver: AFONSO, Aniceto; GOMES, Carlos de Matos. Alcora – O acordo 
secreto do colonialismo: Portugal, África do Sul e Rodésia na última fase da 
guerra colonial. Lisboa: Editora Divina Comédia, 2013.
36. O Globo, 27 de agosto de 1972.
37. Firmado entre os governos de Getúlio Vargas e de Oliveira Salazar, em 
16 de novembro de 1953, o Tratado foi um marco nas relações bilaterais. Ele 
pressupunha que todos os assuntos, americanos ou ibéricos, precisavam obri-
gatoriamente passar pelas decisões de Rio de Janeiro e Lisboa. Para saber mais, 
ver: MACHADO DOS SANTOS, Luiz Cláudio. As relações Brasil-Portugal: 
do tratado de amizade e consulta ao processo de descolonização lusa na África 
(1953-1975). 2011. 333 f. Tese (Doutorado em História). Universidade de 
Brasília, Brasília, DF, 2011.
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se comprometeu em facilitar a pesquisa e a exploração de petró-

leo pela Petrobras em Angola.38

Mesmo às vésperas da Revolução dos Cravos, políticos 

brasileiros insistiam na consolidação da Comunidade Luso-Bra-

sileira. O senador Danton Jobim, no dia 22 de abril de 1974, dis-

cursou salientando que a Comunidade podia se converter numa 

ferramenta eficaz para dar ao Brasil projeção pluricontinental. 

Para o parlamentar, “só dentro da Comunidade Luso-Brasileira, 

como efetivo e ativo membro desse organismo”, o Brasil conquis-

taria autoridade e qualidade para atuar na África. 

Houve certo consenso de que a Comunidade Luso-Brasi-

leira foi exitosa e ganhou contornos reais. Seu escopo abrangeu 

acordos de cooperação, trocas, visitas, atuando nos campos polí-

tico, cultural, científico, econômico, técnico e comercial. A Con-

venção Sobre Igualdade de Direitos e Deveres, entre brasileiros e 

portugueses, foi um dos alicerces que a fortaleceu, além da ratifi-

cação do Tratado de Amizade e Consulta. Mesmo assim, houve 

críticas: concluiu-se que faltou empenho na sua edificação, o que 

teria trazido melhores resultados. Já a proposta que pretendia 

criar uma zona de livre comércio não se consagrou, apesar dos 

dois países terem estudado o assunto. Uma das justificativas foi o 

compromisso do Brasil com a Associação Latino-Americana de 

Livre Comércio (ALALC).39  

38. O Estado de S. Paulo, 19 de maio de 1973.
39. Folha de S. Paulo, 19 de maio de 1973.
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É curioso que a diplomacia portuguesa, ao endereçar um 

documento secreto ao presidente do Conselho, fez algumas 

considerações que também alertavam para as insuficiências da 

Comunidade. O documento afirma que não haviam sido deli-

mitados seu âmbito e o escopo, que não se procurou estabelecer 

sua estruturação interna, nem seus propósitos no plano interna-

cional. Que o próprio termo “comunidade luso-brasileira” tinha 

se revestido num conteúdo político e sentimental estritamente 

vocabular.40 

Outras soluções... 

Ademais da criação da Comunidade Luso-Brasileira, houve ou-

tras propostas, como parte do esforço brasileiro em apresentar 

uma solução para as relações Brasil/Portugal e o tema do colo-

nialismo. 

Uma delas pretendia reunir Brasil, Portugal, Angola, Cabo 

Verde, Damão, Diu, Goa, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, 

São Tomé e Príncipe e Timor, denominada de Organização 

Mundial das Nações Lusas (OMNL). Como objetivo, pretendia 

“manter, prestigiar e desenvolver a cultura e a tradição lusas, a paz 

e a segurança e as relações entre si e as Nações em Geral”.41 O es-

tatuto da Organização reuniu Azor Joel da Silva, secretário geral, 

40. PORTUGAL. PEA Ministério dos Negócios Estrangeiros. Apontamen-
to. Informação para sua excelência o senhor Presidente do Conselho, Secreto, 
Lisboa, 22 de junho de 1969.
41. Estatutos Sociais, Organização Mundial das Nações Lusas.
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Névio Barbosa, chefe do departamento financeiro, e João Batis-

ta Gervino, chefe do departamento de relações públicas gerais. 

A diplomacia portuguesa avaliou essa Organização, analisando 

um de seus principais articuladores. Aliás, foi típico esse tipo de 

procedimento adotado pelo Estado Novo para avaliar se grupos 

e indivíduos eram “amigos” ou “inimigos” de Portugal.42 O consu-

lado de Portugal em São Paulo ficou incumbido de averiguar os 

objetivos e interesses da OMNL. O informe relatou que Azor 

Joel da Silva tomou a iniciativa de organizar a entidade, sendo 

visto pelo consulado como “um jovem de côr que deseja agitar 

ideias e inciativas com vista a congregar os seus irmãos de côr, 

sem intuitos de reivindicação, mas apenas de promoção social”. O 

informe conclui que Azor não estava alcançando suas metas, pois 

“seus irmãos” não estavam colaborando como o esperado. Azor 

Joel convidou diversas “personalidades” para que ingressassem na 

OMNL, incluindo o ex-senador Padre Calazans, de quem Azor 

havia sido secretário. A embaixada no Rio de Janeiro interveio 

junto às pessoas procuradas pela Organização para que não cor-

respondessem ao apelo. O auditório da Fundação Casper Líbero 

havia sido escolhido para a realização da sessão inaugural da Or-

ganização, mas o consulado de São Paulo procurou os diretores 

42. Para saber mais sobre a atuação do lobby português, ver: MACHADO 
DOS SANTOS, Luiz Cláudio. As relações Brasil-Portugal: do tratado de ami-
zade e consulta ao processo de descolonização lusa na África (1953-1975). 
2011. 333 f. Tese (Doutorado em História). Universidade de Brasília, Brasília, 
DF, 2011.
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da fundação para que não fosse cedido o espaço.43 Joaquim da Sil-

va Cunha, ministro do Ultramar, repudiou a criação da OMNL, 

solicitando o envio da informação para Angola. Abaixo sua opi-

nião sobre o caso:

A iniciativa parece integrar-se em certa concepção da co-

munidade luso-brasileira em que a chefia pertenceria ao 

Brasil e de que fariam parte, pé de igualdade, Portugal Me-

trópole e as Províncias Ultramarinas. 

Esta concepção é evidentemente inaceitável, não con-

vindo, por isso, dar qualquer apoio à organização agora 

constituída (PORTUGAL, 1967). 

A outra proposta foi formalizada numa mensagem dirigi-

da ao Primeiro Festival Cultural Pan Africano, realizado na Ar-

gélia, em 1969. Entre os signatários da proposta estavam Caeta-

no Veloso, Gilberto Gil, Oscar Niemeyer, Glauber Rocha, Paulo 

Silveira, Odete Lara, Amílcar Alencastro, Jorge Amado, entre 

outros. A ideia era formar uma espécie de Commonwealth (afri-

cana-portuguesa-brasileira), associando livre e voluntariamente 

Angola, Guiné-Bissau e Moçambique como nações independen-

tes.44 

43. PORTUGAL. PEA Embaixada de Portugal Procº 4, 12/67, n. 900. Or-
ganização Mundial das Nações Lusas, Rio de Janeiro, 26 de maio de 1967.
44. Tribuna da Imprensa, 30 de julho de 1969; Diário de Notícias, 30 de julho 
de 1969.
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O Brasil como mediador 

Por fim, outra política foi apresentar o Brasil como “mediador” 

do problema colonial. A diplomacia estadunidense ansiava esse 

envolvimento para intermediar suas próprias relações com Por-

tugal. Em encontro entre Pio Correia, secretário geral do MRE, 

Vasco Leitão da Cunha, embaixador do Brasil nos EUA, e Joseph 

Palmer, 2º assistente da Secretaria de Estado para Relações Afri-

canas, Correia disse que pretendia dar ao Brasil um papel mais 

ativo nas relações internacionais, incluindo a África como cená-

rio. Disse que também buscava estabelecer melhores relações 

econômicas com a Rodésia do Sul e com a África do Sul. Palmer 

respondeu que a política dos EUA concordava com a autodeter-

minação das colônias africanas. Palmer sugeriu que Pio Correia 

discutisse com os portugueses, encorajando-os a promoverem 

maiores medidas de autogoverno na África Portuguesa visando 

uma eventual autodeterminação. 

Em conversa realizada entre o embaixador dos EUA em 

Portugal, William Tapley Bennett Jr.,45 e Juracy Magalhães, Ben-

nett expôs as apreensões dos EUA. Magalhães afirmou conhecer 

o interesse que os portugueses tinham em usar a íntima afinidade 

com os brasileiros como meio para averiguar as intenções esta-

dunidenses. O chanceler relatou que os portugueses possuíam 

ressentimentos a respeito da política dos EUA na África, já que 

45. Atuou como Embaixador entre 1966 e 1969. Durante a guerra civil na 
República Dominicana, foi embaixador dos EUA naquele país.



81

essas ações teriam afetado os interesses lusitanos. Lamentaram 

que quando ajudaram os EUA com o fornecimento da base de 

Açores, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, os EUA 

continuaram usando a base e Portugal nunca cobrou aluguel. Por 

outro lado, os EUA falharam ao atenderem os interesses portu-

gueses e erraram nas diretrizes políticas voltadas à África. Sala-

zar se queixava que os EUA produziam política para a África sob 

a batuta de “professores” que não eram realistas e não possuíam 

conhecimento prático sobre o Continente e os africanos.46 

Franco Nogueira, assim como Salazar, criticou os estadu-

nidenses, dizendo que em reunião com o presidente Kennedy, 

ele teria feito uma autocrítica, reconhecendo que os EUA “erra-

ram” na África. Nogueira esperava mudanças na política dos es-

tadunidenses em prol de Portugal. Ao Brasil caberia o papel de 

intermediário para Portugal barganhar posições dos EUA. Jura-

cy Magalhães, na mesma conversa, garantiu que os portugueses 

conseguiram manter a paz e a estabilidade em seus territórios 

na África, por causa da política multirracial. Para convencer os 

EUA, Magalhães afirmou que os estadunidenses não percebiam 

o valor de Portugal na comunidade do Atlântico. O embaixador 

dos EUA respondeu, reconhecendo as diferenças entre os EUA e 

Portugal, salientando que a nação de Salazar não compreendia as 

novas realidades na África e as variadas pressões oriundas de ór-

gãos internacionais. Que o tema da independência africana foi um 

46. Salazar se achava mais informado, mesmo sem nunca ter pisado nas co-
lônias africanas.
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fato novo, mas presente. O governo dos EUA localizou o Brasil 

na mesma situação, afirmando que países de tradição democráti-

ca não poderiam negar ou se opor ao direito de autodetermina-

ção. Ao responder as críticas de Salazar, os EUA reconheceram 

que os portugueses possuíam melhor e maior experiência que os 

americanos nos territórios africanos. Argumentou que todas as 

decisões dos EUA tinham sido honrosas e que pretendiam con-

vergir com as ambições portuguesas em longo prazo. O embai-

xador garantiu que os EUA reconheciam que passavam por um 

duplo “vexame,” sempre no afã de acertar e agradar os dois lados 

[colonialistas e anticolonialistas]. Contudo, jamais poderiam ser 

comparados com a União Soviética, pois não almejavam estabe-

lecer um empreendimento comercial ou de outra natureza nes-

ses territórios “naturais” dos portugueses, como chegou a pensar 

Franco Nogueira. Em resumo, a política dos EUA nesse período 

não pretendia forçar uma independência dos territórios portu-

gueses, na verdade, até concordavam com uma “Commonwealth” 

lusitana.47 Quanto ao Brasil, depositavam expectativa de que o 

país pudesse contribuir com a solução do problema colonial. 

Gibson Barboza, em seu livro, escreveu que no período 

que foi ministro do MRE, de 1969 a 1974, existiam duas alter-

nativas: 1) romper as relações com Portugal, o que exigiria um 

47. BRASIL. Conversation with Brazilian Foreign Minister, H.E. Juracy 
Magalhães, September 9, 1966. Number A-74, Secret, Department of State, 
AmEmbassy Lisbon. Opening The Archives: Documenting U.S.-Brazil Rela-
tions, 1960s-80s, Brown Digital Repository/Universidade Estadual de Mar-
ingá.
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enfrentamento direto contra o Estado Novo, conforme exigên-

cia das forças políticas africanas “mais extremadas”; 2) se alinhar 

com os interesses colonialistas, garantindo vantagens passagei-

ras, pois, o desfecho da independência anularia isso e, para piorar, 

agravariam as relações amistosas e promissoras com a África ne-

gra. Barboza negou as duas vertentes, por considerá-las drásticas, 

simples, fáceis e que comprometeriam seriamente o Brasil. A so-

lução adotada, validando as relações com os dois lados da guerra, 

foi incluir o país no esforço “mediador”. Mesmo sem a solicitação 

portuguesa, segundo ele, essa foi a política encontrada para alcan-

çar uma solução “pacífica, ordenada e mutuamente consentida do 

problema.” (BARBOZA,  1992, p. 255). Porém, no jornal Luta 
Democrática, a notícia de que Gibson teria declarado em Abidjan 

a mediação entre a África e Portugal, visando, eventualmente, a 

independência dos territórios, foi desmentida. Segundo o jornal, 

o próprio Itamaraty publicou uma nota oficial desmentindo. Na 

verdade, indagado sobre esse caso, Gibson declarou: 

Mediação não se oferece. É solicitada pelas duas partes a 

um terceiro país, o qual, nesse caso, decide exercê-la ou não. 

O Brasil é amigo de Portugal e é amigo da África. Nosso 

desejo é de que o problema seja encaminhado pacificamen-

te, através da amizade e do diálogo48  

48. Luta Democrática, 2 de novembro de 1972.



84

Sondagem pode ser um subterfúgio presente nas relações 

internacionais. Gibson afirmou que a orientação geral pretendia 

pôr o Brasil como “mediador”. Entretanto, na altura dos acon-

tecimentos, é provável que apesar de ser uma das ambições da 

diplomacia brasileira, era preciso testar se essa política tinha am-

paro e viabilidade. As declarações, discursos, reuniões e encon-

tros tratam de fazer essa exploração. Afinal, a vontade política 

possui distância da realidade. Embora Marcello Caetano49 tenha 

sinalizado, em 1972, que “as portas de Portugal, metropolitano e 

de Ultramar” estavam abertas ao Brasil,50 ele criticou a interven-

ção do Brasil como “mediador”. Disse, em entrevista a Alves Pi-

nheiro,51 que não aceitaria “a mediação do Brasil para solucionar 

os problemas das Províncias Ultramarinas de Angola, Guiné e 

Moçambique”. Na ocasião, salientou o valor das relações especiais 

entre Brasil e Portugal, mas reforçou que a política interna de seu 

país cabia somente aos portugueses.52 

Em 1974, após a Revolução dos Cravos, a Organização da 

Unidade Africana (OUA) solicitou que o Brasil fizesse a media-

49. Marcello Caetano foi o sucessor de Oliveira Salazar, como Presidente do 
Conselho de Ministros, assumindo o cargo no ano de 1968. Caetano possuía 
formação em Direito, foi Ministro das Colônias (1944-1947), presidente da 
Câmara Corporativa (1950-1955) e ministro da Presidência (1955-1958). 
Para saber mais, ver: SOUTO, Amélia Neves de. Caetano e o ocaso do ‘impé-
rio’: administração e guerra colonial em Moçambique durante o Marcelismo 
(1968-1974). Porto: Edições Afrontamento, 2007.
50. O Globo, 27 de agosto de 1972.
51. Jornalista do jornal O Globo, apoiou o colonialismo e do Estado Novo 
português.
52. O Globo, 28 de dezembro de 1973.
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ção junto ao novo governo português para que intercedesse a fa-

vor das independências de Angola, Moçambique e de Guiné-Bis-

sau.53 O Jornal de Brasília afirmou que os africanos reconheciam 

no Brasil três fatores importantes: 1) Que o país se encontrava 

num estágio cultural, político e econômico capaz de promover 

uma ação diplomática de nível mundial; 2) Que o Brasil se man-

teve isento na questão africana, quando parecia pender a favor do 

colonialismo; 3) Que a África prefere o Brasil a qualquer outra 

potência global para se associar política e economicamente.54 Na 

rolagem dessas negociações, cogitou-se, até mesmo, o reatamento 

da criação de uma Comunidade Afro-Luso-Brasileira. António 

de Spínola,55 enviou telegrama a Geisel, dizendo que a adesão 

portuguesa ao princípio da autodeterminação permitiria que as 

“novas nações da língua portuguesa” se juntassem ao Brasil e Por-

tugal numa ampla comunidade internacional.56 

53. O Estado de S. Paulo, 5 de junho de 1974.
54. Jornal de Brasília, 5 de junho de 1974.
55. Foi um militar e político português, chefiou a ocupação militar em Guiné-
-Bissau, após a Revolução dos Cravos, tornou-se presidente da República. A 
publicação de seu livro Portugal e o Futuro, em fevereiro de 1974, trouxe como 
proposta a concessão de autonomia às colônias africanas dentro do espírito 
da portugalidade, do mundo que fala português. Sua proposta foi uma espé-
cie de Commonwealth à portuguesa. O chefe de Estado seria o presidente da 
República portuguesa e os Estados africanos seriam independentes com seus 
governos próprios e eleitos. Ver: SPÍNOLA, Antônio de. Portugal e o Futuro. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1974.
56. Jornal de Brasília, 3 de setembro de 1975.
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A Revolução dos Cravos e o desfecho final

O 25 de Abril foi um ato revolucionário, uma revolução, fez parte 

do contexto da Guerra Fria, da descolonização promovida inter-

nacionalmente e da recessão mundial dos anos 1970. Em Portugal 

houve mobilização dos trabalhadores e estudantes clamando por 

direitos, o que se somou à insatisfação da oficialidade intermedi-

ária das MFA com os rumos da guerra na África (CABREIRA, 

2019). No dia 27 de abril, o governo brasileiro foi notificado por 

telex da embaixada portuguesa sobre a instauração da Junta de 

Salvação Nacional ( JSN), estabelecida pela Revolução dos Cra-

vos. No mesmo dia, o encarregado de Negócios da embaixada do 

Brasil em Lisboa, Antonio Fantinato Neto, entregou a respos-

ta brasileira a Freitas Cruz, chefe do Departamento Político do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, comunicando a decisão 

oficial. Em nota do MRE, o Brasil se tornava a primeira nação 

a reconhecer o novo regime português.57 Esse reconhecimento 

não representou concordância pragmática do Brasil com o go-

verno estabelecido pós-25 de Abril. Ele pode ser explicado pelo 

interesse pragmático de se aproximar da África, percebendo que 

qualquer cisão com o novo regime poderia afetar essa estratégia. 

Há também outro aspecto, as relações históricas com Portugal, e 

com o povo português (dos dois lados do Atlântico), endossaram 

essa tomada de decisão. 

57. Correio Brasiliense, 28 de abril de 1974.
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Para concretizar a queda da ditadura e a construção da de-

mocracia, os Capitães de abril construíram um programa básico 

com três D’s como princípios norteadores: descolonizar, desen-

volver e democratizar. Com toda a viscidez do regime e suas al-

ternâncias (houve 6 governos provisórios), entre julho de 1974 

e novembro de 1975 as independências de Guiné-Bissau, Cabo 

Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola foram reco-

nhecidas. 

A postura geral encontrada pelo governo brasileiro foi a de 

não se intrometer no tema da guerra, considerado um assunto 

soberano e interno português. Nem os movimentos nacionalis-

tas nem o Estado Novo solicitaram auxílio intercessor do Brasil 

nessa questão, as organizações africanas pediram o apoio brasi-

leiro na luta pela independência, o que é diferente de solicitar 

um papel “mediador”. Lisboa mantinha negociações diretas com 

os nacionalistas, politicamente não representava vantagem parti-

lhar, ou até perder, o seu protagonismo em África para Brasília. 

Pelo lado brasileiro, as dúvidas sobre o desencadear do processo 

revolucionário português fizeram com que o governo brasileiro 

tivesse cautela e esperasse seu resultado final. Por isso, a orien-

tação oficial do Itamaraty foi de não participar nas negociações, 

enquanto as duas partes não solicitassem essa colaboração. O 

chanceler Azeredo da Silveira preferiu “esperar pra ver.” (AMA-

RAL, 2009, p. 55-77). 
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Conclusões

Portanto, a orientação geral da diplomacia brasileira foi a de 

manter, no plano bilateral, a manutenção e o estreitamento de 

vínculos especiais com Portugal, principalmente no foro cultu-

ral, e internacionalmente conservar a tradição anticolonialista. 

Quatro alternativas foram discutidas na diplomacia brasileira: 

1) defender o colonialismo lusitano; 2) apoiá-lo indiretamente; 

3) incentivar a autonomia irrestrita das colônias; 4) propor uma 

solução intermediária, visando um regime de autonomia parcial, 

fosse luso-africano ou luso-afro-brasileiro.58 A quarta opção 

foi escolhida pelo Itamaraty, com o acréscimo de não se envol-

ver num assunto lusitano e de aguardar o desenlaçar dos acon-

tecimentos. Ainda que seja um exemplo, o pronunciamento do 

deputado federal Burlamarqui de Miranda ilustra a solução que 

foi hegemônica nas fileiras governistas e pró-salazaristas para o 

problema colonial. Para Burlamarqui, como o Brasil não devia 

intervir, deveria aguardar o exato momento de emancipação das 

colônias. Somente quando as condições estivessem maduras, 

Portugal, “com a sabedoria que lhe é peculiar”, certamente encon-

traria um segundo D. Pedro, capaz de proclamar a emancipação 

sem lutas ou derramamento de sangue de seus territórios.59 Na 

prática, foi a escolha do governo brasileiro. Com o desfecho, o 

Brasil, de imediato, reconheceu as independências africanas, ig-

58. BRASIL. Ministério das Relações Exteriores, Comissão de Planejamento 
Político. Relações do Brasil com Portugal, Secreto, 10 de agosto de 1967.
59. Diário do Congresso Nacional, n. 155, 21 de outubro de 1965.
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norando o cariz comunista de algumas delas. O interesse comer-

cial influenciou a tomada da decisão do governo brasileiro no. Na 

sequência do 25 de Abril, a diplomacia nacional seguiu com a in-

termediação dos negócios do capital brasileiro. As mais variadas 

transações, missões, visitas, feiras, o capitalismo made in Brazil, 
agora sem os entraves lusitanos, abria um horizonte de negócios 

sem precedentes. 
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Narrativas sobre o processo 

migratório: memórias de emigrantes 

portugueses no Brasil no século XX1

ROSALI MARIA NUNES HENRIQUES

Introdução

Por que portugueses escolheram migrar para o Brasil? Como foi 

o processo migratório? Como foi a adaptação à nova terra? Quais 

são as lembranças do que (ou de quem) ficou em Portugal? Atra-

vés das memórias de imigrantes2 portugueses no Brasil, gravadas 

em diversos projetos do Museu da Pessoa,3 analisamos o cotidia-

1. Este artigo é parte integrante do projeto de pós-doutoramento intitulado “A 
construção das narrativas autobiográficas em histórias de vida de imigrantes 
portugueses no Brasil” desenvolvido na Universidade de Coimbra, sob a orien-
tação da Profa. Dra. Elsa Lechner e com financiamento de bolsa CAPES, pro-
cesso n. 88881.170144/2018-01
2. Optamos por utilizar a palavra imigrantes porque estamos trabalhando 
com entrevistas de pessoas que na ocasião da entrevista moravam no Brasil. 
Então a perspectiva é a partir deles e não do processo.
3. O Museu da Pessoa é um museu virtual, criado em 1991, que registra, pre-
serva e divulga histórias de vida de pessoas anônimas na internet. Tem sede 
física na cidade de São Paulo e seu acervo pode ser consultado online através 
do portal http://www.museudapessoa.net. 
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no e as vivências dos portugueses no Brasil no século XX. Os es-

tudos sobre a memória sendo um tema interdisciplinar poderão 

trazer luz a questões pertinentes para a abordagem da história 

enquanto campo de produção de conhecimento, principalmente 

no que tange as narrativas produzidas pelos imigrantes portu-

gueses no Brasil. Além disso, os estudos sobre a memória estão 

intrinsecamente ligados às pesquisas históricas, principalmente 

partir dos anos 50 do século XX, quando o uso da metodologia 

de história oral em pesquisas históricas se intensificou. Por suas 

particularidades, as fontes orais são importante ferramenta para 

entendimento dos processos migratórios, não restringindo-os 

aos números da emigração, mas possibilitando analisar as histó-

rias de quem migrou e porque migrou. 

Assim, entender os processos narrativos e os mecanismos 

de lembrança e esquecimento torna-se de fundamental impor-

tância para os estudos históricos. As narrativas produzidas pelas 

pessoas em entrevistas orais trazem novas luzes para a compre-

ensão da história, mas também dos costumes e do posicionamen-

to dos sujeitos frente ao seu tempo, pois tal como afirma Elsa 

Lechner:

Os testemunhos biográficos trazem à pesquisa das migra-

ções a necessária informação sobre a experiência migratória 

de pessoas em carne e osso num dado contexto migrató-

rio (inter-nacional, inter-regional, ou transcontinental), 

mas também (in)formam o próprio narrador e narratários 
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sobre as condições de possibilidade de um discurso sobre 

essa vivência (2014, p. 104).

Para analisar as narrativas sobre a imigração portuguesa 

para o Brasil escolhemos 25 histórias de imigrantes portugueses, 

moradores no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro e cujos 

depoimentos encontram-se disponíveis no portal do Museu da 

Pessoa. Nosso objetivo principal é analisar o discurso sobre a 

emigração, perpetuado por esse grupo específico. A partir das 

memórias registradas em depoimentos de história de vida, gra-

vados em diversos projetos do Museu da Pessoa, pretendemos 

analisar as trajetórias de imigrantes portugueses no Brasil. Dois 

critérios de escolha foram fundamentais nesse processo: selecio-

namos exclusivamente depoimentos de história de vida e que 

possuem transcrição da entrevista no portal deste museu. 

Perfil dos imigrantes portugueses para o Brasil no 

século XX

Para analisarmos o conteúdo dos depoimentos, é preciso em pri-

meiro lugar identificar o perfil desses imigrantes: quem são eles? 

quantos homens e quantas mulheres? Em que período migraram 

para o Brasil? Como quem foi? Com que idade migrou? Quais fa-

miliares moravam no Brasil antes da emigração? Embora seja fei-

ta a partir de um universo de apenas 25 depoimentos, a amostra 
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é significativa para entendermos o perfil do imigrante português 

para o Brasil nesse período. 

O número de homens é superior ao número de mulheres, 

sendo 19 homens e seis mulheres. Isso deve ser analisado não so-

mente por esse fator em si, mas levando em conta também a faixa 

etária e o motivo da emigração. Das seis mulheres entrevistadas, 

apenas duas emigraram na fase adulta, com os cônjuges. Segundo 

Menezes e Matos (2017) a desproporção entre homens e mulhe-

res sempre foi alta, embora tenha diminuído ao longo dos anos 

e que essa diminuição foi consequência da emigração familiar no 

pós Segunda Guerra.4 No entanto, a maioria dos homens emi-

grou na fase adulta, ou pelo menos com mais de 17 anos. A maior 

faixa etária se encontra entre os 17 e 18 anos, somando seis pes-

soas com 18 anos e 3 com 17, totalizando nove pessoas ao todo, 

além de cinco pessoas acima dos 18 anos. 

O número maior de homens emigrados na faixa etária en-

tre os 17 e 18 anos também pode ser explicado pelo motivo da 

emigração e podemos verificar que foi o segundo motivo mais 

alegado que é a fuga ao serviço militar obrigatório. Durante o 

Estado Novo5 português muitos jovens saíram de Portugal para 

evitar lutar nas guerras coloniais. Em primeiro lugar aparece a 

questão econômica como principal motivação para a mudança. 

Esse motivo é alegado por 14 dos 25 entrevistados. Nesse núme-

4. “De 26% de mulheres em relação aos homens no Censo de 1890, 31,7% no 
de 1920, 36, 8% no de 1940, 39,7% no de 1950 e 41,8% no de 1960 (MENE-
ZES & MATOS, 2017, p. 165).
5. O Estado Novo durou de 1933 a 1974.
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ro constam não apenas aqueles que emigraram com a família, em 

busca de melhores condições de vida, mas de homens adultos que 

decidiram atravessar o Atlântico em busca de trabalho e melhoria 

de vida. Segundo Menezes e Matos (2017), durante esse período, 

ao contrário da emigração no século XIX, não havia um padrão 

específico de deslocamentos, pois muitos eram chefes de família 

e emigraram anteriormente, enquanto outros emigraram ainda 

criança, com a família e muitas famílias migraram aos poucos. 

Em relação ao período da emigração, a maioria emigrou na 

década de 50 do século XX. Nesse caso, 20, dos 25 portugueses 

entrevistados emigraram nessa década. Um emigrou na década 

de 20, um na década de 30, um na década de 40, dois na década 

de 60 e um na década de 70. Os anos 60 e 70 do século XX se-

rão marcados por forte emigração portuguesa, mas ao contrário 

dos períodos anteriores, os portugueses vão trocar o Brasil pelos 

países europeus, principalmente a França (FERREIRA, 1976). 

Em relação à origem dos imigrantes, verificamos que a 

maioria dos entrevistados se concentra nas regiões centro e norte 

de Portugal e Ilhas, sendo apenas um da região de Lisboa e que 

emigrou por questões políticas. Esses números não são aleató-

rios, pois sabemos que a grande massa de imigrantes portugue-

ses, mesmo aqueles das levas do século XIX e para outros países 

são oriundas das regiões do norte de Portugal e das Ilhas. No 

entanto, diferentemente do século XIX, que a maioria dos imi-

grantes eram da região do Minho, pudemos notar que a região da 

Beira Litoral é a que mais destinou portugueses para o Brasil nos 
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anos 50. Douro e Madeira encontram-se em segundo lugar no 

número de imigrantes, seguida pela região da Beira Alta. 

Em relação à escolha do Brasil como país de acolhimento, 

a maioria dos entrevistados disse que familiares e/ou amigos mo-

ravam no Brasil anteriormente e que a escolha do país deve-se a 

esse fator preliminar. Segundo Miriam Halpern Pereira (2009), 

os emigrantes levam em conta os seguintes fatores na escolha do 

país ou da região para emigração: oportunidades mais promis-

soras, acesso e instalações mais fáceis. No entanto, mais do que 

essas oportunidades, a questão da língua e das relações familia-

res são fatores importantes no processo, pois a escolha do local 

de acolhimento está intrinsecamente ligada às redes familiares. 

Oswaldo Truzzi (2008) discute a importância das redes fami-

liares que se formam no país de destino e que são primordiais na 

escolha deste ou daquele país no momento da emigração, apon-

tando a informação como “variável-chave” na escolha. E essas re-

des não se restringem ao ambiente familiar, abrangendo algumas 

vezes aldeias inteiras, no que Truzzi (2008) apresenta como uma 

espécie de “contágio da febre migratória”.

 A emigração portuguesa para o Brasil na década de 50 do 

século XX é marcada por essa estratégia, na qual um elemento da 

família e/ou do grupo de amigos migrava primeiro e posterior-

mente enviava cartas de chamadas e/ou recursos financeiros para 

outros membros emigrarem. Essas redes familiares acabavam 

por atrair novos imigrantes não só para o país de acolhimento, 

mas para uma cidade específica, sendo que durante esse período 
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a grande concentração de imigrantes portugueses foi direcionado 

para as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.  

Narrativas sobre a emigração

As entrevistas, gravadas pelo Museu da Pessoa entre os anos de 

1994 e 2013, são de história de vida e, portanto, abrangem todos 

os aspectos da vida dos entrevistados. Mas o que essas pessoas 

têm em comum? O fato de serem imigrantes portugueses que 

trocaram Portugal pelo Brasil e que construíram uma trajetó-

ria na nova pátria. No entanto, os temas que nos interessa para 

análise são ligados à emigração tais como: origem, histórias da 

infância e/ou adolescência em Portugal, motivação para a migra-

ção, escolha do Brasil, processo migratório e adaptação à nova 

realidade, construção de uma identidade híbrida entre Portugal e 

Brasil e as percepções sobre o país de origem. 

As lembranças de infância e de um Portugal que 

ficou para trás

Em seus depoimentos, os entrevistados conservam sempre a 

memória de uma infância pobre, mas feliz, em suas aldeias de 

origem. As lembranças dos trabalhos domésticos e o no campo, 

principalmente da mãe, se perpetuam nas memórias da infância:

Eu via minha mãe amassar o pão com as mãos. As farinhas 

de milho e trigo, via amassar o pão no tabuleiro, depois 
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aquilo ia para uma masseira coberta com uma toalha e 

crescia. Jogava o fermento. O fermento era um pouco de 

massa da outra semana. Manuel dos Santos Paiva, nascido 

em Gildinho, Castelo de Paiva, em 1929.

Desde que eu tinha mais ou menos cinco ou seis anos de 

idade eu já estava andando pelo mar, inclusive junto com 

os meus irmãos e meu pai. Os meus pais tinham arrastão. 

António Alves da Rocha Guimbra, nascido em Espinho, em 

1920.

O que eu me lembro é que minha mãe cozia o pão. Ela 

cozia o pão dela no sábado, era um dia por semana que 

se botava lenha, o forno. E também me lembro de coisas 

agrárias assim. Tinha um tal de um negócio de desfolhada, 

que era um negócio de milho. Na hora da colheita do mi-

lho, a gente cantava e fazia festa a noite toda. E ficava todo 

mundo desfolhando o milho. Então todo mundo plantava, 

porque era uma região que todo mundo plantava. Tinha 

uva, tinha horta. Perfeito António Fortuna Serra Lopes, nas-

cido em Serzedo em 1950.

A maioria dos imigrantes veio de aldeias pequenas, de um 

ambiente rural e com costumes e tradições do campo. Em suas 

entrevistas, eles relatam as atividades no campo, a colheita da 

azeitona, a produção do vinho e como eram diferentes as ativi-

dades desenvolvidas nas aldeias de origem e nas cidades em que 

foram morar no Brasil. 
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Para colher azeitona é só colocar uma coberta no chão e, 

com um bambu, bater no pé de azeitona e elas caem na 

coberta. Depois pegamos a azeitona e fazemos o que nós 

chamamos de lagar, que é uma prensa onde se colocavam as 

azeitonas, um moinho que fazia o azeite. Isso antigamente, 

hoje em dia é tudo automático. O azeite normalmente é o 

Beira Alta, como chamam na minha terra. Nós só fazíamos 

o azeite para o nosso uso e vendíamos as azeitonas a qui-

lo, as pessoas faziam o azeite depois. Nós comíamos muita 

carne de porco, porque matavam muito, uns porcos imen-

sos. E lá não precisava de geladeira, porque era muito frio. 

Na minha infância nós tínhamos fogão a lenha e colocáva-

mos aquelas linguiças e o presunto para defumar. Era uma 

coisa que guardávamos para o ano todo, matavam dois, três 

porcos grandes por ano. Nós tínhamos quase tudo, só não 

tínhamos arroz e sal. Almerinda Lourenço Pontes, nascida 

em Vilar do Monte, em 1956.

Quando matava um porco fazia a linguiça, fazia o chouriço, 

fazia o salpicão. Fazíamos chouriço com o sangue do mes-

mo porco. Matava uma vez por ano. Abel Gonçalves, nasci-

do em Lamego, em 1921.

A gente colhia a azeitona, o tempo de pegar a azeitona é em 

dezembro, que é no tempo do frio. Muito frio, muito frio. 

A gente queria pegar azeitona do chão, as mãos da gen-

te nem conseguia, porque encolhia. É bonita a colheita de 

azeitona. Onde tem as plantas do pé da azeitona se fala oli-

val. Então tem oliveiras grandes, tem oliveiras menores. As 

grandes, nós tínhamos que subir numa escada e ripar, sabe? 
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Puxar pra baixo. Embaixo punha um toldo assim no pé da 

oliveira para a azeitona cair no toldo. E as mais altas, que 

a gente não alcançava, eles usavam umas varetas pra bater 

pra azeitona cair. Clarisse Diniz Paiva, nascida em 1933, 

em Carregal do Sal.

O papel das redes familiares na escolha do Brasil

A escolha do país para migrar não é aleatória. A rede de familia-

res existentes no país de acolhimento é um fator primordial na 

escolha do local para a migração. A emigração portuguesa para 

o Brasil na década de 50 do século XX é marcada por essa es-

tratégia, na qual um elemento da família ou do grupo de amigos 

migrava primeiro e posteriormente enviava cartas de chamadas 

e/ou recursos financeiros para outros membros migrarem. Es-

sas redes familiares acabavam por atrair novos emigrantes não só 

para o país de acolhimento, mas para uma cidade específica, sen-

do que durante esse período a grande concentração de imigrantes 

portugueses foi direcionado para as cidades do Rio de Janeiro e 

de São Paulo. 

Eu tinha primos em segundo grau no Brasil. Eu acho que 

eles vieram por aquela vontade de conhecer o mundo. É, 

digamos assim, uma espécie de febre de que começa a fazer 

as pessoas querem emigrar, sendo que, o português, sempre 

teve muito essa coisa de imigrante, de migrar. Artur Leite, 

nascido em Souto, em 1934.
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Eu ia nascer no Brasil, a minha mãe estava grávida e vin-

do pro Brasil, quando chegou no Porto, não a deixaram 

embarcar porque a viagem era bastante demorada, alguns 

dias. E aí ela acabou retornando e eu nasci em Portugal. 

Depois de seis meses eu vim para cá. O meu pai veio nessa 

viagem, na frente da minha mãe. Tinha um irmão dele que 

já tinha vindo para cá. António Alberto Saraiva, nascido em 

Celourico da Beira, em 1953. 

As redes familiares construídas no Brasil pelos portugue-

ses remontam ao século XIX e criaram fluxos de ida e de vinda 

durante todo o século XIX e século XX e continuam a exercer 

papel importante nas migrações atuais entre os dois países. Al-

guns dos imigrantes, como as famílias de António Hermínio 

Lopes e Manoel Horácio da Silva, já possuíam raízes brasileiras 

mais sólidas:

Meu pai era funcionário público alfandegário na Ilha Ter-

ceira. E a minha mãe era doméstica. O meu avô materno 

era brasileiro e filho de imigrantes açorianos. Passado al-

gum tempo, ele foi para Açores com a família e montou 

uma loja. Tenho dois tios brasileiros, que já morreram, 

nascidos na Rua do Mattoso, batizados na Igreja São Fran-

cisco Xavier. António Hermínio Garcia da Rocha Lopes, nas-

cido em 1944, na Ilha Terceira, nos Açores.

Pelo o que sei, meu avô veio no início do século retrasado 

trabalhar na construção de estradas de ferrovias. Trabalhou 

alguns anos e voltou. Mas nunca trouxe a família. Meu pai 
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é que imigrou em 1947, trazendo toda a família. Manoel 
Horácio Francisco da Silva, nascido em 1945, em Aveiro.

Conforme vimos anteriormente, no caso da maior parte 

dos imigrantes, o pai veio primeiro, a partir de contato com fa-

miliares e amigos que já moravam no Brasil, e que posteriormen-

te acumulou recursos para trazer a família, como é o caso, por 

exemplo, de Abel Gonçalves e de Maria Augusta Alexandre:

Primeiro veio a minha tia, que era tia e madrinha minha. 

Então ela resolveu trazer meu pai. Depois de um tempo 

nos chamou, que eram os dois mais novos porque nós não 

pagávamos taxa de soldado. Os mais velhos já pagavam 

uma taxa. Eu tinha 12, com 14 anos já não viaja. Pra viajar 

tem que pagar aquela taxa de exército. Meu pai ficou uns 

oito anos fora de Portugal. Eu fiquei oito anos sem ver meu 

pai e 15 anos sem ver minha mãe. Depois de 15 anos veio a 

família toda. Abel Gonçalves, nascido em Lamego, em 1921.

Quando eu vim para o Brasil, meu pai já estava cá há um 

ano. O meu pai foi à África fazer o serviço militar e quando 

voltou, queria trabalhar, mas lá não tinha meios, então ele 

veio pro Brasil. Ele era filho único.. Maria Augusta Lopes 
Alexandre, nascida no Funchal, Ilha da Madeira, em 1913.

Ao analisarmos os perfis dos entrevistados vimos que ape-

nas dois dos 25 imigrantes não possuíam redes familiares no Bra-

sil. São eles: Manuel Henriques Farias Ramos e Fernando Lemos 
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e ambos vieram fugindo do salazarismo, sendo que o primeiro 

também estava fugindo ao serviço militar obrigatório:

A minha escolha de vir para o Brasil também tem um deta-

lhe interessante. Eu li um livro de Stefan Zweig, Brasil, País 
do futuro, e eu me apaixonei pelo Brasil. Eu tinha parentes 

nos Estados Unidos, mas não tinha ninguém aqui. Eu sou 

brasileiro antes de vir para o Brasil. Eu tinha o espírito um 

pouco rebelde, questionava a ditadura de Salazar e então 

já pesava sobre mim uma certa ameaça de a qualquer altu-

ra, ter alguma penalidade mais grave. E ao mesmo tempo 

começava-se a guerra nas colônias. Pra quem tinha uma 

visão crítica em relação ao sistema, a última coisa que eu 

poderia aceitar era ir para a guerra das colônias, era contrá-

rio de tudo aquilo que eu sentia e pensava. Então só tinha 

uma maneira: ou eu pegava e ia arriscar a minha vida nas 

colônias por aquilo que eu não acreditava, ou eu migrava. 

Então não houve escolha, meus pais concordaram porque 

também não havia escolha, o risco era conhecido. Manuel 
Henriques Farias Ramos, nascido na Ilha Terceira, Açores, 

em 1939.

Vim pra São Paulo, foi com isso do IV Centenário que eu 

me integrei. Aí pensei em casar, ter filho, essas coisas. E não 

voltei mais. Me liguei a tudo que era exilado político, por-

tugueses e espanhóis. Então fiquei mais condenado ainda. 

Eu fiquei proibido de entrar em Portugal, o que pra mim 

foi ótimo, e só voltei quando foi a Revolução dos Cravos em 

1974. Aí passei a ir lá quase todos os anos e às vezes vou 
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duas vezes porque me integrei de novo na vida artística lá. 

Fernando Lemos, nascido em Lisboa, em 1926.

A fuga à tropa

Como vimos anteriormente, um dos principais motivos dos por-

tugueses migrarem para o Brasil durante esse período era para 

evitar o serviço militar obrigatório. Mesmo antes do período das 

guerras coloniais, a exigência de servir até cinco anos o exército 

nas colônias africanas não atraía os jovens que optavam por emi-

grar para não servir à tropa. Cinco dos portugueses entrevistados 

apontam claramente esse motivo de ter migrado para o Brasil. 

Nesse número não está contabilizado aqueles que vieram com 

os pais.

A minha vinda para o Brasil foi para me livrar do exérci-

to. Não queria servir por causa da guerra colonial, já que 

poderia ficar até cinco anos no exército. Tentei ir para os 

Estados Unidos, mas não consegui, porque era muito difí-

cil naquela época. E a minha opção foi vir para o Brasil. Eu 

queria vir para cá e ficar uns dez anos. Mas a ideia é uma 

coisa, depois as consequências são outras. A minha partida 

foi muito dolorosa. Só tinha minha mãe e irmãos. Senti 

um rasgar no coração, no peito, chorei muito. Fiquei 18 

dias em Lisboa para cuidar da papelada. António Hermínio 
Garcia da Rocha Lopes, nascido em 1944, na Ilha Terceira, 

nos Açores.
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Eu resolvi vir para o Brasil precisamente pela fama que o 

Brasil tinha de bom lugar para se ganhar dinheiro. E, de-

pois, nessa época estavam acontecendo as guerrilhas em 

nossas colônias de Angola e Moçambique e quase todo 

mundo era obrigado a servir o exército, ir pra tropa. Quan-

do nós íamos para a tropa as mães choravam muito, era 

um desespero danado nas famílias, ainda mais nessa época 

quando estava a guerra em Angola e Moçambique. Em dois 

anos de serviço militar tinha que servir quatro, e você fazia 

a recruta em Portugal e depois ia para as colônias brigar 

com os negros. E não sabia se voltava. José Pereira Correia 
Lopes, nascido em 1939, em Viana do Castelo.

Na época eu tinha um tio que trabalhava aqui em Vicente 

de Carvalho, ele tinha um açougue. E eu, quando eu resolvi 

me ausentar, quando eu resolvi que não queria servir a vida 

militar em Portugal, pelo fato de ver gente voltando mu-

tilada e outros mortos, eu resolvi: “Eu não vou enfrentar 

isso, eu não quero essa vida, eu vou embora.” Então escrevi 

para meu tio e disse a ele que queria me ausentar de Por-

tugal, por esta razão. E ele me mandou duas cartas daqui, 

me desaconselhando completamente de vir pra cá, porque 

o Brasil estava muito mal, isso aqui estava que antecedeu a 

Revolução de 64, greves todo dia, não sei o quê. Eu voltei a 

escrever, dizendo a ele que eu de qualquer maneira queria 

vir, fosse que situação fosse, eu não ia servir o exército e 

procurava ir para um país onde se falasse a língua portu-

guesa, seria mais fácil. Arménio Mendes, nascido em 1944, 

em Chão de Couce.
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Cruzando o Atlântico: a viagem

Até os anos 60 do século XX, as viagens eram feitas de navio e 

demoravam muito tempo. A maioria dos imigrantes nunca havia 

viajado de navio, muito menos para tão longe. Por ser uma via-

gem tão longa e pela falta de costume, quase todos se lembram 

desse evento que marcou a infância ou adolescência. Os enjoos, 

as comidas diferentes e as distinções de classe nos navios marcam 

as lembranças dos imigrantes:

Eu vim em um navio francês chamado Claude Bernard. 

Naquela época vinha todo mundo de navio, o que é mara-

vilhoso. E a gente veio na terceira classe porque os navios 

eram divididos: primeira, segunda, terceira classe. A gente 

veio, classe super humilde onde as mulheres eram divididas 

dos homens. Os homens dormiam em uma parte e as mu-

lheres dormiam em outra, mesmo sendo casados. Cláudia 
Lage Botelho, nascida em 1949, em Vila Real.

Levamos três meses de viagem. Estava sempre andando, 

não tinha sossego porque não tinha para onde ir. E eu me 

perdi no navio. Minha mãe andou perguntando se alguém 

tinha me visto e ninguém viu. Aí, me pegaram e levaram 

pra primeira classe. Maria Augusta Lopes Alexandre, nasci-

da na Ilha da Madeira, em 1913.

Esse navio estava uma carroça já velha. Levou quase 15 

dias. Eu gostei imensamente das comidas, tratavam a gen-

te muito bem. Nós viríamos de 3ª classe. Sabe onde é a 
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3ª classe? É nos porões. Mas era navio de passageiro, não 

era junto com carga. Só vinham as nossas malas e as malas 

das pessoas que vinham de Lisboa. Meu marido pagou na 

agência, na última hora, e viemos de 2ª classe. Tínhamos 

um camarote com ventilador, guarda-roupa. Viemos muito 

bem mesmo. Pra mim foi um paraíso. Eu gostava de ficar 

no convés pra ver o mar e o azul do céu. Beatriz de Leão 
Pereira, nascida no Funchal, Ilha da Madeira, em 1924.

A viagem foi péssima até a Madeira. Enjoei, não podia nem 

olhar para as coisas, ficava todo embrulhado. Cheguei na 

Madeira, comprei uma cadeira dessas de vime, que a gente 

deita para dormir, e comprei um cacho de bananas porque 

eu tinha medo de enjoar. E três dias depois já tinha tudo 

passado, porque é assim mesmo que passa. Eu estava com 

18 anos e vim sozinho. Joaquim Cabral Guedes, nascido em 

Maia, em 1924.

No caso de António Guimbra, as recordações da viagem 

não são muito boas porque o filho adoeceu e morreu logo que 

chegou ao Brasil:

A viagem durou 14 dias e meu filho morreu no outro dia 

que eu cheguei. O menino tinha seis, sete meses. Ele ficou 

doente no navio. Veio muito bem até o Equador. Depois, 

como o calor era demais, as águas eram ruins e ele não ma-

mava no peito da mãe porque a mãe não tinha alimento su-

ficiente para alimentar o menino. E ele por causa das águas 

deu bronquite pneumonal, desidratação, ficou fraco... Foi 
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ao médico, mas não adiantou. No outro dia de manhã, às 

cinco horas da manhã mais ou menos, ele morreu. António 
Alves da Rocha Guimbra, nascido em 1920, em Espinho. 

A chegada no Brasil e a adaptação à nova realidade

As viagens de navios refletem a mudança. A migração é sempre 

um processo de desenraizamento, de mudança e de deslocamen-

to. É sempre um começar de novo. As mudanças de país nem 

sempre são fáceis. Aqueles que vieram sozinhos tiveram mais di-

ficuldades em se adaptar do que quem veio com a família. Nem 

sempre as redes familiares eram suficientes para que o emigrante 

se sentisse em casa. E, em alguns casos, como o de Manuel de 

Santos Paiva, o primeiro contato com o Brasil foi desesperador 

porque o primo esqueceu de buscá-lo em Santos:

Cheguei em Santos. Em cima do navio, todo mundo 

olhando pra baixo. Cumprimentando os de cima, os de bai-

xo, uns contentes. E eu de cima do navio, não via o primo, 

não via ninguém. Não me estavam esperando, não tinha 

ninguém. Eu desci, cheguei em baixo, cadê o primo? Não 

tem primo. Eu não tinha como tirar as malas, pra pagar 

a alfândega, porque ali precisa pagar. Não tinha cruzeiro, 

só tinha escudo. Um senhor é que falou pra mim: “Vai a 

esse guichê e troca escudo pelo dinheiro brasileiro”. Só que 

quando puseram as malas na calçada de fora, estava escuro 

já. Aí eu comecei a chorar. Chegar ao Brasil, a uma terra 

estranha, não tinha família, não tinha dinheiro do país e 

agora de noite... O senhor é que falou: “Olha, pega aqui o 
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bonde número tanto” – os bondes que se usava. “O bonde 

que passa aí, número tanto”. – escreveu no papel – pega o 

bonde e paga não sei quanto. Era um dinheiro pequeno. “E 

vai descer numa rodoviária. O bonde leva até lá a rodoviá-

ria onde tem os ônibus que levam a São Paulo”. Aí eu entrei 

no bonde. Cheguei na rodoviária, entrei num ônibus, subi a 

serra de Santos. Tudo era escuro, uma escuridão e cheguei 

no ponto final. Era na Praça João Mendes. Aí era aonde 

os ônibus de Santos encostavam naquela época. Terminou 

com os passageiros a descer e agora um senhor passageiro 

falou: “O senhor agora vai descer em São Paulo e pega um 

táxi”. Dei o endereço, que eu tinha e cheguei à padaria. O 

meu primo estava a dormir, no segundo andar. A padaria 

era embaixo. Os sócios fizeram-me lanche de pernil, gosto-

so pernil, oh diacho... tomei um guaraná. A primeira vez. 

Não conhecia o guaraná. Só conhecia o vinho de Portugal. 

Então aí deram-me esse lanchinho, subi as escadas, leva-

ram-me ao quarto onde eu ia dormir, aonde o meu primo 

já estava a dormir, em uma das camas, assim pegada. Toca a 

conversar... De manhã, às 2 horas da madrugada ele levan-

tou-se para ajudar a fazer o pão. E a vida foi esta. Manuel 
dos Santos Paiva, nascido em Gildinho, Castelo de Paiva, 

em 1929.

Para quem migrou sozinho a pior parte, além do desenrai-

zamento, foram as saudades do convívio familiar que deixou em 

Portugal. É um longo processo até se acostumar a não participar 

das festas da família e a sofrer com as distâncias, principalmente 

num período onde a comunicação era feita basicamente por car-

tas.
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Muitas vezes fugi para o fundo do armazém pra arrumar 

garrafa vazia, chorei pra caramba, mas aguentei a pressão, 

eu tinha 17 anos. A gente tinha muita vontade de voltar, 

mas eu acho que até o brio não deixava. A gente viveu sem-

pre junto ali a família, irmãos, primos, tios, pai, mãe e sair 

sozinho pra um lugar sem ninguém, sem conhecido, só esse 

primo ou dois primos e só e mais nada. É bravo mesmo, só 

com o tempo mesmo que a gente se acostuma com a vinda 

ao Brasil, afinal a gente saí do seio da família e você se vê 

num local sem família, sem parentes, sem dinheiro. Artur 
Leite, nascido em Souto, em 1934.

Ao falar sobre processos migratórios é preciso estudar o 

fenômeno da integração que deriva dos conceitos de acomodação 

e assimilação do emigrante à nova terra. Segundo José Jobson Ar-

ruda (2009), não podemos discutir esses conceitos sem enten-

der os processos sociais e culturais que derivam da dinâmica da 

emigração, pois eles estão ancorados em realidades diferentes e 

que entram em choque durante o processo migratório. Assim, 

o estranhamento é normal, mas aos poucos os imigrantes vão se 

adaptando à nova realidade e adquirindo os costumes da nova 

terra, tal como comer feijão preto, por exemplo:

Eu estranhei muitas coisas. Principalmente quando eu pre-

cisava sair na rua para comprar alguma coisa e os nomes 

eram totalmente diferentes. E aí ficava sem saber o que fa-

zer... Eu falei para o meu marido que nunca ia comer feijão 

preto: “Que feijão preto o quê, menino. Na minha terra não 
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tem isso”. E hoje eu sou fã de feijão preto. Quando eu dis-

se para as pessoas que ia me casar e vir para o Brasil, me 

achavam maluca, que eu não conhecia ele direito, mas todo 

o trabalho do meu marido estava aqui. Irene Maria Gomes 
Baranda, nascida em Chaves, em 1944.

Olhares sobre Portugal após a emigração

A relação dos imigrantes com Portugal é na maioria das vezes 

uma relação idílica, formada apenas pelas lembranças da infân-

cia, uma vez que muito deles nunca mais voltou a Portugal, nem 

a passeio. Monteiro (1994) afirma que a maioria dos estudos so-

bre a emigração portuguesa aponta para uma mitificação sobre o 

país de origem, ao afirmar que o emigrante português só opta por 

uma outra nacionalidade quando é “forçado” pelas circunstâncias. 

Para desmistificar esta versão, Monteiro propõe três alternativas 

teóricas: diferenciar o êxodo da emigração; aponta que há uma 

falsa questão em relação a fixação do emigrado à terra de origem 

e isso deve ser levado em conta nos estudos sobre o regresso. E 

por fim, Monteiro questiona o conceito de comunidade usado 

para designar as comunidades portuguesas no exterior, uma vez 

que induz a existência de laços fortes entre os emigrantes quando 

na verdade não há essa relação digamos “naturais”, entre os por-

tugueses no país de acolhimento. Monteiro (1994) afirma que a 

maior parte dos emigrantes mantêm uma ligação simbólica com 

Portugal, como o uso de bandeiras, nomes de batismo, etc., numa 

espécie que ele chamou de “folclorização da cultura de origem”. 
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Marta Rosales (2015), que analisou trajetórias de famí-

lias portuguesas que moravam em Moçambique e retornaram a 

Portugal após o 25 de Abril de 1974, ressalta a questão iden-

titária nos processos migratórios. Rosales aponta a importância 

da identidade cultural portuguesa, mesmo tendo muitos deles 

pouco (ou nenhum, em alguns casos) contato com Portugal. No 

entanto, alguns dos entrevistados dizem não manter as tradições 

portuguesas e que as relações com Portugal estão cada vez mais 

distantes, tais como aponta Manuel Rodrigues, por exemplo:

Nossa tradição é aqui. A nossa tradição é paulista. De Por-

tugal não tem mais nada. Sou mais paulista que português. 

Estou vivendo aqui. Estive na minha terra faz cinco anos 

da última vez. Primeira vez foi em 81. Eu estava aqui fazia 

30 anos. Quando voltei lá depois de 30 anos longe, sen-

ti pouca coisa. Nem me senti emocionado... Na primeira 

vez, encontrei todo mundo. Agora cheguei lá não encontrei 

ninguém. Tinha morrido tudo. Só tinha uma tia lá, morreu 

também depois que eu vim pra cá. Agora só tenho primos 

lá. Então, vou passear e volto. Manuel Fernando Rodrigues, 
nascido em Ribeira Brava, Madeira, em 1934

Para aqueles imigrantes que nunca voltaram à terra natal, 

o choque é a descoberta de que o Portugal rural que deixou para 

trás não existe mais, uma vez que as aldeias e pequenos vilarejos 

onde moravam se transformaram durante o período em que es-

tiveram longe. 
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Eu vou descobrir talvez em setembro ou agosto, porque eu 

vou para Portugal esse ano. Vai ser a primeira vez, depois 

de 35 anos. Eu sei que tem muita mudança, porque eu te-

nho contato com pessoas que vêm de lá e me disseram que 

lá está muito mudado, para melhor. Só vou poder ir agora, 

porque meus filhos eram pequenos e agora que estão gran-

des, e tenho um tio que também vai lá, resolvemos ir este 

ano. Já está mais do que na hora. Ficar 35 anos sem ir lá é 

muito tempo, uma vida. Eu acho que tudo tem a sua hora 

e tenho certeza que deve ter alguma coisa reservada para 

mim, vou ver muita novidade lá. Almerinda Lourenço Pon-
tes, nascida em Vilar do Monte, em 1956.

Eu fiquei muitos anos sem ir a Portugal. Eu vim para o 

Brasil e só voltei a Portugal quando tinha 18 anos, por im-

posição do meu pai. Eu queria um Volkswagen na época 

e ele me deu uma passagem para Portugal. Ele queria que 

eu conhecesse, queria mostrar Portugal. Aí depois eu fiquei 

muitos anos sem ir a Portugal, não me interessava mais por 

Portugal. Na verdade, eu sempre me considerei brasileiro. 

Eu sou casado com brasileira, meus filhos nasceram aqui, 

eu não tinha nada a ver com Portugal. Mais recentemente, 

estou falando de uns 12 anos atrás, talvez 15, eu fui a Por-

tugal, na verdade eu fui à Espanha e aí eu falei: “Não custa 

nada eu dar uma chegada em Portugal”. Aluguei um carro 

e fui a Portugal e tive um choque muito grande. Portugal 

para mim naquela época era um lugar muito feio. As cida-

des eram feias, escuras, eram sujas, as construções todas 

pretas eu tomei um choque também e de certa forma eu me 

interessei de novo por Portugal. Eu voltei a me interessar 
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por Portugal faz uns oito anos. João Augusto Reverendo de 
Miranda, nascido em São Jacinto, em 1943.

Experiência diferente, por exemplo, foi a de Manoel Ho-

rácio da Silva que voltou a viver em Portugal durante seis meses 

quando da doença da mãe. A experiência marcou sua infância, 

pois ele não tinha lembranças da terra natal porque veio com um 

ano de idade:

Foi interessante essa temporada em Portugal. Minha mãe 

foi para lá comigo e o mais novo. Meu pai ficou com meu 

irmão mais velho em São Paulo. Minha mãe tinha uma do-

ença e como São Paulo naquela época era muito úmida, 

os médicos falaram que ela se curaria se fosse para o clima 

seco. O clima seco na memória deles seria a terra natal de-

les. Então nós fomos pra lá e, pra mim, foi uma coisa muito 

interessante porque eu reencontrei um mundo que eu não 

conhecia, cheio de primos. Vivendo no Brasil era só nós. 

Era eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Nós não tínha-

mos família no Brasil e lá todo mundo era família, cheio de 

primos. Portugal era bastante atrasado naquela época. Só 

a partir de 1980, quando Portugal entrou na comunidade 

europeia, que Portugal deu um pulo de qualidade. Então 

foi muito interessante. Para uma criança foi muito diver-

tido porque eu acompanhava meu avô, subia na carroça de 

bois. Muito divertido, para mim e pro meu irmão. Fora que 

nós tínhamos parentes em tudo quanto era lugar. Naquela 

época, não tinha nem luz elétrica na cidade onde moravam 
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meus pais antes. Então foi muito interessante. Manoel Ho-
rácio Francisco da Silva, nascido em 1945, em Aveiro.

As memórias de quem saiu e ficou muitos anos longe Por-

tugal, longe da família, estão impregnadas pela saudade e pela 

nostalgia. E na urgência de sanar esse desejo, a volta é sempre 

emocionante, como na história de Beatriz Leão Freitas, que vol-

tou a ver as irmãs, que moravam na Madeira, após 46 anos mo-

rando no Brasil e de Cláudia Botelho que saiu de Portugal com 

oito anos e voltou adulta:

De repente me deu aquela vontade de ver as minhas irmãs, 

abraçar a minha família. Cheguei à Lisboa, ainda mais hora 

e meia pra chegar no Funchal, aquele aeroporto pequenini-

nho. Eu fui com tanta alegria, quando cheguei em Lisboa, 

telefonei à Madeira. E já não conhecia elas. A minha irmã 

que não tinha nenhum bebê, a Matilde estava com uma 

neta. filha daquela primeira filha, que nem tinha filhos ain-

da. Já com 17 anos. E aquilo foi tudo uma alegria. Noite e 

dia, ficava-se conversando até duas horas da manhã, três, 

pra pôr as coisas em dia. Beatriz de Leão Pereira, nascida no 

Funchal, Ilha da Madeira, em 1924.

E esse lugar é um dos lugares assim, sabe? Que tinha até 

um pé de mimosa, e eu fiquei fixada naquele pé de mimo-

sa. Imagina uma árvore enorme toda amarela. Quando eu 

voltei novamente a Portugal depois que eu vim para aqui, 

eu voltei em 89. E eu fui com a minha filha mais nova e 

eu simplesmente na minha cabeça estava assim, sabe? E eu 
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falei: “Gente, eu vou embora direto”. Eu cheguei em Lisboa 

eram 4 horas da tarde. Porque eu cheguei no verão o horá-

rio lá, aí eu resolvi ir para o lugar que eu tinha nascido, que 

eu tinha vindo assim sem me lembrar com detalhes. Mas 

o único detalhe que estava na minha cabeça era esse lugar 

lindo, deslumbrante, com um pé de mimosa maravilhoso. 

E eu acabei chegando, imagina, eu viajei 400 quilômetros, 

400 e poucos quilômetros, né? Tanto é que o motorista que 

eu contratei ele nem aguentou, né? Chegamos no meio do 

caminho ele passou a bola para um outro motorista. Mas 

eu consegui chegar no local porque estava gravado na mi-

nha memória, essa coisa aí. Esse lugar lindo. E eu fui justa-

mente cair nesse lugar, que é uma distância enorme. Uma 

coisa de criança mesmo, né? Cláudia Lage Botelho, nascida 

em Vila Real, em 1949.

Mesmo com as saudades, esses imigrantes não cogitaram 

voltar a morar em Portugal porque já haviam construído uma 

vida no Brasil, seja no caso de Arménio Mendes, por exemplo, 

que acabou mudando os planos de voltar a morar em Portugal, 

ou no caso de Perfeito Fortuna, que veio com a família e acabou 

ficando sozinho no Brasil:

Meus primeiros seis anos aqui, eu não queria nem conhe-

cer mulher, pra não me apaixonar. Porque eu tinha um 

propósito de ficar aqui dez anos e voltar. Eu dizia: “Se eu 

me casar aqui, eu não volto, eu não posso constituir família 

aqui, isso não pode passar na minha cabeça.” Eu sempre 

planejei a minha vida. Então fiquei aqui seis anos, nos meus 
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primeiros seis anos, de 63 até 69. Em 1969, seis anos de-

pois, eu fui a Portugal, já estava fazendo três prédios, mas 

ainda estava com o propósito de ficar aqui mais três ou 

quatro anos e ir embora. Então eu conheci minha mulher, 

nesse passeio que eu fiz, conheci a minha mulher. Eu fiquei 

me correspondendo com ela, não telefonando porque não 

tinha dinheiro pra gastar em telefone, nem havia essa facili-

dade, eu fiquei me correspondendo com minha mulher, por 

carta, e em 71 eu voltei em Portugal, namorei mais 30 dias, 

me casei e vim casado. Ela adora o Brasil, não tem jeito, 

não tem jeito. Hoje eu tenho meus filhos brasileiros, tenho 

minhas noras brasileiras. E hoje se me disserem: “Você vai 

ter que ir pra Portugal”, eu não vou mais. Arménio Mendes, 
nascido em 1944, em Chão de Couce.

Nessa época a minha família tinha ido embora e eu estava 

nessa escola de teatro e não queria ir embora. Ninguém me 

convidou pra eu ir pra Portugal. Eles arrumaram um jeito 

de ir. Vendeu tudo e ia voltar pra Portugal. Minhas irmãs 

queriam e tal. Mesmo se me chamasse ia ser difícil de eu ir. 

Não ia porque eu já estava gravando na rádio Globo, já es-

tava com uma vida caminhando. Já querendo fazer a escola 

de teatro. A minha mãe depois se sentiu culpada em rela-

ção a isso. Bem, aí meu pai me deixou simplesmente uma 

bicicleta, e um relógio. E assim, hoje o que vem a ser assim 

uns 200 paus, 300 paus. Foram embora. Na primeira noite 

eu dormi na rua. Perfeito António Fortuna Serra Lopes, nas-

cido em Serzedo, em 1950.
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Considerações finais

Os estudos sobre a emigração portuguesa no Brasil são ainda 

muito recentes. Segundo Maria Beatriz Nizza da Silva (1992), 

só a partir dos anos 80 começa-se a fazer um levantamento dos 

jornais e revistas publicadas pela colônia portuguesa no Brasil. 

Embora os estudos sobre a imigração portuguesa no Brasil ainda 

sejam escassos, é importante ressaltar o papel cultural da emigra-

ção portuguesa para o Brasil. Nizza da Silva (1992) alerta para 

a necessidade de analisar a emigração portuguesa para o Brasil 

sobre outros aspectos, uma vez que ela é diferente da emigração 

para o Canadá e os EUA, e muito mais ainda, da emigração por-

tuguesa para outros países da Europa. Nesse sentido apontamos 

as obras de Pascal (2005) e Menezes e Matos (2017) que traba-

lharam com a emigração feminina portuguesa para o Brasil como 

referências e, principalmente, porque ambas trabalham com a 

metodologia de história oral como fontes orais sobre o processo 

migratório.

As redes familiares são extremamente importantes no pro-

cesso migratório entre Portugal e Brasil no século XX. E, essas 

redes familiares foram sendo constituídas desde o século XIX, 

com casos, inclusive, de portugueses que voltaram a morar em 

Portugal nesse período e seus descendentes que migraram para 

o Brasil posteriormente. Esse fluxo entre os dois países, desde 

a independência até os dias atuais demonstra que as redes fa-

miliares são extremamente importantes na escolha do país de 

acolhimento. Além disso, as fortes relações entre Portugal e Bra-
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sil, que sempre foi a “joia da coroa portuguesa”, apontam que os 

processos migratórios entre os dois países são importante fonte 

de estudos para a história contemporânea. Bella Feldman-Bianco 

(2002) aponta as semelhanças entre Brasil e Portugal como sen-

do ambos países semiperiféricos no capitalismo global. Ambos 

com trajetórias semelhantes na emigração, mas com a particula-

ridade do Brasil ser destino de emigrantes portugueses desde o 

período colonial, e Portugal passando a ser destino de emigrantes 

brasileiros e lusodescendentes desde os anos 90 do século XX. 

O Portugal, que os imigrantes deixaram para trás, é quase 

sempre retratado de forma idílica e as memórias da infância são 

retratadas com nostalgia e repleta de saudades. Há quem diga 

que o português já nasce com o desejo de emigrar, mas que nem 

todos têm coragem para tal. Uma nação que teve seu auge na épo-

ca dos descobrimentos, uma nação de navegadores, é construída 

na memória de quem ficou e de quem foi embora:

Quando eu era pequeno, da casa do meu avô, eu avistava 

o mar todinho. Até o que a vista alcançasse. Aquele hori-

zonte, você vê tudo. Eu via o navio, eu ficava assim... Ele 

ia sumindo, sumindo, sumindo... Eu ficava imaginando o 

que tinha depois daquela linha. Eu queira saber o que tinha 

depois do que minha vista alcançava. Eu queria saber o que 

tinha para a frente. E assim tive sempre a ilusão de sair. 

Sempre tive essa ilusão de sair. Até quando eu saí. Agora, 

quando eu embarquei no navio, eu saí nesse mundo afora. 

Não sabia como estava fazendo, não sabia nada. Eu só via 
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céu e água, dia e noite. Só. José Ramiro Fernandes Rocha, 

nascido no Funchal, em 1934.
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História Social das Mulheres: uma 

análise luso-brasileira sobre a classe 

operária feminina1

PAMELA PERES CABREIRA

O campo das ciências humanas está em constante transformação, 

em uma busca progressiva por se compreender as dinâmicas da 

sociedade ao longo do tempo. Sobretudo na área da História, a 

escala teórica e metodológica alcançou significativas mudanças 

qualitativas com o passar das décadas, passando da história po-

sitivista para um ramo de perspectivas analíticas, na busca por se 

compreender os fenômenos humanos de forma mais abrangente. 

A noção de “história como problema” abrirá portas e traçará um 

novo sentido para o “ofício de historiador” expressão usada pelo 

medievalista Marc Bloch (2002) que em sua parceria com Lucien 

Febvre resultou na fundação da escola dos Annales em 1929.

Aqui há uma virada na interpretação da análise documen-

tal, das mentalidades e da própria concepção do que é se “fazer 

1. Este artigo foi subsidiado por CAPES/Doutorado Pleno/Processo nº 
{88881.129278/2016-01}.
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história”, adentrando em um diferente prisma de uma “Nova 

História”. Elucidativa e fundamental, o abandono das verdades 

certas, do estudo das instituições, política e das grandes figuras 

abrirá caminho para a concepção, que aqui nos interessa particu-

larmente, da história social em seu auge nos  anos de 1970.

A Nova História Social, com raízes nesta viragem da es-

cola dos Annales, fundamenta-se sobretudo na experiência do ser 

social e nas suas relações com a condição que o cerca, da noção 

do indivíduo e do coletivo. Nesta gama, a história passa a ser vis-

ta “de baixo para cima”, a partir de suas estruturas e das “diver-

sidades individuais”, “levando em consideração os aspectos mais 

diversificados da experiência social” (REVEL, 1998, p. 23). Os 

“jogos de escala” passam a estar em constante movimento entre 

estas concepções, indo do macro ao micro e vice versa, focando na 

experiência coletiva dos indivíduos dantes marginalizados pela 

compreensão e interesse histórico.

Importa destacar a obra do inglês Edward Thompson, que 

proporcionou uma renovação entre a história social e o marxis-

mo a partir da análise da classe operária inglesa e da conceitua-

lização de “classe” e “consciência de classe”. A classe “se faz”, é ativa 

em seu processo de construção partindo de condicionamentos 

sociais e experiências. A classe, para Thompson, forma-se a partir 

de si mesma, são agentes de sua própria história. Esta prerrogati-

va é-nos rica quando investigamos mulheres em seus espaços de 

experiência e sociabilidade, partindo da premissa thompsoniana. 

Os condicionamentos sociais impostos no lugar de presença e 
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participação das mulheres é uma construção baseada em inte-

resses políticos, culturais e nas mentalidades. A construção de 

suas próprias histórias é uma sobreposição de cargas ideológicas, 

psicológicas e sociais que apenas quando superadas ou proble-

matizadas, alcança o fator “consciência” sobre si mesmas, ou dos 

objetivos diretos que formam esta percepção de seu lugar históri-

co (THOMPSON, 1987). A História Social pretende e realiza 

estudos baseados na percepção humana, em suas relações com as 

mais diferentes determinações, como a política, economia, edu-

cação, sociedade, a cultura, enfim, de tudo que estruturaliza as 

condições humanas em suas trocas de circunstâncias.

Não seria de se excluir as críticas e problemas levantados 

pela abordagem da História Social. Teóricos pós-estruturalistas 

irão identificar que estes estudos baseiam-se nas “identidades 

prontas”, ou ainda que negligenciaria “as construções simbólicas e 

culturais dos agentes em suas experiência de vida” (RAGO, 1995, 

p. 85). Outras críticas especialmente sobre as obras de Thomp-

son recairão sobre uma precarização do estudo sobre mulheres, 

colocando-as em segundo plano, mais como agentes secundárias 

ou até mesmo romantizadas na narrativa histórica (PINSKY, 

2009, p. 173). Nesta primeira carga das críticas, sobretudo do 

filósofo Michel Foucault e de estudiosos de sua vertente, acer-

tam na difusão de um bloco unicaracterístico dos indivíduos, em 

formações por pares e por características que sobressaem à espe-

cificidade de seus agentes. Contudo, é preciso compreender que 

na histórica social e no marxismo, a individualidade é uma via 
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paralela na construção e na formação das engrenagens sociais. A 

junção de perspectivas da micro história e da história cultural 

ajudam a superar ou a complementar esta lacuna, de uma crítica 

válida e que necessita de ser levada em consideração. Já na segun-

da carga, a resposta é simples: Thompson nunca advogou ou se 

comprometeu a escrever uma “história social das mulheres”, e isso 

fez com que o autor mantivesse a sequência homogeneizadora de 

se estudar a classe operária partindo de um prisma sem distinção 

entre os sexos. Talvez, o que busco neste estudo é exatamente elu-

cidar estas lacunas para podermos preenchê-las no futuro. Abrir 

caminhos para novas possibilidades.

Pois bem, seguindo esta trilha da história teórico-meto-

dológica, chego por fim ao debate que me suscita neste artigo: 

como se perceber e como tem ocorrido a história das mulheres 

no Brasil e em Portugal? Esta escolha comparativa não é descabi-

da. A historiografia percorre longos debates sobre esta relação do 

período colonial até a independência nacional brasileira. Quando 

chegamos ao século XX, os estudos analíticos sobre o Portugal 

contemporâneo se esvaem e tornam-se singulares. Esse é o obje-

tivo não só deste capítulo mas dos demais que integram este vo-

lume: elucidar questões entre estes dois países que ainda mantêm 

uma importante conexão histórica em suas formações enquanto 

sociedade.
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Breves apontamentos sobre a uma Nova História 

Social das Mulheres

A iniciativa de se questionar e desenvolver uma história das 

mulheres está vinculada ao recurso metodológico apresentado 

pela história social. Os desdobramentos, a partir de uma clara 

necessidade de abordagem desta questão são diversos, mas par-

tilham desta mesma fundação. O cunho conceitual da “história 

social das mulheres” ganhou um importante peso de significado 

quando atribuído por Pomata, na obra organizada por Michel-

le Perrot, As mulheres e a história, publicado em 1995. Quando 

nos debruçamos na historiografia contemporânea, o confronto 

teórico ainda ronda entre “gênero” e “história das mulheres”, sem 

se ter alcançado um diálogo que respeite mutuamente as caracte-

rísticas que abarcam ambos os conceitos. É concebível que a ideia 

original de Pomata teria residido nesta junção, sem, contudo, ter 

sido uma perspectiva levada a frente, o que por si só é uma perda 

criativa e científica para os que assim a interpretaram.

Para elucidar esta questão, Pinsky nos aponta que

Em outras reflexões, o termo sexo foi questionado por remeter 

ao biológico e a palavra gênero passou a ser utilizada pra enfati-

zar aspectos culturais relacionados às diferenças sexuais. Gênero 

remete à cultura, aponta para a construção social das diferenças 

sexuais, diz respeito às classificações sociais de masculino e de fe-

minino”, caracterizou-se o então “Estudo de Gênero” como cate-

goria de análise, tendo dentro desta historiografia a preocupação 
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em compreender as alternâncias das figurações e representações de 

gênero ao longo dos processos passados e presentes e como estas 

relações interferem nestes processos de mudança e representati-

vidade. […]“Como uma categoria de análise, gênero por si só não 

pressupõe ou descreve nada além do fato de que percepções das 

diferenças sexuais são capazes de nortear relações sociais. Não traz 

em si um conteúdo. Não se refere a um objeto específico. Não defi-

ne de antemão condições, identidades e relações. Portanto, estudar 

gênero demanda pesquisa” (PINSKY, 2009, p. 162-164).

A partir desta colocação da autora, nos é possível repen-

sar o lugar da categoria analítica de “gênero”, enquanto formação 

e construção social em torno do indivíduo em junção com uma 

perspectiva das relações sociais, levando-se em consideração as 

formas de produção e do trabalho; a educação; as condições de 

moradia; as relações religiosas ou a ausência delas; conceito e 

identificação familiar etc. Se o gênero é a marca da construção 

social em torno dos indivíduos, de suas característica formadas a 

partir de uma concepção que lhes é atribuída socialmente, e, em 

contrapartida, a história das mulheres é a busca por preencher 

esta lacuna na história ultrapassando os ideais essencialistas do 

que é ser “mulher”, é de se pesar que ambas se complementam e 

não concorrem entre si. A partir desta ideia, proponho uma re-

avaliação destes conceitos entrecruzados, para o que irei chamar 

de “nova história social das mulheres”, um conceito “problema” e 

não apenas uma formalização teórico-metodológica. Pretendo, 

ao abrir este campo de debate, a inserção da mulher como um 
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agente ativo ao longo da história e sua presença na historiogra-

fia deve ocorrer de forma a permear os períodos históricos, na 

construção de sua identidade e das relações sociais de maneira 

amplamente concebida.

Esta conceitualização é uma provocação. Uma introdução 

à perspectiva que precisa ser aprofundada e repensada para os 

estudos sobre mulheres, de forma a enriquecermos os conteú-

dos produzidos sobre a temática, sem identitarismos e distan-

ciamento de outras percepções históricas ou sem correlacionar o 

que podemos somar à esta ferramente analítica. Partindo destas 

provocações e introduções, sugiro confrontar em duas partes, 

uma amostragem da produção bibliográfica sobre mulheres – e 

aqui vou considerar as diferentes abordagens–, primeiramente 

no Brasil e na sequência, em Portugal, de maneira a percebermos 

a importância que essa temática tem ganhado nos estudos das 

ciências sociais.

O Brasil vanguardista nos estudos sobre Mulheres

Margareth Rago (1995, p. 81) apontava que a recente inclusão 

das mulheres no campo da historiografia tem revelado não apenas 

momentos inesperados da presença feminina nos acontecimen-

tos históricos, mas também um alargamento do próprio discurso 

historiográfico, ainda restrito “para pensar o sujeito universal, ou 

ainda, as ações individuais e as práticas coletivas marcadamente 

masculinas”. A maior impulsão das mulheres na academia e no 
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mercado de trabalho formal, em paralelo com as movimentações 

feministas desde os anos 1970, terá como reflexo a preocupação 

de repensar o papel histórico das mulheres na produção historio-

gráfica. Além de percorrer os trilhos já citados anteriormente, da 

história social, marxismo, história cultural e pós estruturalismo, 

a preocupação com esta abordagem, problematizando o que até 

então era a “normalidade” na produção e na narrativa histórica, 

ganham outra faceta, outros questionamentos que são multipli-

cados em investigações até os dias atuais.

No que toca à produção sobre a mulher trabalhadora, res-

salta-se que “até a década de 1970 expressavam uma visão homo-

gênea da classe trabalhadora, ocultando a atividade feminina e as 

desigualdades de gênero no mercado de trabalho” (BLASS; HI-

RATA; SOARES, 1991, p. 10-11). É de se evidenciar duas pio-

neiras nesta apresentação da condição da mulher trabalhadora 

em Heleieth Saffioti (1969) e também de Eva Blay (1978); com 

um enfoque comparativo, inaugura na sociologia o trabalho Mas-
culino e feminino na linha de montagem, de Elisabeth Souza-Lo-

bo em 1985, e destaque para sua obra A classe operária tem dois 
sexos, de 1991. Com a repercussão das manifestações feministas 

“da segunda onda” e de suas reivindicações, há uma importan-

te inserção também na problematização do trabalho doméstico, 

enquanto trabalho; a influência das demandas dos movimentos 

sociais alterou e ressignificou muito da produção no campo das 

ciências humanas no que toca às especificidades do papel histó-

rico das mulheres.
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Logo em princípio dos anos 1980 também inaugura-se no 

país a análise acadêmica – criando uma abertura legitimadora 

– do feminismo como movimento social influenciador das con-

quistas das mulheres, ressaltando a obra da estadunidense June 

E. Hahner, em A mulher brasileira e suas lutas sociais e políticas 
1850-1937 (1981), com especial atenção à emergência do femi-

nismo no início do século XIX e a preponderância das mulheres 

burguesas na imprensa brasileira. 

Rago identifica uma segunda viragem nos estudos acadê-

micos sobre mulheres, preocupados em 

revelar a presença das mulheres atuando na vida social, 

reinventando seu cotidiano, criando estratégias informais 

de sobrevivência, elaborando formas multifacetadas de re-

sistência à dominação masculina e classista (1995, p. 82).

Neste sentido, as mulheres emergem nas pesquisas como 

sujeito histórico, desenvolvendo papeis sociais identificáveis. A 

relação entre as “vagas feministas” e suas reivindicações refletem 

o panorama analítico em toda a academia ocidental, e o Brasil 

certamente ainda é um precursor na alavancagem desta “história 

problema” em relação às mulheres, que passaram a ter cor, classe, 

nacionalidade, sexualidade… história.

A mesma autora publicará, em 1985, Do cabaré ao lar, a 
utopia da cidade disciplinar, e em 1991, Os prazeres da noite: Pros-
tituição e códigos da sexualidade feminina em São Paulo, trabalhos 
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estes que inauguram, em alguma medida, a relação foucaultia-

na das mulheres entre a perspectiva do imaginário, das relações 

de poder e nas práticas discursivas, sendo o Departamento de 

História da Universidade Estadual de Campinas um local de 

referência na produção historiográfica desta vertente. Também 

na UNICAMP, e tomamos esta universidade como um exemplo 

demonstrativo, se institucionaliza, em 1993, o Núcleo de Estu-

dos de Gênero – PAGU, “resultado do trabalho de pesquisadoras 

inseridas em campos disciplinares distintos que buscavam dialo-

gar com as teorias feministas e de gênero”,2 núcleo este marcado 

pela interdisciplinariedade e grande expansão deste ramo inves-

tigativo pelo país. 

A organização da coletânea História das Mulheres no Bra-
sil, por Mary Del Priore, em 1997, irá marcar pesquisas que per-

correm largo recorte temporal e temático. Nas palavras da orga-

nizadora,

Este livro se propõe a contar a história das mulheres. Pre-

tende fazê-lo atingido a todos os tipos de leitores e leitoras: 

adultos e jovens, especialistas e curiosos, estudantes e pro-

fessores. É um livro que procura arrastá-los numa viagem 

através do tempo, fazendo-os ver, ouvir e sentir como nas-

ceram, viveram e morreram as mulheres, o mundo que as 

cercava, do Brasil colonial aos nossos dias. A história das 

mulheres não é só delas, é também aquela da família, da 

2. O Pagu. Disponível em: https://www.pagu.unicamp.br/pt-br/o-pagu. 
Acesso em: 1 nov. 2020.



139

criança, do trabalho, da mídia, da literatura. É a história do 

seu corpo, da sua sexualidade, da violência que sofreram e 

que praticaram, da sua loucura, dos seus amores e dos seus 

sentimentos (DEL PRIORE, 2004).

À chamada da historiadora Michele Perrot – na obra de 

fôlego que se tornará uma referência sobre o estudo das mulhe-

res, História das Mulheres do Ocidente, organizada em parceria 

com Georges Duby, publicada em França em 1991 e no Brasil em 

1993 –, para que a academia se voltasse aos “silêncios da história”, 

esta coletânea inaugura com peso a preponderância dos espaços 

de pesquisa sobre as problemáticas não apenas teóricas, como a 

relação social entre o feminismo e as representações de investi-

gação, mas também sobre temas como o cotidiano feminino in-

dígena (RAMINELLI, 2004), ou a sexualidade da era moderna 

e a família burguesa (D’INCAO, 2004) ou até mesmo sobre o 

erotismo nas relações inquisitoriais (VAINFAS, 2004), apenas 

alguns casos para exemplificar a diversidade temática e temporal 

que este livro contemplou com maestria, abrindo caminhos para 

o irrompimento de estudos nesta área no país. A partir dos anos 

2000, mas sobretudo na última década, a academia brasileira 

tornou-se uma referência mundial na construção teórica sobre 

o estudo de gênero – seja por vias do pós-estruturalismo ou da 

virada linguística –, seja no campo teórico marxista na problema-

tização das relações entre sociedade e sexo, feminino e masculino, 

interpretações binárias ou não binárias. Os estudiosos brasileiros 
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continuam enfrentando a tentativa de desmonte e desvalorização 

desta área analítica, mesmo no campo político público, como por 

exemplo a falácia da “ideologia de gênero”, tão vergonhosamente 

disseminada na mais completa mentira e descaramento por can-

didatos da extrema direita, na última eleição presidencial. Cabe 

aos cientistas enfrentar estas manipulações retrógradas com pro-

duções de excelência para se pensar e se organizar uma história 

que não continue a ser naturalizada e estruturada apenas a partir 

do referencial masculino, buscando sempre relações de extensão 

para com a comunidade. As mulheres não “participaram” na his-

tória. Nós fomos e continuamos a ser agentes ativos na constru-

ção da sociedade.

Portugal e os estudos sobre Mulheres

“São escassos os estudos que tenham por objeto os movimentos 

de mulheres nos últimos 20 anos em Portugal”. Assim Manuela 

Tavares inicia a introdução de seu livro Movimento de Mulheres 
em Portugal: décadas de 70 e 80, publicado em 2000. Uma obra 

de relevo e de grande importância na academia nacional, buscará 

mapear os movimentos feministas e femininos após o 25 de Abril 

de 1974, constatando uma ampliada gama de organizações que 

projetaram conquistas legais e institucionais em Portugal nos úl-

timos anos.

O estudo sobre mulheres no país tem sido concebido em 

três correntes abrangentes: a) História das Mulheres, tanto em 
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seu eixo das figuras públicas e famosas (poetisas, monarcas, artis-

tas, jornalistas, políticas, etc.) seja da mulher cotidiana (em me-

nor número), ou seja, uma relação binária dentro desta categoria 

analítica entre homens e mulheres; b) história da organização e 

dos movimentos femininos/feministas no século XX; c) mulhe-

res na sociedade e cultura, relação interdisciplinar de gênero, es-

tudos amplos nos mais diversos temas e áreas.

A primeira corrente constitui a maior produção historio-

gráfica. Com a liberdade advinda com a ruptura do regime auto-

ritário do Estado Novo durante o processo revolucionário inicia-

do em 25 de Abril, se inaugura uma maior entrada de mulheres 

no ensino superior, a tendência de estudos sobre as mulheres foi 

destacada sobretudo na segunda metade dos anos 1970 e na dé-

cada de 1980.3 Contudo, não procurarei classificar de forma es-

tanque estes grupos apresentados, buscando, contudo, apresen-

tar as variáveis nos principais estudos desenvolvidos em Portugal, 

de forma a construir um panorama sintético.

Em 2002, Irene Vaquinhas publicou um breve texto so-

bre as possibilidades abertas no campo da pesquisa científica em 

Portugal após o 25 de Abril, onde a História das Mulheres mar-

3. Em 1970, a taxa de analfabetismo em Portugal rondava os 26%, com 
maior incidência nas mulheres. Em 2011, a taxa chegou a 5,2%. No ensino 
superior, há um aumento de 28% de inserção das mulheres entre 1970-2011. 
Em 1970, havia um total de matriculados de 38.335 (55,6% homens e 44,4% 
mulheres); em 1991, um total de 163.592 (44,8% homens e 55,2% mulhe-
res); já em 2011, há um total de 384.774 inscritos, sendo 45,7% de homens 
e 54,3% de mulheres. Cf. Estatísticas de Saúde, INE, I.P., 25 de Abril – 40 
Anos de Estatísticas. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 2014, p. 40.



142

cou um campo que obteve fôlego a partir desta abertura. Con-

tudo, para ela, em Portugal, “os estudos permanecem, salvo raras 

excepções, mais convencionais, empíricos, de cunho informativo 

e positivista ou neo-positivista” (VAQUINHAS, 2002, p. 148), 

estando, até então, voltados para uma “história contributiva”, 

oposto à historiografia anglo-saxônica, francesa ou estaduniden-

se preocupadas em relacionar diálogos e conceitos sobre o se pen-

sar a mulher na história.

Algumas obras destacam-se sobre esta característica da 

História das Mulheres: Silva (1981; 1989; 1999) sobre “as mu-

lheres portuguesas”; Alvim (1988; 1989; 1997) sobre a marquesa 

de Alorna e as relações com o feminino. A mesma autora ain-

da irá decorrer sobre a mulher na expansão marítima, moda e 

beleza, a educação e sobre as donzelas no século XIX.4 Sobre 

personagens famosas na história portuguesa, como Carolina Mi-

chaelis e Ana Luísa Freitas, Delille (1985, p. 1997); sobre Maria 

Lamas (FIADEIRO, 1999); a respeito de Ana de Castro Osório 

(MARQUES, 1990) ou ainda sobre Angelina Vidal (NUNES, 

1986). Sobre mulheres e políticas em uma análise institucional 

também há referências importantes (BETTENCOURT, 1995; 

4. Cf. Maria Helena Vilas-Boas Alvim (1997). A moda e a beleza feminina 
no Portugal da 1ª República. Conselhos e alvitres. Dissertação de mestrado. 
Universidade do Porto, Faculdade de Letras. Maria Helena Vilas-Boas Al-
vim (1993). “A mulher portuguesa e a expansão. Notas de crónicas e outros 
escritos”. Revista de Ciências Históricas, Universidade Portucalense, v. VII. 
Maria Helena Vilas-Boas Alvim (1990). “Da educação da mulher no Portu-
gal oitocentista: notas de um estudo”. Revista de Ciências Históricas. Univer-
sidade Portucalense, v. V.
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ESTEVES, 1991; 1998; GUIMARÃES: 1989; HELENA & 

KONING, 2006).

Destaca-se ainda outros dois grandes subtemas que emer-

gem com força na virada historiográfica pós-25 de Abril, sendo 

o estudo da “mulher e família” e “mulher na educação”. Estas duas 

categorias parecem sobressair-se na temática sobre o estudo das 

mulheres e com preferência em análises do século XIX e aborda-

gens sobre o Estado Novo.5 Estes temas bem como o feminismo 

e as condições de vida das mulheres são inseridos na produção 

historiográfica por motivos que podemos apontar como institu-

cionais e na via de incentivo de fatores externos. Tanto na criação 

de programas ou disciplinas dentro das Universidades, o estudo 

5. Apenas alguns exemplos, Cf. Helena Costa Araújo (2000). Pioneiras na 
Educação. As professoras primárias na viragem do século: Contextos, percur-
sos e experiências (1870-1933). Lisboa, Instituto de Inovação Educacional. 
Ana Nunes de Almeida (1986). “A fábrica e a família – tópicos para uma 
reflexão”. Análise Social, v. XXII (91). Maria Norberta Amorin (1995). “Fa-
mília e história: balanços e perspectivas”. Ler História, v. 29, p. 5-18. Hele-
na Costa Araújo (1991). “As professoras primárias na viragem do século: 
uma contribuição para a história da sua emergência no estado (1870-1910)”. 
Organizações e Trabalho, v. 5/6, p. 127-143. Luís A. Baptista (1986). “Valo-
res e imagens da família em Portugal nos anos 30. O quadro normativo”. A 
mulher na Sociedade Portuguesa; Visão Histórica e Perspectivas Atuais. Coim-
bra: Instituto de História Económica e Social, v. I, p. 191-219. Rui Cascão 
(1986). “Família e divórcio na Primeira República”. A mulher na Sociedade 
Portuguesa; Visão Histórica e Perspectivas Atuais. Coimbra: Instituto de His-
tória Económica e Social, v. I, p. 153-189. Maria Manuel Vieira da Fonseca 
(1984). “Os papéis do homem e da mulher na família”. Educação e Trabalho, 
30. Joaquim Ferreira Gomes (1982). A mulher na Universidade de Coimbra. 
Coimbra: Livraria Almedina. 
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das mulheres ganhou um novo campo de abordagem, ou como 

aponta Vaquinhas: 

[...] a história das mulheres foi um dos campos de inves-

tigação que então emergiu, beneficiando de uma série de 

circunstâncias favoráveis que proporcionaram o seu aco-

lhimento no seio da disciplina histórica (VAQUINHAS, 

2002, p. 149).

Contudo, é a combinação dos movimentos feministas na 

busca por uma restituição da memória coletiva ou mesmo de ini-

ciativas reparativas que irá impulsionar o estudo sobre as mulhe-

res portuguesas, sem, contudo, problematizar ordens de estatu-

to social, classe ou mesmo relações sociais existentes, tendo, na 

maior parte dos casos, um estado causal entre homens e mulhe-

res (VAQUINHAS, 2002; COVA, 1999).

Sobretudo na década de 1980 e 1990 algumas obras abor-

daram os caminhos tomados pelos grupos políticos e/ou femi-

nistas após o período revolucionário, em uma constante busca 

na compreensão tanto das conquistas quanto dos falhanços dos 

direitos das mulheres (na prática e teoricamente) com a implan-

tação da democracia representativa. Ressaltamos, sobretudo: 

COUTO-POTACHE, 1982; GUIMARÃES, 1991; AL-

MEIDA, 1993; JOAQUIM, 2006, 2007; MAGALHÃES, 

2008; PENA, 2008; PERISTA, 2002; TAVARES, 2000b. 

Suas obras são destacadas por terem moldado uma perspectiva 
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organizacional em Portugal em diversos agrupamentos de mu-

lheres e na problematização dos feminismos correntes no país.

Quando apontamos os fatores exteriores, referimo-nos 

especificamente à Comissão da Condição Feminina, criada em 

1977 e que se estenderá nas duas décadas seguintes, bem como 

programas fomentados após a entrada na CEE. O florescer de 

diversas revistas também contribuirá e muito para que pesquisas 

sobre mulheres sejam desenvolvidas no país, algumas advindas 

de colóquios com atas publicadas e diversos estudos.6 Salienta-se 

a primeira revista portuguesa sobre a história das mulheres, Faces 
de Eva, fruto da Faculdade de Letras da Universidade Nova de 

Lisboa, em 1999, bem como a revista ex ǣquo, criada pela Asso-

ciação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres também no ano 

de 1999. A revista Análise Social, multidisciplinar, foi e continua 

sendo um dos espaços mais férteis nas publicações no campo da 

História sobre a relação mulher e trabalho. 

No campo da mulher trabalhadora em suas mais diversas 

faces, Almeida (1984; 1985; 1993) irá relacionar o papel da mu-

lher no campo produtivo e doméstico, os processos de migração 

e o impacto nas famílias e no papel da mulher trabalhadora. Bap-

tista (1999; 2012; 2016) decerto é um dos maiores contributos 

nesta perspectiva, problematizando o papel da mulher trabalha-

dora e de seus direitos na origem do Estado-Providência, trazen-

6. Cf. Mulheres em Portugal e A mulher na sociedade portuguesa. Visão 
histórica e perspectivas atuais, frutos de dois colóquios em Lisboa e Coim-
bra, no ano de 1985.
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do importantes dados sobre a condição do operariado feminino 

em finais do século XIX até a década de 1940, onde Dias (2000) 

também irá traçar um perfil sobre as mulheres no movimento 

operário na Primeira República. Em paralelo, Matias (1984; 

1986) irá privilegiar o estudo das mulheres operárias tabaqueiras 

em finais do XIX. Barradas (1999) também irá abordar a relação 

contraditória entre os “feminismos” e o movimento operário, com 

destaque a se compreender que o feminismo não é algo unísso-

no mas sim uma multifacetagem de correntes, sendo necessário 

compreendê-las para não se confundir um único “feminismo”. So-

bre às relações de mobilidade, qualificação e trabalho destacam-

-se Ruivo (1986) e Ferreira (1993) priorizando uma narrativa da 

mulher e o emprego.7

Com importantes contribuições sobre a mulher e o traba-

lho, as pesquisas citadas não fazem chegar ainda, contudo, a uma 

aproximação ou da problematização acerca de gênero e história 

social como ferramentas de análise. Como bem destaca Alves 

(2017), há um “silêncio ensurdecedor” sobre o estudo das mulhe-

res em Portugal – em sua pesquisa específica, sobre as militantes 

sindicais no início do século XX. Silêncio este ainda maior to-

cante ao se tratar das particularidades da vida operária feminina. 

Talvez uma exceção mais próxima a este caso seja a obra 

de Celeste Vieira, Mulheres em Luta: a educação e dinâmica de 
auto-organização das empregadas domésticas portuguesas do sindi-

7. Ver também Mulher, Mobilidade e Cidadania. Revista Crítica de Ciências 
Sociais, 50, 1998.
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cato do serviço doméstico (1960-1986) (2018), que apesar de não 

se embrincar necessariamente no campo das discussões teóricas 

sobre classe operária e gênero, tem uma importante preocupação 

em trazer para o foco de análise um grupo de mulheres espe-

cialmente marginalizadas na história da historiografia abarcan-

do, em partes de sua pesquisa, o período revolucionário. Declara, 

ainda, que sua obra, fruto também de seu mestrado em Educa-

ção, Género e Cidadania, “é um ato de justiça, também porque 

não se limita a narrar uma história de subalternização decorrente 

da classe, mas também decorrente do sexo” (2018, 13).

Apesar da afirmação de Silva no primeiro número da re-

vista ex ǣquo, de que “em história das mulheres o conceito de 

gênero é constantemente utilizado na prática sem que os histo-

riadores percam tempo com a sua análise ou o coloquem em evidên-
cia em seus estudos” (SILVA, 1999, p. 32, grifo meu), recusando 

que os estudos sobre mulheres devam ser interdisciplinares, en-

tendemos que, pelo contrário, não apenas a história ou qualquer 

outro campo da ciência deva ser bastonária em forjar conceitos 

que fiquem única e exclusivamente fechados a estes campos, mas 

que deve haver uma troca e uma relação entre as áreas – quando 

necessária – para que possamos ultrapassar o sectarismo dentro 

das nossas próprias análises e pesquisas. Parece-me que falar de 

gênero em Portugal até recentemente, era uma deambulação aca-

dêmica, misturando militância feminista com pesquisa científica. 

Projetos recentes entre pesquisadores/as brasileiros/as, estadu-
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nidenses, espanhóis, alemães, ingleses dentre outros8 demons-

tram como utilizar a categoria gênero no campo da História é 

vantajoso se a ideia é perceber não apenas a relação entre homens 

e mulheres, mas também as particularidades na construção iden-

titária cultural e social de cada um.

Lopes, em contrapartida – também no primeiro número 

da ex ǣquo, elucidará uma importante posição teórica num entre-

laçamento entre a análise do sexo (privilegiada pela História das 

Mulheres) e do gênero, quando aponta que 

8. Cf. Entre muitos outros: Joana Pedro (2011). “Relações de gênero como 
categoria transversal na historiografia contemporânea”. Topoi, v. 12, n. 22, 
jan/jun, p. 270-283. Verena Stolcke (1990) “Mulheres e Trabalho”. Estudos 
Cebrap, 26. Fabiane Popinigis (2015). “E.P. Thompson e a experiência da 
classe trabalhadora”. In: AMORIM, Henrique; SILVA, Jair (org.) Classes 
e lutas de classes. São Paulo: Annablume. Scott Joan (1987). “On language, 
gender and working-class history”. International Labor and working-class his-
tory, n. 31, p. 1-13. Dorothy Thompson (2013). “Las mujeres y la radicalidad 
politica en el siglo XIX: uma dimensión ignorada”. Revista Mora, Buenos 
Aires, v. 19, n. 2. Catherine Hall (2013). “La historia de Samuel y Jemina: 
Género y cultura de la classe trabajadora em la Inglaterra del siglo XIX”. 
Revista Mora. Buenos Aires, v. 19, n. 2. Gisela Bock (1991). “La historia 
de las mujeres y la historia del género: aspectos de um debate internacio-
nal”. Historia Social, v. 9, Espana, Universidad de Valencia. Cinzia Arruzza 
(2015). “Considerações sobre gênero: reabrindo o debate sobre o patriarcado 
e/ou capitalismo”. Revista Outubro 23: 34-58. Pilar Diáz Sanchéz (2015). 
“Historia social e Historia cultural de las mujeres. Apuntes para um de-
bate”. Revista de Historiografia 22: 13-23. Gloria Nielfa Cristóbal (coord.). 
(2003). Mujeres y hombres en la España franquista: Sociedad, economia, políti-
ca, cultura. Madrid: Editora Complutense. Importantes núcleos de pesquisa 
sobre género: Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). Revista Estudos Feministas, Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
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não separámos os conceitos género e sexo; antes pelo con-

trário, operámos uma espécie de ‘miscigenação’ entre am-

bos, fazendo jus teórico à passagem cronológica de uma 

visão biológica, mais comum, para uma outra, cultural e 

social, actualmente aceite (LOPES, 1999, p. 45).

Mesmo com seu tema de pesquisa voltado para o século 

XIX, a autora desenvolveu um estudo que relacionasse ambas as 

análises, sem perder tempo com descrições alongadas conceituais, 

mas sim, demarcando uma posição teórica necessária em sua pes-

quisa. Em um volume publicado em 2001, intitulado Mulheres na 
Fábrica de Loiça de Sacavém, há também um interessante resgate 

teórico e de memória sobre as operárias que ali trabalharam, rebe-

laram-se, transformaram-se. Buscaram “entender o estado mental 

da sociedade em que esta Mulher concreta, a mulher operária de 

Sacavém, da Fábrica de Loiça de Sacavém, viveu” (ASSUNÇÃO, 

2001, p. 13-15). e concluem 

que a condição feminina não é um dado biológico, de nas-

cença. É isso sim, uma questão cultural”, onde estas operá-

rias vivenciaram papeis historicamente assumidos e trans-

mitidos (ASSUNÇÃO, 2001, p. 13-15).

Desta feita, o campo de análise entre história das mulheres 

e de gênero começou a ser possível com a abertura de programas 

e de diálogo inter e multidisciplinar em algumas universidades 

portuguesas, havendo ainda longo caminho a ser trilhado para 



150

que se quebre o estigma do cruzamento de estudos sobre gênero, 

marxismo e história social das mulheres.

Notas Finais

Um desafio impera à nós, investigadores e investigadoras que se 

apoquentam em identificar as diversas lutas cotidianas, políticas 

e sociais sobre mulheres, sem cairmos nas redes do identitarismo 

ou do individualismo como formas autênticas e únicas de organi-

zação social. O Brasil vivencia uma onda fascizante e antidemo-

crática desde 2016, agravada nos dois últimos anos do governo 

da extrema direita bolsonarista, fruto não apenas de um golpe 

mas também da fragilidade resultante do reformismo e das con-

ciliações de classe. As mulheres foram amplamente indignificadas 

na campanha deste governo, sofremos ataques dos mais variados, 

ultrapassando o machismo e a misoginia. O mesmo sofreu a co-

munidade LGBT+ e os negros e negras do país. O retrocesso das 

políticas extremistas e neoliberais da direita brasileira afundam 

ainda mais somadas à crise pandêmica, e este é um importan-

te momento para não deixarmos de lado os estudos que priori-

zem e identifiquem as lutas, muitas vezes, o protagonismo das 

mulheres enquanto agentes históricos. A superação da história 

enquanto uma narrativa condicionante aos “vencedores” abre-nos 

possibilidades de agir não apenas no mapeamento do passado 

para se compreender o presente, mas também para se alterar o 



151

futuro. Perceber as construções sociais em torno dos indivíduos 

parece-nos essencial para enfrentarmos esta tarefa.

Em Portugal, um paralelo infeliz pode ser feito com os no-

vos avanços da extrema direita, com a ascensão de partidos no 

parlamento e configurando novas coligações com partidos tra-

dicionais (no campo conservador) no país, com discursos carre-

gados de xenofobia e racismo, caindo na hipocrisia de negar a 

existência destes fenômenos. As ondas históricas não serão que-

bradas se medidas drásticas não forem tomadas. E para isso, é 

mais que necessário que a compressão da equidade entre homens 

e mulheres, entre pessoas com diversas orientações e escolhas se-

xuais, de diferentes “raças” e nacionalidades seja apreendida para 

além da educação conservadora, do senso comum que segrega, 

do individualismo de ideias que reprime. Traçar esses pequenos 

apontamentos sobre as mudanças e avanços sobre o estudo sobre 

mulheres nos dois países – esperamos – é carregar com alguma 

esperança e perseverança as lutas e conquistas do futuro, seja na 

academia ou nas lutas sociais.
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Formação de programas sociais no 

Brasil e em Portugal: história, política 

e valores

DENISE DE SORDI

Introdução

A partir dos anos da década de 1990, medidas de combate à po-

breza e para a redução da desigualdade social foram sistemati-

zadas como eixos das recomendações de organismos internacio-

nais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. 

Nesse ínterim, ações nas áreas sociais para o combate à pobreza 

e para a redução da desigualdade social operaram uma mudança 

crucial nas formas de responsabilização por condições estrutu-

rantes próprias do estado capitalista, transferindo-as para as di-

mensões individuais e particularizadas no campo de ação dos su-

jeitos, em detrimento da abordagem sobre condições materiais de 

vida como pertencentes ao campo das responsabilidades sociais. 

A análise dos instrumentos de controle social dos progra-

mas Bolsa Família, no Brasil, e do Rendimento Social de Inser-

ção, em Portugal, permite notar o deslocamento das Políticas 
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Sociais do terreno de embates ligados aos direitos sociais histo-

ricamente conquistados e consolidados – como potência para a 

modificação de condições estruturais – para modelos de assis-

tência social que explicitam a gestão das questões sociais como 

argumento para o crescimento e controle econômicos. Modelos 

de assistência, portanto, focalizados e centrados na transferência 

condicionada de dinheiro. 

As formas de intervenção nas questões sociais têm sido 

aplicadas a partir de programas sociais que condicionam o acesso 

aos direitos sociais, nomeadamente nas áreas de educação, saúde 

e emprego. As condicionalidades, ou obrigações, a serem cumpri-

das pelos sujeitos que compõem o público alvo destes programas 

sociais estão alinhadas à crítica neoliberal ao bem-estar, de modo 

que correspondem ao “realinhamento ideológico” promovido 

pelo “conhecimento sobre pobreza relacionado à ‘dependência’, 

‘ilegitimidade’, e transmissão ‘intergeracional’ como as áreas de 

maior crescimento nas pesquisas e reformas” (MAURIEL, 2008, 

p. 211) dos organismos multilaterais. 

O papel das condicionalidades, além da focalização em 

parcela da população considerada pobre para o direcionamento 

do gasto público, está em modelar respostas que legitimem a dis-

tribuição de recursos, configuradas como medidas anti-pobreza 

em médio e longo prazo. Deste modo, a ação social passa a ser 

dirigida para a figura estigmatizada do pobre que deve ter sua 

capacidade de inserção no mercado desenvolvida em acordo com 
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a teoria do capital humano, e a partir dos anos 2000, de forma 

integrada à teoria do “desenvolvimento humano” (SEN, 2010). 

Em contexto de aprofundamento das diretrizes neolibe-

rais, quaisquer análises sobre programas sociais com estruturas 

semelhantes e em países diferentes deve considerar que “o neo-

liberalismo reinterpreta o processo histórico de cada país”, para 

tanto: “os vilões do atraso econômico passam a ser [...] as con-

quistas sociais e tudo o que tenha a ver com a igualdade, com a 

equidade e com a justiça social” (GENTILI; SADER, 2012, p. 

147).

As reformas de programas sociais nos anos de 1990 e 

2000, tanto no Brasil, como em Portugal, acompanharam as mu-

danças nas diretrizes teóricas e sociais de organismos internacio-

nais que conformaram as políticas sociais no viés de programas 

compensatórios. Embora seja necessário ressaltar que estes paí-

ses tenham suas particularidades históricas e sociais, é possível 

analisar o Bolsa Família e o Rendimento Social de Inserção como 

expressões do processo neoliberal de esvaziamento das relações 

de classe e, consequentemente, do poder reivindicatório dos su-

jeitos.  

Nesse sentido, caracterizar o Bolsa Família e o Rendimen-

to Social de Inserção, de modo a estabelecer algumas simetrias 

entre a estrutura destes programas, permitirá a análise mais de-

tida do processo de instituição e aceitação social das condicio-

nalidades, no Brasil, ou das obrigações, em Portugal. O objetivo 

é evidenciar, com o apoio de bibliografia relacionada, as formas 
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de penetração social de tais diretrizes teóricas, políticas e econô-

micas que informam as maneiras pelas quais se configura a rein-

terpretação das relações entre classes frente à recomposição do 

papel do Estado sob as políticas neoliberais. 

Programa Bolsa Família: “uma nova cultura 

institucional”

No Brasil, o Bolsa Família1 é a expressão mais visível tanto da mu-

dança nas concepções que orientam o acesso aos direitos sociais 

quanto da forma assumida pelos programas sociais no período 

da Nova República brasileira.2 Criado com o objetivo prioritário 

1. Criado em 2003, pela Medida Provisória (MP) n. 132, convertida na Lei 10. 
836/2004 – regulamentada pelo Decreto 5.209/2004. 
2. Em 2015, data de comemoração dos doze anos de existência do Programa 
Bolsa Família (PBF), o Governo brasileiro noticiou que “retirou 36 milhões de 
brasileiros da pobreza extrema” e que nenhuma das “13,9 milhões de famílias 
atendidas pelo programa no país” estava abaixo da linha definida como de ex-
trema pobreza “pelas Nações Unidas como a de renda inferior a R$ 77 por mês 
por pessoa da família”. “Com um gasto anual de apenas 0,5% do Produto Inter-
no Bruto (PIB)” o PBF beneficiava cerca de “um em cada quatro brasileiros, ou 
seja, 50 milhões de pessoas” (BRASIL, 2015). Aliado a outras medidas com-
preendidas como um conjunto de políticas públicas, o programa contribuiu 
para que, pela primeira vez, no ano de 2014, o Brasil fosse retirado do Mapa 
da Fome divulgado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO) (EXAME, 2018). Cabe ressaltar que, muito além das 
operações de “pente fino” levadas a cabo pelo governo de Michel Temer, entre 
2016 e fins de 2018, esse cenário como um todo sofreu drástica mudança sob 
o governo de Jair M. Bolsonaro, a partir de 2019. Com o desmanche das polí-
ticas de assistência social e de produção e distribuição de alimentos, de acordo 
com pesquisa populacional realizada pelo IBGE em 2020, o Brasil voltou ao 
Mapa da Fome (SUDRÉ, 2020). Além do mais, o próprio Bolsa Família está 
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de “combater a pobreza” e de gerar condições para que as famílias 

enfrentem a vulnerabilidade social via “benefício monetário que 

visa o atendimento de necessidades básicas” e “pelo estabelecimen-
to de condicionalidades que induzem o acesso aos direitos sociais de 

segurança alimentar, saúde, educação e assistência social” (BRA-

SIL, 2003, grifos nossos). 

A argumentação legal para sua criação baseou-se na identi-

ficação de um “consenso” social em torno da “importância de pro-

gramas de transferência de renda” às famílias pobres, ao apontar 

que programas anteriores, criados nos anos de 1990,3 por terem 

sido desenvolvidos de forma independente, não se constituíram 

“política dotada dos necessários atributos de complementarieda-

de e integralidade”, portanto, em favor da “racionalidade, organi-

em disputa para que seja remodelado e integrado a outros benefícios relacio-
nados ao trabalho e, até então, assegurados pela Constituição de 1988. No dia 
em que finalizo a escrita deste texto, Bolsonaro anunciou a criação do “Renda 
Cidadã”, de modelo ainda incerto, mas que seria implementado em substitui-
ção ao Bolsa Família como parte das reformas administrativas e fiscais que 
alteram profundamente os Direitos Sociais dos brasileiros, e que são levadas a 
cabo pelo ministro da economia Paulo Guedes. 
3. Apesar da imagem autônoma que atingiu desde que veio a público com sua 
regulamentação em setembro de 2004, o Bolsa Família deve ser localizado 
como uma ação de um dos eixos do Fome Zero. O lançamento do PBF se deu 
no âmbito do Fome Zero com o destaque por ter unificado os programas so-
ciais nacionais de Renda Mínima vinculada à educação “Bolsa Escola” (2001), 
o Renda Mínima vinculado à saúde “Bolsa Alimentação” (2001) e o “Auxílio 
Gás” (2002) – gestados durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, e 
o programa de Acesso à Alimentação “Cartão Alimentação” criado como uma 
das ações do Fome Zero em 2003, durante o governo Lula. A própria unifica-
ção destes programas se deu pela discordância da área econômica e dos setores 
de oposição ao governo com o modelo do Fome Zero, que previa ações de par-
ticipação popular direta e para a promoção da soberania alimentar brasileira. 
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cidade e efetividade do Estado na gestão e execução das ações 

de transferência de renda”, o Bolsa Família significaria “uma nova 

cultura institucional”, com um “inédito modelo de gestão” para o 

“enfrentamento da pobreza” e para a “qualidade do gasto social” 

(BRASIL, 2003). 

Enquanto um programa de alívio imediato de privações 

materiais básicas, ao ser articulado com ações da assistência so-

cial, o Bolsa Família objetivou em longo prazo o estímulo ao de-

senvolvimento das famílias beneficiárias, com a interrupção do 

ciclo intergeracional da pobreza. Com o Bolsa Família, na avalia-

ção de Campello, 

o Brasil pôde, enfim, recusar a banalização e naturalização 

da pobreza e da fome e afirmar um novo patamar de garan-

tias sociais, que exigem o reconhecimento e o progressivo 

alargamento de padrões mínimos de bem-estar a todos os 

cidadãos (2013, p. 19).

A ideia de um padrão mínimo de bem-estar a todos os ci-

dadãos é questionável dentro dos limites do próprio Bolsa Fa-

mília, que buscou minorar os efeitos e riscos sociais gerados pela 

condição de pobreza. O bem-estar nas atuais políticas sociais, 

orientadas pelo Programa das Nações Unidas de Desenvolvi-

mento (PNUD), deve ser compreendido a partir da definição da 

pobreza “como falta de dotação”, que condiciona: 
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[...] a elaboração das reformas nos sistemas protecionistas em todo 

o mundo por meio de uma ‘nova geração de políticas sociais’ que 

não têm como resultado um ‘bem público’, mas um ‘bem individu-

al’, nem a função de produzir proteção social, mas auto-proteção 

individual. Sob esse prisma, justiça social também adquire outro 

significado: o de oportunizar a todos se capacitar, se auto-cuidar e 

se inserir no mercado (MAURIEL, 2008, p. 166).

O Bolsa Família foi formulado em diálogo, principalmen-

te, com o suporte técnico dos organismos que integram o Banco 

Mundial. O contrato entre o Banco e o governo brasileiro priori-

zou a “avaliação, monitoramento, cadastro único e fortalecimento 

institucional”, de modo que não haveria contrapartidas visto que 

o aporte dispendido e orçado seria de dez por cento pelo Banco, 

sendo a outra parte, de noventa por cento, pelo próprio gover-

no, sob a justificativa de que “ao condicionar o dinheiro a gastos 

com educação e saúde, é uma transferência pensando no futuro. 

Ele atende também a pobreza do amanhã” (MURPHY, 2003, p. 

A-6). 

Nesse sentido, o objetivo do Bolsa Família de interrupção 

do ciclo intergeracional de pobreza tem relação com o desloca-

mento do bem-estar relacionado ao trabalho, e que passa a uti-

lizar a figura do pobre como significante da categoria política da 

pobreza, que deve ser gerida e administrada pelo Estado. Faz-se 

necessário, portanto, ofertar por meio do programa um “incen-

tivo” para que os sujeitos atendidos desenvolvam a “autossufici-
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ência”, desviando-se da dependência do Estado e combatendo 

possíveis problemas decorrentes da estrutura familiar.   

Para a manutenção do benefício monetário, as famílias 

precisam cumprir “contrapartidas” sociais, ou seja, as condiciona-

lidades relacionadas à saúde e à educação. Estas, têm um papel 

importante na tentativa de aceitação social do PBF e em coadu-

nar as concepções sobre as “portas de saída” da condição de po-

breza. Na prática, cidadania e direitos sociais são vinculados e 

transformados em um dos benefícios do programa: as condicio-

nalidades, ou seja, os direitos sociais, são entregues ao seu público 

alvo como serviços sociais. 

Estão, portanto, conectadas à percepção de que as famílias 

que provam aos serviços de assistência social que vivem com os 

limites de renda definidos pelas linhas de corte do programa não 

acessam os serviços de educação e saúde e outras ações do Esta-

do. Desse modo, o Bolsa Família procurou oferecer suporte ao 

alargar as 

capacidades de seus beneficiários por meio do reforço ao 

acesso a serviços de saúde, educação e assistência social, 

bem como na articulação com um conjunto amplo de pro-

gramas sociais (CAMPELLO, 2013, p. 11). 

Como notado em avaliação do Banco Mundial (2017), 

dentre outros aspectos, as condicionalidades contribuem para 

desconstruir mitos em torno da corrupção moral no uso do di-



167

nheiro pelos beneficiários (em bebidas e jogos) e na dependência 

destes em relação ao PBF, o que em longo prazo tornou a ideia 

do programa aceita pela mídia, a academia, outros partidos, bases 

de apoio do governo e na sociedade civil. Esta estrutura do Bolsa 

Família permite que ele seja defendido por “vários segmentos da 

sociedade e praticamente todas as tendências e partidos políticos” 

(DE LORENZO, 2013, p. 398).

Ainda que tais avaliações possam ser compreendidas como 

algo positivo, é preciso notar que esta é uma característica impor-

tante da penetração cultural das teorias sociais neoliberais que 

modelam as políticas sociais atualmente. No caso do Bolsa Famí-

lia, ao passo que as condicionalidades entregam aos sujeitos aten-

didos o acesso focalizado aos direitos, também informam à socie-

dade em geral que estes não recebem o dinheiro de forma passiva 

e que as condicionalidades cumprem o papel de corrigir possíveis 

desvios no desenvolvimento e inserção social dos sujeitos. 

Os limites para a atuação do Estado se delineiam de forma 

aparentemente equilibrada entre polos opostos da população, ca-

racterizados por suas condições materiais de vida e seu suposto 

nível de autossuficiência frente ao Estado. Este é um processo 

contundente de ressignificação dos antagonismos que formam as 

relações sociais. Não se pode perder de vista, como argumenta 

Portelli (2010, p. 92), que “a pobreza é sofrimento físico, mas an-

tes de tudo humilhação”. 

Em países caracterizados pela alta concentração de renda 

como o Brasil, tal entendimento abre espaços para que, em certa 
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medida – não completamente determinante –, relações sociais 

pautadas por certo conservadorismo, se manifestem nas formas 

de controle social e gestão institucional de parcela da população 

identificada como pobre e, portanto, sujeita a tipos de fiscaliza-

ção que são também morais. Pesquisas têm demonstrado que há 

posturas, papéis, formas de se viver, consumir e trabalhar que são 

consideradas marcadores de certa imagem que identifica os “po-

bres” e que arranhões nesta imagem podem se transformar em 

maior exclusão por, supostamente, identificarem condições mate-

riais de vida que não se encaixam na imagem da figura do “pobre” 

projetada pelo programa (SERAPIÃO, 2018; MARINS, 2014; 

COHN, 2012).  

Observadas como mecanismo de legitimação do Bolsa Fa-

mília, as condicionalidades e a fiscalização pelos serviços de as-

sistência social, permitem notar que esta apropriação do controle 

social, antes uma forma de controle democrático (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2006), é transmutada para o controle da oferta 

de serviços delimitada por metas de atendimento do programa, o 

que também justifica a implementação da focalização. 

Problematizar a constituição do Bolsa Família, a partir de 

uma perspectiva que o localize no conjunto dos programas so-

ciais brasileiros (DE SORDI, 2019) permite compreender que 

seu “inédito modelo de gestão” operou formas de aceitação e de 

reinterpretação sociais para que a ideia da transferência condi-

cionada de renda fosse aceita como forma de acesso ao alívio ma-

terial imediato, frente a baixos salários e ao desemprego, então 
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indicados a seu público alvo, como condições transitórias. E à 

sociedade em geral, como condição individual a ser atendida por 

meio da assistência social.

A dissolução das possibilidades de universalização dos di-

reitos sociais ao conjunto dos cidadãos é necessária à existência 

dos programas sociais de transferência condicionada de renda. 

Neste aspecto, o Bolsa Família não é fruto apenas da intenção de 

uma gestão mais eficiente, ou organizado em um contexto esva-

ziado de conflitos, o programa foi – e continua sendo – moldado 

pelo jogo político de recomposição das particularidades do neoli-

beralismo brasileiro (DE SORDI, 2019). 

Rendimento social de inserção: o estado contratual 

Os caminhos que levaram ao desenvolvimento e à implantação 

do Rendimento Social de Inserção permitem notar a penetração 

cultural e política de moralização na transferência de dinheiro à 

população em risco. As políticas neoliberais, ao particularizarem 

os processos históricos de cada país, para serem legitimadas, de-

mandam certo convencimento social acerca de sua importância e 

formato. 

Ao organizar políticas de combate aos seus próprios efei-

tos – desemprego, fome, pobreza – os postulados neoliberais res-

significam a exclusão que passa a corresponder às expectativas de 

inserção social como resposta às questões estruturais. A análise 
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da redução de direitos sociais em modelos de programas sociais 

focalizados e de alívio imediato deve considerar que: 

[...] [a] política de choque e fim de padrões mínimos de solidarie-

dade social só poderia ser sustentada pela doutrinação estatal de 

uma nova moral. No fundo é isso que o neoliberalismo sempre 

foi: mais do que uma doutrina econômica de resultados miseráveis, 

um discurso moral capaz de fundamentar novas formas de sujeição 

social (SAFATLE, 2017, p. 24).

 De acordo com o “Guia Prático – Rendimento Social de 

Inserção”, o programa visa atender “pessoas ou famílias que ne-

cessitam de apoio para melhorar a sua integração social e profis-

sional, que se encontrem em situação de pobreza extrema e que 

cumpram as demais condições de atribuição” (INSTITUTO 

DA SEGURANÇA SOCIAL, 2020, p. 4). Dentre as onze “con-

dições necessárias” elencadas para o acesso ao programa, desta-

ca-se: 

assumir o compromisso, formal e expresso de celebrar o 

contrato de inserção, designadamente através da disponi-

bilidade para o trabalho, para a formação ou para outras 

formas de inserção (2020, p. 5).  

O programa é caracterizado como “de inserção que integra 

um contrato”, ao passo que a contratualidade está definida como 

um 
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conjunto de ações estabelecido de acordo com as caracte-

rísticas e condições do agregado familiar do requerente da 

prestação, visando uma progressiva inserção social, laboral 

e comunitária dos seus membros (2020, p. 4). 

Os termos da contratualidade seguem ainda a apresen-

tação de uma série de documentos que comprovem a situação 

de pobreza e, ocasionalmente, ou, como informa o Guia Prático 

“sempre que necessário” diversos comprovativos relacionados às 

condições de acesso ao ensino e à saúde (2020, p. 8).

Toda a contratualidade definida segue a mesma lógica de 

condição de acesso e de suspensão do benefício em caso de “que-

bra” contratual, tal como no Bolsa Família. Ainda que se conside-

re as particularidades do formato de cada um dos programas, é 

evidente a focalização do acesso ao Direito Social com a necessá-

ria comprovação da condição de pobreza ao Estado. 

 A integração dos sujeitos ao Rendimento Social de In-

serção prevê a comprovação desta condição por meio de proces-

sos de vigilância e fiscalização, compreendidas como “acompa-

nhamento” do cumprimento das obrigações tanto pelo titular do 

benefício, quanto pelo agregado familiar. Assinatura de contrato; 

constante contato com a Segurança Social; atenção aos pedidos 

de apresentação de documentos e participação de reuniões no 

Núcleo Local de Inserção (INSTITUTO DA SEGURANÇA 

SOCIAL, 2020, p. 14).
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Criado em 2003, o Rendimento Social de Inserção substi-

tuiu o Rendimento Mínimo Garantido (RMG), de 1996. Mais 

do que uma mera troca de gestão e de técnicas administrativas, a 

proposta foi de criação da imagem de não passividade dos sujei-

tos atendidos, e de criação de mecanismos de promoção de autos-

suficiência em relação ao Estado. 

Para além do deslocamento semântico de “direito” para “in-

serção”, a justificativa para a substituição de um programa pelo 

outro, auxilia a desvelar a transmutação de interpretações acerca 

dos direitos sociais e do papel do Estado para o campo da ação 

individual. De acordo com Marques (2018, p. 24-25):

Durante a campanha eleitoral, que antecedeu as eleições 

de março de 2002, os partidos liberais efetuaram uma crí-

tica à anterior política (Rendimento Mínimo Garantido 

– RMG), que consideravam ineficaz. Foram utilizados os 

meios de comunicação para apresentar os beneficiários da 

política como detentores de atitudes abusivas, comporta-

mentos preguiçosos e uma postura de dependência. Desse 

modo, justificavam-se a necessidade de alterar a política e 

de torná-la capaz de ‘moralizar’ o uso do benefício e, assim, 

cuidar da devida utilização do erário público. Considera-

mos que o reforço do ‘caráter transitório’ da política, bem 

como a centralidade na ‘componente de inserção’ [...] tratou 

[...] de uma [...] transformação ideológica. 

A necessidade de “moralizar” a transferência de dinheiro 

cumpre o papel da legitimação social do novo formato do progra-
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ma ao responder as críticas baseadas em uma imagem de suposta 

displicência dos sujeitos que seriam responsáveis por sua própria 

condição material de vida. Este é um processo de remodelação 

da política social que ignora que a desresponsabilização do Es-

tado em relação à questão social deve ser compreendida “em sua 

articulação com auto-responsabilização dos sujeitos carenciados 

e com a desoneração do capital na intervenção social” (MON-

TAÑO, 2010, p. 234-235). 

Há a necessidade de modelar o comportamento social a 

partir da imposição da contratualidade, que é centrada no indi-

víduo que deve se auto-inserir em uma conjuntura que suposta-

mente acolherá este sujeito “desenvolvido” com o apoio do pro-

grama.

Como um dos efeitos de uma política focalizada e centrada 

em ações individuais, ao verificar a retração do Rendimento So-

cial de Inserção entre os anos de 2010 e 2012, Marques (2018, 

p. 27) argumenta que este modelo contratual “levou a uma es-

tigmatização da política, a uma limitação dos apoios sociais aos 

mais pobres e a uma substituição do direito/dever pelas práticas 

assistencialistas”.

A partir de entrevistas com trabalhadoras do Serviço So-

cial, Valduga (2018, p. 327-328) relata que a perspectiva destas 

é de que apesar da focalização, não há a particularização das di-

mensões nas quais os sujeitos estão inseridos, e a priorização pela 

seletividade, por sua vez, implica em alta fiscalização, ao invés de 

intervenção por meio de ações sociais integradoras. 
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A fragmentação dos direitos sociais e o afastamento do 

Estado (VALDUGA, 2018) conciliam a realidade da condição 

de pobreza com a expectativa de acesso integral a direitos a par-

tir da inserção em empregos. Marques (2018, p. 29) pontua que 

esta é uma das características que indicam a tradução da “restri-

ção do Estado Social e sua mutação para um Estado contratual”, 

ao passo que a reciprocidade entre direito e obrigação no Rendi-

mento Social de Inserção está orientada de modo a “conceber a 

reciprocidade entre direito e obrigação presentes no workfare”, e 

prossegue:

[...] os direitos e as obrigações são encarados individual-

mente, o que pressupõe a impossibilidade de conceber o 

direito sem a contrapartida. Aqui existe uma individuali-

zação do problema e uma centralidade no trabalho como 

mecanismo (único) de inserção social [...]. Em relação ao 

conceito de contrato inerente ao RSI, e embora se trate de 

uma contratualização com base na coresponsabilização de 

vários atores, ele é encarado [...] através de uma base ideo-

lógica liberal e individualista (MARQUES, 2018, p. 29). 

O cumprimento das obrigações a partir da centralidade da 

“inserção” social conforma a condição de pobreza na dimensão 

individual e a caracteriza como condição transitória, ainda que 

em cenários de desemprego, crises econômicas, políticas e sociais 

(ARCOVERDE; ALBUQUERQUE, 2017). A necessidade de 

moralização do uso do benefício (MARQUES, 2018) indica o 
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deslocamento dos antagonismos sociais das esferas relaciona-

das às pressões geradas pelas condições materiais de vida para 

o campo da atenção social fiscalizadora, que assume o papel de 

gerir patamares mínimos necessários para a composição de certa 

neutralidade no recebimento da ação social por parte dos sujeitos 

atendidos. A intermediação entre os campos da experiência so-

cial e a irradiação de certos consensos sociais em torno do papel 

do Estado ressignificar as possibilidades de mudanças estruturais 

para as dimensões da gestão e da técnica social. 

Notas finais

Tanto o Bolsa Família, no Brasil, quanto o Rendimento Social de 

Inserção, em Portugal, expressam a forma das medidas neolibe-

rais como crítica ao Estado de bem-estar, independentemente de 

seu nível de consolidação. Este processo conta, necessariamente, 

com a dissolução da concepção em torno da solidariedade social 

( JORDÃO; VARELA; PEREIRA, 2013), que foi responsável 

por estruturar os sistemas de proteção social, com suas próprias 

características, em diferentes países. A solidariedade social é 

transmutada como forma de ação individual e de apelo à consci-

ência cidadã para a legitimação social da pobreza enquanto con-

dição transitória e da transferência de dinheiro às famílias sob 

condicionalidades e obrigações individuais (DE SORDI, 2019).

A abordagem realizada, tratou das novas relações sociais, 

configuradas pelo papel do Estado neoliberal. Ou seja, da per-
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cepção ideológica de um Estado Mínimo que demanda se tornar 

senso comum para que possa deslocar noções coletivas de proje-

tos de sociedade e acerca do papel do Estado para a dimensão 

individualizada e privatizada, que responsabiliza os sujeitos por 

suas condições materiais de vida, de forma apartada de questões 

estruturais, em favor do encolhimento das políticas universais de 

proteção social. 

A reinterpretação das relações entre classes e o ofuscamen-

to de antagonismos passa pela individualização da interpretação 

acerca de condições materiais de vida. No interior de políticas 

econômicas e sociais mediante as quais há a vinculação a diferen-

tes condições para o acesso aos Direitos Sociais e o concomitante 

arrefecimento destes, a fiscalização e a atribuição de condutas e 

posturas, através das condicionalidades e das obrigações, como 

modelação do comportamento social, cria campos de conflito não 

apenas econômicos, mas que se desdobram em novas relações so-

ciais que corroboram o modelo de Estado adaptado aos postula-

dos neoliberais.  

A análise comparada entre o Bolsa Família e o Rendimen-

to Social de Inserção, para Santos, permite notar certo processo 

social que generaliza 

na argumentação relativa aos mecanismos distributivos do 

Estado um desprezo pelas questões estruturais como, por 

exemplo, as funções do Estado como a base de garantia do 

direito de acesso aos serviços sociais (SANTOS, 2013, p. 

316). 
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Como argumenta Sader (2008, p. 147), ainda que o ne-

oliberalismo tenha se tornado consenso a partir de seus limites 

econômicos, é preciso refletir acerca das maneiras pelas quais 

suas medidas se tornam novas formas de ideologia democrática. 

Quando tratamos das Políticas Sociais expressas nos programas 

sociais, aqui brevemente analisados, a análise dos mecanismos 

que atuam diretamente como formas de pressão cotidiana, e das 

quais emergem releituras dos antagonismos sociais evidencia não 

só a privatização do poder público mas a invasão das dimensões 

da vida privada colocando-as como o espaço dos interesses em 

desfavor da ideia de “grupos de interesse” (WOOD, 2011).

A trama colocada para a sociedade civil é a do Estado como 

instrumento que adequa a sociedade à estrutura econômica vi-

gente. E é a partir do ciclo de supostas incapacidade e desinteres-

se ligado à teoria de desenvolvimento do capital humano (MAU-

RIEL, 2004, p. 223), que a pobreza é vista enquanto fenômeno 

“inevitável”, quanto ao qual “nada existe a ser feito além da gestão 

da miséria para minorar seus efeitos” (TELLES, 2013, p. 158).

O espaço de atuação institucional, por esta via, está nos 

trabalhadores empobrecidos. A figura do “pobre” emerge, portan-

to, como constructo social a partir da “dualização entre trabalha-

dores integrados nos circuitos modernos da economia e os ‘po-

bres’ assistidos por programas sociais” (TELLES, 2013, p. 158). 

Das dimensões da fome, e da pobreza, as possibilidades 

para a universalização dos Direitos Sociais são interrompidas e 

revertidas à capacidade de encaminhamento das questões sociais 
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e coletivas pela esfera das possibilidades individuais. Este é um 

processo que se expressa na propagação de um tipo de desen-

volvimento econômico que “legitima a exclusão como forma de 

integração” (GOHN, 1997, p. 236). 
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