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HOMENAGEM





Homenagem ao
Prof. Doutor José de Almeida Pavão





Não é esta, certamente, a homenagem que o Senhor Professor
Doutor José de Almeida Pavão merecia.

O Instituto Cultural de Ponta Delgada, que se honra de o ter
entre os seus mais ilustres membros e dirigente ilustríssimo,

quis, de maneira singela, mostrar a sua gratidão.
Esperemos que outras instituições, com melhores meios,

completem o que singelamente iniciamos.

(A Direcção)





Palavras de Fernando Aires

Professor Almeida Pavão

É em nome do Instituto Cultural de Ponta Delgada que me encontro hoje

aqui, nesta qualidade de conferente, convidado que fui pelo actual

Presidente do mesmo Instituto, o meu querido amigo Dr. José Estrela Rego.

Nessa ocasião, ainda tentei persuadi-lo da conveniência de encontrar pessoa

mais qualificada para falar da obra e da personalidade marcante o Professor

Almeida Pavão. Porém, logo fui plenamente convencido do dever moral de

aceitar a incumbência pois que, além do longo convívio de amizade com o

homenageado de hoje, eu tinha pertencido durante largos anos ao Instituto

Cultural de Ponta Delgada. Deste modo, aqui estou com muito gosto e

honrado por participar nesta sessão de amizade por alguém que

acompanhei, podemos dizer, durante toda a minha vida adulta. Alguém de

quem fui aluno, com quem trabalhei debaixo do mesmo tecto e me habituei

a estimar.

José de Almeida Pavão Jr. nasceu em Ponta Delgada, em 1919. O Pai

era professor. Uma avó também. Concluiu o Curso Complementar de

Letras no então Liceu Antero de Quental em 1937. Em Julho de 41,

termina a licenciatura em Filologia Clássica na Faculdade de Letras da

Universidade de Lisboa a que se seguiu o estágio pedagógico para o

magistério secundário no Liceu Pedro Nunes, então um dos três liceus

normais do país. Em 1943 ficou colocado em Ponta Delgada, no único



liceu que ao tempo existia, onde se efectivou no ano seguinte e exerceu

os cargos de Vice-Reitor e depois de Reitor. Acumulou ainda as funções

de Director e de professor da Escola do Magistério Primário que

funcionava dentro do edifício do mesmo liceu. Reconhecidas as suas

qualidades de trabalho, empenhamento e competência, Almeida Pavão foi

convidado para sucessivos e importantes cargos. Assim, (socorro-me de

anotações do seu currículo), participou como vogal da Comissão

Instaladora da Escola Normal Superior de Ponta Delgada que não chegou

a funcionar por ter sido extinta após a Revolução de Abril de 74. Quando

da criação do Instituto Universitário, hoje Universidade dos Açores, foi

convidado, em comissão de serviço, para o lugar de professor assistente,

tendo sido depois nomeado professor auxiliar naquela Instituição.

Finalmente, em 1980, aos sessenta e um anos de idade, aproveitando a

oportunidade de se ter criado em Ponta Delgada o Ensino Superior,

realiza um velho projecto da sua vida: doutora-se em Filologia Românica

na nossa Universidade onde presta provas de agregação em 1983, tendo

sido depois nomeado professor catedrático de Literatura Portuguesa. Foi

este o momento culminante da sua carreira, uma demonstração que muito

o honra, não propriamente, por ter sido levada a cabo naquela idade que,

aliás, o encontrava em plena posse da sua habitual energia física e mental,

mas pelas condições dramáticas em que trabalhou, ameaçado por um

grave problema de visão. Preparar-se para um doutoramento naquelas

circunstâncias exigia, decerto, qualidades raras de tenacidade e coragem.

Doutorado, prosseguindo a sua carreira agora como professor catedrático,

tomou parte num Symposium, em Congressos e Seminários em Portugal

e no Estrangeiro. Bolseiro do I.C.A.L..P. (Instituto da Cultura e Língua

Portuguesa), para investigação da literatura oral catarinense fez

conferências nas Universidades de São Paulo e de Santa Catarina

INSVLANA12



(Florianópolis), na última das quais exerceu a docência entre Março e

Abril de 1986 e em Julho de 1987. Ainda pertenceu à Comissão

instaladora do CIFOP-RA (Centro Integrado de Formação de Professores

da Região Açores).

É autor de mais de quarenta publicações que incluem investigação,

ensaio, poesia e ficção. Tem colaborado em variadas revistas e jornais,

tendo sido o coordenador da revista Insulana, órgão do Instituto Cultural

de Ponta Delgada de cuja direcção foi presidente.

Jubilou-se em 1989. Porém, logo depois de jubilado, ainda aceita o

convite que lhe fizeram para a Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta

Delgada de que foi Director de 1990 a 1995. Um cidadão a todos os

títulos prestante, indelevelmente ligado à crónica cultural desta cidade e

deste arquipélago onde nascemos.

À última hora — mais precisamente ontem, tarde avançada — já

depois de compostas estas linhas no computador, encontro na caixa do

Correio o recente livro do Professor Almeida Pavão que eu ainda não

conhecia e vem acrescentar a relação das publicações mencionadas por

mim há momentos. Esta sessão de homenagem promovida pelo Instituto

Cultural de Ponta Delgada, em que vários amigos e admiradores do

homenageado se propõem trazer o seu tributo de gratidão, não permite,

pois, a inclusão de uma condigna apresentação dos Ensaios e outros

escritos agora publicados sob o título “Páginas Revividas” e por mim

recebidos ontem, inesperadamente, às seis horas da tarde. De modo que

me fico pelo anúncio do novo livro que, sendo da autoria de quem se

sabe, só pode ser vivamente recomendado a amigos, admiradores e a

todos os leitores interessados em iniciativas culturais.

Tão tarde se costuma entender o valor das intenções e o significado

dos gestos —  as ausências que nos fizeram falta. Às vezes, só depois da
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morte dos benfeitores, o enorme vazio que deixaram quando

desapareceram. É até costume dizer-se que ninguém é profeta na sua

terra. Neste caso, porém, não aconteceu assim. A personalidade e o mérito

do Professor Almeida Pavão cedo foram reconhecidos na sua Ilha e para

além dela, e lograram, com toda a justiça, ter consagração em vida. Um

dia, de repente, ente nós rapazes de dezasseis para dezassete anos, (refiro-

me aos rapazes do meu tempo) surge o professor Almeida Pavão. Aparece

de um certo lado do corredor no rés-do-chão do nosso Liceu, e começa a

fazer parte da nossa vida de todos os dias. Até ali, ele não existia para nós

e, de repente, ei-lo ali no nosso quotidiano, o seu nome repetido a cada

momento, pesando como um argumento nas nossas decisões, pode-se

dizer até no nosso destino de estudantes. A vida é bem estranha, na

verdade. A sala de aula era à direita de quem entrava vindo do lado do

recreio das raparigas (das raparigas digo bem), pois nesse tempo havia

um recreio do género masculino e um que era do género feminino. Como

havia também um toque de entrada para os rapazes e um toque destinado

às raparigas — “Um lugar para cada coisa, cada coisa no seu lugar”,

como constava da catequese daqueles tempos. Como ia dizendo, a sala de

aula era no dito corredor. Entrava-se e tinha, à direita, a secretária e o

lugar do professor, o quadro preto, e o giz e o pano de apagar. Por cima,

o Crucificado entre o Salazar e o Carmona. Na parede em frente, ficavam

as duas janelas. Estou a ver a luz que delas vinha e se alterava conforme

as hors do dia e creio, conforme os dias fastos e nefastos das chamadas

orais, lá em cima, no estrado. Estou a ouvir as vozes no recreio, de

mistura com o banzé próprio da gente moça. Depois era a fala do

professor, uma fala mansa, segura de si, segura do que estava a dizer. Nós

a ouvirmos. Éramos poucos, comparados com agora. Eduíno de Jesus (da

letra E) e Fernando Aires (da letra Ef) já nessa altura, por razões da ordem
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alfabética, lado a lado, companheiros de carteira — os outros

companheiros espalhados também segundo o alfabeto: Eduardo

Bettencourt de Ávila, Jacinto Soares Albergaria, outros ainda, alguns já

levados pela morte. O nosso professor a iniciar-nos nos segredos da arte

da língua falada e escrita, no gosto das palavras, no prazer dos livros.

Naquele perfume a figos passados que os livros têm, particularmente os

mais velhos — um cheiro que fica nas mãos, que fica por dentro, nos

recessos da alma, e a gente relembra, decerto, com infinita nostalgia, à

hora em que deixa este mundo. Naquela sala de aula encontrávamos

Almeida Pavão, disponível e pontual como uma lei da natureza, sem

faltar nunca à nossa expectativa. A lição era de Português — esta nossa

bela língua materna em que nos criámos e ouvimos pela primeira vez ao

colo de nossas mães — agora ali, na aula, a aprender a história dela, os

segredos dela. Na prosa e na rima. No tanger dos sentimentos. Nas

intenções por dentro das palavras. As modulações de violino que tem na

boca das mulheres e dos amantes. As plangências na boca dos

desterrados, nos olhos dos velhos quando evocam o passado. Assim nos

fomos familiarizando com os nossos poetas, com os nossos profissionais

da prosa, e tornando o gosto ao que nos diziam e ao como nos era aquilo

dito e simbolizado pela metáforas e imaginações abundantes como um

mar, com suas margens e terras povoadas de aves raras por entre os ramos

e as folhagens das frases. E percebendo a Arte por detrás da gramática. E

decorando os poetas desde Airas Nunes e D. Dinis, passando por Camões

com uma vénia de especial consideração e respeito. E pela Geração de

Setenta, Antero e Eça em destaque, com outra vénia especial e o nosso

entusiasmo adolescente, consagrado todo a essa honrada gente ilustre que

troxue, com galhardia, a Europa até ao nosso velho Portugal fradesco e

sebastianista. E além destes, outros ainda que ensinaram nossos pais a
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falar para que tivessem depois a glória de ensinar aos filhos deles a nossa

Língua. Língua duas vezes materna, por ser a da nossa mãe-pátria, e de

nossa mãe de sangue. Duas vezes materna, portanto. Com as palavras

encontramos sentido para a vida. Com ela somos. Arremedando o velho

Descartes, digo que Falo, logo existo. Organismo vivo, a Língua teve o seu

percurso de coisa viva desde o embrião, desenvolvendo-se, tornando-se

adulta, confirmada em identidade, em experiência e sabedoria. Irrupção

admirável do espírito ao serviço da comunicação, do conhecimento e da

liberdade, é testemunha verdadeira e honesta da verdade possível e da

fraternidade. Tudo isso, por outras palavras ou por estas mesmas, aprendi

nas aulas do professor Almeida Pavão, nos livros que ele nos indicou, a

mim e aos companheiros, como leituras obrigatórias. E assim a nossa

juventude fez por amanhecer por entre as claras paragens das palavras,

guiados nós por aquele nosso companheiro mais velho, hoje já não tão

velho assim, quando comparado connosco. Indispensável e inteiramente

justa a referência à cultura deste mestre em Letras que acabo de nomear e

deixo muito resumida. Mas porque valorizo mais o homem do que o

sábado, o meu propósito de agora, e para rematar, é o meu falar de amigo.

No meu caso pessoal, tenho enraizadas obrigações de amigo para com

Almeida Pavão, pois, como ficou dito, muito lhe devo e longo é o percurso

de camaradagem e amizade que fizemos. Juntos estivemos e juntos

estamos. Juntos partilhámos convívio e confiança — eu com esta

considerável dívida de gratidão por tudo. E através deste tempo todo,

nunca houve entre nós palavras mentirosas, sombras que alterassem o

essencial desta história de fraternidade. Eu julgo que é assim que se

merece a vida — assim neste espontâneo entendimento entre pessoas. Por

isso estou aqui para lhe agradecera sua presença na minha vida, presença

que ajudou a configurar o alguma coisa que fiz e que sou.
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Abraço fraterno

Fernando Aires

Palavras proferidas de improviso aquando da
homenagem ao Senhor Professor Doutor José de Almeida
Pavão, no Salão Nobre do Museu Carlos Machado.

Senhor Doutor Pavão ...

Permita-me que o trate assim, porque foi assim que aprendi a amá-lo

e admirá-lo. Bem sei que hoje é Professor Doutor José de Almeida

Pavão...

Tenho por si a maior ternura. Pelo modo como soube ensinar-nos, não

só o Latim e o Grego ou a Literatura, mas também os segredos da relação

entre nós e os outros. Sempre vi em si, Senhor Dr. Pavão, um exemplo a

seguir, na minha vida de professora de Filosofia. A sua sensibilidade, a

sua ternura, a sua capacidade de compreender os outros marcaram os

meus dezasseis e dezassete anos de forma indelével.

As suas aulas eram espaços de tempo que ansiávamos. Naquele tempo

em que o autoritarismo, a repressão e a intransigência eram bandeiras que

os professores asteavam com orgulho, nós adorávamos as suas aulas. O

Senhor doutor era natural, embalava-nos com um fino espírito de humor,

com muita naturalidade. Não posso esquecer que nas aulas de Grego,

mesmo a seguir ao almoço, por vezes, dizia-nos:

Vocês não estão com sono? Este Grego depois do almoço ... Esta

aproximação tão natural fazia-nos bem. Percebíamos que afinal ter sono



àquela hora não era crime e que a autoridade até nos compreendia!

Reconfortante esta abertura ao outro. Este respeito pelas necessidades e

características dos alunos.

Certo dia, a lâmpada que ficava por cima da secretária não acendia e,

maravilha das maravilhas, o Senhor doutor subiu para cima da sua cadeira

para ver se a lâmpada estava fundida ou simplesmente desatarrachada!

Foi aí que percebi para sempre que os detentores do poder são homens

como todos os outros ...

Também nos falava de ópera, de música. Falava com tal entusiasmo

que eu ouvia os cantores líricos na aula, em surdina só para mim ...

lembro-me que, um dia, o Senhor doutor ensinando-nos que há línguas

mais musicais que outras exemplificou cantando um pequeno trecho de

ópera em italiano e em português. Que encantamento ... e que

maravilhosa voz!

A sua capacidade de compreensão e humanidade revelaram-se de

forma inequívoca no episódio que vou, aqui recordar.

Avizinhava-se um «ponto escrito», instrumento hoje desaparecido do

processo ensino-aprendizagem in nomine. Era um momento de forte

preocupação da parte de todos. Tínhamos consciência naquele tempo de

que nesse momento se jogava o nosso trabalho ou não, de meses. Daí que

a expectativa era muito grande, mesclada de momentos de pânico e

horror. Sentíamos um grande peso de fatalismo nessas provas cujos

resultados jamais se apagariam da memória dos professores.

Na aula de Latim, o professor mandou chamar o Senhor Palhinha

(Deus guarde em paz a sua memória), que era quem passava os «exercícios

escritos» à máquina, que se apressou a comparecer. Entrou pelos fundos,

percorreu o pequeno corredor entre carteiras e foi lá adiante ao pé do

professor. Este segredou-lhe ao ouvido algumas indicações. O Senhor
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Palhinha desceu a sala, incúria das incúrias!, com a Selecta Latina aberta.

O nosso colega Cálito, hoje digno advogado da nossa praça conhecido

por Dr. Melo Bento, de seu nome, que sempre foi muito espertalhão, e se

sentava na última fila, espreitou as ditas duas páginas. À saída comunicou

que sabia qual era a página do texto que ia sair. Logo se organizou uma

sessão na Biblioteca para se discutir o assunto. E assim foi. Os anjinhos

barrocos do friso do teto foram testemunhas da nossa montagem.

Primeiro, analisámos a dificuldade dos textos que eram três. Um foi

eliminado por ser demasiado pequeno e com um grau de dificuldade muito

pequeno. Outro foi também rejeitado pelas razões inversas — muito longo

e complexo. Restou o terceiro. Não havia dúvidas. Era esse. Logo nos

empenhámos em traduzi-lo o que não foi difícil, pois estávamos todos

empenhados no nosso sucesso. No entanto, tivemos o cuidado de forjar

erros para distribuir. Não fosse o professor desconfiar de tais perfeições.

No dia aprazado para a prova todos levavam a sua tradução escrita.

Chegados à sala, foi só reconhecer que se tratava do mesmo texto!

Maravilha das maravilhas! Tínhamos acertado em cheio!

Alguns alunos, entre os quais eu própria, leram o texto e deram conta

que o professor havia retirado a passagem mais difícil do mesmo. Ainda

tentámos passar a mensagem, mas a maior parte não foi avisada por si

nem por nós.

Quando saímos percebemos que tinha acontecido uma verdadeira

catástrofe. Estávamos descobertos. Que fazer para tentar salvar a

situação? Resolvemos tentar saber se o professor dera por isso.

Ingenuidade pura. Para responder a essa questão, último reduto de

esperança a turma resolveu encarregar-me de, na aula de Grego, em que

só éramos cinco alunos e em que o ambiente era mais próximo e familiar,

perguntar vagamente como é que estavam os «pontos» de Latim. Assim
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foi.

Cheguei à aula e perguntei num momento próprio:

- Senhor Dr., como é que estão os «pontos» de Latim?

O Senhor Dr. Pavão olhou para nós com um ar doce que se quer

áspero e disse:

- Sempre quero que me expliquem o que aconteceu com o «ponto» de

Latim.

Ficámos sem pinga de sangue.

Eu respondi:

- Há-de ser com todos, Senhor Dr.!

Adiei assim o embaraço.

Comunicámos aos colegas de Latim, que eram em muito maior

número, que tínhamos sido descobertos. Tivemos assim que montar uma

cena de arrependimento. Ficou decidido que seria o Chefe de Turma a

falar em nome de todos e a confessar a verdade, pois não havia outro

remédio.

Chegado o dia tal foi feito.

E, qual foi a reacção do Senhor Dr. Pavão?

- Pois bem! Agradeço e aplaudo terem-me contado tudo isso. Fiquei

sabendo como foi.

Todos aguardávamos a anulação do trabalho e a marcação de novo

«ponto». Surpresa das surpresas! O senhor Dr. Pavão declarou a seguir:

- Muito curioso! Apesar de tudo todos tiveram a classificação dentro

do seu nível. Ficamos assim mesmo.

Alegria contida. Nunca percebemos como tal podia ter sido. Mas que

foi assim, foi mesmo.

É esta grandeza de alma. Esta compreensão. Esta ternura. A sua
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impecável competência. Que fizeram do Senhor Professor Doutor José de

Almeida Pavão o arquétipo de professor no meu coração e na minha

mente.

Obrigada, Senhor Professor, por tudo o que nos deu.

Natália de Almeida

Palavras de Pimentel da Silva

Minhas Senhoras e meus Senhores

Para que não pareça mesmo uma “Nugação” o facto de me ter sido

conferida a honra de vir aqui perante V. Excelências dizer algumas

palavras sobre este segundo volume da Nugas Linguísticas do Professor

Doutor José de Almeida Pavão — meu querido e ilustre amigo —, sinto-

me obrigado a uma justificação preambular da minha aceitação de tão

honrosa incumbência para não correr os riscos da estultícia do sapateiro

que ousa apreciar obra de Mestre para além da área dos chinelos…

A honra do convite e o imperativo indeclinável da minha aceitação do

mesmo, devem-se, em primeiro lugar, a um sentimento que, desde há

muitos anos, ambos cultivamos com todo o carinho nos nossos corações

— Uma grande e sincera Amizade —Uma grande e velha amizade que

vem desde a nossa infância, sem que nada a maculasse até aos nossos

dias. Amizade solidamente entroncada na dos nossos Saudosos Pais, e

que, quis Deus, que fosse ainda mais amalgamada com uma similitude de

dor e de lágrimas que ambos choramos pela morte de dois filhos muito

queridos e amigos também.



Se a tudo isto juntarmos o meu respeito de aprendiz da Língua

Portuguesa para com o Mestre Filólogo que é o José Pavão, que com

sabedoria e competência tantas vezes me tem elucidado sobre muitas

curiosidades e falhas dos meus conhecimentos literários, fica-me então a

certeza de poder contar com a vossa compreensão para este atrevimento

de um sujeito da área das Ciências se envolver nestes “Terrenos

Sagrados” das letras. Embora se trate neste caso de letras miúdas no

valioso cabaz literário do Doutor José Pavão.

Obviamente que muito ajuda neste atrevimento, o facto de ser o

Professor José Pavão uma Personalidade de referência indiscutível nas

Letras Açoreanas, e não só: como Romancista, Ensaísta, Contista, Poeta,

Novelista, etc., etc., com mais de sessenta obras publicadas, me oferece

uma margem de tranquilidade baseada na lógica conclusão de que, diga

eu o que disser, sobre este II Vol. das Nugas Literárias — mesmo que seja

um resto de pouco — isso em nada poderá deslustrar ou diminuir, quer a

craveira do Mestre, quer o conteúdo deste seu novo Livro — será sempre

uma espécie VA, ou melhor P.V.A. (Pequeno Valor Acrescentado).

As “Nugas” são bagatelas; mas, apesar disso, não é dedução linear,

concluir-se que seja fácil o trabalho de explicar a sua génese. Nas Letras

como nas Ciências, às vezes, as pequenas e simples questões ou

fenómenos, são as mais difíceis de explicar e podem, às vezes, ocupar

toda uma vida daqueles que se dedicam a desvendar saberes, empenhados

em ir transformando dúvidas em certezas e constatando a cada passo que

para além do horizonte de muitas certezas adquiridas, subsistem sempre

mais e novas dúvidas a desafiar a inteligência humana motivando assim

o progresso da Humanidade, em tantos domínios.

Lembremo-nos das dificuldades que por vezes nos põem as perguntas

inocentes e insistentes das crianças sobre tantas coisas, elementares da
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vida.

Só vivem sem dúvidas os ignorantes e, mal informado está, quem

julgue que só na área das Ciências possa haver um aliciante labor de

investigação. Lembremo-nos, por exemplo, do “mistério” da formação

das diferentes línguas da génese e evolução da fala, das palavras, dos

sinais das escritas, etc., etc..

Isto será, pelo menos, tão aliciante de saber-se, como é o explicar o

Paradoxo de Olbers de haver a noite escura apesar de luzirem num céu

estrelado tantos e tantos milhões de sóis, que são milhares de vezes mais

potentes de luz do que este nosso Sol que nos dá a Vida. Saber das Razões

da imensa diversidade dos sinais das escritas não será menos aliciante do

que sabermos, por exemplo, das razões por que os pedúnculos das folhas

dos ramos das árvores se dispõem nestes em hélices que obedecem à série

matemática de Fibonnaci, assim como as sementes do girassol se dispõem

segundo espirais logarítmicas, o mesmo se verificando com as evolutas

das conchas dos caracóis.

Se calhar, muitos dos circunstancialismos difíceis que vivemos nas

nossas vidas, poderão dever-se ao facto de nem sempre sabermos como

ordenar ou desbravar a verdadeira trama de Nugas, ou bagatelas, que nos

enriçam ou enovelam a serenidade de pensar e de agir.

Ainda bem, Professor-Amigo, que existem pessoas como tu que,

embora sendo um Mestre da nossa Língua, também és capaz de nos
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*Neste nosso Portugal que por dever de ofício percorri de lés a lés, também fui confrontado
com muitas curiosidades, Nugas e maneiras de dizer interessantes que, sem dúvida,
enriquecem a nossa Língua e que ouso propor-te para um III Vol. das Nugas —Por
exemplo, aprendi no Alentejo que ir logo é ir mais depressa do ir agora — Trás-os-Montes
— Água Morna = Quebrada de Friura — Idanha — Coelho = Saltarilho — Penamacor:
Telhado = Chapéu — Baixo Alentejo: Ver bem = Ver do Bem Feito, etc. etc..
Com a TV desaprendi um muito usado novo vocábulo: Prontes, que não sei o que quer
dizer.



ensinar estas Nugas mais triviais num benemérito labor de diminuir um

pouco mais a nossa ignorância e também com o teu humor subtil

chamares a nossa atenção para exageros de certos modos de comunicar

— como é o caso epidémico do uso das Siglas.

*Obrigado meu querido Amigo José Pavão pelas tuas “Nugas” e por

todo o enriquecimento de saberes que deste, à nossa querida Terra com o

vasto manancial da tua Obra Literária, e ainda pela competência e carinho

como ensinaste muitos dos que aqui estão e os filhos e netos de quasi

todos nós.

Bem Hajas, José!

E, mais só digo: Continua!

Dinis Pimentel da Silva
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Palavras de Clotilde Cymbron

Sr. Doutor

Srª D. Olívia

São apenas umas breves palavras de amizade que faço gosto em vos

dirigir neste dia e neste momento. Na verdade a nossa amizade não difere

da que me liga a parentes e familiares. 

Devia ser ainda muito criança quando os conheci pois não me lembro

de os ter visto pela primeira vez.

A afinidade de interesses, o entusiasmo pelo desenvolvimento cultural

desta terra e o culto da arte, nas letras, na música e no teatro,

aproximaram as nossas famílias. Foi assim que durante a minha

adolescência e a minha juventude me habituei a vê-los nos serões da

Academia Musical de Ponta Delgada, nos convívios que se realizavam

em nossa casa, após os espectáculos, durante o período em que o Tio João

Bernardo foi representante do Círculo de Cultura Musical na nossa cidade

ou em casa de meu Tio José Rodrigues, esse representante da Pró-Arte, e

nos ensaios e récitas, quer do Liceu quer da Academia, de que o meu Pai

era ensaiador e encenador. 

Todos estes factos bastavam para justificar a amizade que logo de

início referi. Porém, outras situações a consolidaram e justificam a

admiração que tenho por vós.

Enquanto aluna do ensino secundário fui díscípula de ambos - da Srª

D. Olívia fui aluna de Inglês nos 3º e 4º anos do Liceu e do sr. Doutor fui

aluna de Português no 4º ano e, posteriormente, nos 6º e 7º anos, bem

como nas salas de estudo de Latim. 



Volvidos cerca de vinte anos, e porque a vida nos reserva surpresas

que são difíceis de prever, voltámo-nos a encontrar, o Sr. Doutor e eu, no

então Instituto Universitário dos Açores, em cadeiras de Literatura

Portuguesa. Relembro com saudade esses anos de estudante universitária,

facto a que não são alheias a competência dos docentes e a relação franca

e aberta que se vivia naquela instituição, proporcionando um agradável e

estimulante convívio entre professores e alunos.

Alguns anos mais tarde, eis-nos de novo na velha casa de Antero!

Desta vez orientava um Estágio Integrado da Universidade, sendo o Sr.

Doutor Orientador Científico  dos meus estagiários.

Já vai longa esta enumeração, mas não quero deixar de referir que a

nossa amizade se prolongou ainda pelas muitas visitas que fazíeis aos

meus Pais e Tio na fase difícil da terceira idade e nas Furnas, durante o

Verão, onde a vossa presença se tornou um hábito e é sentida a vossa

ausência.

Por tudo o que aqui foi dito, aceitem, queridos amigos, a expressão do

nosso reconhecimento, meu e de toda a minha família.

Ponta Delgada, Janeiro de 1999.

Maria Clotilde de Aguiar Oliveira Rodrigues Cymbron
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Palavras de Armando Rocha

Foi há tempos que o Dr. José Estrela Rêgo — Presidente do Instituto

Cultural de Ponta Delgada — me convidou para proferir algumas

palavras nesta cerimónia de homenagem ao Professor Doutor José de

Almeida Pavão Jr. e de apresentação do seu último livro intitulado

“Páginas Revividas II”.

Fui apanhado de surpresa. Mas como poderia esquivar-me a uma

pessoa que faz o favor de ser meu amigo, desde os tempos de Lisboa até

aos dias de hoje, e que eu sempre admirei e respeitei como sendo um

Homem de corpo inteiro, cidadão prestante, chefe de família exemplar, de

convicções solidamente ancoradas numa forte personalidade de formação

humanista e cristã, além de médico distinto com uma obra grandiosa,

Como Director que foi do Hospital de Ponta Delgada, e cuja actividade e

excelentes serviços foram reconhecidos pela Ordem dos Médicos que o

galardoou com a honrosa Medalha de Mérito?

Porém, querido Amigo, a minha inteligência e a minha cultura são

curtas para me debruçar sobre a valiosa produção literária do Doutor

Almeida Pavão e poder analisar-lhe os seus contornos e o seu valor

expressivo. A tarefa é demasiado grande para mim. Sei que perto de 60

títulos constituem as suas obras de investigação, ensaios, artigos em

jornais e revistas da especialidade, e ainda obras notáveis de ficção, das

quais uma teve o mérito de ser escolhida para a primeira telenovela dos

Açores, mais precisamente de S.Miguel, e que foi acolhida como raro

acontecimento nas críticas dos jornais do continente. Estou a referir-me à

adaptação para cinema televisivo do seu romance “Os Xailes Negros”,

cuja acção se passa nas nossas Sete-Cidades.



Mas se o notável conferencista desta noite — o escritor Dr. Fernando

Aires — e mais os intervenientes nesta cerimónia que vão dar testemunho

e juízo crítico da vasta obra literária do Doutor Almeida Pavão, que,

silenciosamente, ao longo de meio século, vem dando, sem alardes nem

incensório de capelinhas, um contributo dos mais valiosos para a história

da cultura açoriana, que me resta, pois, ignorante e humilde, para me

atrever a esboçar, sequer, um pequeno comentário a um só livro do

homenageado?! Então, depois de muito cuidar resolvi dar a conhecer uma

outra sua faceta, e não a de menor importância, e que me parece esquecida,

e que foi, nada mais, nada menos, o entusiasmo com que abraçou a

generosa ideia de organizar récitas culturais no nosso Liceu. E foi assim:

concluído o exame de estado para o 1.º Grupo do Liceu de Pedro Nunes,

ingressa no corpo docente do Liceu de Antero de Quental, em 1943,

trazendo consigo, além da licenciatura, a beleza que despertaram no seu

espírito as festas escolares e os espectáculos de teatro clássico, de alto nível.

Deu então a conhecer os seus propósitos ao Dr. João Bernardo de Oliveira

Rodrigues, e, ambos, apoiados pelo Reitor de então — o Dr. João Anglin

— e ainda pela grande amizade do inesquecível Dr. Lúcio de Miranda,

formalizaram a realização de récitas de qualidade que vieram a constituir

ao longo de alguns anos momentos inesquecíveis de arte, e que ficaram

célebres na memória das pessoas e nas impressões de brilhantes jornalistas,

cujos nomes estão nas páginas dos nossos diários e até em alguns de for a

das ilhas.

Surgiram então Serões de Arte e Cultura, Serões Dramático-Musicais

e peças de teatro de qualidade, cuja escolha assentava sempre no

pressuposto de serem eminentemente pedagógicas, como convinha a uma

Escola, cujos elementos de instrução e educação se devem completar

mutuamente, de forma a constituírem um todo indissolúvel.
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Esta sua actividade teve já início nos tempos da saudosa Academia

Musical de Ponta Delgada, mas após a tomada de posse no cargo de

Reitor do nosso Liceu, em Outubro de 1964, logo se seguiu uma segunda

fase de actividades artísticas liceais, que se estenderam até ao ano de

1969, e que terminaram com as “Profecias do Bandarra”, de Almeida

Garrett. A este propósito, escrevia o “Diário dos Açores”: “Não será fácil

assistir a uma sessão de teatro de amadores de tão alto nível”.

Ora, pois, como devem ter percebido, o Professor Doutor José de

Almeida Pavão foi o impulsionador de todos estes eventos, com a

colaboração providencial de António Roberto de Oliveira Rodrigues, que foi

um mestre na encenação e a mais lúcida inteligência dos nossos homens de

Teatro.

E toda esta imensa obra de criação morreu, sem estremecimento e sem

uma lágrima!…

Ficou, no entanto, aquilo que o tempo não pode apagar: a onda do

entusiasmo e os laços de amizade que se criaram para toda a vida entre

professores, ensaiador e interpretes, que em muitos casos atingiram o

nível dos melhores profissionais.

Alonguei-me comovidamente, mas creio que não me desviei do

propósito que aqui me trouxe a mão amiga do Dr. Estrela Rêgo.

O que atrás tentei exprimir não foi mais do que dar a conhecer,

porventura, esta outra faceta — e não a de menor valia — do Professor

José de Almeida Pavão; a de empresário teatral, pois que, tomando a

iniciativa de promover a realização das referidas Récitas, fê-lo com tal

empenhamento e ardor que a sua actuação merece ficar a ser mais um

título inesquecível a juntar à sua fecunda carreira de escritor.

Ponta Delgada, 27 de Janeiro de 1999
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Palavras de Teixeira Dias

Falar do Professor Doutor Almeida Pavão, para um continental que só

tardiamente o conheceu, é um risco, que, no entanto assumo com gosto,

e por variadas razões:

Primeiro, porque antes de aqui chegar já o «conhecia», tanto ouvia a

minha mulher falar de um professor de Português, Latim e Grego, de um

modo desvanecedor e memorável.

Segundo, logo que aqui chegado, em 1973, apercebi-me, sem margem

para dúvidas do seu imenso labor literário, pedagógico, interveniente e

activo na sociedade.

Assim, no então 6.º ano de Português (equivalente ao 10.º actual) a ser

leccionado pela vez no Ensino Técnico, de que um conjunto estranho de

circunstâncias me fez regente, a par de Vitorino Nemésio e Dias de Melo,

um grupo de alunos pretendeu estudar os “Xailes Negros”.

Não me recordo de todos os episódios que tal estudo proporcionou,

mas a eclosão da revolução do 25 de Abril impediu-me, como era meu

desejo, levar o Dr. Pavão às aulas, para que, com os alunos pudesse

discutir as suas obras, melhor, os Xailes Negros.

Veio depois o convívio na Escola do Magistério, onde me dei conta

que tudo o que de bom ouvira estava longe, mesmo muito longe, da

verdadeira realidade.

O seu trato humano aliado a um profundo conhecimento dos

problemas, uma actividade incessante e uma bondade que diria nata,

ajudavam uma relação que se foi fortalecendo ao longo dos anos.

Várias vezes fui obrigado a recorrer às suas ajudas científicas. De

todas encontrei disponibilidade, sorrisos que desvaneciam, por completo,
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todos os receios que tem o discípulo quando se aproxima dos

“Verdadeiros Mestres”.

Outros, com certeza, com maior conhecimento e mais méritos

traçarão o retrato de um homem que no coração de São Miguel ocupará

certamente um lugar de destaque.

Que se conserve entre nós por muitos e muitos anos são os meus votos

muito sinceros.

José Maria Teixeira Dias



Palavras de Luis Agnelo Borges

No passado mês de Novembro, estive presente no lançamento de mais

um livro do poeta Victor de Lima Meireles, na Fajã de Baixo.

De longe, o meu velho amigo, Dr. José Estrela Rêgo fez-me sinal de

querer falar comigo. À saída, encontramo-nos e quis saber se tinha sido

aluno do Doutor José de Almeida Pavão.

– Sim, fui aluno dele no primeiro ano que lecionou no liceu Antero de

Quental - respondi.

– Bem me parecia; é que estou a contactar com antigos alunos dele,

para fazermos uma homenagem singela, diferente das habituais, em que

pudéssemos, em pequenas intervenções, focar aspectos significativos.

Julgo que estarias indicado para dizeres umas palavras sobre as

características de relacionamento humano, entre ele e os seus alunos.

Posso contar contigo?

– Claro que podes; fá-lo-ei com o maior gosto, como preito de

homenagem e reconhecimeto, por quem sempre tive admiração e

amizade.

E assim, aqui estou dentro da singeleza pedida, para evocar um

passado já bem distante…

Efectivamente, ainda tive um elenco de professores da “velha

guarda”, de saudosa memória, e porque também foram professores do

Doutor José de Almeida Pavão deixem-me apenas mencionar os nomes

deles: – o Dr. Francisco Bettencourt; o Dr. Amibel Barbosa (pai); o dr.

António da Silveira Vicente; o Dr. Armando Cortes-Rodrigues; o Dr. Rui

Galvão de Carvalho; o Dr. Jeremias da Costa; o Dr. João Bernardo de

Oliveira Rodrigues; o Dr. Mário Rêgo Costa; etc, e mais alguns

contemporâneos destes, mas que não foram meus professores – quase
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todos, com uma craveira de excepcional qualidade.

No meus quarto ano do Liceu, tivemos pela primeira vez o Dr. José de

Almeida Pavão, formado havia pouco tempo e mais velho que eu, apenas

uns dez anos!

Os restantes professores, não seriam “os velhos professores da barba

branca”, mas estavamos habituados a uma certa austeridade. Quando na

primeira aula contactamos com o Doutor Almeida Pavão, sentimos de

imediato a insinuante simpatia que dele emanava.

De trato amável e compreensivo, de índole bondosa, cativou-nos a

todos e desde sempre e para sempre ficou nosso amigo. Quando o

encontro e falamos do passado, ele ainda se lembra dos nomes dos seus

primeiros alunos, entre eles duas condiscípulas inesquecíveis – a Maria

Clementina Mapril (a Bicha) e a Marguerette Neppack (a Tucky).

Onde já vai esse tempo! A Bicha morreu e a Tucky, foi-se com os pais

no tempo da guerra, na leva dos estrangeiros deportados…

Lembro-me que fizemos uma excursão de turma às Sete-Cidades com o

Doutor Almeida Pavão e atravessamos o túnel a cantar. Ficamos nessa altura a

conhecer a belíssima voz do nosso professor-ídolo-companheiro e amigo, que

nos mandou descrever a excursão nos então chamados “exames de frequência”.

Da minha parte, a voz dele recebeu a classificação de “maviosa”! E era mesmo;

aliás, há bem poucos anos, em casa do actual Director do Museu Carlos





Machado, na companhia do Professor Doutor Veríssimo Serrão, que também

cantou e bem, o Doutor Almeida Pavão confirmou a minha classificação!

Não me quero alongar; os velhos vivem do passado e eu não fujo à

regra, por isso, tenho que me conter, mas não sem antes de terminar,

querer afirmar perante todos aqui presentes, que se houvesse muitos

homens como o Doutor Almeida Pavão, este mundo, minhas Senhoras e

meus Senhores, seria bem melhor. Bem haja!

Luis Agnelo Borges



Mensagens recebidas.
Lamentamos não poder reproduzir as orais e telefónicas.
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Da parte do  Secretário Regional da Educação e Assuntos Sociais:

Encarrega-me o Senhor Secretário Regional, de agradecer o convite

para a cerimónia de Homenagem ao Professor Doutor José de Almeida

Pavão, e de informar que não lhe é possível estar presente, em virtude de

se encontrar em Assembleia Legislativa Regional, pelo que far-se-á

representar pelo Dr. Rui Bettencourt, Director Regional da Juventude,

Emprego e Formação Profissional.

Com os melhores cumprimentos,

José Duarte Barcelos da Costa (Chefe do Gabinete)

Do Director Regional da Cultura:

Agradeço a gentileza do convite para a cerimóniade Homenagem ao

Professor Doutor José de Almeida Pavão e apresentação do seu último

livro ‘Páginas Revividas II’ no dia 27d e Janeiro, lamentando não ser

possível estar presente por compromissos anteriormente assumidos e

inadiáveis.

Com os melhores cumprimentos

Luiz Fagundes Duarte

39



Da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra:

Senhor Presidente e meu prezado Amigo.

Embora não me seja possível participar presencialmente na justíssima

homenagem que o nosso Instituto vai prestar no próximo dia 27 ao nosso

eminente confrade, Prof. Doutor José de Almeida Pavão, não quero

deixar de me associar, por este modo, a quantos o vão rodear de amizade

nesse dia.

Peço-lhe, pois, o obséquio lhe transmitir, e a todos os nossos ilustres

confrades, a certeza da minha presença espiritual em momento tão

significativo para um homem da sua estatura moral, intelectual e humana.

Ao pedir-lhe este favor, peço-lhe que saúde todos os Bons Amigos

dessa benemérita instituição e aceite, com os meus afectuosos

cumprimentos, a expressão da minha alta consideração.

Aníbal de Castro

Da Casa da Cultura de Ponta Delgada:

Exmo. Senhor

Agradeço reconhecida o convite com que V. Ex.ª me quis distinguir,

lamentando não poder estar presente no dia 27/01/99

A Directora da Casa da Cultura
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Do Presidente do Instituto Açoriano de Cultura:

Acuso a recepção do vosso convite, para estar presente na Cerimónia

de Homenagem ao Professor Doutor José de Almeida Pavão e

apresentação do seu livro “Páginas Revividas II”, que se realiza no

próximo dia 27 de Janeiro, no Museu Carlos Machado.

Na circunstância, cumpre-me o grato dever de agradecer o convite,

mas em virtude de outros compromissos assumidos, não poderei estar

presente.

Com os melhores cumprimentos.

Jorge Augusto Paulus Bruno

Da Biblioteca Pública e Arquivo da Horta:

Agradeço a V. Ex.ª o convite que me foi dirigido, mas lamento não

poder estar presente.

Com os melhores cumprimentos

José Elmiro Teixeira da Rocha
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Da Directora da Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do Heroísmo:

Cumpre-me agradecer a V. Ex.ª o convite para a cerimónia de

Homenagem ao Professor Doutor José de Almeida Pavão, lamentando

não me ser possível comparecer.

Com os melhores cumprimentos.

Mariana de Freitas Prazeres Júlio Miranda de Mesquita

Telegrama:

Impossibilidade estar presente como desejava, associo-me

respeitosamente homenagem aprestar Exmo Professor Doutor Almeida

Pavão, brilhante escritor emérito homem letras

Ermelindo Ávila

Associando-me gostosamente justa homenagem Professor Doutor

Pavão solicito Vexa transmita ilustre homenageado afectuosos

cumprimentos.

Manuel Linhares
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ASSIMETRIAS DE GÉNERO – ANTES E DEPOIS

O Reequacionamento da Mulher
em Ana de Castro Osório

Carla Sofia M. Silva 

Maria Cecília Fonseca

«A superioridade do ser humano não consiste em

andar com a espinha direita e em poder erguer a

cabeça para a luz» Ana de Castro Osório, 1905 : 168

INTRODUÇÃO

Mulher, antes de todas as dimensões que nela podemos descobrir, Ana

de Castro Osório era uma agitadora das causas femininas banhada pela

encruzilhada das mudanças observadas na viragem do século XIX e traz

na sua pena significações que exprime na sua obra. 

Portadora de uma intencionalidade que extravasa o campo da retórica,

é-lhe reconhecida a co-autoria de formas de luta que pugnaram pela

consagração de direitos femininos e dos quais Portugal oitocentista nunca

ousaria publicamente caucionar.

Foi esta mulher, maçónica e republicana assumida, anti-comodista na

vida e na obra, que despertou o nosso interesse; e os seus escritos,

Insulana, LV-1999
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impregnados de concepções e ideologia, de força e convicção, fazem um

reequacionamento do papel feminino que nos propomos aqui analisar.

Mulher (que não mulheres) e educação circulam neste rodopio das

primeiras décadas do século XX, numa sociedade tradicionalista e

conservadora, entreabrindo o espaço de uma nova privacidade, de um

novo estar entre os sexos.

Separam-nos quase um século de lutas continuadas, de histórias

revisitadas, em que “era uma vez” muitas vezes. Mas esta incursão

impunha-se, no âmbito da construção pessoal de um campo de reflexão

propício ao desenvolvimento de um olhar esclarecido e abrangente sobre

questões de género.

Temos consciência dos perigos deste ir e vir no espaço e no tempo.

Entre outros, o anacronismo espreita as nossas incursões analíticas, mas

«cair nele significa (e apenas) ignorar a relatividade dos contextos sociais

e querer explicar uns pela projecção de conceitos só validados para

outros» (Silva, 1987: 47-48).

Seríamos perigosamente ingénuas se pretendêssemos descobrir

verdades inabaláveis sobre uma realidade movediça. A verdade irá passar,

sem dúvida, nas nossas mãos, nos livros que vivemos, nas folhas que

percorremos. Apenas buscaremos nas leituras complementares uma

contextualização e uma diversidade de abordagens que nos facultem o

cortar de amarras com um saber referente monolítico.

Entre o dito e o não dito, intentaremos a nossa análise numa busca de

entendimentos sobre as assimetrias de género. Procuramos linhas

orientadoras, pistas e não respostas definitivas.

Em busca do reequacionamento do papel feminino em Ana de Castro

Osório, procuramos, no capítulo I, “Sobre as questões metodológicas”,

dar conta de alguns pressupostos que nortearam a nossa pesquisa.



No capítulo II, “O feminismo no dealbar do século XX e o posicionamento

de Ana de Castro Osório”, deambularemos pelas formas de intervenção

preconizadas para as mulheres no feminismo da época e a posição que

transparece das obras de Ana de Castro Osório, num quadro assim definido.

Já no capítulo III, “Mulher - Comportamentos admitidos,

comportamentos condenados” tentamos percepcionar: (i)  a unidade ou

dispersão de enunciados que nos permitirá descobrir uma Mulher ou uma

pluralidade de visões;(ii) condutas da mulher em diferentes contextos de

vida.  A análise da obra da autora em estudo falar-nos-á, também, desta

reivindicação de um ponto de vista e respectiva argumentação.

Nos capítulos IV e V seguintes, “Uma educação para a Mulher” e “A

Mulher educadora de Ana de Castro Osório”, continuamos a análise das

obras da autora  atravessadas pela questão feminina, tendo em conta estas

dimensões. Privilegiamos a educação informal na nossa abordagem.

Nunca descoramos o contexto temporal e histórico, de forma a apreender

melhor muitos dos seus pensamentos.

No capítulo VI, “Conclusão / Reflexão”, aglutinamos algumas ideias.  

I

SOBRE AS QUESTÕES METODOLÓGICAS.

Na construção deste estudo privilegiamos uma pesquisa que se inscreve

numa epistemologia de escuta, sendo nossa intenção não “inspeccionar” ou

“dominar” as informações, mas «envolvermo-nos na temporalidade dos

fenómenos, ou seja, envolvermo-nos na ordem do aparecimento e

desenvolvimento dos fenómenos a que nos tornamos sensíveis» (Berger,

1992: 33). Neste quadro, os instrumentos accionados serviram tão somente
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para submeter à crítica o trabalho de intuição com que encaramos o nosso

estudo. Intuição instrumentada, porque informada, não ingénua, com

capacidade para se questionar e atribuir sentido. Mas não

instrumentalizada, porque atenta a uma certa ingenuidade “cientifista” que

remete para os campos da neutralidade, da normatividade e da

inflexibilidade, e torna opaco e sem sentido o trabalho de pesquisa.

Com vista a estimular a vigilância crítica, e dado nos dedicarmos a

uma análise de obras literárias, abordaremos em primeiro lugar a

literatura como expressão sociológica, num dado contexto temporal e

espacial. Serviu, acima de tudo, para nos orientarmos com algum cuidado

na nossa pesquisa. Em segundo lugar teceremos algumas considerações

sobre as nossas opções metodológicas em termos de critério de escolha

das obras e de tratamento da informação, com referência neste último à

análise de conteúdo efectuada e às questões da implicação.

1- O carácter sociológico da literatura.

O facto literário é um facto social e acentua, sem dúvida, as relações

entre literatura e sociedade. No entanto, há que ter consciência de que

nem a sociedade deve sobrepor-se, retirando brilho à literatura, nem esta

deve ser despótica. Há que preservar um certo equilíbrio entre estas duas

realidades. É esta homeostasia que se deve ter em mente quando se

analisa e estuda uma obra literária.

No século XIX acordaram novos olhares que repararam na literatura

como «expressão da sociedade» (Bonald, citado por Ricciardi, 1971: 16).

Estas mudanças não acontecem ao sabor do acaso. Estamos perante um

século de transformações e revoluções. A burguesia vitoriosa ascende à

cultura erudita. A literatura parece percorrer o caminho inverso,
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ultrapassando as trincheiras aristocráticas e tornando-se, no entender de

Escarpit, um facto de massas (in Sanguineti, 1978: 36). 

Numa época devoradora de cientifização positivista, procura-se para

a literatura uma metodologia de abordagem. Consciente da

substancialidade da obra, do zénite vivo entre literatura e sociedade,

oitocentos torna-se sensível a esta dimensão. Dão-se os primeiros passos

para uma sociologia da literatura com Staël e Chateaubrian.

Procurando mais o documento do que a literatura em si, a sociologia da

literatura preocupava-se então em «estabelecer relações entre o conteúdo da

obra literária e o conteúdo da consciência colectiva» (Goldman et al, 1980: 11).

Nestes primeiros tempos balouçavam correntes sobre se nesta sociologia se

procurariam influências religiosas ou políticas, como defendia Madame de

Staël, ou se numa análise se deveria aprofundar o sentido social da obra, como

propunha Adorno (Ricciardi, 1971: 52).

Os debates sobre o que se deve exigir, ou sobre o que é exigido a uma

sociologia da literatura, continuam hoje. 

A obra literária, tal como todas as manifestações de arte, não é uma

realidade isolada, até porque o seu construtor se encontra em «situação

no seu tempo» (Ricciardi, 1971: 37) e interactua com a sociedade em que

se insere, sendo sensível ao que o rodeia. Além disso, existe um contexto

histórico que marca o autor e, por sua vez, as suas criações. Quando se

analisa sociologicamente literatura, que é a vertente artística que de

momento nos move, interessa mergulhar nos meandros delicados que

entrelaçam o autor e a obra, bem como na situação histórica que os

embala. Temos de ter consciência que «as manifestações concretas da

arte devem ser apreciadas e avaliadas em harmonia com a função que

desempenha no definido contexto histórico em que surgem» (Marx,

citado por Ricciardi, 1971: 25).
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Erich Koehler refere que «a literatura é sempre (...) o espelho e a

interpretação do estado da sociedade num momento preciso da evolução

histórica» (in Sanguineti, 1978: 65).

Mas, e Lucien Goldman alerta para esse perigo, deduzir a sociedade

da obra ou a obra da sociedade é um passo em falso (in Sanguineti, 1978:

93). Iludíamo-nos se pensássemos que as mudanças da realidade social se

espelham rápida e facilmente nas obras. 

O escritor exprime tendências ideológicas, económicas, sociais, políticas;

revela problemáticas e a sua narrativa recria o real por ele peneirado. Militante

de um sub-grupo social, a literatura é a sua arma, «um meio de expressão

política» e de «moldar a opinião pública» (Moniz, 1973: 17). Escrever revela-

se, nesta perspectiva, um poder orientador de uma comunidade. 

O público recebe a obra e confere-lhe um sentido; só assim a obra se

completa. «O acto criativo prolonga-se com o acto de ler» (Ricciardi, 1971:

97). E as estruturas que comandam e definem a consciência colectiva não

são fenómenos individuais; «Um génio nunca surge isolado (...) é um

pensamento colectivo» (Proudhon, citado por Ricciardi, 1971: 21).

Ao investigarmos sobre Ana de Castro Osório procuramos ter em

conta as orientações descritas anteriormente. Analisamos não a mulher

divorciada das suas criações, mas sim em relação à sua obra, não

descurando o facto de esta estar mergulhada numa génese histórica.

2 - Opções metodológicas.

A selecção das obras literárias.

A crítica à situação da mulher portuguesa, que a autora desferra nos

seus escritos, é bastante vasta e encerra, em si, uma revolta agressiva que
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não perde força na tinta ou no papel. Os textos de Osório, polivalentes nas

abordagens, revelam que à autora é impossível alhear-se da sua experiência

e da sua época; que é impossível fechar as portas às grandes correntes

literárias, às novas ideologias que sopram do exterior. Quisemos ouvir a

sua perspectiva, o seu reequacionamento do papel feminino.

Do ponto de vista técnico, organizamos o nosso campo de estudo a

partir da selecção de romances, novelas e obras sobre questões sociais,

originais de Ana de Castro Osório onde a questão feminina é abordada

com convicção e segurança. As obras escolhidas foram escritas nas três

primeiras décadas do século XX.

Várias décadas depois, não esquecemos o facto de certas obras terem

«importâncias diferentes segundo as épocas» (Verstraeten, citado por

Sanguineti, 1978: 307). Mas, e não nos iludamos, por mais intemporal

que uma obra pareça, é sempre em função de necessidades culturais de

«um sexo, uma idade, uma classe» que um autor se revela e se exprime

(Escarpit, 1969: 124). 

Tratamento da informação. A análise de conteúdo e as questões da

implicação.

No que respeita ao tratamento da informação, optámos pela análise de

conteúdo. Aqui gostaríamos de referir, em consonância com Ghiglione et

al: «Para nós, a análise de conteúdo é, antes de tudo, uma prática inscrita

numa pragmática. Com isto queremos dizer que uma análise de conteúdo

participa de um processo de investigação em que, num dado momento,

estão implicados actores sociais. Ela é apenas uma parte deste processo

que a ultrapassa e sobredetermina, conferindo-lhe, assim, os seus critérios

de pertinência» (Ghiglione et al, citado por Magalhães, 1995: 74).
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Admitimos então que os actores sociais constroem a realidade social e

discorrem sobre ela, jogam aí os seus interesses. Desde logo a nossa implicação

se apresentou como elemento constitutivo do trabalho de pesquisa e o

conhecimento que advém do nosso envolvimento na temática em estudo

constituiu-se, por um lado, numa interferência; mas por outro, numa vantagem

acrescida, ao permitir explorar situações para além do que nos era dado

apreender sob uma forma exterior aparentemente mais objectiva. Pensamos ter

conseguido encarar a implicação como um trabalho de dialéctica familiaridade-

estranheza. O nosso posicionamento consistiu em escutar as opiniões de Ana de

Castro Osório, deixá-la relatar as suas verdades, para que pudéssemos depois

discorrer sobre o reequacionamento do papel feminino, os seus direitos e os seus

deveres, ponderando a função dos dados contextuais de produção. 

O processo de análise que percorremos, iniciado por uma “leitura

flutuante” (Bardin, 1977), abriu-se ao fluir de categorias que emergiram

das obras em estudo, algumas forçando e alargando o nosso quadro de

referência inicial. Foram surgindo pistas de análise. Deixámo-nos assim

«conduzir pelas formas estáveis que emergem dos depoimentos dos

actores» (Boltansky, citado por Correia, 1998: 110). 

Evitando a mutilação, optámos numa primeira análise pela divisão em

dois grandes temas: Feminismo e Educação. Incluímos depois, no tema

Feminismo, as seguintes dimensões: (i) feminismo nas palavras de Ana

de Castro Osório; (ii) as mulheres na visão de Ana de Castro Osório; (iii)

causas da situação da mulher. 

No tema Educação, as dimensões são as seguintes: (i) reprodução e

transmissão de estereótipos; (ii) a educação das mulheres portuguesas no

início do século XX; A mulher como educadora.

A redacção final do trabalho, resultado de uma reflexão crítica,

estruturou-se em torno de um processo interactivo, que não quantitativo,
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que englobou os instrumentos cognitivos accionados e as «lógicas

argumentativas dos actores em disputa» (Correia, 1998: 110). 

Buscamos assim uma epistemologia de sentido, onde «o sentido da

situação é um dos elementos que devo apreender para que eu [própria]

seja capaz de lhe dar sentido» (Berger, 1992: 34).

II

O FEMINISMO NO DEALBAR DO SÉCULO XX 

E O POSICIONAMENTO DE ANA DE CASTRO OSÓRIO

A questão da  discriminação é muito antiga, tanto quanto a procura da sua

legitimação na sociedade. A formação de um pensamento social sobre os

géneros, as concepções do que significa ser homem e ser mulher, o seu lugar

no mundo, os seus papéis, resultam de construções sociais que prendem, ao

longo do tempo, raízes na teia complexa das relações de poder.

Todo o simbolismo específico do feminino e do masculino vai sendo

interiorizado pelos indivíduos que, de uma forma quase “natural”, se vão

encaixando num grupo de pertença. A instabilidade emocional, a

delicadeza, a submissão, são condutas esperadas do ser mulher, enquanto

que o estereótipo da masculinidade será caracterizado pela agressividade

e estabilidade emocional. O homem na rua, a mulher em casa. O

dominador, a dominada. O género, entendido como a culturalização do

sexo é, assim, um sistema de símbolos que condiciona e é condicionado

por práticas e experiências culturais legitimadas.

A divisão de género não é uma fronteira impermeável e homogénea;

sofre no embalo do devir histórico nuances mais ou menos vincadas de
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acordo com os estratos sociais, com as conjunturas económicas e políticas

e com as mentalidades. Torna-se premente escutar os tempos em que se

inserem os nossos estudos.

A autora que nos motivou para esta busca labiríntica de sentidos, Ana

de Castro Osório, sentiu o bafejar benfazejo das grandes mudanças.

Alinhada desde cedo com as ideias republicanas, foi fundadora da Liga

Republicana das Mulheres Portuguesas e colaborou com Afonso Costa na

legislação sobre o divórcio. Sem nunca se definir como feminista, mas

também nunca o negando, Ana de Castro Osório dá-nos  o espaço da

incerteza entre opiniões que divergem e ela própria. Quando colocamos a

autora separada das feministas não é por não a considerarmos feminista,

mas porque queremos distinguir o pensamento específico da autora e o

das feministas em geral.   

A viragem para o século XX sofreu o impacto das várias revoluções

passadas. A Europa, numa crise de identidade, perde o seu lugar

hegemónico a favor de outras civilizações. A ordem é a do capitalismo

impiedoso que faz as sociedades rodopiarem numa dança equilibrista. Os

novos grupos sociais, um operariado descontente e reivindicativo e uma

classe média emergente, vão definindo posições na pirâmide social.

Portugal, conotadamente na orla das grandes civilizações, acompanha

porém, e mergulha, neste início de século tumultuoso, nas correntes

ideológicas que povoam a Europa.

A vitória da revolução republicana em 1910 ofereceu ao país

perspectivas de progresso e construção. O ideário republicano,

caracterizado por uma insistência democrática, ambicionava o sonho

francês - distante, mas não esquecido, ou quem sabe conseguido.

Os ventos de mudança sopram em todas as direcções e as questões de

género são obviamente atingidas. Os movimentos feministas iniciados já
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no século anterior, clamando por uma igualdade de direitos entre homens

e mulheres, repercutem-se em várias frentes. Portugal, neste início de

século, assiste a esforços crescentes de uma plêiade incansável de

mulheres que se bateram pelo estreitamento das diferenças entre homens

e mulheres, tendo como orientação a «tríplice bandeira do

republicanismo, da maçonaria e do feminismo» (Marques da Costa, x:

14). Ana de Castro Osório figurava nesse rol de mulheres que passaram

na história de cabeça erguida.

Interessa-nos conhecer um pouco do pensamento feminista. Como se

entendem elas próprias? Por que lutam as mulheres feministas

portuguesas na primeira república? Que visão do feminismo encontramos

nas obras que seleccionamos de Ana Castro Osório?

Não querendo fazer um historial sobre o feminismo, começaríamos

por citar alguns pontos importantes para melhor nos referenciarmos.

A questão feminista parece emergir ao mesmo tempo que a questão

operária, durante o século XIX. A primeira, ia desenvolvendo uma luta

contra o privilégio masculino, a segunda, contra o privilégio de classe

(Catrufelli. 1980: 55).

As mulheres, num mundo de homens, acabam por ser também vítimas

do capitalismo e da opressão. Os papéis sexuais são distintos, mas Sheila

Rowbotham  (1973) apressa-se a defender que essa divisão e a posse do

homem sobre a mulher precede o capitalismo (ibid: 199). Este parece, no

entanto, controlar a distribuição de papéis, bem como as “leis” da

maternidade e a forma como os seres humanos se reproduzem.

O feminismo parece surgir como manifestação  decorrente de factores

económicos em que a distribuição de riqueza se processa de forma desigual.

No Primeiro Congresso Feminista e de Educação, em 1925, Arnaldo

Brazão dizia, entusiasticamente, que « quando apareceu a primeira
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mulher angariando os meios do seu sustento pelo trabalho, apareceu a

primeira feminista, embora inconsciente» (Brazão, 1925: 2). 

Mesmo que a conjuntura económica possa constituir um ponto de

partida, a consciência feminina, emergente no século XIX, que  pretende

controlar e mudar toda uma ordem sexual e social, parece ter subjacente

mais do que factores económicos. A mudança das mentalidades, que

obviamente se inter-relaciona com a economia, acreditamos terem

influenciado os movimentos para a alteração da condição da mulher.

Ana de Castro Osório mostra, em “As Operárias da Fábrica de Setúbal e

a Greve”, que toda a questão feminista, sendo o reflexo de questões sociais,

é acima de tudo, uma questão feminista que se traduz no desejo de conquistar

direitos e também deveres iguais aos do homem (Osório, 1911: 21). Assim,

a questão feminista caracteriza-se por uma certa autonomia conceptual, não

constituindo apenas uma marioneta social ou económica. Os seus objectivos

são específicos - criar condições para que as discriminações entre homens e

mulheres desapareçam. Pensamos mesmo que foram além deste propósito,

dado os diversos campos em que intervieram.  

Na nossa investigação fomos surpreendidas pela coerência que

encontramos no discurso das feministas portuguesas, relativamente à

forma como se definem e como definem o feminismo em que se inserem

e onde, provavelmente, se insere Ana de Castro Osório. 

Apresentamos uma frase de Arnaldo Brazão, um homem que sintetiza

a palavra de ordem feminista no nosso país e que muitas lutadoras

procuravam insistentemente frisar: «Por feminismo não se entenda

masculinização da mulher…» (Brazão,1925: 3). Adelaide Cabete explica

: «O feminismo não é o que muitos julgam e pensam, as mulheres a

desejarem imitar os homens, fumando, usando bengala, colarinhos,

gravatas e tantas outras imitações ridículas» (Cabete, 1925: 26). Emília de
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Sousa Costa, nesta linha de pensamento, surpreende-nos até com a sua

agressividade : «Não se confunda a feminista com a masculinista, a

mulher que pretende ser homem é um sêr hibrido, inclassificável em

zoologia», (Costa, 1923a: 57). Critica as mulheres que vão para os

quartéis e que conduzem eléctricos vestidas num uniforme que lhes dá um

ar de «mascaradas permanentes» (Costa,1923b: 123). Esta autora

considera mesmo uma pretensão criminosa a mulher querer igualar o

homem em defeitos e em vícios, esquecendo-se da tarefa que a natureza

lhe impõe no lar e na família (ibid: 121).

Emília de Sousa Costa, incluída por alguns no rol das feministas,

apresenta-nos uma ideia, que nos surpreende, de lugares naturalmente

definidos, ocupados por cada sexo. Será esta “naturalização” fruto de

estereótipos interiorizados? Mas continuemos, não corramos nós o risco

de concluir precipitadamente.

Parece-nos, então, que as feministas procuram definir e aclarar a ideia

de que o feminismo não luta para que as mulheres se tornem masculinas,

embora essa ideia crie raízes na sociedade.

Novicow, um feminista, em 1910 escrevia sobre aqueles que tinham

ideias deturpadas sobre os objectivos feministas. Este autor quer

esclarecer os caminhos orientadores da luta pelo engrandecimento da

posição da mulher contra as ideias fantasmagóricas que vão parasitando

mentes obscuras e menos iluminadas. Diz-nos, então, que: «Os nossos

adversários levam para o ridiculo as tendências feministas, mostrando

que ellas terão como resultado o inverter a ordem estabelecida : limitar o

homem ao interior da casa, e pôr a mulher na rua» (Novicow,1910: 76).

Ana de Castro Osório parece integrar-se nesta linha de pensamento e

diz-nos «…ser feminista não é querer as mulheres umas insexuais, umas

masculinas de caricatura, como alguns cuidam» (Osório, 1905: 24). Mas
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Osório tem também consciência - e revela isso tanto nos romances e

novelas como na obras de carácter social - de que o feminismo ainda é

mal visto na sociedade em que vive: «Feminismo : É ainda em Portugal

uma palavra de que os homens se riem ou se indignam, consoante o

temperamento, e de que a maioria das próprias mulheres córam, coitadas,

como de falta grave cometida por algumas colegas, mas de que ellas não

são responsaveis, louvado Deus!…»(ibid: 11).

Em várias obras a autora coloca a emancipação da mulher como mal

conotada socialmente. A título de exemplo escolhemos, do romance

“Mundo Novo”, uma cena em que uma mulher emancipada conta a uma

amiga a reacção de um pretenso noivo quando lhe  revela a simpatia pelos

ideais feministas:  «que a vida se encarregaria de lhe limpar da cabeça

essas teias de aranha» (Osório, 1927: 26). Designamos  de emancipada a

mulher que, na época de Ana de Castro Osório trabalhava, era

independente e culta.

Ana de Castro Osório conhece as barreiras sociais que a luta feminista

encontra e as próprias mulheres serão, talvez, na sua opinião, a mais

poderosa. Numa resposta ao «Germinal», relativamente à greve das

operárias de Setúbal, a autora justifica o seu não apoio à dita greve: as

operárias não lutaram, nem como mulheres, nem como feministas, apenas

como federadas e, o mais grave, contra uma mulher. Critica-as porque

não pensaram por elas próprias, atribuindo este facto à falta de instrução

(Osório, 1911: 16-20). Esta posição de Osório é interessante e até um

pouco misteriosa, ainda mais se pensarmos nos movimentos grevistas das

operárias nesta altura, em Portugal.       

Outra ideia, defendida pelas feministas do início do século em

Portugal, é de que não querem usurpar o lugar do homem. Perguntamo-

nos: qual a natureza desse lugar no entender das feministas?
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Adelaide Cabete, presidente do Conselho Nacional das Mulheres

Feministas, ajuda-nos a encontrar a linha ideológica do pensamento

feminista que, numa primeira leitura, nos parece, talvez devido à nossa

ingenuidade, pouco progressista - mas talvez não o seja: « Nós mulheres

e feministas portuguesas…», (mulheres, antes de tudo?), «não desejamos

usurpar ao homem aquilo que por direito lhe pertence, mas sim queremos

colocar-nos ao seu lado como auxiliares e cooperadoras» (Cabete, 1925:

26). Mas que direito é esse a que Cabete e outras feministas se referem?

Consideram-no um direito “natural”?

Neste ponto parece-nos que as considerações de Emília de Sousa Costa,

de há pouco, se integram no discurso das feministas da época e não parecem

já tão desligadas das pretensões para a elevação da mulher. A mulher não

quereria ocupar os lugares “naturais” dos homens, nem abandonar as tarefas

que os costumes definiram. Estes lugares “naturais”, bastante presentes no

pensamento de Emília Sousa Costa, não parecem tanto ter uma conotação

inatista mas antes de antiguidade de comportamentos que constituem o

estereótipo da masculinidade que se foi “naturalizando” e é “naturalmente”

aceite. Como a autora nos deixa perceber, «a feminista autêntica não visa

usurpar ao homem os seus privilégios seculares de poder público, nem

pretende furtar-se ao cumprimento tácito da sua missão» (Costa, 1923a: 57).

No entender de várias feministas, as mulheres que têm como desejo

usurparem os direitos do homem estão a mutilar o verdadeiro significado

da palavra feminismo (Cabete, 1925; Costa, 1923a). Outra feminista do

mesmo grupo das anteriores, Virgínia de Castro Almeida vinca esta ideia

afirmando que o feminismo não é uma força que se levanta contra o homem

(Almeida, 1913:20),até porque a mulher precisaria dele para a sua luta. 

Vislumbramos, talvez, a verdadeira aspiração do movimento feminista

: a luta da mulher pela mulher. A luta não em oposição ao homem, mas em
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favor da mulher. Emília de Sousa Costa parece corroborar esta ideia

apresentando uma exclamação de feministas razoáveis: «A mulher sempre

mulher e cada vez mais mulher no goso pleno da sua dignidade humana»

(Costa, 1923a: 30). Também Ana de Castro Osório concebe como

verdadeiro feminismo  aquele que em todas as questões vê uma só questão

orientadora, a questão da mulher indivíduo (Osório, 1911: 26). Aliás, no

discurso feminista da época, o da “primeira vaga”, a referencia é à mulher

e não às mulheres. Parece-nos, portanto, à partida, que as feministas

portuguesas se integram nesse discurso. Aguardemos…

A ideia de missão da mulher também aflora de um modo geral no

discurso feminista da época que estudamos. Essa missão passa pela

maternidade.

A emancipação que as feministas da época em estudo defendem,

longe de rejeitar o papel de mãe ou de remetê-lo para segundo plano,

vêem-no como um elemento importante no próprio processo de

emancipação. Nos romances e novelas de Ana de Castro Osório

descobrimos essa vertente do pensamento feminista, no qual atentaremos

em mais pormenor um pouco mais tarde.

Adelaide Cabete aludia a um dos pontos fulcrais do feminismo do

início do século: «Nenhuma feminista desviará a mulher casada do seu

nobre e sublime papel, [o ser mãe]» (Cabete, 1925: 27). Emília de Sousa

Costa defende a emancipação da mulher, mas para que cumpra o seu

papel de mãe, irmã, esposa… (Costa, 1923a: 54). Aliás, a mulher, na sua

opinião, sentir-se-ia desprestigiada caso a privassem dos encargos

domésticos impostos por Deus.

Visa então o feminismo desta época integrar simplesmente a mulher

no seu lugar? E que lugar? O lugar de mãe e companheira do marido, que

a nós nos parece milenar? Ou este é afinal um lugar novo? Lembramo-
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nos agora de Elisabeth Badinter (1ª Edição): no século XIX a criança,

transformada em rei, conduz a mulher, esquecida do seu instinto, ao

mundo da maternidade desconhecida; Eva, transformada em Maria, tem

no seu ventre a sua reabilitação como mulher - a maternidade.

Virgínia de Castro Almeida, num livro que escreve intitulado

“Mulher”, de 1913, convence-nos, de uma forma arejada, que as missões

mais nobres e sublimes da mulher são, sem dúvida, o amor, a maternidade

e a educação (Almeida, 1913: 21). Será que esta luta arreigada pelo papel

de mãe é indício da consciência das mudanças que se poderiam operar

através da educação que dariam aos filhos mudando, a partir daí, as

gerações vindouras e a sua condição como mulher?

A grande obra que Ana de Castro Osório vê no feminismo é a

educação da mulher. Para desempenhar a sua missão de mãe educadora

dos seus filhos, mas também educar a mulher em geral, «para viver de si

mesma, e para si, quando pertence á enorme legião das que ficam

solteiras, e portanto sem filhos a educar nem casa a governar» (Osório,

1905: 54). Osório valoriza, assim, a educação para ser uma boa mãe, mas

também não esquece aquelas que, não sendo mães, necessitam de ser

educadas para que possam precaver o futuro. Terão, no entanto, Ana de

Castro Osório e as restantes feministas esquecido as mães solteiras? Não

encontramos soluções. À partida, parece-nos que sim.

O feminismo deste início de século, e particularmente em Portugal, não

pretende que a mulher abandone as funções que a fisiologia, a psicologia e

lógica lhe impõem (Brazão, 1925: 7).  O sexo tem um peso enorme na definição

do género e na construção de todos os estereótipos e condutas a ele associadas.

Além disso, neste início de século a biologização é marcante.

As opiniões convergem, de um modo geral, para a ideia de que o

feminismo deseja para as mulheres o alcançar da plenitude da sua
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existência, com   direitos e deveres. Querem as mulheres governar o

mundo a meias com os homens, já que a meias o povoam (Gregório

Martinez Sierra citado por Brazão, 1925: 5). Pretende-se a dignificação

da mulher, podendo exercer a profissão que quiser desde que o queira e

que tenha aptidões. Sabemos nós, mulheres de final de milénio, que tais

pré requisitos não são suficientes para alcançar tal pretensão…

Deseja-se a mulher instruída, forte e equilibrada, que pode aspirar a

um lugar ao lado do seu companheiro para partilhar as suas dores, os seus

trabalhos e as suas alegrias (Almeida, 1913: 20). Poderemos sentir, aqui,

um sabor de redução e de reprodução do papel feminino?

Ana de Castro Osório também comunga da ideia de que é preciso

instruir a mulher. Acredita que as qualidades dela precisam de ser

desenvolvidas livremente, podendo usufruir do pleno direito de escolha,

do direito sagrado de amar ou de não amar, de casar ou de ficar solteira,

sem que isto represente algo de vergonhoso (Osório, 1905: 31). Liberdade

parece ser, para Ana de Castro Osório, a conquista primeira. E isto não o

deseja só para a mulher, estende-o à humanidade. 

No entender de Ana de Castro Osório o grande passo para a libertação

feminina será pelo estudo e pelo trabalho, julgando-se todos os indivíduos

intelectualmente semelhantes, sem distinção de sexo. Pensamos ter

encontrado, quem sabe, o ponto crucial da ideologia de Osório: a

educação como promotora da emancipação. 

A luta feminista é em prol de uma mulher plena de inteligência e de

razão, pugnando pela sua independência e igualdade. Esta igualdade Ana

de Castro Osório estende-a à raça e à classe (Osório, 1905: 54), pelo

menos teoricamente. Porque a emancipação da mulher para esta autora e

para as demais feministas é particularmente para a mulher da classe

média. Fala-nos, assim, em mulher, não em mulheres. 
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O verdadeiro feminismo, para Ana de Castro Osório, luta para que

cada mulher (e cada homem) procure a felicidade a seu modo, desde que

se harmonizem na sociedade, mais justa e tolerante (Osório, 1905: 40). 

As mulheres feministas desejam assim mais liberdade, e exigem-na.

No entanto, nunca chegam a pedir tanta como a que os homens tinham.

Porquê? A internalização de estereótipos estará demasiado enraizada?

Será uma ideia de inferioridade inconsciente? Ou uma consciência

realista de que passos mais pequenos serão mais seguros?

Em Portugal as reivindicações abrangem vários pontos que se

estendem desde a educação à política. Reivindicam o direito de publicar

os seus escritos sem a autorização do marido, de administrar os seus bens

pessoais directamente e  lutam pelo divórcio. Este último foi uma questão

quente da propaganda republicana devido ao atrito, sobejamente

conhecido, com a Igreja. Reivindicam ainda o acesso a certas profissões

e o direito de voto. No Primeiro Congresso Feminista e de Educação, em

1925 a comissão, encabeçada por Adelaide Cabete, Rosa Pereira e outras,

pede ao Presidente da República o direito de sufrágio. Tempos antes, no

entanto, estudando minuciosamente lacunas nas leis republicanas,

algumas mulheres conseguiram votar. Mas, foram situações esporádicas,

logo anuladas pelo sistema jurídico. Outras dimensões assumidas pela

luta feminista foram a luta contra o alcoolismo, a protecção da mulher

grávida, das crianças e dos delinquentes (Marques da Costa, x: 85).

Podemos avaliar, aqui, a pluridimensionalidade assumida pela luta

feminista.

Muitas das reivindicações não passaram disso mesmo. A primeira

república, cuja campanha inovadora prometia futuros democráticos,

igualitários e livres, acabou por gorar as esperanças das mulheres

feministas que abraçaram com a força de um náufrago os ideais
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republicanos. Na política estavam os homens! Foram eles que abriram as

portas ao feminismo e serão eles que, após 1910, as tentarão fechar cada

vez mais. Porquê? Subtilezas, por vezes pouco subtis, dos jogos de poder.

O positivismo, enquadrando filosoficamente o republicanismo,

preconizava, no entender de Comte, um papel de destaque para a mulher,

que seria «um óptimo propagador popular do ideal positivista dada a sua

natural tendência para pôr o coração a comandar a razão» (Fernando

Catroga, citado por Marques da Costa, 1986: 7). Posto estas declarações, os

homens incentivavam as mulheres a participarem na causa republicana. As

mulheres são chamadas para a Maçonaria em 1904-1910 e convidadas a sair

em 1913.

As maçonarias, sociedades de elites, adoptam as mulheres, sendo

designadas por isso de “lojas de adopção”. Os grandes movimentos das

mulheres desta altura pertencem maioritariamente à maçonaria. Ana de

Castro Osório vai ter um papel relevante nestes movimentos, sendo a

primeira mulher notoriamente admitida na maçonaria e interiorizando

totalmente os ideais republicanos.

Esta valorização da mulher que parece emergir não passa, após um

olhar mais atento, de um controlo masculino. A adopção contrasta com

independência (Marques da Costa, 1986: 9). A possível igualdade e

emancipação são reguladas pelos homens. A prova está que, quando a

coroa escorrega da cabeça do rei e a bandeira verde e vermelha é

hasteada, as mulheres são convidadas a afastarem-se.

As mulheres, e as feministas especialmente, podem ter sido um

joguete nas mãos da política, mas não terão tido consciência da sua força?

Talvez a força do braço feminino tenha sido percebida como essencial

quando eram necessárias transformações políticas e sociais. Impedir o

acesso da mulher à vida pública talvez revele a consciência dessa força.
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A primeira república cumpriu algumas promessas feitas durante a

calorosa propaganda. As “leis da família”, que baseavam o casamento na

igualdade entre os conjuges e o divórcio requerido por ambas as partes,

foram autorizadas. Foi permitido às mulheres o trabalho na função

pública, abriram-se numerosas escolas e o ensino democratizou-se, pelo

menos o ensino primário.

O feminismo em Portugal tinha ganho raízes, apesar dos

constrangimentos. O movimento para a emancipação era irreversível. Em

1925, no congresso que já referimos, Adelaide Cabete proferia estas

palavras : «A actividade feminina cada vez mais se desenvolve porque as

novas ideias político-económicas têm modificado os antigos preconceitos

e, chamando a mulher à realidade da vida moderna, trouxe para elas

situações diferentes das que desfrutava» (Cabete, 1925: 29). Pena é, no

nosso humilde entender, que esta autora não especifique a mulher a que

se refere. Acaso incluirá as camponesas ou as operárias?

A luta feminista que se vai consolidando e definindo linhas

orientadoras procura destruir as divisórias sexistas que elevam uns a

dominadores e outras a dominadas. Aurora de Castro Gouveia, também

uma feminista da primeira república, apresenta os frutos da democracia

que consagra a doutrina de que: «os direitos da cidade da mulher devem

ser iguais aos do homem» (Gouveia, 1925: 41). A mesma senhora

procura-nos convencer de que o feminismo é apenas um aspecto da

democracia, não se podendo compreender sem a liberdade e a igualdade

de todos os cidadãos, de ambos os sexos (ibid, 1925: 41). Lutar pelo

feminismo era pugnar pela democracia. 

Ana de Castro Osório reflecte nos seus romances e novelas, como

“Mundo Novo”(1927), “A Verdadeira Mãe”(1925a) ou “Ambições”

(1903), o imperativo da luta pela igualdade e abolição das discriminações.
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Em “Mundo Novo” Isabella Burns, uma jovem educada em Inglaterra,

incentiva a arrastar os homens para uma luta contra o peso das

convenções e dos preconceitos individualistas ou classistas. Ser

feminista, para Ana de Castro Osório, tem o alcance superior das acções

e das atitudes, não podendo morrer na teoria de uma folha de papel. Ser

feminista «não é apenas dize-lo a rir, entre dois pasteis e uma chávena de

chá, mas caminhar para um fim, que é a elevação do nosso sexo pelo

trabalho» (Osório, 1909: 47).

Nós, que “convivemos” com estas mulheres algum tempo, sentimos a

força dos seus ideais. Acreditavam na mudança e no poder que as

mulheres, sentindo-se uma só, poderiam ter: «O feminismo que primeiro

me aparecera sob a forma vaga e grotesca duma utopia talvez perigosa, a

pouco e pouco se transformou aos meus olhos numa grande e generosa

ideia de redenção que avança gravemente, com a serenidade magestosa

de todas as forças invencíveis destinadas a mudar a face do mundo»

(Virgínia de Castro Almeida citada por Guimarães, 1979: 11).       

O movimento feminista fez-se em Portugal desde cedo, e até de forma

bastante progressista, mas «não abalou fortemente a alma entorpecida da

maioria feminina portuguesa, deixada em pousio por largos anos»

(Osório, 1918: 71). A luta é demorada. 

Interessa-nos saber o porquê da passividade da mulher portuguesa.

Que mulher ou mulheres povoam os romances e outras obras da autora?

Que mulher de início do século nos deixa Ana de Castro Osório

conhecer?
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III

MULHER-

COMPORTAMENTOS ADMITIDOS, COMPORTAMENTOS

CONDENADOS

O cristianismo é acusado, por Ana de Castro Osório, de arrastar a

mulher para a escravidão e o desprezo. Ser biblicamente condenado a

viver aninhado na sombra de uma costela, a mulher vai dar o seu avalo

para a continuação da lenda da maçã e da serpente. Entretanto, outras

lendas foram proliferando. Provérbios como « O marido da mulher mais

prudente e mais virtuosa é menos feliz do que o homem que não tem

nenhuma» (Mello, 1910: 11), ou «Façam o mal quem o fizer, quem o paga

é a mulher» (Costa, x: 17), insinuam o rumo que foi tomando o ser-se

mulher. Não nos iludamos, as lendas apenas se mascararam. Vemo-las

hoje, na televisão, na escola, nas famílias…

Os defensores do cristianismo, por seu lado, apresentam uma mulher

que só beneficiou com o cristianismo que lutou por ela, sendo santificada

e não desprezada (Azambuja, 1914; Salgado, 1946).

A mulher da viragem do século não tem um estatuto social ou moral

bem definido e isto já Ernesto LeGouvé o havia detectado no último

quartel do século XIX (LeGouvé, 1876: 8). A mulher parece não ter uma

existência autónoma: «A mulher é um satélite do homem» (ibid, 1876:

13). Não possui educação e o casamento é a luz ao fundo do túnel, numa

existência obscura.

A caminhada rumo ao século XX não parece ter conquistado

mudanças significativas. As grandes revoluções de que a Europa foi

testemunha e corpo esqueceram, no seu grito de liberdade, a mulher.
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Mulheres e feministas que já apresentamos chamam a nossa atenção

para a situação da mulher no início do século: «Todas as algemas se

despedaçaram. Mas sustentam-se as da mulher, porque o homem não quer

reconhecer amplamente, sinceramente, lealmente, as suas qualidades de

espírito, os nobres predicados do seu coração, olhando-a somente na sua

função animal» (Costa, 1923a: 29). A igualdade é difícil de concretizar.

Talvez seja assustadora!       

Ana de Castro Osório apresenta-nos uma mulher e não esqueçamos

que se trata da mulher da classe média que sempre existiu para agradar,

que é usada pelo marido, que a «lança ao monte das coisas inúteis, logo

que o capricho, a paixão dos sentidos, foi como fumo desfeito no céo sem

nuvens» (Osório, 1905: 13). Esta ideia encontramo-la, por exemplo, na

novela “ A Verdadeira Mãe” em que um jovem, recém casado, descrevia

a um amigo a sua esposa como alguém que tem valor porque se sujeita a

tudo quanto o marido manda. E esta conversa banal entre amigos termina

com uma ideia que explicita o papel da mulher na vida de um homem:

«Quero mulher para andar bonita e para me agradar» (Osório, 1925a: 77).

Em “Mundo Novo” deparamo-nos, mais uma vez, com o egoísmo

com que o homem percebe o ser-se mulher. Leonor, uma rapariga

emancipada que trabalha e é independente, critica a opinião que tem um

pretenso noivo sobre as mulheres: «a mulher não devia ter direitos, de que

não saberia usar e os deveres lhe bastavam para preencher os dias de

existência, unicamente devotada ao homem, seu senhor» (Osório, 1927:

27). Ana de Castro Osório parece acusar a vitalidade dos tempos

medievos no Portugal do início do século XX.

Ler estas palavras fez-nos estremecer. Talvez seja a intenção de

Osório. É difícil aceitar formas de vida revoltantes. Procuraremos, no

entanto, não nos distanciarmos de uma vigilância crítica que certamente

INSVLANA66



nos impedirá de cairmos num militantismo ingénuo e empobrecedor da

nossa escuta.       

A obediência cega ao marido, que soa a nossos olhos  ultrajante, era

no início do século imposta pela lei, pela sociedade e pela família que,

amedrontada por um escândalo, aconselha à resignação. Amarfanhada, a

mulher aparece aos olhos da sociedade como uma «menor sob tutella

directa do homem» (Osório, 1905: 36)

A novela “Direito de Mãe” conta a história de um casamento  prestes

a desfazer-se e no qual existem filhos. A esposa é vítima de maus tratos

físicos e psicológicos. Ana de Castro Osório apresenta-nos um marido e

pai que apesar de tudo age legalmente. Numa violenta discussão que

estala entre o casal, sobre os filhos, o pai sobrepõe  a sua autoridade:

«Para todos os efeitos eu é que sou o pai e perante a lei e a sociedade

posso dispor deles e de tudo que está nesta casa, sem mesmo a consultar»

(1925b: 87). A mulher é assim apresentada sem qualquer poder sobre si

ou sobre os filhos.

Luiz de Mesquita, um autor do início do século que nos pareceu

simpatizante com a causa feminista e com as lutas pela alteração das leis

desfavoráveis à mulher, explicitava: «O codigo civil portuguez

estabelece, theoricamente, o justo, nobre, scientifico e salutar principio de

que a lei civil e egual para todos e não faz distinções de pessoas nem de

sexos. Eu disse theoricamente e, em verdade, por infelicidade e vergonha

nossa, na pratica e no que respeita ao estatuto pessoal, o codigo vae

falsear por completo a sua these doutrinaria e prescrever as mais

profundas e repugnantissimas distincções entre os sexos…»

(Mesquita,1909: 6). Assim, embora a lei teórica seja igualitária, e é-o

apenas em algumas dimensões, não nos iludamos - os costumes e valores

parecem ter um forte poder decisivo. Mulheres e homens, interiorizando
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as regras e os modelos estereotipados, tornam difícil uma mudança que,

aparentemente, a lei alcança primeiro.

Nas nossas investigações descobrimos Silvestre Valente que, em

1925, nos surpreendia com uma história satírica intitulada “A Ditadura

Feminista”. Ficção, esta história conta-nos a viagem de Mary, uma

feminista inglesa que viaja até Portugal para implantar uma ditadura

encabeçada por mulheres portuguesas. A tentativa de golpe é um fracasso

e Mary é decapitada. Todo o enredo é um sonho de Mary, que desiste dos

seus intentos pensando, para os seus botões, que: «as mulheres

portuguesas não estavam adestradas para tão altos desígnios e não se

invertiam assim, de um momento para o outro, os valores sociais»

(Valente, 1925: 21). A intenção de Silvestre Valente seria caricaturizar os

ideais das feministas portuguesas ou apontar o dedos às mulheres

portuguesas por não se conseguirem libertar do peso das convenções

sociais que lhes tolhiam os movimentos para a mudança? 

A mudança parece difícil, até porque, como já mostramos, não se trata

aqui de mudar leis para que se alterem comportamentos. Talvez o

contrário seja o mais premente.

A voz das feministas acusa os hábitos ancestrais em que a mulher tem

sido criada e educada para o homem e não para si mesma. Apelidada de

ignorante e fútil, não merece do homem o respeito que se têm pelos

iguais, «mas a tolerância que se dispensa ás crianças irresponsáveis»

(Osório, 1905: 43). Num passe de mágica, a «doce e fragil creatura, a

mulher, (…) cultivada como flôr creada para ornamentar e perfumar a

existência do homem» (Campos, 1890: 3), é transformada por ele na

«cozinheira hábil, na dona de casa ignorante e útil, mixto de costureira e

governante, a mãe paciente e sofredora dos filhos que são o seu orgulho»

(Osório, 1905: 13). Não podemos deixar de sorrir perante esta descrição
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com sabor de revolta que Ana de Castro Osório faz do ideal feminino que

todo o português almeja. Eis a mulher portuguesa!

A mulher de que nos fala Ana de Castro Osório é uma mulher

diminuída na sua existência. Dependente e subjugada, pela lei e pela

sociedade, ao homem, é percebida ou como um artefacto decorativo, ou

como uma doméstica. E se até aqui a autora apenas nos falou de factores

externos que condicionam a situação da mulher, Ana de Castro Osório

apresenta, tanto nos romances e novelas como nas obras de carácter social,

a mulher e a educação que lhe é facultada como as grandes causas do

rebaixamento da condição feminina em Portugal. A futilidade e a

ignorância são as grandes forças impulsionadoras da submissão da mulher.

A mulher nasce com a culpa de o ser. É um tropeço, uma criatura

menor com um futuro incerto e cheio de cuidados. Na novela “A

Verdadeira Mãe”, queixa-se uma mãe da má sorte que lhe foi guardada:

«Filhas, filhas!… Só por castigo Deus as manda a uma pobre mãe»

(Osório, 1925a: 42). Numa história intitulada “Isolada”, incluída na

novela citada anteriormente, Margarida, uma mulher com dois filhos

rapazes que estudam na capital, pensa que uma filha seria agora uma

companhia, pois seria educada em casa e aí permaneceria «Mas não! Uma

filha teria sido um sobressalto para o seu coração e para o orgulho do seu

sangue mais um incomportável sofrimento…» (Osório, 1925a: 10). Os

filhos homens são uma vitória! Ana de Castro Osório denuncia o

nascimento indesejado das filhas e mostra como isso traça toda uma

existência de menoridade. A educação diverge: os rapazes estudam, as

raparigas ficam em casa.

Antes de transportar estas ideias para as novelas, em “Educação

Cívica da Mulher” Ana de Castro Osório já criticava a “sapiência” das

parteiras que, batendo nas costas dos pais frustrados perante o nascimento
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de uma filha, consolava: «Uma menina cria-se à roda das saias» (Ana de

Castro Osório citada por Marques da Costa, x: 83). Em seu entender, seres

de condição menor, as meninas iam-se tornando raparigas com o mínimo

de despesa possível, como convém a um valor inútil que tem o destino

traçado numa “arrumação” matrimonial, o fim e o completo ideal. Ou

seria antes uma obrigação, para quem não vislumbra outras soluções?!

Tendo o casamento como horizonte, educa-se a rapariga para agradar

ao homem. Ana de Castro Osório, em “Instrução e Educação”, critica as

meninas que, impelidas pelos pais, se tornam atrofiadas pelas roupas e

pelos pensamentos e desde cedo pensam em namorados e se vestem como

adultas e fúteis (Osório, 1909: 7).

A família é representada por Ana de Castro Osório, como um forte elo

na cadeia do servilismo da mulher, educando-a de forma a ser mais

facilmente impingida no mercado matrimonial. Agradando a quem tinha

de agradar, a mulher está finalmente arrumada (Osório, 1905: 118). Tudo

o que lhe é permitido alcançar foi conseguido.

Sem um elemento perturbador do ciclo vicioso, desta educação estéril

fornecida às raparigas reproduzir-se-ão estes comportamentos aprovados,

numa cadeia geracional difícil de quebrar. Ana de Castro Osório escreve

uma passagem  que imaginamos cómica e que  situa um pouco esta ideia.

A cena passa-se numa festa de sociedade em que uma família apresenta

as filhas casadoiras: «Atraz a mãe, gorda e ofegante, mostrava a

physionomia lorpa e materialmente inexpressiva que as filhas terão aos

sessenta annos, depois de uma mocidade consumida a procurar marido,

logo inferiorisadas após o casamento, tornando-se criada dos filhos e

servas do homem que as sutenta e veste» (Osório, 1903: 177). É a

previsibilidade de um destino traçado. Osório, num desfilar triste, resume

aqui a situação da mulher portuguesa da classe média. 
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A concepção “fadística” da existência podemos vê-la, entre outras

histórias, em “Capela de Rosas”. Uma rapariga que não olhava o casamento

como quem procura terra firme, não o negava. Afinal, «era esse um dever a

que a sua consciência e a vida a não eximia» (Osório,1931: 133).   

Ana de Castro Osório apresenta-nos nos seus romances outra mulher,

talvez raridade, talvez pouco real, que é o contraste da mulher que

anteriormente Osório apresentou. Leonor, que é uma mulher liberta em

“Mundo Novo”, abomina a ideia de um casamento sem amor que é

combinado entre famílias (Osório, 1927: 19); Em “Ambições” Isabella

rapariga educada, afirma categoricamente: “Eu não me casarei nunca!”.

Não vê o casamento como estado social, como único emprego para a

arrumação da mulher (Osório,1903: 157). Isabella, mais tarde pensa em

casar e Leonor também acaba por o fazer, mas o amor é um elemento

presente. Estaremos perante o romantismo de Ana de Castro Osório?

Ana de Castro Osório, na busca de explicações para o estado em que a

mulher se encontra, aponta o dedo às hostes femininas. A mulher é responsável!

- assim nos grita a autora. Acusa a mulher de esperar passivamente que um

homem a procure e a tome como esposa. Imaginando, na sua ignorância, que

ser fútil e frágil a torna mais interessante aos olhos do futuro marido, «a menina

desenvolve os seus gestosinhos miudos de gata sensual, experimenta os

gritinhos de sagui assustado, finge-se até mais medrosa do que realmente o é»

(Osório, 1908b: 16). Virgínia de Castro Almeida partilha esta ideia, lamentando

a triste postura da mulher portuguesa: «Mulheres da minha terra!…Gatas

borralheiras com o cerebro vasio, que esperam a apparição do principe

encantado»(Almeida, 1913: 16). Que cenário desolador! Sentimo-nos felizes -

as mudanças tardaram, mas algumas acabaram por vingar.

Ana de Castro Osório culpa ainda as mulheres da sua inferioridade,

pois libertarem-se do seu estado de ignorância e de inactividade só
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depende do seu querer. Neste querer Osório coloca toda a sua esperança

de mudança da mulher. Dizia mesmo em “Às Mulheres Portuguesas”:

«As escolas estão abertas por igual aos dois sexos» (Osório, 1905: 19).

É verdade, mas, para as raparigas, atravessar essas portas implicava um

custo pesado demais. Significava uma luta desigual contra as

convenções sociais, que esperam das raparigas determinadas condutas

apropriadas à “natureza” do seu ser. Ana de Castro Osório parece

ripostar perante as nossas considerações e diz-nos que o forte querer é

a condição principal. E realmente algumas mulheres querem. A maioria,

porém, ou porque não querem ser apontadas como pouco femininas, ou

porque aceitam de ânimo leve a eterna dependência de outrém, adoptam

conselhos e comportamentos de resignação em prol de uma discrição,

como convém à mulher. Então, temos aquilo que Ana de Castro Osório

apresenta em “A Verdadeira Mãe”: Uma rapariga muito prendada, que

não sendo para muitos trabalhos, faz boa figura numa sala (Osório,

1925a: 54).

No período em que Ana de Castro Osório nos escreve a ciência havia

já provado que intelectualmente não existiam diferenças entre homens e

mulheres. No entanto, a teoria dessa diferença persistia, servindo de

impeditivo para as mulheres que queriam estudar ou trabalhar, sufocando-

lhes o desejo de progredir como pessoas realizadas. A autora, defensora

da ciência, nela se apoia para defender a mulher.

Emília de Sousa Costa, que já apresentamos, considerava que as

mulheres exteriorizavam de forma diferente a inteligência e que o mundo

assim seria mais interessante e harmonioso (Costa, 1923a: 31). Não

compreendemos muito bem como Emília Costa entende essa diferença.

Também Bernardino Machado considerava a mentalidade feminina

diversa frisando, no entanto, que não era inferior (Machado, 1925: 47).  
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Antero de Figueiredo, um autor contemporâneo de Ana de Castro

Osório, escreve sobre a inteligência feminina, com a salvaguarda de que

era anti-feminista: «Não se imagine, por isso, que me ponho ao lado dos

que menosprezam a inteligência da mulher, como Schopenhauer, “um ser

de cabelos longos e de ideias curtas”» (Figueiredo, 1914: 8). Parece que

algumas vozes procuram reabilitar a mulher. Um pouco mais tarde,

porém, já em plena ditadura salazarista, uma mulher, Cecília Rosado

Teixeira de Vasconcelos proferia assim, num programa da emissora

nacional: «Mas se não quero que a mulher seja como disse alguém, “um

ente de cabelos longos e ideias curtas”, também não desejaria que ela se

transformasse num ser de cabelos curtos e ideias demasiado

compridas…» (Vasconcelos, 1935: 8).

Parece-nos, tendo em conta as linhas que se escreveram sobre a

capacidade intelectual da mulher, que existe uma certa renitência em

declarar, ou acreditar abertamente numa mulher portadora de uma

inteligência igual à do homem. O último testemunho, de 1935, lembra-

nos que nem sempre o avançar dos tempos se traduz em progresso. Em

pleno Estado Novo, a triologia Deus, Pátria e Família, remetia novamente

a mulher para a interioridade do lar, abafando as conquistas anteriores.

Não querendo divagar, voltemos ao tempo da primeira república.

A mulher inteligente assustava os homens do início do século. Ana de

Castro Osório fala-nos mesmo do terror instintivo que os homens têm  da

mulher culta e intelectualmente independente (Osório, 1905: 63). O

homem mergulhado neste medo reptiliano procura mulheres ignorantes

que ainda não sofreram a mácula do estudo ou do trabalho. Em “A

Verdadeira Mãe”, Ana de Castro Osório apresenta-nos dois personagens

que assumem essa fobia relativamente às mulheres de valor,

demonstrando o quão criterioso é o homem na escolha da sua
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companheira: «Ora a gente para casar não gosta duma pessôa de quem

não tenha a certeza que é o superior» (Osório, 1925a: 77).

Muitas vezes a certeza da criteriosa escolha sai gorada e debaixo de

um manto de delicadeza e ingenuidade encontram os homens «desditosas

mulheres roídas de ambições e vaidade…» (Osório, 1905: 14).

Perceberemos aqui uma certa resistência à submissão?

Às vezes os homens e a sociedade deparavam-se com mulheres

excepcionais e eles eram, realmente, os primeiros a reconhecê-lo. Mas…

apressadamente as catalogavam de raridades «quasi fora do sexo, sêres

hibridos, masculinos pela inteligência e só fisicamente femininas»

(Osório, 1905: 17). Com estes pensamentos quase podemos concluir que

nesta época uma mulher inteligente não era uma verdadeira mulher. A

sociedade apressa-se a explicar o fenómeno, não vá a ordem celeste ser

posta em causa, remetendo a mulher para a inferioridade através da ideia

de que a inteligência é um constructo  de índole masculina.

As mulheres que fazem valer o seu mérito, não pensemos nós que as

não havia, sujeitam-se a nomeações pouco simpáticas. Ana de Castro

Osório faz questão de frisar que essas mulheres, denominadas

depreciativamente de “doutoras”, são gozadas por novos e velhos, o que

nos dá uma sensação desconfortante de imutabilidade da mentalidade, e

por homens e mulheres, o que consideramos desanimador. Também hoje

algumas das dificuldades na mudança da condição da mulher resultam,

talvez, de atitudes que muitas mulheres continuam a demonstrar.

Sendo troçadas por uma sociedade que inventou «aquelle estupido

dictado português da mulher que sabe latim» (Osório, 1905: 30), muitas

mulheres valorosas consideradas intangíveis abandonavam a causa

feminista, que assim ficava a perder as suas mais legítimas defensoras,

que desanimadas acabam por se resignar.            
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Emília de Sousa Costa também reconhece a posição dos homens

perante uma mulher inteligente mas, ao contrário de Osório, parece

perdoar, ou mesmo aceitar, surpreendendo-nos com o caminho da

resignação que parece apontar à mulher. Mas atentemos, pois esta

especifica: «É necessário que a mulher casada se fixe nesta verdade : que

lhe incumbe abdicar sempre da sua superioridade intelectual, embora o seu

espirito de justiça lho reconheça, relativamente ao seu marido» (Costa, x:

221). Esta autora reconhece a existência de mulheres intelectualmente

superiores e isto responde, de alguma forma, à questão que lhe havíamos

colocado anteriormente sobre a natureza da diferença de inteligência entre

géneros. A sua proposta é que essas mulheres terão de negar essa faculdade,

e Emília Costa justifica: O homem nunca perdoará. «Pode não ser justo.

Mas é humano e não pertence, apenas ao português, esta pequenina

vaidade. É universal» (Costa, x: 221). É interessante como esta autora

justifica o comportamento masculino e a conduta da mulher para não ferir

o seu delicado orgulho. À mulher casada é “conveniente” não manifestar a

sua inteligência, mas nada é referido relativamente à mulher solteira.

Em Ana de Castro Osório, a mulher casada é muito menos livre do

que a solteira, a qual  é entendida como quase livre, igualando mesmo o

homem em termos legislativos. Mas a autora sabe perfeitamente o abismo

que significa esse quase. Relativamente à mulher casada, Osório não se

distancia da ideia global que a vêem com mais encargos, mais obrigações

e menos livre. Refere inúmeras vezes que, perante a lei, a mulher casada

deixa de ser uma criatura livre e passa a ser obediente, não pode

administrar os seus bens nem abandonar o marido. 

Ana de Castro Osório chama-nos a atenção para um pormenor

interessante: é que da lei que está escrita no papel até à sua real aplicação

vai uma grande distância e exemplifica com um dito que considera
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costumeiro e que nos obriga a olhar de outro prisma: «caso para ser livre»

(Osório, 1905: 213). Apareceria o casamento aos olhos das raparigas

como uma forma de libertação do domínio paterno, mesmo que

significasse ser dominada pelo marido? Parece também que a lei algumas

vezes não era cumprida. Será mais uma manifestação sub-reptícia de

resistência por parte de algumas mulheres? 

A espera eterna pelo casamento não nos parece tão sem propósito se

pensarmos que a maioria das raparigas portuguesas, falhas de educação e

atrofiadas pelos velhos hábitos de vida portuguesa, não vislumbravam

outras “índias” que lhes rasgassem os horizontes.

A mulher do início do século parece, pelo que podemos perceber, não ter

abandonado a ideia carcomida de uma nobreza enferrujada que considerava o

trabalho algo pouco digno dos seus títulos, sem eira nem beira. 

Convenceram a mulher de que se inferiorizava trabalhando e ganhando

dinheiro. O trabalho feminino desvalorizado era considerado semelhante ao

das crianças na família. Talvez baseado nesta ideia, o trabalho da mulher é

mal pago e a lei por que tantas mulheres e feministas se bateram, igual

trabalho - igual paga, não era aplicada. Vigorava a lei dos dois pesos - duas

medidas e a mulher continuava a ser explorada, também economicamente.  

Ana de Castro Osório não iliba a mulher portuguesa relativamente ao

trabalho. Aliás, já mostrámos que esta autora coloca nas mãos das

mulheres a vontade de mudar e evoluir.

Considera as mulheres portuguesas preguiçosas, preferindo estar

dependentes dos maridos. A escassa educação e preparação para a vida

eram os grandes motivos desta passividade.

Ferreira de Mira, que desconhecemos se é mulher ou homem, procura

convencer-nos que os pais das raparigas têm obrigação de lhes fornecer

as armas para se bastarem a si próprias. No entanto, e parece ser bastante
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claro, se o facto das portas da vida profissional estarem largamente

prejudicarem a vida doméstica e o serem mães, «não há senão mantê-las

exclusivamente na vida do geniceu» (Mira, 1935: 41). Parece-nos que a

vida profissional é aceite, mas com a condição de não afectar a vida do

lar. Ferreira de Mira desfere o golpe final, salvaguardando-se : «Mas não

é de mulheres casadas que tratamos e sim das que não casaram» (Mira,

1935: 4). O trabalho aparece como alternativa ao casamento? Parece-nos

que sim. Também começamos a perceber esta dicotomização entre

mulher casada e mulher solteira, presente de um modo geral nos autores

com quem nos encontramos, incluindo Ana de Castro Osório.

Emília de Sousa Costa reconhece que nem todas as mulheres podem

limitar o seu papel ao lar, pois as exigências económicas e o número

excessivo de mulheres obriga à saída de casa. É que nem todas

conseguem ter um lar, o amparo dum braço forte e varonil. Nem todas

podem ser mães. As mulheres solteiras, desamparadas, são obrigadas a

trabalhar. Emília de Sousa Costa descansa os homens que possivelmente

ficariam assustados com esta concorrência, que sabemos ter originado

atritos noutros países: «A mulher ficará no lar sempre que possa faze-lo,

porque essa é a sua tendência natural» (Costa, 1923a: 38). Mais uma vez

esta autora “naturaliza” o ser mulher.

Primeiro está o casamento e a maternidade, o lar e a vida doméstica. Tudo

o que a tradição preconizou para a mulher. Depois, e só no caso de não se

poder evitar, é que a mulher ingressará na vida profissional. Mas, mesmo

trabalhando fora de casa não fica liberta “das canseiras inerentes à dona de

casa como administradora e gerente e, muito menos, educadora”, (Costa, x:

129). É a mulher polivalente, a fêmea dos sete ofícios!

Ana de Castro Osório parece prever para o trabalho um objectivo bem

mais sublime do que uma mera alternativa de vida. Ela vê nele a
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possibilidade da mulher ganhar a sua carta de alforria (Ana de Castro

Osório citada por Silva e Vicente, x: 80). Gostaríamos de saber se se

refere a todas as mulheres.

Para Osório, a mulher tem de acreditar na possibilidade de se libertar.

Procura-nos convencer de que a mulher ignorante «é o mais triste verbo

de encher que a sociedade agasalha» (1905: 110). Educar a mulher e

instruí-la para o trabalho dará maiores frutos do que encarcerá-la numa

ignorância secular. 

A lei não impede a mulher de ingressar em qualquer profissão, embora

subtilmente, ou não, a sociedade e o homem o façam. Em “Mundo Novo”,

Leonor, que já conhecemos, ironizava que era comum achar-se vexante

para o marido que a mulher ganhasse dinheiro próprio, não desprezando

este, no entanto, o dote que a esposa trouxesse (Osório, 1927: 27). Já em

“Ambições”, Osório revela o hábito de alguns homens procurarem rapariga

com dote para que pudessem continuar com as suas vidas ociosas (Osório,

1903: 142). O casamento não era só uma solução para as mulheres, era-o

também para alguns homens. Para Osório, o dote é o trabalho.

O trabalho e a participação das mulheres na vida social e política tinha

contudo o apoio de alguns homens. João Comoesas considerava-se um

partidário do ingresso da mulher em toda a esfera de acção social e

política (Camoesas, 1925: 251). Novicow não vê incompatibilidades

entre uma profissão e a maternidade, «mesmo com a necessidade de dar

o seio ao filho» ( Novicow, 1910: 144). Antero de Figueiredo defende a

instrução e o direito da mulher trabalhar no que gostar e quiser (

Figueiredo, 1914: 9). Também Ernesto LeGouvé, e já em 1876, lança

críticas ao mito que diz que quando uma mulher ingressa  numa profissão

se estão a arrancar as suas asas d’anjo e a aventurá-la nas sórdidas ruas da

cidade ( LeGouvé, 1876: 412). 
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A participação da mulher na política é um caso mais controverso. Ana

de Castro Osório vê na mulher uma ingenuidade que a fez acreditar que

não deveria participar nas decisões políticas. Posto isto as mulheres

delegaram no homem todas as responsabilidades, «sentindo-se assim

desobrigadas» (1905: 70).  

A participação da mulher na vida política não é bem vista, pelo menos

assim o entende Ana de Castro Osório, que em “Mundo Novo” coloca

Leonor a criticar a atitude dos homens perante uma mulher que se

interessa pela política. Os homens parecem desprezar essa mulher,

lamentando que ela não se importe de perder a sua graça de raínha do lar

e princesa do sentimento para entrar numa concorrência de trabalho em

que a sua inferioridade forçosamente se manifestará (Osório, 1927: 102)

Elina Guimarães não pode deixar de achar humilhante o facto de homens

que apenas sabiam ler e escrever terem direitos que mulheres cultas demorariam

a alcançar (Guimarães, 1979 : 17). O voto da feminista Carolina Beatriz Angelo

e a forma como contornou a lei foi uma vitória para as mulheres.

Alguns aprovam, outros riem da possibilidade da mulher ter direitos.

Em “Mundo Novo”, uma senhora da sociedade comenta: «Direitos para

as mulheres, que horror! Ver uma senhora a suar em bica, num dia de

eleições, para deitar na urna o seu voto, que não representa nada!…É de

morrer a rir!» (Osório, 1927: 104). Ao dar voz a esta personagem foi,

quem sabe, mais uma vez para  indignar quem lê, ainda mais porque é de

uma mulher que se trata. Mulher essa que se autodenomina de menor,

insignificante e que revela ignorância do valor do seu voto. Outro

personagem, mas este bem real, Alfredo Campos, nos finais do século

XIX temia a emancipação da mulher, considerando que seria um desastre

terrível para a sociedade porque abdicaria dos encantos e das belezas

domésticas, correndo o risco de se masculinizar (Campos, 1890: 52).
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Guerra Junqueiro, entrevistado por feministas diz, numa suavidade

surpreendente, que a mulher se deve afastar de tudo o que mancha e

amesquinha a sociedade, de todas as paixões violentas, logo da política

(Guerra Junqueiro citado por Marques da Costa, x: 102). Mas pouco

depois, revelando o seu mais íntimo ponto de vista, categoriza sem

escrúpulos os campos de acção. «Todavia cada sexo tem os seus direitos.

E sobretudo o elemento feminino não deve procurar invadir o campo da

política» (Guerra Junqueiro citado por Marques da Costa, x: 103).

Concorda-se que a mulher tenha acesso a carreiras profissionais, mas

dentro de um limite estipulado pelos homens.

João Chagas, outro entrevistado, expressa a sua opinião sobre a

participação feminina na acção social que, honestamente,  e mesmo dando

espaço à temporalidade, nos chocou. Transcrevemos a quase totalidade do

parágrafo : «Alguns homens riem-se quando me ouvem chamar à mulher

cidadão. Pois o que é ellla? Dizem-me que os deveres domésticos são

incompatíveis com essas atribuições. (…) O que fazem as mulheres na sua

maioria como donas de casa? Que serviço é esse que dá motivo a querer-

se justificar a sua exclusão da acção social? Não pode ele ser feito por uma

creada?» (João Chagas citado por Marques da Costa,  x: 105)     

Poderíamos aventurar que este comentário estaria contextualizado

para a época. Tomamos a liberdade de pensar que as feministas

entrevistadoras não o tivessem achado adequado.

A cidadania, para Chagas, parece não ser alargada a todas as mulheres

mas apenas a uma elite. Que critérios definiriam o espírito dessa elite? O

grupo social, o nível de educação, ou ambos? 

Ana de Castro Osório acredita no precioso contributo que uma mulher

instruída pode dar à sociedade. Aurora de Castro Gouveia, feminista,

chama a atenção para o papel importante que as mulheres portuguesas
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tiveram durante a Primeira Guerra, tendo sido capazes de abraçar várias

esferas da actividade social, desde escritórios, fábricas, diplomacia ou

magistratura. Chegaram onde nunca tinham imaginado (Gouveia, 1925:

41). O que terá acontecido depois da guerra? Foram as mulheres

remetidas novamente para as tarefas domésticas?

Ana de Castro Osório, arreigada defensora das mulheres portuguesas,

considera também que durante a guerra revelaram e provaram a sua força,

encarregando-se da construção dos cidadãos portugueses e dos cuidados

da terra (Osório, 1918: 13). A mulher, para Osório, tem de lutar pela pátria

e pela fixação da raça. A pátria interessa particularmente à mulher, pois

esta é mãe, dona de casa, dirigente moral da família e consequentemente

da sociedade (ibid, 1918: 102). Parece deixar claro que a influência da

mulher na sociedade também se pode fazer através do lar, não se

afastando, assim, da visão das feministas suas contemporâneas. Sabe que

um país não pode desprezar a inteligência e o trabalho de mais de metade

da população só porque pertence ao sexo feminino.

A elevação da mulher por Ana de Castro Osório vai mais longe,

considerando-a mesmo a razão de Portugal existir: «Um povo de

guerreiros, aventureiros e traficantes, e que tem mantido uma tão

persistente emigração e desnacionalização correlativa, podia acaso ainda

existir na História e ver diante de si um tão largo e belo futuro, se não fosse

a mulher?!» (Ana de Castro Osório citada por Marques da Costa,  x: 77).

É como mãe, elemento fixador da raça, que a mulher tem em si o

verdadeiro sentido da palavra nacionalismo.

Nesta dimensão de maternidade Ana de Castro Osório eleva a mulher

como portadora de um amor “natural” , contrapondo-se ao amor

adquirido do homem como pai. Coloca a mulher ao lado das outras

fêmeas, experimentando elas somente o amor maternal pelos filhos em
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que o pai, numa ignorância, essa sim “natural”, fica como que privado

desses momentos.

Ana de Castro Osório frisa em todas as obras a importância da missão

de mãe e  educadora. E aqui vai de encontro às feministas da sua época.

A mulher tem de ter consciência desse seu dever. Emília de Sousa Costa,

muito próxima neste ponto de Osório, condena as mães que não querem

voluntariamente amamentar os seus filhos e denominas-a de «metade

mãe» (Costa, 1923a: 73).

Ana de Castro Osório que considera a tarefa de ser mãe “natural”, faz

parte do íntimo da mulher e pode ser aplicada a outras missões de sublime

importância. O apelo, da Cruzada das Mulheres Portuguesas, encabeçada

por Ana de Castro Osório, no sentido das mulheres integrarem o

voluntariado no apoio maternal aos feridos ou como enfermeiras, é uma

forma de fazer render beneficamente essa propensão que a autora

considera existir em todas as mulheres. 

A tendência inata para a maternidade está também presente em Antero

de Figueiredo, para quem a mulher havia nascido para ser mãe

considerando, no entanto, a educação essencial para o cumprimento de tal

tarefa (Figueiredo, 1914: 19)

O conceito de mãe em Ana de Castro Osório é, no nosso entender,

ampliado, absorvendo outras dimensões para nós um pouco inesperadas.

O seu conceito de mãe ultrapassa os limites biológicos. Em “A Verdadeira

Mãe” uma rapariga engravida muito jovem e deixa o seu filho, durante

seis anos, com uma ama. Ao tentar recuperá-lo depara-se com o amor

maternal que a ama sentia pela criança. Afinal Osório apresenta-nos uma

mãe que, não sendo a biológica, tem pela criança amor maternal. Em

outras histórias, o amor que as irmãs mais velhas têm pelos mais novos

ou que as mulheres emancipadas e solteiras sentem pelos primos ou
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sobrinhos pequenos é apresentado como maternal. Osório parece querer-

nos mostrar que a capacidade de amar maternalmente existe em todas as

mulheres, sejam ou não mães.           

Parece ser bastante consensual entre os autores da época, mais ou

menos simpatizantes com a luta pela mudança da condição da mulher,

considerarem a missão de mãe como a mais valorosa e a principal na vida

de uma mulher, «l’occupazione principale della donna sara sempre la

maternità e qualunque altra «ocupazione» dourá essere affatto

accessoria» (Moebius, 1904: XXIII).

Ana de Castro Osório, nos seus romances e novelas, deixa

transparecer que o ser mãe está acima de tudo, quem sabe mesmo até

acima do ser mulher. Em “Direito de Mãe” Luíza esquece todos os seus

interesses pessoais perante a vida do seu filho doente e quer adiar o

divórcio para evitar escândalos. No entanto, Marta alerta-a: se como

mulher podia esperar, como mãe não o pode fazer (Osório, 1925b:  39).

A mãe deveria ter como cuidado principal proporcionar aos filhos um

bom ambiente. Nesta novela, Ana de Castro Osório denuncia, quer a

supremacia do poder paternal que pode retirar à mulher o direito de mãe,

quer a injustiça de, em caso de divórcio, a vida da mãe e dos filhos ser

decidida por homens, os juízes (Osório, 1925b).

O divórcio, pelo qual mulheres e feministas se bateram em Portugal

no início do século, era considerado por muitas mulheres como um factor

de desequilíbrio da sociedade, além de um escândalo e de um desamparo

para ela. No divórcio, a perda dos filhos era sempre um perigo eminente.

Rui Cascão, num estudo que apresenta sobre a família e o divórcio na

primeira república, demonstra-o como um fenómeno urbano e burguês,

revelando ainda um factor interessante: era às mulheres que cabia

maioritariamente a iniciativa do divórcio. 
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Ana de Castro Osório entende  que o divórcio é o melhor para os

filhos, quando os pais não se entendem. A sua luta pelo divórcio revela

mais uma vez que abraçou as ideias republicanas. Defendendo a laicização

do direito, contra a hegemonia dos cânones clericais, Ana de Castro Osório

defende o divórcio civil. As leis dos homens acima das leis de Deus. É

também por este caminho que pretende que siga a luta pelos direitos da

mulher. Não esqueçamos que os desejos de Ana Castro Osório, em termos

de igualdade e de liberdade, se estendem à escala da humanidade. Mas é a

mulher que mais a preocupa, pois a sua liberdade teima em tardar. 

Feministas e Ana de Castro Osório apelam para a igualdade de

direitos, sendo a condição para que a mulher seja a grande orientadora da

mocidade. É essencial distribuir-se equitativamente o quinhão de

liberdade e de felicidade e lutar para que a mulher deixe de ser ludibriada

em muitos dos seus direitos pelo preconceito, pela educação e pelas leis

económicas da oferta e da procura (Silva, 1914: 22).     

Enganaram-se os homens que pensavam que as mulheres nasciam

apenas para seu encanto, fechando-lhes as portas da rua. Ana de Castro

Osório mostra-nos a esperança que deposita na mulher portuguesa, bem

como a certeza da sua emancipação através da conquista dos seus direitos

e da liberdade. Diz-nos Osório em “Às Mulheres Portuguesas”:

«Julgaram os homens, por acaso,- Tamanha será a sua ingenuidade?! Que

podiam em vão reduzi-la ao papel farfalhudo de deusa do lar, nuvem,

anjo, demónio e todas quantas mais banalidades se têm dito e escripto ha

seculos, e dizer-lhe:- fica ahi! O teu destino é agradar-me ou servir-me,

conforme o meu capricho de senhor» (Osório, 1905: 58).     

As obras que a autora nos deixou ler parecem ser uma orientação para

as mulheres, tão repletas de conselhos estão. Sentimos esta intenção em

muitos dos seus romances. Sensibilizou-nos, neste aspecto, “Um Passo
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em Falso”, uma história incluída em “Direito de Mãe”. Frederica uma

jovem culta autónoma e que trabalha, contrasta com Beatriz, rapariga de

sociedade, sem carácter formado, cujo desejo premente é casar.

Percebemos que Frederica é a mulher raridade, emancipada, a que já nos

habituou Ana de Castro Osório nos seus romances e novelas, «a

verdadeira mulher de acção e de trabalho que a sociedade moderna, na

sua luta impiedosa pela conquista do pão de cada dia, já produziu e aceita

como colaboradora e concorrente com o homem, na vida social»

(Osório,1925b: 193). Osório caracteriza esta rapariga como insexual, mas

não porque lhe cresceu um bigode ou ande de bengala, mas porque rejeita

os comportamentos miudinhos e as rendas das moças fúteis. Quando

mulher, é esclarecida relativamente aos homens, pois lida com eles de

igual para igual. Advogada, Frederica é conhecedora de leis, sabe o que

espera uma mulher casada. A liberdade desta mulher existe porque não

tem compromisso, «porque é orgulhosa, independente e autoritária…tudo

qualidades contrárias ás mulheres» (Osório, 1925: 214). Que mensagem

nos deixa a autora? Que a emancipação só está ao alcance das mulheres

solteiras? Que a mulher só consegue ser autónoma, independente e livre

porque não casa? Ou que a mulher não casa porque trabalha, é

independente e livre?

As heroínas emancipadas aparecem assim frequentemente nas novelas

e romances de Ana de Castro Osório, talvez com o intuito de estimular as

mulheres portuguesas a seguir um exemplo que reconhece ser ainda de

utópica concretização. Mas aparecem também as mulheres que não

acreditam na emancipação, considerando que todo o mal da sociedade

advém da exagerada liberdade de pensamento que dão às mulheres. A

mulher da classe média que Osório deseja que mude a sua condição é uma

mulher preguiçosa e cheia de futilidades, que não lê para não ser

Carla Sofia M. Silva e Maria Cecília Fonseca 85



“doutora”, nem tem opiniões para não correr o risco de afastar os

pretendentes. 

Ana de Castro Osório fala-nos de mulher, especificamente a mulher

da classe média e não numa pluralidade de mulheres. Embora nas suas

histórias apareçam diversas mulheres, estas muitas vezes servem de

termo de comparação ou apoio àquela que Ana de Castro Osório pretende

emancipar - a da classe média.  

A mulher do povo, que também aparece com alguma assiduidade nos

romances e novelas, é por si só útil. É força da terra, produz e o seu

trabalho é necessário. Esta mulher não é tão “explorada” por Ana de

Castro Osório porque já nasceu com o destino umbilicamente ligado à

terra e à maternidade. Mas não deve esta mulher também ter direito à

emancipação, ao esclarecimento, à educação? Afinal, que mulher

pretende Ana de Castro Osório educar? E que tipo de educação concebe?
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IV

UMA EDUCAÇÃO PARA A MULHER

De um modo geral, as feministas lusas do início do século consideram

as mulheres portuguesas insuficientemente educadas. Muitos dos seus

escritos, e os de Ana de Castro Osório em particular, dirigem-se

precisamente a essas mulheres. Esta insuficiência educativa não se

inscreve tanto num âmbito teórico, mas sim na sua preparação para ser

companheira e mãe do homem moderno. 

O conceito de educação que Ana de Castro Osório nos apresenta parece

bastante actual, talvez o que nós educadoras ainda almejamos como o fim

digno para a educação. Escrevia assim Osório, em “Instrução e Educação”:

«A educação deve pois consistir em dar toda a liberdade individual ao ser

humano, mas temperada com a máxima compreensão da bondade e da justiça,

e  também da tolerância» (Osório, 1909: 6). Sem distinguir na sua ideia de

educação homens ou mulheres, a autora e outras feministas apoiam uma

educação que construa indivíduos com vontade própria, de alma autónoma,

responsáveis pelas suas atitudes. Compreendemos a luta pela educação das

mulheres, para que elas próprias busquem a sua liberdade e felicidade. 

A educação deveria fazer nascer no indivíduo o desejo de se

emancipar como pessoa e de querer uma sociedade mais perfeita, sem

lugar para o egoísmo ou para a ambição desmedida. Educar deveria ser

dar a capacidade de tomar decisões em qualquer momento da vida, saber

escolher de forma esclarecida, consciente e autónoma, tendo sempre

presente a existência do outro (Osório, 1909: 6).

A educação deve-se realizar cheia de naturalidade. Albertina Gambôa,

presente no Primeiro Congresso Feminista e de Educação, imbuída no

Carla Sofia M. Silva e Maria Cecília Fonseca 87



espírito positivista que vigora no início do século, concebe que a

educação deve rejeitar toda a espécie de preconceitos e basear-se na

observação e na experiência (Gambôa, 1925: 166). 

Emília de Sousa Costa vê na educação uma forma de socialização em

que não se pretende atrofiar ou imobilizar a criança, mas de forma paciente

conduzir o indivíduo para o progresso moral (Costa, 1923a: 75-89).

A criança é entendida como um produto do meio, reflectindo as

acções que observa. Daí a defesa por parte das feministas de um bom

ambiente, nomeadamente familiar, compreendendo-se neste contexto a

sua luta pelo divórcio.  A criança é valorizada e a protecção da criança é

mesmo uma das preocupações centrais das feministas. Lançam críticas ao

método usado na educação da criança. A vontade desta tem de ser tida em

conta. Quem ensina, seja o professor ou a mãe, deve apenas amparar o

desenvolvimento da criança. É teoria do jardineiro.

Deve-se ensinar de tudo um pouco, desde a natureza à ciência. Assim

o demonstram várias obras que Ana de Castro Osório escreve para

crianças, nomeadamente “Lendo e Aprendendo” (1913), “Para Crianças”

(1936), “O Livrinho Encantador” (1923) ou a “A Boa Mãe”(1908a).

A educação que Ana de Castro Osório nos propõe não tem em vista o

fabrico de manequins sem vida própria (Osório, 1909: 18). No caso da

educação formal há que libertá-la do estudo livresco enfadonho. Osório

fala mesmo das escola livres em que a criança é tratada como um ser

consciente, criando-se nela «tal amor pela escola que ainda depois de

homens, nella encontre refúgio e prazer»(Osório, 1909: 129). Entre as

feministas há concordância no que entendem por educação: a formação

do indivíduo integral e autónomo, é o objectivo principal.

Desconhece-se, no início do século, a força da educação na mudança

de toda uma estrutura social. A educação concebida por Osório como uma
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forma de se subir na vida também transparece nas suas obras:  Emygdio

é um rapaz de “Ambições” que através  do estudo pretende trepar «para

o futuro dos gosos e das vaidades satisfeitas que a pobreza e a humildade

da posição o tinham afastado ate ahi»(Osório, 1903: 27).

Reconhecem as feministas e Ana de Castro Osório que as crianças

beneficiam, em termos educativos, das conquistas das mulheres. As

feministas alertam então para a necessidade de se educar primeiro aquelas.  

A mulher com falta de educação é vista como inferior relativamente ao

homem, perdendo oportunidades de revelar talentos, de ser a companheira

de quem tudo quer compreender e possuir (Osório, 1905: 54). Então a

mulher deve-se educar para si própria e para acompanhar o homem. 

Para Ana de Castro Osório uma mulher que não se educa repercute-se

em toda a sociedade Sendo ignorante, é a principal promotora do retrocesso

e da rotina (Osório, 1905: 89). Numa carta a uma escritora brasileira, D.

Júlia Lopes de Almeida, dizia mesmo que faltava, quer em Portugal quer no

Brasil, a educação colectiva de um povo, à semelhança das ocorridas nos

países do norte (Osório, 1909: 62). Como justifica a autora a tão deficiente

educação da mulher? Diz-nos que é, em parte, por ser preguiçosa. Não nos

parece que Osório se refira às mulheres do povo, pois considera que estas,

embora sem acesso à educação, estão já instruídas para a vida, sendo

produtivas e úteis ao progresso do país. A mulher preguiçosa a que se refere

parece que estamos a vê-la: apagada num triste analfabetismo, real ou

cívico, que lhe deixa vagas as horas do dia  vivido numa melancolia ociosa

de pensamentos e acções; embrulhada em rendas e laços, qual encomenda

que entregam vazia a um pretendente que a leva junto com outros bibelôs.

Acordai! Lutai! Apetece-nos agora gritar, fazendo uníssono com Ana

de Castro Osório e tantas outras feministas e mulheres que não aceitam as

atitudes das que colocam no casamento a única esperança do futuro.
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Osório, não se tenha alguém lembrado disso como desculpa, aponta

imediatamente que «nunca a mulher do nosso paiz que quiz estudar e

trabalhar encontrou no homem séria oposição» (Osório, 1906: 197). Mas

certamente terá encontrado alguma…

Porém, o grande entrave outorga-o Ana de Castro Osório às próprias

mulheres que consideram o estudo e o trabalho desprestigiante,

desdenhando da minoria que exerce alguma actividade e ignorando que o

seu trabalho significa uma igualdade de direitos.      

Osório elenca profissões que são mais adequadas às mulheres, como

por exemplo,  caixeira de loja. Será que a autora não acredita que a

mulher consiga ocupar lugares tradicionalmente masculinos? As

mulheres advogadas, personagens que apresenta em várias das suas

novelas, revelam talvez o contrário. 

Raparigas mal preparadas para a vida é o que Portugal detém no início

do século. Desventurosas, sem lar, sem interesse pela vida, são e sentem-

se um fardo na vida daqueles que também pouco fizeram para que tudo

fosse diferente: os pais, (mães e pais), os irmãos e os maridos.

Temos uma mulher constrangida numa inferioridade que a submete a

outros, sendo privada de instrução e educação que a façam emergir da

indiferença em que se encontra, perante as conquistas que fazem triunfar

o espírito sobre a matéria, a inteligência sobre a força e a educação sobre

a ignorância (Osório, 1905: 20). Mas onde está a liberdade, essa condição

essencial para o pleno desenvolvimento intelectual de que fala Novicow

(1910: 21)?

As criticas das feministas e de Ana de Castro Osório estendem-se à

flagrante diferença de educação entre rapazes e raparigas que se vai

reproduzindo de geração em geração. Aponta a autora, e mais uma vez,

para a necessidade de se quebrar esta corrente. A educação da mulher,
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para que possa educar os filhos e filhas para a igualdade, para a liberdade

e para a autonomia, é o passo mais importante.

Ana de Castro Osório acusa a diferenciação  de géneros na educação.

Os rapazes são, desde cedo, impelidos para fora de casa. Correm, saltam,

gritam, numa liberdade que parece marcar já o seu percurso mais

descontraído. As raparigas à volta das saias da mãe, numa passividade

que constrange os seus movimentos mais impulsivos e as suas correrias,

que caso não sejam refreados originam o rótulo de maria-rapaz.

Aconselha-se uma moderação de movimentos que se vão tornando, pouco

a pouco, numa languidez amestrada. Não nos espantemos!

Explicitamente ou não, nós, que escrevemos estas palavras, ainda

sofremos os resquícios de uma educação assim!

O apontar de dedo de Ana de Castro Osório também se faz ao

despertar prematuro da maternidade, em que se lança desde cedo uma

boneca para os braços das meninas. O ser mãe é, como já vimos, a missão

mais importante da mulher. Mas tudo a seu tempo, parece ser a mensagem

da autora. Comportamentos como aqueles só originarão futilidades. O

que as meninas, no entender de Osório, irão aprender é a “imitar as

mamãs e a desejar um brinquedo vivo” (Osório, 1908b: 17). 

O rapaz, mais valorizado pela família, é desde cedo educado para a

vida, para a independência  e o trabalho. As raparigas são educadas de

uma forma que só as torna inferiores. Ana de Castro Osório explica-nos

que a mulher do início do século é educada para agradar, para divertir os

outros, principalmente o marido (Osório, 1924: 120). Em “A Verdadeira

Mãe” revelam-se os inconvenientes de se educarem as raparigas na

interioridade do lar, em vez de as preparar para a vida e para a realidade.

Na história, uma rapariga educada dessa maneira engravida. O irmão,  um

rapaz que foi mandado para a capital para estudar, defensor da educação
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e do trabalho feminino, comenta para a mãe chorosa: «Vá lá guardar

meninas como pássaros em gaiolas! Reveja-se no espelho dessa linda

educação» (Osório, 1925a: 52).

É a reprodução dos estereótipos da masculinidade e da feminilidade.

Comportamentos aceites e vinculados a cada sexo teimam em

permanecer. O rapaz prepara-se para a exterioridade e vida pública. A

rapariga “educa-se” na interioridade do lar.

A interiorização dos comportamentos que definem o ser mulher é,

para Osório e outras feministas, um processo que começa cedo. De cariz

“natural”, muitas vezes gera sentimentos de angústia . Raquel, uma

maria-rapaz que Osório nos apresenta em “Diário Duma Criança”, uma

história de “Quatro Novelas”, confessa: «Muitas vezes mesmo o instinto

do meu sexo pedia-me brincadeiras mais socegadas: queria governar a

casa, sêr mãe, exercer a minha actividade de mulher trabalhadeira e que

conhece o seu lugar» (Osório, 1908c: 85). Este lugar é ensinado na escola

e na família. A educação impregnada de discriminações “naturais” faz

reproduzir os comportamentos socialmente adequados em termos de

géneros. 

O lugar também se aprende, e isto é Osório quem o diz, quando as

raparigas se tornam criadas dos irmãos, em que os rapazes treinam para

tiranos e futuros senhores da casa e as raparigas para o papel de esposa de

horizontes pequenos (Osório, 1908b: 18). Mas esta nossa autora é

imparcial, não esquecendo que algumas meninas tratadas como princesas

explodem em caprichos que todos têm de satisfazer. 

A mulher portuguesa não está preparada, nem para o trabalho

profissional, nem para a tarefa de ser esposa e mãe. A educação familiar

inculca na mente das raparigas as atitudes a ter para que consiga casar e

para quando for casada. Temos assim uma raparigas fúteis, vaidosas e
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dependentes que serão mulheres incapazes de educar os seus filhos ( pois

quem as ensinou para tal?).

Preocupada com toda esta situação, Ana de Castro Osório alerta que

educar uma mulher unicamente para a “tepidez e aconchego dum lar”, em

que o homem é o único que produz, é um risco enorme, principalmente

para o país (Osório, 1918: 37). Emília de Sousa Costa também nos

procura mostrar que a educação que se dá às raparigas já não mais se

harmoniza com as necessidades actuais da vida (Costa, 1923b: 14).

O conselho de Ana de Castro Osório é que se eduquem as raparigas

como se educam os rapazes, que as tornem senhoras de si, capazes de se

defenderem e de dirigirem a sua vida, portadoras de uma inteligência

cultivada (Osório, 1908b: 19).

A grande aposta de Ana de Castro Osório para a mudança, e pelo que

dela já conhecemos não nos surpreende, está na mulher que pode reagir,

educar-se a ela própria, tornando-se num indivíduo pleno de direitos e

deveres. A mulher pode mostrar desejo de progredir , de se igualar ao

homem pelo trabalho e pela educação.

A mulher educada seguirá apenas a sua consciência, não sendo já

tolhida nas suas acções pelo medo, filho da ignorância. Ana de Castro

Osório lembra diversas vezes que o homem não se deve sentir ameaçado

por ter ao seu lado uma mulher assim. Ele deve desejar alguém ilustrada

e educada, ou então ele próprio deve educar a sua companheira.

Osório não concebe que a educação da mulher exclua os saberes

domésticos, mas o interesse deve ser sempre voltado para as questões

cívicas e sociais, que a influenciam a ela e à sua família (Osório, 1905: 67).

Eduque-se a mulher para o trabalho útil e remunerado, é o que nos diz

Ana de Castro Osório. Mas esta educação dirige-a mais às mulheres

solteiras, pois as casadas têm os seus filhos e encargos (Osório, 1905: 93).
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Esta ideia apresenta-se coerente com a posição anterior da autora. Há de

facto, no pensamento de Ana de Castro Osório e das feministas em geral,

uma divisão entre as mulheres solteiras e casadas e as diferentes

perspectivas que se lhes abrem, bem como nas condutas que são permitidas

a umas e outras. Não que a luta pela emancipação elimine uma ou outra. A

educação que preconizam é semelhante para ambas: a liberdade e a

igualdade de direitos e deveres. A mulher solteira emancipa-se pela

educação, pela inteligência cultivada, pelo trabalho, sendo mais livre

porque não tem em casa filhos e um marido que a sustenta e que exigem

dela obrigações. A mulher casada atinge a sua emancipação pela educação,

pela inteligência cultivada, pelo estar ao lado do marido e, principalmente,

como mãe.

Não esqueçamos que a dicotomia é preconizada para a classe média.

Então e as mães operárias e camponesas? Ana de Castro Osório não nos

responde claramente, mas apoia o acesso daquelas às escolas

profissionais e agrícolas, apelando mesmo às camponesas para

valorizarem o seu trabalho. 

A autora não aceita que as mães que trabalham coloquem os filhos em

segundo plano e esta ideia podemos vê-la desenvolvida no caso das

operárias da fábrica de Setúbal (Osório, 1911).

Em muitas das suas obras, Ana de Castro Osório parece dirigir-se a

cada mulher em particular e a todas ao mesmo tempo, quase ordenando

para que não tenham medo de serem notadas, de pensarem, de terem uma

opinião e serem cultas. Que não tenham medo de serem raridades. O seu

grito permanente é a revolta contra o estado de coisas e ordena que a

mulher seja «a força criadora e fecunda que revolve a terra das nossas

pátrias» (Osório, 1909: 68).

Podemos aqui antever a mulher feminista? Quando se dirige às
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mulheres em “Educação Cívica da Mulher” mostra que, além de um ser

individual, a mulher pertence à grande colectividade feminina e para ela

tem deveres. A força das mulheres está na sua união, na sua luta conjunta

por direitos, que por ora parecem longínquos: «convença-se a mulher de

que não é uma intrusa no seu país. Que vai longe, muito longe mesmo, o

tempo em que a sua pátria era a do seu marido, a sua família a do marido

e com o casamento que mais justamente se chamaria violação e rapto

deixava de pertencer ao seu clan, para se tornar propriedade do  esposo»

(Osório, 1908b: 26).

Para a mulher tomar consciência da sua força é necessário, na opinião

de Ana de Castro Osório e de outras feministas da época, libertar-se da

sua ignorância. Isto é tanto mais necessário quando se pensa na função da

mulher como a primeira educadora dos filhos. 
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V

A MULHER EDUCADORA DE ANA DE CASTRO OSÓRIO

Feministas e mulheres que se preocupam com a mudança da condição

feminina partilham a ideia de que a  preparação prévia daquela que vai

educar os homens da nação é essencial.

A mãe portuguesa aparece, aos olhos de Ana de Castro Osório,

instintivamente carinhosa e cuidadosa. No entanto, ser mãe apenas

baseada no seu instinto não pode dar bons resultados na educação do

filho, pois « o homem de hôje é por tal fórma o producto de costumes e

civilizações sobrepostas, que deixou ha muito de ser o animal de instintos

» (Osório, 1905: 119).

A mulher é portadora de um amor maternal inato. Mas ser uma boa

mãe, conhecedora das necessidades do seu filho, é algo que só  se

consegue se for educada para que se consciencialize de que prepara um

futuro melhor para os seus filhos.

É igualmente ideia comum entre feministas que as crianças devem

pertencer de direito e de facto à mulher, nos seus múltiplos aspectos: mãe,

irmã, professora, médica, filha ou criada.

A mulher portuguesa, falamos obviamente da mulher da classe média,

tem falhado como educadora. A educação das filhas resume-se quase a

tocar piano e a falar francês, enquanto que os rapazes são despachados

para professores (Osório, 1905: 116). Mas educar, já nesta altura, não se

resumia a mandar a criança para a escola para saber ler e escrever.

Tanto Ana de Castro Osório como Emília de Sousa Costa não

aceitam como desculpa, para a negligência das mães como educadoras,

ter muito que fazer ou ser ignorante, até porque a mulher da classe

INSVLANA96



média tem muitos meios para se educar a si mesma. Ana de Castro

Osório desculpa as mulheres do povo, pois essas não podem educar os

filhos devido ao trabalho que as ocupa. É para estas que se devem criar

as escolas maternais ou os jardins de infância, (Osório, 1909: 10). E as

mães solteiras que abandonam o seu filho? «Poderemos chamar a essas

mulheres mães desnaturadas , porque abandonam o filho que já fora

abandonado pelo pai?» (Osório, 1905: 163). A defesa da autora é

implacável: ninguém ensinou  essas mulheres a serem mães, nem

mesmo, quem sabe, a ser mulher.

Osório culpa insistentemente a mulher da classe média pela

ignorância dos seus filhos, prejudicando assim o evoluir do país e da

sociedade. Mas o homem também não escapa ao seu quinhão de

culpa, pois ele «tanto quiz coartar à mulher a sua individualidade,

tanto a quiz tornar irresponsavel que a tornou perigosa» (Osório,

1909: 8). O pai, no entender de Osório, deve cooperar na educação

dos filhos. Mas a autora acrescenta que essa cooperação deve

acontecer quando a criança não for um empecilho e já seja um

companheiro para o pai, um rapazinho. Achará a autora, que apenas

refere os rapazinhos,  aceitável  privar as raparigas de uma educação

paterna? É engraçado! Numa das histórias que lemos incluída em

“Direito de mãe”, Frederica é educada por um pai militar. A mulher

que resulta desta educação paternal é uma mulher advogada,

emancipada e livre.

A mulher ao educar tem de ter a noção de que tem nas mãos o

despertar para a luz almas infantis, obscuras e complexas.

A Pátria é uma noção de peso em Ana de Castro Osório, aconselhando

as mães a ensinarem primeiro que tudo os seus filhos a serem portugueses

(Osório, 1905: 77). 
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A mãe educadora deve tentar sempre responder às questões que a

criança lhe coloca. Caso contrário surgirá o desinteresse, ou então

recorrerá ao pai que, normalmente mais culto, passa a ser visto como

superior e a figura materna surgirá aos olhos do filho como uma ignorante

(Osório, 1905: 122). A mulher sendo educada não se satisfaz

egoisticamente com o que aprendeu, deseja partilhá-lo. Ora isto é

benéfico na educação dos filhos, que começarão a procurá-la. 

A mãe deve educar sem pieguices, contra a mentira, o desrespeito, a

linguagem grosseira, a sensibilidade exagerada, observando sempre as

brincadeiras do seu filho para que o possa conhecer melhor. Obtêm-se

melhores resultados se a mãe sugerir, auxiliar ou inspirar, do que

propriamente se ensinar.       

Ana de Castro Osório e outras feministas sugerem uma educação para

rapazes e raparigas com objectivos específicos. Não continuarão afinal as

diferenças?

Os rapazes, futuros chefes de família -  e esta é uma realidade que a

altura era incontornável - têm de ser educados para tal, consciencializados

dos deveres que lhe impõe a sua vanorilidade (Costa, x: 216).

As raparigas - e estamos a falar de possíveis futuras mães - necessitam

de outros cuidados. As mães devem consciencializar as filhas de que a

mulher, elemento basilar da fixação da raça, não se pode deixar enfeitiçar

pela vida mundana. Têm de aprender as suas obrigações, como promotoras

de paz e harmonia no lar e, acima de tudo, ser-lhes incutida a “obrigação”

de ser boa mãe. Mas a educação das filhas estaria incompleta se não fossem

preparadas para exercerem uma profissão, na eventualidade de não casarem.

Nesta questão Osório, insiste com veemência. Trabalho, um grito de

liberdade! Nas obras que produz esta é uma mensagem sempre presente -

existem outras opções para a mulher, há que estar preparada para a escolha.  
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Num país que Osório acusa como uma terra em que as crianças são

abandonadas, desrespeitadas, infelizes, mal educadas, alerta a autora para

a necessidade de mudança das  atitudes perante a criança. Esta mudança

passa, também, pela mudança na condição da mulher. 

Ana de Castro Osório, que ao longo das suas obras sempre

demonstrou um claro sentido da situação da sociedade portuguesa e toda

a sua luta é contra os preconceitos e costumes que só inferiorizam a

mulher, faz-nos perceber que, na sociedade do início do século,

“estabelecida e cimentada” (Osório, 1927: 15), as mudanças não são

aceites sem resistência.

As mudanças relativamente às mulheres exigem persistência e,

principalmente, união. Mas Osório não desanima no pugnar por

resultados que sabe não frutificarem num período imediato. Parece

contudo que nos vai dizendo que a revolução das mentalidades é

inevitável.

As palavras que Osório não deixam, de alguma forma, de ser

esperançosas: « A sociedade portuguesa lembra um esqueleto

emparedado durante séculos que se conserva em pé e com toda a

aparência de eternidade, mas se um dia se põe em contacto com o ar,

desfaz-se em pó, desaparece sem deixar mais do que um pouco de lixo»

(Osório, 1925b: 55).
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VI 

CONCLUSÃO / REFLEXÃO

Captar a mulher nas suas dimensões e representações não nos

apareceu como tarefa fácil de cumprir. Conscientes de um rigor de difícil

alcance, ou não se tratasse de questões de género, imiscuímo-nos num

universo de duas sociabilidades separadas convergindo num mesmo

mundo de diferenças percebidas.

A mão que escreveu não foi neutra. O pensamento que fez verter a tinta

foi apanhado na trama complexa de uma implicação que sabemos

constitutiva do trabalho. Mulheres antes de tudo, foi como mulheres que

pensamos e discutimos, connosco próprias e com os autores que escutamos. 

Movidas por um desejo de encontrar sentidos cruzamo-nos, no início

do século XX, com Ana de Castro Osório. “Conversar” com ela permitiu-

nos encontrar e questionar caminhos.

Descobrimos a mulher do dealbar do século XX, em Portugal. Uma

mulher insuficientemente educada, dependente e subjugada pelas leis,

pela sociedade e pelo homem. Descobrimos o que lhe era permitido ou

condenado. Mas encontramos, também, mulheres que não se resignaram

à situação de menoridade em que viviam, lutando contra costumes e

convenções sociais. Essas mulheres, muitas feministas, longe de

quererem ocupar o lugar do homem, pugnam pelo usufruto de

responsabilidades, direitos e deveres.     

Os romances e novelas de Ana de Castro Osório estão povoados de

mulheres, que se distribuem por vários grupos sociais, idades e espaços.

Mas é em mulher que nos fala a autora, inscrevendo-se assim no discurso

feminista da “primeira vaga”. Almeja para esta mulher a emancipação e
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dignificação como ser humano. Apela constantemente para que descruze

os braços e lute contra uma condição imposta. A educação e o trabalho

são, para Ana de Castro Osório, o caminho digno para a cidadania. Essa

noção transparece nas suas obras.  

A mulher que Ana de Castro Osório procura sensibilizar é a da classe

média que, presa a uma ignorância milenar, se acomodou à sua condição.

É esta mulher que se deseja educada, para si própria e para assumir a

maternidade. Esta maternidade, que Osório concebe alargada, é que

elevará a mulher.

Educar a mulher para educar os seus filhos e filhas é a chave do

progresso. É realmente uma educação que parece, afinal, continuar a

ordem vigente - diferenciação de géneros. No entanto responsabiliza a

mulher, tornando-a dona da sua vontade e pluralizando as opções de vida. 

A esperança que deposita na mulher, os horizontes que desperta e o

humanismo que procura cultivar, foi o que nos fez olhar para Ana de

Castro Osório de forma singular. 

Conhecer a mulher deste início de século através de Ana de Castro

Osório foi conhecer-nos a nós próprias, numa dinâmica de espaços

perdidos no tempo e incertezas não esclarecidas. A marca que nos deixa

é muito forte. Forte, pelo permanente desejo de impelir ao progresso da

condição feminina. Forte, pela frustração que nos faz sentir perante os

obstáculos mascarados por uma “falsa neutralidade” (Barreno, 1985) e

que impedem a igualdade entre humanos em todas as suas dimensões.      

Movidas por um desejo de encontrar peças da engrenagem que

movimenta as assimetrias de género descobrimos, num malabarismo de

esforços para a mudança, uma permanência assustadora. Entre o “antes e

o depois” ocorreram alterações. Mas aquele virar de página que marca as

grandes revoluções não aconteceu.      
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AÇORIANOS NA HISTÓRIA E NA LITERATURA
Poder, raça e cultura

Élio C. Serpa*1

“… a criação literária revela todo o seu potencial como
documento, não apenas pela análise das referências esporádicas a
episódios históricos ou do estudo profundo dos seus processos de
construção formal, mas como uma instância complexa, repleta das
mais variadas significações e que incorpora a história em todos os
seus aspectos, específicos ou gerais, formais ou temáticos,
reprodutivos ou criativos, de consumo ou produção”2

Os Açorianos são constantemente problematizados na História, na

Literatura e em outras formas de expressão artística. Umas enfocam a

imigração no século XVIII, outros a vida cotidiana em toda a sua

amplitude, dando visibilidade às emoções, aos valores, às formas de luta

e de controle. Cada campo procura dar enfoques específicos a estes

sujeitos que imigraram para o Brasil no século XVIII e se estabeleceram

no litoral catarinense até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

* Bolsista CAPES-Brasília/Brasil, Dpto de História, UFSC/Florianópolis.
1 Programa de Pós-Doutoramento na Universidade de Coimbra, tendo como orientador o

Prof. Doutor Luís Reis Torgal.
2 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 246.
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O que pretendo com este texto é estabelecer relações entre História e

Literatura no que se refere à temática açorianos e madeirenses e averiguar

as condições de emergência desta discursividade.

Na História, os textos de Paulo José Miguel de Brito, Memória

Política sobre Santa Catarina, de Manoel Joaquim de Almeida Coelho,

Memória Histórica da Província de Santa Catarina, de Joaquim Gomes

de Oliveira e Paiva, Notícia Geral da Província de Santa Catarina e de

José Gonçalves dos Santos Silva, Subsídios para a História da Província

de Santa Catarina,3 escritos no século XIX, visibilizam os Açorianos e

Madeirenses, emigrados para Santa Catarina como súditos, como

trabalhadores que vivem da pesca, da agricultura, como sujeitos cheios de

religiosidade; fazem a distribuição geográfica destes e dizem quantos são,

reclamando da impossibilidade de fazer a diferenciação por seco e idade.

Textualizam os Açorianos e Madeirenses enquanto população a ser

administrada. São saberes que apontam para os governantes as

possibilidades de intervenção e como foram adotadas estratégias de

controle através da burocratização, solicitando adoção de medidas para a

normalização das diferentes práticas dos habitantes.

Nestas obras percebe-se a forte preocupação com a localização dos

habitantes, de onde são provenientes, a quantidade, o que produzem, seus

hábitos culturais e fazem considerações no que se refere à constituição da

população enquanto força de trabalho que são considerados como

inteligentes e laboriosos. Registra, então, Arcipreste Paiva que:
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Os catarinenses descendendo em sua maior parte de colonos
açoritas, e de alguns naturais da capitania de São Vicente, são em
geral afáveis, hospitaleiros e religiosos; sinceros, delicados no trato
social, bravos e resignados nas vissicitudes da guerra, de que deram
soberbas provas nas campanhas da Cisplatina e do Rio Grande do Sul;
audazes para enfrentar os horrores do oceano desde a meninice,
pacíficos e respeitadores da autoridade pública, porém, zelosos nos
seus direitos; talentosos amantes das letras e inclinados ao comércio,
em cuja carreira muitos têm se distinguido.4

Estes autores são sujeitos que ocupam cargos públicos na província de

Santa Catarina e incorporam regras compatíveis com as funções que

exercem. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, na Europa, a população

passa a ser alvo de preocupações por parte dos governantes que a partir

de vários lugares vão criando estratégias para melhor conhecer seus

súditos e, concomitantemente, implementar táticas de controle, de

administração e estratégias de disposição das pessoas e das coisas.

Estes textos, frequentemente, são utilizados pelos Historiadores

ligados ou não ao Instituto Histórico e Geográfico como fontes de suas

pesquisas. Este passa a ser um lugar de referência onde intelectuais do

final do século XIX e XX passam a produzir seus textos, principalmente

quando pretendem escrever sobre o povoamento ou sobre a cidade de

Desterro/Florianópolis.

A criação do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina é

tributária do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com sede no Rio

de Janeiro e criado em 1838. A criação do Instituto aponta para a

especificidade da escrita da História do Brasil. Se na Europa as
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Universidades constituem-se em lugares privilegiados de produção do

saber, embora existam institutos, no Brasil estes são, por um longo

período, a ser um dos lugares de excelência de produção do conhecimento

Histórico e Geográfico. É uma produção intimamente relacionada com a

construção do Estado Nacional e, portanto, de uma História da Nação

onde os intelectuais se debatem em torno da construção de uma

identidade nacional.

No Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, criado em

1896 está presente também o compromisso com a coleta de fontes que

venham contribuir com a História Nacional, mas há também uma fala

marcadamente regional, onde os intelectuais através de seus textos, nas

primeiras décadas do século XX, elegem o luso-brasileiro ilustre e

habitante do litoral como sendo o elemento conformador da identidade

catarinense. Alemães, descendentes de africanos, índios, italianos e

Açorianos além de outras etnias não eram levadas em consideração. O

passado conformava o presente e operava como elemento classificador e

desclassificador.

No entanto, se o Instituto Histórico e Geográfico se alçava como

baluarte de produção do saber histórico e geográfico, outros sujeitos

respondiam a esta primazia, criando a Academia Catarinense de Letras.

Evidentemente que não se constituiu em uma resposta ao Instituto mas,

circunscreve-se no contexto que levou intelectuais brasileiros a criarem a

Academia Brasileira de Letras. História de origem parecidas, mas em

contextos diferenciados e com outros sentidos, talvez. O Instituto

Histórico e Geográfico Catarinense e a Academia Literária Catarinense

constituíram-se em lugares de produção de saber onde a imigração

açoriana e a vida cotidiana de seus descendentes se constituem em objeto

a ser estudado e narrado.
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A criação de uma Academia Literária Catarinense esboça-se em 1912

com Othon Gama D’Eça, mas somente em 1920 é que foi criada a

Sociedade Catharinense de Letras, cabendo a José Boiteux articulações

no sentido devê-la concretizada. Carlos Humberto Corrêa assim descreve

o objectivo desta sociedade: “As finalidades da sociedade consistiam na

organização de um dicionário bibliográfico catarinense, um glossário de

provincialismo, a publicação de inéditos de escritores catarinenses

falecidos e a publicação de uma revista trimestral”5. O objetivo do

Instituto Histórico e Geográfico era: “recolher e disciplinar os elementos

dispersos que por aí jazem e que muito concorrerão para a documentação

da história e da geografia desta terra, cuja gênesis vagueia ainda envolta

em trevas, e onde se elaborará toda a vida de nossa individualidade social

através das idades”6. Nos objetivos de ambas as instituições há um

interesse comum: preocupações com tudo aquilo que classificariam como

sendo catarinense e como homens colados no ideário de construção de

uma História nacional branca, européia e de elite optavam pela prática do

antiquário, do legado, tão peculiar aos folcloristas do século XIX.

Assim um dos textos literários que marcou e vem sendo

constantemente rememorada pelos intelectuais e por editoras é a obra de

Virgílio Várzea, intitulada Santa Catarina – A Ilha. Publicado em sua

primeira edição em 1900, pela Companhia Tipográfica do Brasil, com

sede no Rio de Janeiro e a segunda edição, em 1984, publicado pela

Imprensa Oficial do Estado.

Virgílio Várzea, nas primeiras 43 páginas circula por entre notas
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históricas, habitantes, ilha/capital, arrabaldes e curiosidades. Neste último

título traz para o texto lugares, devoções e festas que se caracterizam para

o autor como eventos pitorescos da cidade. Segue depois escrevendo

sobre freguesias e arraiais. Destaca ainda praias, cômoros e campos,

pequenos rios, as duas baías, ilhas e ilhotas, a pesca e dá destaque à vida

rural.

O autor, na segunda parte de seu livro, intitulada “Os Habitantes”

inicia registrando que: “O povo catarinense… descende em sua quase

totalidade de ilhéus açorianos e madeirenses, principalmente dos

primeiros, de quem herdou o caráter humilde e bom, as excelentes

qualidades morais, a índole trabalhadora e paciente, de uma rara

tenacidade, afazendo-se facilmente às dificuldades, às privações e agruras

do meio, conformando-se com tudo, pacífica e resignadamente”7. Mais

adiante o autor coloca que: “o açoriano ganhou uma têmpera heróica de

lutador, uma impassibilidade diante do perigo e uma afoiteza para encará-

lo e arrostá-lo que poucos povos possuem”8.

O que chama a atenção neste livro, além das representações que o

autor faz sobre o açoriano é a preservação e criação de lugares de

memórias; visibilizando formas de produção da existência e natureza,

numa perspectiva de folclorização. É um trabalho onde o autor, parece

acreditar na possibilidade de retratara realidade tal como ela se apresenta.

Homens e mulheres não aparecem na produção destes lugares

folclorizados. A narrativa parece conferir um status às coisas: estas não

mudam. Sabe-se que os sujeitos que vivem na ilha são descendentes de

açorianos, mas estes são representados como homens de “caráter humilde

e bom”, com “excelentes qualidades morais”, de “índole trabalhadora e
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paciente, tenaz”, “conformando-se com tudo, pacífica e resignadamente”

e tem uma “têmpera heróica de lutador”. Dessa forma Virgílio Várzea

naturaliza comportamentos e habilidades dos Açorianos, coisifica

espaços e relações que foram política e culturalmente construídos.

Virgílio Várzea escreve doutros textos que tratam de atividades que

foram estigmatizadas como sendo típicas do açoriano, como por

exemplo: a pesca da tainha. A proposta do autor é mostrar a habilidade do

pescador artesanal com suas atividades pesqueiras, principalmente, de

perceber o momento propício para desencadear o processo de pesca da

tainha. Nesses contos Virgílio Várzea dá nomes ao açoriano, é um sujeito

de carne e osso, ele se apaixona e tece estratégias no sentido de vencer

obstáculos cotidianos.

Virgílio Várzea não deixa de idealizar o açoriano e as relações sociais.

O personagem principal do conto chama-se André. Este conduz o carro

de bois, colhe a mandioca na roça e faz afarinhada. Na época da farinhada

diz o autor que “havia por todos os sítios um labor alegre e cantado”9. O

velho Eliseu, padrinho de André, abastado lavrador do lugar é qualificado

como “um bom homem obscuro que possuía em si o encanto, a doçura, a

bondade cândida de um antigo patriarca10”. No texto o paternalismo

advindo muitas vezes da relação de compadrio que se transmuta numa

relação de dominação é vista como sendo natural e a relação entre André,

fazendeiro Eliseu Brito e demais pessoas da comunidade é enfocada

como aceita por todos. Certamente quando qualifica o velho Eliseu como

homem “obscuro” é porque este não teve projeção político-partidária,

ocupando cargos de mando na administração pública. Seus contos
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indubitavelmente diferem do texto Santa Catarina – A Ilha –

principalmente pela presença de personagens que são abordados a partir

de atividades cotidianas.

Ressalte-se que nas narrativas de Virgílio Várzea as condições de

existência dos descendentes de açorianos são idealizadas, vistas sempre

com lentes positivas, onde os conflitos, as formas de lutas, a exploração

não são visibilizadas. O homem só luta contra o mar por forçadas

intempéries.

Se o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina não

problematizou a imigração açoriana o mesmo não se deu com a

Sociedade Catarinense de Letras que reliam escritores portugueses como:

Eça de Queirós, Fialho de Almeida, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro,

Antero de Quental e Oliveira Martins, expoentes da prosa, da poesia, da

historiografia, de tendência realista. No que se refere ao romance, estes

autores portugueses pautavam-se pela proposta de ação reformadora da

sociedade burguesa, pela exploração do aspecto psicológico, pela defesa

de postulados filosóficos e científicos, pelo ataque à burguesia, à

república, ao clero e procuraram analisar os aspectos mais baixos da vida

humana e da sociedade: as taras e os vícios, a miséria, as doenças, o

adultério e as anormalidades11. Em parte os autores catarinenses ligados

à literatura procuram ressaltar aspectos psicológicos de seus personagens,

a miséria, as doenças, os vícios e as anormalidades, como veremos a

seguir.

Ressalte-se, ainda, que os escritores catarinenses também pautavam-

se por um acentuado regionalismo haja vista o surgimento dos livros

“Pela Terra Catarinense”, do jornalista Crispim Mira e “Pequena
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História Catarinense, de Lucas Alexandre Boiteux” e o surgimento da

“Revista Terra” a qual, segundo Celestino Sachet, “a pequena ponte

estendida para o norte e para o sul, pelo menos, serviria para juntar,

dentro da mesma casa, outros descendentes de açorianos de 1748, que não

apenas o da capital”12.

Percebe-se então que os intelectuais ligados à Sociedade Catarinense

de Letras apesar de neste período não surgirem obras que

problematizassem a imigração ou a vida dos descendentes de açorianos,

articulava-se no sentido de criar um espaço onde, apesar da intenção de

falar a linguagem universal, o universo regional era fortemente trilhado,

incluindo uns e excluindo outros. Ser, então, descendente de açoriano e

ter habilidades literárias eram credenciais fundamentais para conferir

status de pertencimento à associação.

No que se refere a questão do regionalismo trazem para textos as

experiências de vida dos descendentes de Açorianos. Othon Gama D’Eça

publicou, em 1923, no Jornal “A República” a novela “Vindita Braba” e

em 1924 é publicada na Revista Brasil, em São Paulo. Neste texto, o autor

procura construir toda uma trama a partir da personagem Constança, que

abandona a família e vem morar na cidade, junto com os graúdos.

Constança saiu para estudar no Colégio de Freiras e apaixonou-se por um

professor. Filha do velho Izidro e Chica, que abandonaram o sítio e

vieram morar na Trindade, próximo à cidade. Izidro morreu de desgosto

por ver que a filha não se afinava mais como os hábitos da família. Outras
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histórias aparecem no texto como a de Miguelino e sua mãe que muito

bebia. Miguelino apareceu morto e passaram a buscar o culpado. Izidro

havia surrado Miguelino até a morte porque este fez comentários que

maculavam a moral de Constança. Uns passaram a acusar a mãe de

Miguelino pela morte do filho e outros acusavam um mascate. Izidro

morreu e não confessou o crime e as pessoas sequer o culparam devido

ao comportamento pacífico deste.

O que é importante é que o texto procura preservar o linguajar do

homem do interior da ilha. Se os seguidores da Semana de Arte Moderna

defendiam a valorização da cultura nacional, pela antropofagia, o autor

procura valorizar a cultura local, valorizando a especificidade do

linguajar. Num território marcado por diferentes etnias, onde muitos não

falavam a língua nacional, o texto passa a ser um libelo a favor daquilo

que o autor achava como sendo tipicamente catarinense.

Os personagens, ao contrário, dos contos de Virgílio Várzea, estão

impregnados de defeitos e o texto é uma intriga onde os sujeitos não são

bonzinhos, mas cheios de astúcias: como Damásia, mãe de Miguelinho,

era “bebedona, cismática do juízo por mode da cachaça”13, e Miguelinho

“hético de nascença, a tossir, sempre a tossir como um cachorro

constipado, o Miguelinho era tão comido, que até criava dó nos peitos das

criaturas”14.

Nota-se que por um lado o autor está percebendo o papel da cidade na

alteração dos valores culturais dos descendentes dos açorianos.

Constança passou a ser renegada pelo pai, que tanto a amava e pela

vizinhança porque abandonara o sítio e viera para junto dos graúdos, na

INSVLANA118

13 D’EÇA, Othon. Vindita Braba. Florianópolis: FCC, UFSC, 1992, P. 39.
14 Idem, p. 39.
15 Idem, op. cit. p. 56.



cidade. Gertrudes, considerada benzedeira e amiga de Chica, diz que “a

cidade é um mundo de grandona e hai muita biboca pra esconder quem

tenha culpa no escirvão”15. Ao vir participar da procissão do Senhor dos

Passos, e ao quebrar uma rua, com o objetivo de encontrar a procissão,

perdeu-se e custou para localizar-se dizendo que ficou “mais tonta da

cabeça que uma coruja na luz do sol”16. Por outro lado Othon Gama

D’Eça traz para o texto hábitos culturais como: a festa do divino, a

benzedeira, a bruxaria, a devoção a santos, promessas e como os

personagens a partir dessas referências culturais resolvem ou vivem seus

problemas cotidianos.

Sua narrativa tem relação com a tendência realista literária quando

procura explorar a miséria, os infortúnios, os defeitos de caráter e físicos,

as manias, os problemas psicológicos. Esta preocupação com homens e

mulheres desajustados, desiquilibrados mentalmente circula, igualmente,

por dentro do discurso médico higienista que a partir do século XIX

postulava a constituição de uma sociedade perfeita, onde os bons usos, os

sujeitos perfeitos e brancos deveriam prevalecer, os abusos, a

degeneração deveria ser combatida e retirados do convívio social. Seus

hábitos culturais deveriam ser reformulados ou considerados casos de

internação hospitalar e até de polícia.

Percebe-se em Othon Gama D’Eça uma tendência muito forte em

ressaltar aspectos referentes à constituição biológica, classificando os

sujeitos e definindo temperamentos. É possível dizer-se que sua narrativa

circula pelos discursos do determinismo biológico que se colocava como

parte importante e determinante da constituição do sujeito histórico. Tudo

o que é historicamente construído passa a ser naturalizado, a ser
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considerado como coisa já dada, como inerente ao próprio ser.

Olhando-se a Revista Terra, de 1920 vê-se que os intelectuais desta

geração têm como interlocutores, os quais reputam qualidades nobres

Monteiro Lobato, João do Rio e Paulo Setúbal. O primeiro destaca-se

neste período da sua existência como um forte adepto da teoria eugênica.

Em 1926 publica o livro O Presidente Negro considerado um libelo que

virtualiza uma sociedade eugenicamente constituída, o segundo colunista

social, defensor dos princípios da Belle Époque17, e que também

enveredava pelos princípios racistas18 e Paulo Setúbal, residindo em

Santa Catarina, na cidade de Lages escreve poesias que retratam a vida
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Quanto a situação literária Diniz vai nomeando seus poetas maiores como José Collaço,
Romeu Ulisséia e Othon Gama D’Eça, Laércio Cadeira e Barreiros. Finaliza dizendo a
João do Rio que esses rapazes lêem o Also Sprecht Zaratrusta, no original, manuseiam
Sheakespeare, Anacreonte, Catulo, Theócrito, Dante, Virgílio e Isaías... Adoram
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admiráveis do nosso povo, a que eu chamarei os sonhadores do sul e os trabalhadores do
norte. Mas é certo que os alemães dominam em todos os cantos, e que a sua língua é
falada a qualquer propósito? Sem querer desviar-me do meu intento de recomendar-lhe
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que se editam de quando em vez, afirmando o contrário, eles não existem senão em
pequeno número…” (JÚNIOR, Diniz. Carta a João do Rio. Florianópolis: Terra, ano I,



cotidiana local.

Nos anos 30 o desenvolvimento industrial do Vale do Itajaí e a entrada

de grande contingente populacional na região oeste de Santa Catarina,

motivada pela migração de italianos e alemães, da região nordeste do Rio

Grande do Sul, faz com que se perceba Santa Catarina como um mosaico

étnico. Uma constatação que esbarrava, posteriormente, na política de

homogeneização cultural empreendida por Getúlio Vargas, que

estimulava a realização de congressos de brasilidade por todo o país. Os

governos estaduais, associados a interesses de ordem política, investem

maciçamente na possibilidade de eliminar diferenças, iniciando por um

combate ostensivo a existência de outros idiomas, seja na esfera privada

ou na pública. As etnias alemães, italianas, nas suas mais diferentes

configurações tiveram que lidar com esta política de homogeneização

empreendida pelo interventor Nereu Ramos, a partir de 1938.

Em 1940, em pleno processo de nacionalização em Santa Catarina,

surge o texto Estrangeiros em Santa Catarina, de Lourival Câmara que

faz parte da Revista de Colonização e Imigração. Neste texto o autor

identifica 03 tipos de povoamentos que formam a sociedade catarinense:

o praiano, o colono e o serrano. O praiano é resultante dos descendentes

de açorianos que segundo o autor “é uma reprodução degenerada do

açoreano que fracassou no litoral catarinense, à época do povoamento”19.

A degenerescência, após as gerações, prejudicou as qualidades

morfológicas já alteradas pelo cruzamento com os negros bantus, mas

afetou também as qualidades psicológicas dos descendentes de açoreanos

que passaram a ter “pequena estatura, são indolentes, resignadas,
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anquilosadas, esquizotímicas”20. Têm uma incapacidade crónica para o

trabalho, longevidade curta e um índice de mortalidade infantil mais alto

do mundo. Lourival Câmara atribui a degenerescência aos hábitos

alimentares: “uma mono-alimentação, precária, paupérrima, agravada

pela intoxicação alcoólica”21. Refutando os determinismos outrora

explicativos da sociedade como o solo, o clima; Lourival Câmara usa

outro determinismo: o biológico, onde a alimentação assume papel de

destaque, dialogando com um autor francês Armand Gauthier e outro

brasileiro chamado Josué de Castro.

O autor apesar das discussões em torno da identidade brasileira,

identifica a partir de Oliveira Viana que a sociedade brasileira é

heterogênea. Na construção dos seus pressupostos desclassifica uns e

qualifica outros como alemães e italianos, porque para o autor o colono,

descendente do elemento germano, ou eslavo “constitui a nota mais

dissonante, exótica, do todo populacional catarinense. Mas, no entanto,

economicamente o colono é um tipo padrão, de orientação monolinear”22.

Câmara visibiliza os alemães como laboriosos e economicamente úteis.

Tal discursividade circula pelos textos que imputam aos alemães

superioridade racial e o autor, usando discurso feito pelo presidente da

Província, em 1884, Francisco Luiz da Gama Rosa, corrobora com esta

tendência quando coloca que “a grande e superior raça germânica, que

possui a irresistível força da tenacidade, soube criar nos nossos desertos,

centros de poderio, civilização e riqueza, hoje voltados a um

engrandecimento seguro, progressivo e indefinido”23.

No contexto em que o livro foi escrito, dizer tal afirmação não seria
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certamente aceito por outros setores ligados ao poder. Então o uso da voz

autorizada livra o autor de possíveis complicações junto ao Governo que,

no momento era o principal interessado na nacionalização. No entanto,

Lourival Câmara não abdica da imposição feita pelo governo de Nereu

Ramos de que os alemães e italianos, principalmente, por estarem

residindo no Brasil, devessem falar o português24 e a obra do investimento

na educação seria a solução para promover a incorporação dos

estrangeiros aos hábitos culturais brasileiros, onde a língua assume papel

fundamental.

Estas disputas de caráter étnico prolongaram-se e hoje têm outros

desdobramentos. Elas continuaram por outros caminhos, de formas mais

sutis e às vezes declarada. Imbricando-se, aí, questões de ordem política

e étnica, no caso, disputas pelo poder político estadual, seja no executivo

ou no legislativo. Estas relações redundaram em uma série de estratégias,

entre elas a realização do primeiro Congresso de História Catarinense,

com a finalidade de comemorar o II Centenário da Colonização Açoriana

em Santa Catarina. Contou com a presença de historiadores e geógrafos

do Brasil e Portugal25. Segundo Maria Bernardete Ramos Flores
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24 “Atualmente, tanto em Blumenau como em outras colônias ou municípios de Santa
Catarina, e creio de outros estados do Sul, muitas escolas são auxiliadas eficazmente,
pela Itália e pela Alemanha. A única cláusula que esses países lhes impõem é que nas
escolas se ensine a língua da mãe pátria. Para quem encarar com imparcialidade esses
fatos, não há dúvida de que esta exigência é mais do que justa. A Alemanha e a Itália
sabem muito bem que o ensino de suas línguas aumenta-lhes imensamente a influência
no Brasil”. (Idem op. cit. P. 36).

25 O Congresso foi presidido por Henrique da Silva Fontes, tendo como colaboradores:
Oswaldo Rodrigues Cabral, Carlos da Costa Pereira, Lucas Boiteu, Carlos Gomes de
Oliveira e Victor Antônio Peluso Júnior. Reuniu também intelectuais brasileiros e
estrangeiros como: Hélio Viana, Manoel Diégues Júnior, Walter Spalding, Dante
Laytano, Olynthio Sanmartin e o português Manoel de Paiva Boléo, da Universidade de



“O contexto de realização deste Congresso (1948) e seus
desdobramentos, na configuração da rememoração do povoamento
açoriano, aponta para mudanças históricas que clamavam pela criação
de um novo homem – habitante do litoral catarinense. Uma concepção
que possibilitasse a esta região definir-se como portadora da História
de Santa Catarina, papel que vinha perdendo para outros núcleos de
povoamento do Estado.

Enquanto Blumenau, Joinville e Brusque, cidades colonizadas por
alemães, vinham apresentando saltos quantitativos em sua economia,
desde o final do século XIX, a região litorânea vinha sentindo os
impasses do desenvolvimento”… Foi num momento de luta pela
hegemonia cultural em Santa Catarina, que o tema “açoriano” ganhou
importância para os intelectuais, e lugares de memória como os
arquivos foram abertos e remexidos26.

É certo que havia todo um conjunto de relações em Santa Catarina que

levaram os intelectuais a problematizar a primazia dos Açorianos no

povoamento de Santa Catarina, mas também não se pode deixar de levar

em consideração que neste momento intelectuais brasileiros continuavam

buscando uma identidade para o Brasil e a questão do povoamento do

território era uma questão central nesta discussão. Assim, por exemplo,

Caio Prado Júnior, publica o livro Formação do Brasil Contemporâneo e

dedica um capítulo sobre o povoamento do território brasileiro. Sérgio

Buarque de Holanda publica Monções (1945) e Caminhos e Fronteiras

(1956). Oliveira Viana também mantém preocupações com o povoamento

na sua obra História do Brasil Meridional.

Se em Caio Prado Júnior a natureza é um limitante potencial do

avanço do homem para o interior, em Sérgio Buarque de Holanda, Índios

e paulistas rompem estas barreiras e avançam até o interior de Mato
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26 FLORES, Maria Bernardete Ramos. A Farra do Boi. Palavras, sentidos, ficções.
Florianópolis: Ed. UFSC, 1997, p. 124.



Grosso. Já para Oliveira Viana a ocupação do Sul do país é resultante do

avanço dos paulistas, através das bandeiras. Existe então toda uma

discursividade em torno da ocupação do território, onde destacam-se

momentos fundantes, fundadores, mitos de origem e supremacia racial.

Há que se lembrar ainda que a ideologia nacional-desenvolvimentista,

forjada ao longo dos anos 50, gestada nos escritórios da CEPAL, na

virada do século anterior, apontava os novos rumos da economia onde o

Estado assumia papel preponderante e a industrialização seria a mola

mestra deste processo. Nesse sentido formas antigas de sobrevivência,

como a pesca artesanal, a agricultura de subsistência passam a ser

desqualificada, revalorizando-se a grande propriedade, a introdução do

saber técnico na agricultura e na pesca.

Neste contexto surge então a obra de Oswaldo Rodrigues Cabral

intitulada “Os Açorianos”. Neste texto registra o autor que “estava, assim,

dado o primeiro passo para o povoamento do extremo sul do Brasil pelos

colonos açorianos, aquela gente inigualável para a missão de radicar nas

terras novas a consciência lidimamente portuguesa como elas exigiam, no

dizer de Borges Fortes”27. Com esta afirmativa o autor resignifica a

questão do povoamento do sul do país, atribuindo aos açorianos o papel

de pioneiros, remetendo o leitor para a função de dar continuidade à

cultura portuguesa em suas possessões.

Cada capítulo de seu livro tem uma epígrafe, tendo como fonte de

referência a Bíblia. Assim, no primeiro capítulo, intitulado “O

povoamento de Santa Catarina”, destaca Gênesis, XI, 1 onde registra:

“Ora, a terra tinha uma só língua e um mesmo modo de falar”, Gênesis

ocupa-se da origem do mundo e da Humanidade. “Contém os relatos mais
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famosos da Bíblia, como a criação, Adão e Eva, dilúvio e Torre de Babel,

têm como função colocar Israel no Contexto das nações”28. Na narrativa

de Cabral a origem de Santa Catarina está na vinda dos Açorianos, são

fundantes e que no segundo capítulo, “Os povoadores e os Transportes”

remete o leitor para o Êxodo XIII, 8 “Mas eles tinham saído debaixo da

proteção de uma poderosa mão”. O Êxodo anuncia a boa nova da

intervenção divina que libertou um grupo de hebreus do Egito, para formar

deles uma cidade santa”29. Os açorianos além de serem protegidos por

Deus ao serem relacionados com o Êxodo seriam aqueles que vieram em

busca da Terra Prometida, cuja caminhada seria a busca da realização

desta utopia.

A construção da narrativa lembra em muito o modo de narrar dos

seguidores do Instituto Histórico e Geográfico Catarinense. A vinda dos

Açorianos deu-se graças a vontade do Brigadeiro José da Silva Paes, que,

segundo o autor, é “dinâmico e empreendedor”, constituindo-se no texto

como um sujeito que foi “grande animador da ousada empreitada”. Em

seu texto os açorianos aparecem sempre sob a égide de um governante e

a este imputa-lhe responsabilidades no que tange à localização dos

açorianos, desempenho na agricultura e política de recrutamento militar.

Frequentemente os açorianos aparecem reagindo às condições de

existência, mas muito esporadicamente. Quando se pensa que Cabral

justificaria o dito fracasso da agricultura açoriana pelos desmandos dos

governantes, pela ausência de recursos, até mesmo aqueles recursos que

foram prometidos pelo governo português e pelos problemas de

fertilidade do solo, Cabral surpreende registrando que:
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“Porque, em verdade, o açoriano não era agricultor… Para nós,
este terá sido, dentre todos, o fator mais ponderável, a causa eficiente
do abandono da terra, à qual não passaram todas as outras de fatores
meramente coadjuvantes… O açoriano e o seu descendente não
encontraram ambiente que lhes modificasse o pendor natural para
outras atividades e os fixasse à terra e à cultura do solo. Por isso, cedo
desinteressaram-se dela e foram cuidar de outra vida”30

Cabral ao problematizar os açorianos, como colonizadores,

conferia a estes um lugar especial dentro da historiografia e ao

relacioná-los com a agricultura circulava e correspondia aos discursos

vigentes na época de que o campo era sinal de atraso, de que

necessitava absorver novas tecnologias e de que havia necessidade de

adoção de todo um saber técnico que viesse melhorar o padrão

desejado da agricultura brasileira.

Neste momento, evidentemente que os intelectuais debatiam-se em

torno da explicação do atraso brasileiro. A doutrina Cepalina

encaminhava a intelectualidade pelo chamado nacional

desenvolvimentismo. Segundo Reinaldo Lindolfo Lohn, em Santa

Catarina “o espaço rural passa a ser objeto de uma conquista tecnológica

e política, sendo reelaborado segundo os moldes necessários para a

ampliação de capital ampliada, estabelecendo um olhar que selecionaria
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31 JOHN, Reinaldo Lindolfo. Campos do atraso, campos modernos: discursos da extensão
rural em Santa Catarina (1956-1975). Fpolis: UFSC, 1997, p. 27. (Dissertação de
Mestrado).

32 “Os modos e hábitos de trabalho costumeiros apareciam como problemas que deveriam
ser superados… Por meio das modernas tecnologias, os produtores sofreriam grandes
transformações em seus hábitos e processos de trabalho, sendo estimulados a trabalhar
segundo as condições de mercado, desenvolvendo lavouras e criações diferentes das que
estavam habituados, de modo a poderem pagar os empréstimos que estavam começando
a realizar” (Idem p. 28-32).



as áreas mais adequadas aos novos processos produtivos”31. Para dar

conta destas estratégias, foi criado em Santa Catarina a ACARESC,

formada por agrônomos, que atendiam todo o Estado e cuja finalidade

primordial, aliada aos interesses do Estado, era intervir no processo de

produção32.

Outro autor, Lucas Alexandre Boiteux, escreve no Jornal do Comércio

do Rio de Janeiro uma série de artigos intitulados “Açorianos e

Madeirenses em Santa Catarina”. Posteriormente, tais textos foram

publicados na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Santa

Catarina, em 195333. Suas preocupações fundamentais são,

primeiramente, fazer uma exaustiva narração sobre a colonização do sul

do Brasil, destacando as iniciativas governamentais no sentido de

ocupação do território, narra a situação das Ilhas da Madeira e Açores,

assoladas pelo terramoto e pela situação de superpovoamento. Finalmente

debruça-se sobre a chegada dos açorianos destacando o estado de pobreza

e de ínfima saúde. Contudo destaca as iniciativas do governo, e

atribuindo-lhe a culpa pelo dito fracasso do povoamento. Não deixa de

perceber qualidades no açoriano como “prolífera, laboriosa e rija”. De

qualquer forma a imigração constituiu-se num ato empresarial, onde o

dito insucesso, foi resultante da incapacidade governamental, e os

açorianos figuram como desprotegidos.

É preciso entender essas narrativas no contexto do pensamento

político brasileiro, pós-era de Vargas, quando os intelectuais, a

exemplo de Oliveira Viana, atribuíam ao Estado a responsabilidade por
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Maria Tereza. A contribuição historiográfica de Lucas Alexandre Boiteux no Jornal do
Comércio do Rio de Janeiro: 1911 a 1957. Florianópolis: UFSC, 1982. (Dissertação de
Mestrado).



tudo o que deveria ser realizado, administrado e coibido. O Estado,

entendido pelos intelectuais como instituição que pairava acima de

todos, deveria estar presente em todos os atos da vida de seu povo e em

todo o território.

Os anos 50 carregam toda uma constituição ideológica advinda do

Estado Novo, quando a questão racial, na forma de discriminação,

continua sendo privilegiada, pois, segundo Boiteux “os governantes não

compreenderam que era preciso levantar o espírito da raça e não deprimi-

lo. Não foram animados e estimulados. Foram ignobilmente

oprimidos”34. Oprimidos também foram os descendentes de africanos, os

descendentes de índios. Há que se perceber que a população que

desejavam estes intelectuais era a branca. Portanto, o Estado deveria dar

guarida e atendê-los nas suas necessidades. O que se percebe nestas obras

é a contemporaneidade de seus criadores com a mentalidade da época. No

que se refere ao papel do Estado na História, este era o demiurgo e seus

representantes máximos, expresso na figura de governantes e outros

cargos administrativos, constituíam-se em sujeitos únicos da História,

enquanto o restante da população talvez estivesse esperando “para ver a

banda passar”.

Tais discursos são criadores de todo um imaginário político, que tem

efeito de sentido, de mobilização, onde homens e mulheres são passivos.

Devem esperar o salvador. É criação de cultura política tendo em vista

que reforça lugares, define primazias, atribui status de derrota ou vitória

para as ações humanas que estão sempre num campo de possibilidades. É

uma História político-administrativa, com uma discursividade laudatória,
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Florianópolis: IHHSC, 1953, p. 167.



cria fatos fundantes, nomeia heróis a serem cultivados.

A Literatura não esteve ausente nesse contexto. Othon Gama D’Eça,

escreveu, até mesmo a partir dos anos 40, uma série de textos que foram

reunidos e publicados em 1948, intitulado “Homens e Algas”. Neste livro

o autor, parece querer trazer para a sociedade as condições presentes de

miserabilidade dos descendentes de açorianos e outros. Não está presente

o Estado demiurgo que abandona seus súditos, mas estão presentes

homens e mulheres que tiram do mar sua subsistência, mas que a

presença de novas relações capitalistas vão tornando a vida das pessoas

insuportáveis, porque não têm as mínimas condições de vida digna. Diz o

autor que “homens e algas cuspidos todos numa praia, sob o sol dorado e

vivo: as algas pelo mar e os homens pela miséria”35.

No episódio intitulado “A penhora do João Saibro, Othon Gama

D’Eça mostra a experiência que João Saibro e Marcília tiveram a partir

da doença de João, acometido de triça36. Impossibilitado de trabalhar,

João não conseguiu comprar fiado na bodega de Ludovino, apesar do

apelo de Marcìlia. São então sujeitos que defrontam-se cada vez mais

com a dissolução de formas tradicionais de aquisição de bens de uso e que

premidos pelas circunstâncias, pela avareza de Ludovino que ao olhar

para os dedos de Marcília, observa que está com uma aliança de ouro e

ainda lembra-se das peças de linho que João Saibro possuía, por ocasião

do batizado de sua filha Carlinha. Diante destas percepções, Ludovino, o

vendedor, finca sua posição de não ceder aos clamores de Marcília.

Impossibilitados de saldar suas dívidas, Ludovino penhora alguns bens do

casal, dizendo: “É negócio… tinha de ser… É negócio…”37 Ludovino
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levou as chumbadas, as tarrafas e as duas velas. Com isto Othon Gama

D’Eça mostra a perda dos instrumentos de produção e,

concomitantemente, a inserção de João Saibro como vendedor de sua

força de trabalho a amargurar as desventuras na busca de empregos.

João Saibro desesperado por não ter encontrado emprego tomou

creolina. Marcília teve que se desfazer daquilo que, na narrativa do autor,

era um símbolo sagrado: a aliança. Parece que Otho Gama D’Eça, ao

relacionar Marcília e aliança, João Saibro e os instrumentos de produção,

atribuía a mulher o apego ao casamento. Mas, contudo, Marcília entende

as artimanhas de Ludovino, extorquindo os compradores, seja pelos

preços altos, seja pela alteração do peso dos produtos. Marcília também

mostra sua inconformação diante da situação ao exclamar: “Credo, João!

Viver as custas dos demais!…”38. Esses personagens não se deixam

morrer à mingua, nem ser tão explorados, resolvem ir trabalhar na lancha

do Simão Camacho, “que não chupava os pobres e pagava melhor”39.

Os personagens se enraizam na nova condição de vendedores da força

de trabalho. No entanto, existe em sua narrativa o apego a fatalidade, ao

destino: o mar é a possibilidade mas é também o ceifador de vidas. João

Saibro morreu quando saiu para pescar e enfrentou uma tormenta e aí “É

a sina de cada um: a gente nasce com ela”40. Talvez o autor queira com

isto explorar este valor cultural tradicional dos descendentes de

açorianos: o papel de Deus na vida dos sujeitos e a existência de um

destino previamente traçado, o qual não podemos fugir.

Não se pode deixar de perceber a presença cultural de raça nos textos
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de Othon Gama D’Eça. Se, por um lado, ele percebe o pescador envolto

em todo um contexto social que o empobrece, por outro, o autor deixa

passar em suas descrições, preconceitos raciais. Assim, no texto “Aquela

Canoa” Cipriano tem uma canoa, cujo dono é o Patrício Lorena. A canoa

não tem as condições necessárias para atividades de pesca. Mas Cipriano

não se importa com a situação precária da canoa. Cipriano, segundo o

autor, é “um mulato espigado, de joelhos duros e olhos vivos: tem no

sangue aquele mole fatalismo das raças sem vontade. Vive do mar e há de

morrer no mar, num aperto de onda, cortado pelo vento”41. Dessa forma,

Cipriano por ser descendente de africano é possuidor de comportamentos

fatalistas que não são culturalmente adquiridos, mas que está no sangue.

O determinismo biológico e a cultura eugenista são lentes as quais o autor

usa para descrever experiências de luta pela vida e sujeitos que na visão

do autor são portadores da “lógica indolente da conformação”42.

Salim Miguel, outro escritor, diferentemente de Othon Gama D’Eça,

como mostrarei adiante, também está preocupado com as condições de

vida do pescador em sua obra “A Rede”, publicada em 1955. O autor

numa breve introdução oferece ao leitor uma série de informações da

localidade. Registra que a principal corrente de povoamento do município

de Biguaçu foi a açorita que chegou em 1747 e fundou São Miguel e que

conseguiu trazer à sua vida comunal, os indígenas. Chegaram à vila

escravos negros e mais tarde alemães que se localizaram no interior. Após

fornecer algumas informações ao leitor sobre o cenário em que se

desenvolve sua narrativa registra que: “não vamos fazer história pura, ou

pura reportagem verídica. Tomamos, diz o autor, algumas liberdades

permitidas aos ficcionistas. Liberdades sem deturpar ou falsear o todo,
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mas que ajudam a esclarecer, a compreender. Pergunta o autor então se

será um roman à clef. Sua resposta é: sim e não.

“Sim, pelo que reflete de experiência vivida naquele meio, pelo
ambiente que retrata, pela características que procura gravar, por
algumas das vidas que o compõem, pelo problema exposto.

Não, porque não é puramente um comentário da realidade, uma
cópia fiel, uma montagem ao vivo, onde se seguiu e gravou todos os
acontecimentos, mas uma recriação …onde o autor deu sua visão das
coisas, arquitetou fragmentos de situações, completou o que a vida
deixara interrompido e interrompeu o que a vida completara”.

Significativo, este paralelo entre história e literatura. Talvez hoje a

arte de escrever história esteja muito mais ligada a argumentação que o

autor faz do não. A argumentação que o autor atribui à História pode-se

dizer que circula pelo interior da perspectiva peculiar ao Instituto

Histórico e Geográfico, onde se percebe que o autor parece acreditar na

possibilidade da apreensão da realidade como ela é, fazendo-se uma cópia

fiel, autêntica. Ir ao passado e narrar o fato como ele realmente aconteceu

parece ser a compreensão do autor acerca do que seja História, como

campo de produção de saber.

Salim Miguel, diferentemente de Othon Gama D’Eça, procura na sua

narrativa, esclarecer os personagens que vivem situações de miséria, de

desemprego, de exploração. A rede é uma metáfora que remete o leitor para

um conjunto de relações vivenciadas pelos pescadores, as quais, os

personagens de Otho Gama D’Eça não procuravam compreender, ficavam

nas relações imediatas, como Marcília que entende as artimanhas de

Ludovino, seja aumentando exageradamente os preços, seja fazendo

alterações no sistema de medir. Os personagens de Salim Miguel também
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não tem condições de compreensão do sistema de funcionamento da

sociedade. É preciso que Leopoldo, que outrora migrou para Santos e

agora, retornado, assume a função de esclarecedor das consciências

alienadas. Salim Miguel descreve Leopoldo como “trintão, estatura média,

forte, cabelos grisalhos, gestos francos. Sabido, pois obteve for a, nas

cidades grandes, viu e aprendeu coisas novas no contato com outras

gentes”43. Leopoldo se constitui num homem capaz de esclarecer e

mobilizar os habitantes de Ganchos a tomarem alguma atitude e até

compreenderem a situação em que vivem.

Os moradores de Ganchos querem atribuir a culpa ao senhor Jango

que controla a mão de obra dos pescadores. Mas Leopoldo quer deixar

claro: “não é contra o seu Jango, é contra um sistema. Mas também não

é bem isso”44. Leopoldo procura esclarecer que:

“Mas seu Jango … é uma gota de água no oceano, se bem que no
caso deles a gota de água que fará transbordar o oceano e afogá-los.
Uma gota de água seu Jango, da mesma forma que eles uma gota de
água entre o número infindo dos assalariados espalhado pelo mundo
todo, sofrendo privações e vexames, vivendo em condições idênticas
ou piores, há os grandes mandões de for a, e os grandes aglomerados
de operários, vivendo miseravelmente para que meia dúzia de
mandões se banqueteie e tripudie por sobre a miséria”45.

O que leva a literatura problematizar tão criticamente a sociedade

brasileira? Segundo Fátima Regina da Rosa no Brasil, nas décadas de 30

e 40, a efervescência e o radicalismo nas quebras de tradições do
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Modernismo, em sua primeira fase, dá lugar a uma visão ainda mais

crítica e, muitas vezes, até mais áspera, da realidade nacional.

Didaticamente, costuma-se dividir esse segundo momento em três

direções: regionalismo, que trabalha em cima das relações sociais

brasileiras, for a dos grandes centros; prosa urbana, onde a vida nas

cidades entra em foco, e a prosa intimista, desenvolvida primeiro por

Cornélio Pena e depois por Clarice Lispector e Lúcio Cardoso. A prosa

regionalista conta com grandes nomes, tais como: Graciliano Ramos,

Jorge Amado, Érico Veríssimo e José Lins do Rego; e na prosa urbana há

Marques Rabelo, Otávio de Faria e José Vieira entre outros46.

Salim Miguel, em Santa Catarina, juntamente com outros procura

implantar as idéias e ideais modernistas. A geração dos anos 20, ligada à

Academia Catarinense de Letras, cujos expoentes máximos eram Altino

Flores, José Boiteux e Othon D’Eça, não foram seduzidos pela proposta

modernista que tomou corpo no eixo Rio/São Paulo, a partir da Semana

de Arte Moderna de 1922. Dessa forma, a geração ligada a Salim Miguel,

na década de 50, criou e investiu no sentido de dar visibilidade a esta

sensibilidade estética, criando o jornal “A Folha da Juventude e Cicuta”

onde existia a “Página de arte Moderna” assinada por Aníbal Nunes Pires.

Criaram também o Círculo de Arte Moderna. Atuaram, então, em diversas

frentes no sentido de dar visibilidade à existência do grupo e confrontar-

se com a “Geração Academia”, extremamente ligada a governantes do

Estado, deste recebendo subsídios; fundam o Teatro de Câmara do

Círculo de Arte Moderna, local onde “Sartre foi pela primeira vez

representado no Brasil”47. Vê-se que as preocupações eram outras. Surge

a literatura engajada na problemática social, norteada pela matriz
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marxista, que certamente tinha fortes ligações com o Partido Comunista

Brasileiro, criado em 1922, e suas variantes que surgiram posteriormente.

Se os ditos historiadores ligados ou não ao Instituto Histórico

Geográfico estão escrevendo uma história da imigração açoriana, cuja

construção do fato, amarra homens e mulheres às decisões político-

administrativas e que também não deixa de ser uma história de brancos,

a Literatura procura captar estes sujeitos nas suas relações cotidianas, na

produção da sua existência relacionando-os com novas relações que estão

emergindo na sociedade, seja o avanço da industrialização para áreas

antes explorada de forma artesanal, seja a constante re-urbanização que

apontava para os habitantes outros usos da cidade e outros usos do corpo.

Privado e público são constantemente problematizados e colocando

outras exigências sociais as quais não eram absorvidas por todos,

principalmente por aqueles que viviam à margem do processo de

distribuição da riqueza e, portanto, impossibilitados de se colocarem

como consumidores, até mesmo dos mínimos vitais.

Entretanto, muitos historiadores e literatos não estão isentos de

incorporação de preconceitos e nem conseguem, no momento em que

vivem, se despir destes. Seja porque, historicamente foram preparados

para assumir tais visões e passam a acreditar que é assim que as coisas

são, seja porque não conseguem reelaborar de forma diferente as

discussões as quais fizeram parte da constituição de suas vidas. Poucos

são aqueles que ultrapassam as idéias de seu tempo apontando para a

virtualidade.

O fato é que, na literatura, a vida dos descendentes de açorianos têm sido
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problematizada em toda a sua intensidade possível, mostrando experiências

de sujeitos de carne e osso, relações de dominação e de resistência, formas

de enraizamento, lutas por preservação e recriação de valores. A História

ateve-se muito mais ao processo de imigração, a um fato histórico do

passado, prenhe de reelaborações, mas que invisibiliza os sujeitos desta

história porque prioriza o Estado, o governante como fundantes desta

história.

Se Othon Gama D’Eça e Salim Miguel priorizam a vida dos sujeitos

no momento em que narrador e personagens vivenciam experiências de

vida, a partir dos anos 60, a Literatura envereda pelo chamado romance

histórico. É o caso de Almiro Caldeira que publica em 1961 o livro

Rocamaranha.48 O autor descreve a vinda dos Açorianos para o Brasil,

mas numa visão romanceada no qual os personagens vivem o momento da

imigração e estabelecimento na colônia portuguesa. Uma jovem de treze

anos de idade seduz um jovem que tinha em torno de dezoito anos de

idade. A possibilidade de aproximação dos dois é conturbada pelo desejo

do pai de Nanda de vir para o Brasil, devendo instalar-se na Ilha do

Desterro, em 1748, e, dessa forma a moça é afastada do jovem. Duda

consegue convencer os pais, após incessante procura da namorada, a

também embarcarem para o Novo Mundo. A viagem é descrita em toda a

dramaticidade possível. Morre a mãe de Duda na travessia e surge na

trajetória do rapaz uma rápida paixão por Mariana que é descrita como

vaidosa e que, para garantir seus intentos, procura enredar a irmã de Duda,

chamada Das Dores. Mariana consegue captar-lhe a atenção e quebrar a

promessa que fizera à namorada. Chegados a Desterro, muitos casais são

enviados ao Continente de São Pedro, hoje Rio Grande do Sul, não

impossibilitando que Nanda e Duda, se entendam, dando início a uma

relação definitiva, obtendo a aprovação dos pais de ambos os personagens.
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Ao construir a trama, o autor vai enredando o leitor nas experiências

culturais dos personagens e, com isto, a obra passa a ser um libelo em

favor da difusão dos hábitos culturais dos açorianos. Pensando fazer um

romance histórico, o autor inclusive faz pesquisas em arquivos, não se

desvincula muito da perspectiva ligada ao Instituto Histórico e

Geográfico. Seus personagens, circunscritos a um passado remoto,

embora ficcionais, estão presos a este passado. O autor parece acreditar

que esta estratégia possibilita resgatar os fatos como eles realmente

aconteceram.

Seu texto imbrica-se aos demais discursos em torno da fabricação da

identidade catarinense, pois, a idealização do que era a vida dos

açorianos, dos seus hábitos culturais compõem-se em uma das táticas de

preservação e mobilização do imaginário em torno da preservação da

chamada cultura açoriana.

Contrapondo-se os propósitos da Literatura com textos de

historiadores no que se refere a questão dos hábitos culturais, aquela

percebe ou veicula a cultura dita açoriana em meio as relações que os

personagens vivenciam com os outros de forma vertical e ou

horizontalmente; os historiadores ou antropólogos fazem o inventário das

manifestações culturais açorianas, concebendo como legado, como

relicário que muito se aproxima da visão dos folcloristas do século XIX,

na Europa. A partir dos anos setenta a descendência açoriana é

resignificada dentro de um contexto marcado pela penetração da indústria

do turismo. O slogan “Ilha da Magia” é um apelo deste tipo de indústria

que busca seduzir o turista pelo artesanato, pelas peculiaridades culturais.

INSVLANA138

49 CASCAES, Franklin. O fantástico na Ilha de Santa Catarina. Fpolis: Ed. UFSC, 1979.
Uma nova edição surgiu em 1992. O museu de antropologia da UFSC possui o acervo
de litogravuras e estátuas em miniaturas de Franklin Cascaes.



Até então a literatura e muito menos a história exploravam o lugar

ocupado pela religiosidade na vida dos descendentes. Os açorianos

aparecem como devotos, como fazedores de promessas. Mas isto

constituí-se em prática aceita pelo catolicismo de origem tridentina. No

entanto, as histórias acerca de práticas de bruxarias dificilmente foram

exploradas na sua plenitude. Franklin Cascaes, artista, traz à tona um

conjunto de práticas culturais dos açorianos e publicita através de textos,

de litogravuras e da escultura49. O imaginário religioso açoriano desponta

com todo vigor. Sua utilização entra num campo de disputas culturais

associado aos novos interesses da indústria cultural que mercantiliza o

universo simbólico, mas contribui para reavivamento de práticas culturais

que se resignificam em campos de lutas.

Duas outras obras problematizam a vida dos descendentes de

açorianos: Célia Maria Silva com o livro “Ganchos/SC: ascensão e

decadência da pequena produção mercantil pesqueira” e Nazareno José

de Campos com “Terras Comunais na Ilha de Santa Catarina”. Ambos

foram publicados pela Fundação Catarinense de Cultura em colaboração

com a Editora da UFSC. O primeiro foi publicado em 1992 e o segundo,

em 1990, e constituíram-se em dissertações de mestrado defendidas junto

ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC. Célia Maria

divide seu texto em quatro capítulos sendo que nos dois primeiros

capítulos sua preocupação volta-se para a relação entre o capital comercial

português e o surgimento da economia litorânea catarinense. A autora

mostra que o surgimento da produção baleira em Santa Catarina não se

constitui em um fato isolado, mas está imbricado a todo um contexto onde
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assume preponderância a necessidade de acumulação primitiva de capital

por parte do Estado português e mais tarde com a independência, o capital

comercial engendra uma classe senhorial, que explora a mão de obra

escrava e na divisão internacional do trabalho, incorpora outros sujeitos ao

processo, onde uns conseguem mobilidade social e outros ficam à

margem, embora sejam engendrados pelo modo de produção vigente.

Entende a autora que:

“Na perspectiva do presente trabalho, no entanto, a
simultaneidade na implementação da primeira fortificação
(Anhatomirim), a instalação de capitais manufatureiros em Piedade –
a primeira e mais importante das armações catarinenses, e o
estabelecimento de casais açorianos e madeirenses, faziam parte de
um conjunto de medidas que, em última instância, objetivavam
alimentar o Estado e a intermediação comercial, a serviço da
acumulação primitiva de capital”50
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51 Concretizava-se, desta maneira, a realização do projeto político para a ocupação do
litoral catarinense, onde se associou o caráter político militar ao caráter sócio-
económico: uma pequena produção mercantil assegurou a posse efetiva da terra,
colocando-se como possibilidade para compor parte da força de trabalho no interior da
manufatura baleeira. Esta, por sua vez, valia-se de um modo de produção escravista e
tinha por finalidade alimentar o Estado e os capitais mercantis portugueses. Assegurada
a posse, a militarização e a produção, estava também garantido o acesso ao Prata”. (Idem
op. cit. p. 39).

52 “Na atividade pesqueira, com efeito, a unidade familiar de produção, além de se envolver
com o processo produtivo propriamente dito, envolvia-se, igualmente, com a confecção
dos instrumentos, onde uma divisão sexual do trabalho torna-se notória. Neste sentido,
salienta-se que competia aos homens extrair do gravatá (arbusto) uma fibra rija e flexível
com a qual fazia cordas para diversos usos, empregando-as no trabalho das embarcações,
redes de pescaria, tecido, velame e sacaria. Da casca de outro arbusto (estopa pão),
confeccionavam estopas que serviam para calafetar as embarcações. Suas canoas eram
confeccionadas pelos artesãos da pequena pesca, a partir da madeira de lei, entre outras.
Às mulheres, atribuíam as atividades domésticas, as tarefas de limpar o algodão e enfiar
nos fusos dos teares rudimentares, tendo o produto um duplo destino: confecção das
redes de pescaria e confecção para uso pessoal – vestuário, toalhas, colchas etc, que



Ao colocar essa questão a autora contrapõem-se a outras visões sobre a

criação da Capitania de Santa Catarina e da vinda dos Açorianos e

madeirenses as quais advogam motivos de ordem político-admnistrativa

onde prevalece a questão de defesa do território. Para a autora não há como

desvincular estes fatos da determinação econômica, onde a perspectiva da

acumulação primitiva de capital estava presente, atendendo aos interesses

do Estado51. Na abordagem de Célia Maria, o Estado não é demiurgo, mas

por representar interesses de classe coloca-se a favor dos detentores do

capital e enceta práticas na esfera de produção, o qual desaloja formas

costumeiras de produção e distribuição da riqueza. O comunitarismo de

antigos pescadores açorianos e madeirenses, onde prevalecia a divisão

sexual do trabalho, é substituído pela divisão do trabalho, onde uns têm

possibilidade de mobilidade social e outros não. No texto, a divisão do

trabalho é uma construção impulsionada pelo interesse numa maior

produção e, portanto, maior lucratividade, no entanto, a divisão sexual é

naturalizada52. Dessa forma, naturalizam-se relações entre homens e

mulheres que são construídas culturalmente e são atravessadas por

relações de poder.

Uma questão importante no texto da autora é mostrar que nem todos os

açorianos e madeirenses ou descendentes eram pescadores ou lavradores,

nem todos ficaram na condição social de empobrecidos, muitos alcançaram

cargos políticos, eram donos de quantidade significativa de escravos, faziam

uso de expedientes que redundavam na exploração de muitos e outros

dedicaram-se ao comércio nas áreas centrais da capital do Estado. Os

pequenos agricultores foram, segundo a autora, o seguimento mais
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prejudicado pelas intervenções do Estado e pelas atividades mercantis

estrangeiras.

Nazareno, através de faustosa documentação, identifica na

experiência de vida dos açorianos e de seus descendentes o uso de terras

comunais. No decorrer do desenvolvimento capitalista, quando a terra no

Brasil passa a ser um bem de capital, através da Lei de Terras de 1850,

essa prática de uso de terras comunais vão gradativamente sendo

solapadas, motivada por interesses de capitalistas que vão adquirindo as

propriedades, transformando em propriedade privada e o Estado,

representante dos interesses burgueses também adota medidas ou práticas

que contribuíram para a destruição deste tipo de experiência de vida e de

produção da existência. O autor percebe permanências desta tradição

cultural, nos dias de hoje quando animais, possivelmente de propriedade

de descendente de açorianos, pastam soltos em terrenos alheios ou à beira

de estradas, quando homens e mulheres fazem “coletas de gravetos e

lenhas em morros e matas, bem como a coleta de frutos, cipós, bambus

para a fabricação de balaios, cestas, taquaras ou galhos de garapuvus para

a confecção de gaiolas, plantas e raízes utilizadas na medicina

doméstica…”53 O autor finaliza registrando que um dos resquícios que

remete para a prática de uso de terras comunais é a farra do boi. A farra

não acontecia em propriedades privadas, mas em áreas públicas, em terras

de uso comum, como áreas de praias, caminhos, logradouros públicos e

urbanos. Com a diminuição destes espaços, os farristas passam a usar as

propriedades privadas e a polícia, na defesa dos interesses dos

proprietários, desencadeia a repressão e a farra do boi passa a ser

considerada como “bastarda”, for a de lei”54.
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Outras obras surgiram na História, na Literatura, na Antropologia e na

Sociologia a partir dos anos 70, mas que surgiram motivadas por outras

injunções em outro contexto. Entra em cena a indústria do turismo. Não

avançarei por esta discussão. Suas condições de emergência requerem

mais pesquisa e mais análise.

À guisa de conclusão percebe-se que o discurso histórico entrecruza-

se com o discurso ficcional tendo em vista que a ficção é também uma

das formas de escavar a realidade. A literatura valendo-se da imaginação

criadora penetrou e articulou diferentes lugares, criou personagens

embora ficcionais que dilataram fronteiras no que se refere a

representação do real: outras temáticas, outras formas de vivenciar a

realidade, relaborando o passado e recusando o Olimpo. A História, por

vezes presa ao cientificismo e filha do seu tempo recusou os sentimentos,

a imaginação, os sujeitos sem projeção e outras temáticas.

A literatura quando vai na História não consegue se desprender das

regras e dos limites que esta impôs à História, soberba na sua soberania

inventada nega a imaginação criadora. Ambas criam estereótipos,

reforçam preconceitos, conduzem vontades e mobilizam homens e

mulheres porque são narrativas que criam/recriam e reforçam valores

culturais “ressinalizando identidades, valores, crenças e demais

elementos que, ao darem forma a uma determinada cultura, funcionam

como um dos elementos de coesão da comunidade que vive esta

cultura”55. 
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RENDIMENTO MÍNIMO GARANTIDO
NA ILHA DE SANTA MARIA

Análise do Projecto Piloto

José Joaquim dos Santos Pereira Cabral

1. Introdução

Este trabalho foi desenvolvido em 1998, no âmbito da disciplina de

Metodologia e Técnicas de Investigação Social, do curso de Sociologia

da Universidade dos Açores e tinha como objectivo o estudo do Projecto

Piloto da aplicação do Rendimento Mínimo Garantido (RMG) na Ilha de

Santa Maria.

Foi efectuado tendo como base os dados do Projecto Piloto do RMG,

disponíveis no Instituto de Acção Social – Serviços de Acção Social de

Santa Maria, com autorização do Conselho de Administração do Instituto

de Acção Social, e com a colaboração dos elementos do IAS - Serviços

de Acção Social de Santa Maria, Dr.ª Aida Tavares e Dr.ª Catarina Silva,

a quem desde já gostaria de agradecer todo o apoio prestado.

Este estudo encontra-se dividido em três pontos essenciais, o primeiro

que procura descrever o que é o RMG, definindo os seus conceitos

Insulana, LV-1999
pp. 145 a 200
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essenciais, explicitar os seus objectivos fundamentais, o modo de

candidatura e obtenção do RMG, o método de cálculo do valor da

prestação e caracterizar a estrutura de apoio à implementação do RMG.

O segundo ponto procura fazer uma breve caracterização da ilha, da

população e sua distribuição, das suas actividades económicas e do seu

mercado de trabalho. O terceiro ponto é dedicado inteiramente à análise

dos dados do Projecto Piloto do RMG, procurando distribuir o número de

requerentes pelas freguesias da ilha, calculando a percentagem em

relação à população de cada uma delas, a distribuição dos requerentes

pelos grupos etá-rios e sexo, a caracterização dos agregados familiares

por freguesia e na globalidade da ilha, procurando identificar o tipo de

famílias envolvidas, o seu rendimento, as suas habilitações, a sua

dimensão, as principais carências económicas, os seus problemas sociais,

profissões e programas de inserção aplicados.

Algumas discrepâncias poderão existir entre os totais dos dados por

mim recolhidos e os dados oficiais do IAS, querendo desde já mencionar

que possivelmente esta situação se deverá ao facto de ter incluído todos

os elementos mencionados nos impressos de requerimento, e de que após

a análise do IAS terem sido excluídos alguns elementos do agregado

familiar por motivos diversos. No entanto, decidi manter os dados por

mim levantados, uma vez que ajudavam a quantificar as dimensões dos

agregados familiares envolvidos.

2. Rendimento Mínimo Garantido (RMG)

Como conceitos essenciais deste estudo, temos o conceito de

rendimento mínimo, que é “um montante indexado ao valor legalmente
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fixado para a pensão social do regime não contributivo de segurança

social e calculado por referência à composição dos agregados

familiares”1. O conceito de prestação de rendimento mínimo, que é

uma “atribuição pecuniária, de carácter temporário, variável em função

do rendimento e da composição dos agregados familiares dos requerentes

e calculada por referência ao valor fixado como rendimento mínimo”2. O

conceito de programa de inserção, é o “conjunto de acções,

estabelecido, no respeito pelos princípios definidos pelos Ministérios da

Solidariedade e Segurança Social e para a Qualificação e o Emprego,

por acordo entre os núcleos executivos das comissões locais de

acompanhamento, (...), e os titulares do direito à prestação de rendimento

mínimo e membros dos respectivos agregados familiares, que visa, de

forma adequada às respectivas situações, criar condições facilitadoras

do acesso à sua autonomia social e económica.”3. O conceito de menor

em situação de autonomia económica, que indica a ”situação de

indivíduo com idade inferior a 18 anos que não esteja na efectiva

dependência económica de outrem a quem incumba, legalmente,

obrigação alimentar, nem se encontre em instituição, oficial ou

particular, ou em situação de colocação familiar.”4. O conceito de

dispensa de disponibilidade activa para a inserção profissional, que é

o “procedimento aplicável a quem tenha uma situação pessoal ou

familiar que implique, transitória ou definitivamente, que o processo de

1 Conforme alínea a), do Art.º 2.º, do Decreto-Lei n.º 196/97, publicado no Diário da
República I Série-A, n.º 175 de 31.7.97

2 Ibidem, alínea b) do mesmo artigo
3 Conforme alínea c), do Art.º 2.º, do Decreto-Lei n.º 196/97, publicado no Diário da

República I Série-A, n.º 175 de 31.7.97
4 Ibidem, alínea d) do mesmo artigo
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inserção social possa concretizar-se sem a inserção profissional.”5. O

conceito de Comissão Local de Acompanhamento (CLA), são

comissões “que de forma descentralizada, congregam os representantes

de organismos públicos dos vários sectores com intervenção nas acções

de inserção social, autarquias locais, instituições particulares de

solidariedade social, associações empresariais e sindicais e ainda de

outras entidades particulares sem fins lucrativos que para tal se

disponibilizem”6.  O conceito de agregado familiar, que para efeitos da

atribuição do rendimento mínimo “para além do requerente da prestação

de rendimento mínimo, integram o agregado familiar, desde que com ele

vivam em economia comum, o conjugue ou pessoa que viva com o titular

em união de facto, há mais de um ano, os parentes menores, os adoptados

plenamente menores, os adoptados restritamente menores, os afins

menores, os tutelados menores, os menores que lhe sejam confiados por

decisão dos tribunais ou dos serviços tutelares de menores, os menores

em vias de adopção, desde que o processo legal tenha sido iniciado (...)

podem ainda ser considerados como fazendo parte do agregado familiar

do titular, (...) desde que estejam na sua exclusiva dependência

económica ou do seu agregado familiar e sejam maiores, os parentes, os

adoptados plenamente, os adoptados restritamente, os afins, os tutelados,

os adoptantes” 7 desde que “sejam estudantes, estejam dispensados da

disponibilidade activa para a inserção profissional, nos termos previstos

no presente diploma, o agregado familiar possua, no seu conjunto,

5 Ibidem, alínea e) do mesmo artigo
6 Introdução do Decreto-Lei n.º 164-A/97, publicado no Diário da República I Série-A,

n.º146 de 27.6.97
7 Art.º 6.º, da Lei n.º 19-A/96, publicada no Diário da República I Série-A, n.º149/96

de 29.6.96
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rendimentos iguais ou superiores ao valor do rendimento mínimo

correspondente.”8

O Rendimento Mínimo Garantido foi instituído pela Lei n.º 19-A/96

de 29 de Junho, aprovada em 30 de Maio de 1996 pela Assembleia da

República, promulgada em 24 de Junho de 1996 pelo Presidente da

República, referenciada em 27 de Junho de 1996 pelo Primeiro-Ministro

e publicada no Diário da República I Série – A, Suplemento do Número

149/96, de 29 de Junho de 1996.

Esta lei previa no seu artigo 20.º, o desenvolvimento de projectos

pilotos experimentais até 1 de Julho de 1997, que permitissem uma

aprendizagem social sobre esta medida, no sentido de criar condições que

proporcionassem o seu desenvolvimento e gestão de uma forma

equilibrada. A regulamentação destes projectos pilotos experimentais foi

efectuada através da Portaria n.º 237-A/96 de 1 Julho, do Ministério da

Solidariedade e Segurança Social, publicada no Diário da República I

Série-B, n.º 150 de 1 de Julho de 1996.

Após a análise pela Comissão Nacional do Rendimento Mínimo dos

projectos pilotos experimentais, a Lei n.º 19-A/96 foi finalmente

regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 196/97 de 31 de Julho, do Ministério

da Solidariedade e Segurança Social, promulgado em 15 de Julho de 1997

pelo Presidente da República, referenciado em 18 de Julho de 1997 pelo

Primeiro-Ministro e publicado no Diário da República I Série-A, n.º 175

de 31 de Julho de 1997.

Esta lei tem como objectivo fundamental a implementação de uma

nova política de combate à pobreza e exclusão social, em que os cidadãos

portugueses passam a ter acesso a uma prestação de regime não

8 Art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 196/97, publicado no Diário da República I Série-A, n.º
175 de 31.7.97
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contributivo, onde adquirem o direito de usufruir de um rendimento

mínimo que lhes permita satisfazer as suas necessidades básicas e que

lhes possibilite viver com um mínimo de dignidade. 

Esta nova dignidade adquirida através da melhoria das condições de

vida, servirá como ponto de partida para a inserção sócio-profissional

destes cidadãos, uma vez que apenas a atribuição de prestações

pecuniárias não resolve os problemas de exclusão social, atenuando

apenas os problemas económicos, podendo por isso, resultar em

deturpações do seu objectivo.

Assim, a lei define como segunda vertente a criação de programas de

inserção social, de modo a que os indivíduos possam ser favorecidos com

uma progressiva integração sócio-profissional, com benefícios não só

para eles, mas também para a sociedade em geral.

Pode-se candidatar ao RMG qualquer indivíduo com idade igual ou

superior a 18 anos, ou com idade inferior, desde que tenha menores na sua

exclusiva dependência económica. A atribuição do RMG será no entanto

condicionada, sendo necessário para o efeito satisfazer cumulativamente

as seguintes condições, possuir residência legal em Portugal, não possuir

rendimentos próprios ou do seu agregado familiar superiores aos

definidos pela lei, ou seja, rendimentos superiores ao rendimento mínimo

calculado para cada agregado familiar, comprometer-se expressamente a

subscrever e cumprir o programa de inserção previsto, nomeadamente a

sua disponibilidade activa para o trabalho, formação e inserção

profissional, a disponibilidade para requerer outras prestações de

segurança social que lhe sejam devidas, bem como o direito de acção para

cobrança de eventuais créditos, e o fornecimento de todos os meios legais

de prova que lhe sejam solicitados no âmbito do processo de apuramento

da sua situação económica.
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O processo de candidatura é efectuado através do preenchimento dos

impressos próprios, e aprovados pela Comissão Nacional do Rendimento

Mínimo, e publicados através da Portaria n.º 781/97, no Diário da

República II Série, n.º 235 de 10.10.97.

O cálculo do valor do RMG para o agregado familiar é efectuado

tendo como base o valor da Pensão Social9. O seu cálculo é então

efectuado, através da soma de uma percentagem deste valor para cada

membro do agregado familiar, sendo esta percentagem de 100% para os

dois primeiros adultos do agregado, de 70% para cada adulto a partir do

terceiro e de 50% para cada menor. 

Utilizando como exemplo uma família alargada, constituída pelo

casal, por um terceiro adulto sob a sua dependência, e 3 filhos, o valor do

RMG calculado seria o do Quadro I.

O rendimento relevante para o RMG do agregado é obtido através da

soma de 80% dos rendimentos de trabalho, após as deduções obrigatórias

9 Até 30 de Novembro de 1997, tinha o valor de 21.000$00, passando a partir desta data
a ser 22.100$00. No entanto, este valor não é fixo sendo actualizado anualmente, reflectindo-
se na altura da sua alteração o seu impacto no valor do RMG do agregado familiar.

Quadro I - Cálculo do valor base para atribuição de RMG

Elemento agregado familiar % Montante $

Requerente 100 % 21.000$00

Cônjuge 100% 21.000$00

Terceiro adulto 70% 14.700$00

Filho menor 50% 10.500$00

Filho menor 50% 10.500$00

Filho menor 50% 10.500$00

Total 88.200$00



(ex:11% para a Segurança Social), com os valores recebidos através de

subsídios de desemprego, doença, pensões, etc., que são contabilizados na

totalidade. No caso dos rendimentos de trabalho se reportarem a empregos

obtidos ao abrigo do programa de inserção, serão apenas contabilizados

50% deles na actualização10 do cálculo da prestação de RMG. Utilizando

o mesmo agregado familiar do exemplo anterior, o Quadro II, faz a

demonstração do cálculo dos rendimentos do agregado familiar em causa.

Para este efeito considerar-se-á que o requerente tem como profissão

produtor agrícola com um rendimento declarado de 55.200$00, o cônjuge

tem a profissão de doméstica e o terceiro adulto é pensionista da

Segurança Social com uma pensão de 18.100$00.

Assim, o valor da prestação de RMG a atribuir a este agregado

familiar seria o da diferença entre o valor do RMG calculado (88.200$00)

e o valor dos seus rendimentos calculados (62.260$00), ou seja, o valor

da prestação de RMG seria de 25.940$00.

Supondo que o requerente tinha um acordo de inserção profissional, e

que ao abrigo dele tinha sido contratado para um trabalho de rendimento

superior ao que possuía, por exemplo, passava a obter um rendimento de

trabalho de 78.900$00, e efectuava a respectiva participação ao Instituto

de Acção Social da sua zona, no prazo estabelecido. Após a recepção
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Quadro II – Apuramento do rendimento do agregado familiar

Rendimento Agreg. Fam. Valor % Valor apurado

Rendimento trabalho 55.200$00 80% 44.160$00

Pensões 18.100$00 100% 18.100$00

Total 62.260$00

10 Neste caso o requerente tem até 10 dias para participar ao Centro de Prestações
Pecuniárias da sua zona a alteração da sua situação sócio-profissional.
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desta participação o IAS recalcularia o valor da prestação tendo em conta

os novos rendimentos de trabalho, podendo o seu cálculo ser verificado

no Quadro III.

O valor da prestação de RMG, actualizado seria de 30.650$00,

denotando uma tendência a premiar o esforço de inserção sócio-

profissional, levado a efeito pelo requerente.

No sentido de acompanhar a implementação deste programa, foi

previsto na lei a criação de comissões específicas, foram definidas as

entidades competentes na atribuição das prestações de RMG e aprovado

um plano de acção para a sua implementação.

A Comissão Nacional do Rendimento Mínimo (CNRM) é nomeada

por despacho do Ministro da Solidariedade e Segurança Social,

integrando representantes dos Ministérios da Educação, da Saúde, para a

Qualificação e o Emprego e da Solidariedade Social, representantes das

autarquias locais, das instituições particulares de solidariedade social e

das confederações sindicais e patronais.

A CNRM tem como atribuições, o acompanhamento e apoio da

acção das entidades responsáveis pela aplicação da Lei n.º 16-A/96, a

avaliação da execução da legislação sobre rendimento mínimo e da

sua eficácia social, a elaboração de relatórios anuais sobre a aplicação

da medida e a formulação de propostas de alteração do quadro legal,

Quadro III – Apuramento do rendimento após inserção profissional

Rendimento Agreg. Fam. Valor % Valor apurado

Rendimento trabalho 78.900$00 50% 39.450$00

Pensões 18.100$00 100% 18.100$00

Total 57.550$00
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com vista ao aperfeiçoamento da lei e da sua adequação à realidade

social.

A Lei n.º 16-A/96 prevê a criação de Comissões Locais de

Acompanhamento, permitindo que, de forma descentralizada,

congreguem os representantes dos organismos públicos dos vários

sectores com intervenção nas acções de inserção social, as autarquias

locais, instituições particulares de solidariedade social, associações

empresariais e sindicais e outras entidades particulares sem fins

lucrativos que para o efeito se disponibilizem.

Estas Comissões permitirão um contacto mais directo e próximo da

realidade social, de cada concelho, permitindo uma análise e

intervenção mais adequada na gestão e criação dos programas de

inserção social.

A CLA é composta por um núcleo executivo, que integra

obrigatoriamente um representante do Centro Regional da Segurança

Social, um representante do Centro de Emprego, um representante

nomeado pelo Director Regional de Educação, um representante do

Serviço de Saúde Pública do Centro de Saúde e um representante de

cada um dos organismos públicos, nos casos em que se verifique que a

sua colaboração é essencial à prossecução das actividades da CLA.

Têm ainda o direito de integrar a CLA um representante de cada

autarquia local, um representante de cada instituição particular de

solidariedade social, um representante de cada associação empresarial,

um representante de cada associação sindical e um representante de

cada entidade sem fins lucrativos legalmente constituídas.

A coordenação da CLA é efectuada pelo representante do Centro

Regional de Segurança Social, salvo se os seus membros entenderem

designar outro coordenador.
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Ao núcleo executivo da CLA compete elaborar os projectos de

planos de acção anuais, designar as entidades responsáveis pela

elaboração dos relatórios sociais e pela negociação, elaboração e

acompanhamento dos programas de inserção, determinar os locais e

horários de atendimento aos interessados em beneficiar da atribuição

da prestação de RMG e proceder à sua divulgação, obter os meios de

prova considerados necessários pela entidade responsável pela

elaboração dos relatórios sociais, acompanhar a elaboração dos

relatórios sociais, e proceder ao seu envio ao CRSS, proceder à

avaliação dos projectos de programas de inserção, promover o

desenvolvimento das acções e a obtenção dos meios necessários à

exequibilidade dos programas de inserção aprovados, subscrever com

os titulares do direito à prestação os acordos de inserção aprovados,

avaliar o cumprimento dos programas de inserção, elaborar os

relatórios que lhe sejam solicitados pela CLA e desenvolver

diligências no sentido de obter a colaboração activa de outras

entidades, públicas ou privadas na prossecução dos fins da CLA.

Ao plenário da CLA compete aprovar o seu regulamento interno,

aprovar os planos de acção anuais, proceder ao levantamento das

necessidades e das disponibilidades existentes para desenvolver os

programas de inserção adequados, desenvolver diligências junto das

entidades públicas e privadas para obter os meios necessários ao

desenvolvimento dos programas de inserção, determinar e promover

modalidades de acções de inserção locais, criar secções sempre que

se justifique, acompanhar a acção das secções, designar as entidades

que para além do CRSS devam ficar responsáveis pela recepção de

requerimentos, avaliar periodicamente o grau de cobertura e

execução dos programas de inserção em curso e respectiva eficácia e
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articular com outras CLA e com a CNRM no âmbito das respectivas

competências.

No caso específico de Santa Maria, a CLA é constituída por

representantes das entidades  seguintes, Instituto de Acção Social,

Direcção Regional do Emprego, Delegação Escolar, Serviço de

Extensão Educativa, Câmara Municipal, Instituto de Gestão de

Regimes, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto, Junta de

Freguesia de Almagreira, Junta de Freguesia de Santa Bárbara, Junta de

Freguesia de Santo Espírito, Junta de Freguesia de São Pedro, Junta de

Freguesia de Vila do Porto, Centro de Saúde e UGT, sendo coordenada

pelo representante do IAS.

Os projectos pilotos tinham como objectivo a preparação da

aplicação do RMG, na sua dupla vertente, de atribuição de uma

prestação pecuniária e do desenvolvimento de programas de inserção e

testar modelos de gestão participada, de base territorial,

fundamentados em parcerias.

Estes projectos vigoravam até ao dia 1 Julho de 1997, e deveriam

ser propostos, subscritos em conjunto por organismos públicos,

autarquias locais e ou entidades particulares sem fins lucrativos, e

posteriormente aprovados pelo Ministério da Solidariedade e

Segurança Social. No caso do Projecto Piloto do RMG para Santa

Maria, o mesmo foi aprovado pelo Despacho n.º 115/MSSS/97 de 29

de Abril de 1997.

Como elemento fundamental para a atribuição do RMG, o relatório

social constitui uma apreciação preliminar do agregado familiar,

resultando dos elementos obtidos pelo técnico de Acção Social, através

das visitas domiciliárias, com o contacto com o requerente e/ou

elementos do seus agregado familiar.
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Dele deverão fazer parte a identidade do titular e das pessoas que

com ele vivam em economia comum e na sua exclusiva dependência

económica, as relações de parentesco entre o titular e os restantes

elementos do agregado familiar mencionado, os rendimentos e a

situação patrimonial do agregado familiar, situações determinantes na

dispensa de disponibilidade activa para a inserção profissional,

identificação dos principais problemas que condicionam a autonomia

social e económica do agregado familiar, identificação das capacidades

e potencialidades reveladas pelos membros do agregado familiar. É

ainda de realçar a importância do parecer do técnico responsável pela

elaboração do relatório social sobre a necessidade de programa de

inserção e projecto de programa de inserção.

3. Caracterização da Ilha de Santa Maria

A Ilha tem apenas um concelho, Vila do Porto, que é composto por

cinco freguesias, Almagreira, Santa Bárbara, Santo Espírito, São Pedro e

Vila do Porto, que é sede do concelho.

Figura 1 – O mapa de divisão administrativa da Ilha de Santa Maria
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A sua população distribui-se pelas freguesias mencionadas, com incidência

particular para a de Vila do Porto, conforme pode ser visto pelo Quadro IV11. 

Entre 1970 e 1991 todas as freguesias viram a sua população diminuir

drasticamente, devido à emigração, com especial destaque para as freguesias

de Santa Bárbara e Santo Espírito. As estimativas demográficas apontam

para um crescimento lento a partir de 1991, com uma TCAM12 aproximada

de 0,36%. No respeitante à distribuição da população por famílias e por

freguesias, o Quadro V, mostra-nos esta distribuição, entre 1981 e 1991. 

Quadro IV

Tabela de Distribuição de Famílias por Freguesias

1970 1981 1991 1997*
Freguesias

Total % Total % Total % Total % 

Almagreira 990 10,14 618 9,51 525 8,87 537 8,87

Santa Bárbara 1380 14,13 621 9,55 512 8,65 523 8,64

Santo Espírito 2075 21,25 1005 15,46 758 12,80 775 12,80

São Pedro 1075 11,01 788 12,12 811 13,69 829 13,70

Vila do Porto 4245 43,47 3468 53,35 3316 55,99 3389 55,99

Total 9765 100 6500 100 5922 100 6053 100

* Valor estimado à taxa de crescimento anual médio de 0,36211%

11 Dados obtidos através dos XI, XII e XIII Recenseamento Geral da População.
12 A Taxa de Crescimento Anual Médio foi calculada tendo por base o XIII

Recenseamento da População e uma estimativa para 1996 da Secretaria Regional de

Estatística e aplicando a fórmula log Pn = n log (1+a), em que Pn = 1996 e P0 = 1991.
P0
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13 De acordo com XIII Recenseamento Geral da População
14 É calculada a partir da fórmula  População 0 – 14 x  100  

15 É calculada a partir da fórmula  População 15 – 64 x  100

16 É calculada a partir da fórmula  População 65+anos x  100

17 É calculado a partir da fórmula  População 65+anos x  100

A distribuição da população por freguesia e por grupos etários em

1991, é a constante do Quadro VI, de acordo com o XIII

Recenseamento Geral da População. Da análise do Quadro VI13

podemos verificar que em 1991 a percentagem de jovens14 do concelho

era de 26,85%, a percentagem de população activa é de 61,97%15, a

percentagem de idosos é de 11,18%16 e o índice de vitalidade é de

41,64%17 .

Quadro V
Tabela de Distribuição

de
Famílias por Freguesias

1981 1991
Freguesias

Total % Total %

Almagreira 191 10,35 156 9,04

Santa Bárbara 200 10,84 169 9,79

Santo Espírito 287 15,56 226 13,09

São Pedro 233 12,63 234 13,56

Vila do Porto 934 50,62 941 54,52

Total 1845 100 1726 100

População total

População total

População total

População 0 – 14



Quadro VI

Distribuição da população por freguesia e grupos etários em 1991

Almagreira S. Bárbara S. Espírito São Pedro V. Porto Total

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

0-4 anos 47 8,95 37 7,23 55 7,26 78 9,62 234 7,06 451 7,62

5-9 anos 61 11,62 35 6,84 83 10,95 77 9,49 304 9,17 560 9,46

10-14 anos 53 10,10 38 7,42 75 9,89 80 9,86 333 10,04 579 9,78

Sub Total 161 30,67 110 21,48 213 28,10 235 28,98 871 26,27 1590 26,85

15-19 anos 33 6,29 38 7,42 50 6,60 71 8,75 278 8,38 470 7,94

20-24 anos 38 7,24 35 6,84 51 6,73 58 7,15 244 7,36 426 7,19

25-29 anos 33 6,29 40 7,81 50 6,60 61 7,52 313 9,44 497 8,39

30-34 anos 53 10,10 34 6,64 80 10,55 65 8,01 277 8,35 509 8,60

35-39 anos 26 4,95 20 3,91 41 5,41 47 5,80 252 7,60 386 6,52

40-44 anos 23 4,38 26 5,08 35 4,62 43 5,30 203 6,12 330 5,57

45-49 anos 17 3,24 22 4,30 24 3,17 22 2,71 156 4,70 241 4,07

50-54 anos 26 4,95 26 5,08 35 4,62 35 4,32 140 4,22 262 4,42

55-59 anos 25 4,76 36 7,03 35 4,62 48 5,92 147 4,43 291 4,91

60-64 anos 17 3,24 33 6,45 38 5,01 41 5,06 129 3,89 258 4,36

Sub Total 291 55,43 310 60,55 439 57,92 491 60,54 2139 64,51 3670 61,97

65-69 anos 26 4,95 33 6,45 38 5,01 24 2,96 118 3,56 239 4,04

70 + anos 47 8,95 59 11,52 68 8,97 61 7,52 188 5,67 423 7,14

Sub Total 73 13,90 92 17,97 106 13,98 85 10,48 306 9,23 662 11,18

Total 525 100 512 100 758 100 811 100 3316 100 5922 100
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Podemos calcular os mesmos índices por freguesia a partir do

Quadro VI, obtendo assim, para Almagreira uma percentagem de

jovens de 30,67%, uma percentagem de população activa de

55,43%, uma percentagem de idosos de 13,90 % e um índice de

vitalidade de 45,34%. Para Santa Bárbara uma percentagem de
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jovens de 21,48%, uma percentagem de população activa de

60,55%, uma percentagem de idosos de 17,97 % e um índice de

vitalidade de 83,64%. Para Santo Espírito uma percentagem de

jovens de 28,10%, uma percentagem de população activa de

57,92%, uma percentagem de idosos de 13,98 % e um índice de

Quadro VII

Distribuição da população por freguesia e grupos etários em 1997

Almagreira S. Bárbara S. Espírito São Pedro V. Porto Total

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

0-4 anos 48 8,94 38 7,27 56 7,23 80 9,65 239 7,05 461 7,62

5-9 anos 62 11,55 36 6,88 85 10,97 79 9,53 311 9,18 573 9,47

10-14 anos 54 10,06 39 7,46 77 9,94 82 9,89 340 10,04 592 9,78

Sub Total 164 30,54 113 21,61 218 28,13 241 29,07 890 26,27 1626 26,87

15-19 anos 34 6,33 39 7,46 51 6,58 73 8,81 284 8,38 481 7,95

20-24 anos 39 7,26 36 6,88 52 6,71 59 7,12 249 7,35 435 7,19

25-29 anos 34 6,33 41 7,84 51 6,58 62 7,48 320 9,45 508 8,39

30-34 anos 54 10,06 35 6,69 82 10,58 66 7,96 283 8,35 520 8,59

35-39 anos 27 5,03 20 3,82 42 5,42 48 5,79 258 7,62 395 6,53

40-44 anos 24 4,47 27 5,16 36 4,65 44 5,31 207 6,11 338 5,58

45-49 anos 17 3,17 22 4,21 25 3,23 22 2,65 159 4,69 245 4,05

50-54 anos 27 5,03 27 5,16 36 4,65 36 4,34 143 4,22 269 4,44

55-59 anos 25 4,66 36 6,88 35 4,52 49 5,91 150 4,43 295 4,87

60-64 anos 17 3,17 34 6,50 39 5,03 42 5,07 132 3,90 264 4,36

Sub Total 298 55,49 317 60,61 449 57,94 501 60,43 2185 64,49 3750 61,96

65-69 anos 27 5,03 33 6,31 39 5,03 25 3,02 121 3,57 245 4,05

70 + anos 48 8,94 60 11,47 69 8,90 62 7,48 192 5,67 431 7,12

Sub Total 75 13,97 93 17,78 108 13,94 87 10,49 313 9,24 676 11,17

Total 537 100 523 100 775 100 829 100 3388 100 6052 100
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vitalidade de 49,77%. Para São Pedro uma percentagem de jovens

de 28,98%, uma percentagem de população activa de 60,54%, uma

percentagem de idosos de 10,48 % e um índice de vitalidade de

36,17%. Para Vila do Porto uma percentagem de jovens de 26,27%,

uma percentagem de população activa de 64,51%, uma percentagem

de idosos de 9,23 % e um índice de vitalidade de 35,13%.

3.1 Breve caracterização das actividades económicas

As principais actividades da população activa estão relacionadas,

essencialmente com o sector terciário comércio e serviços, que atinge,

aproximadamente, cerca de 60% dos seus efectivos. É de salientar, neste

sector, uma forte ligação às actividades relacionadas com a prestação de

serviços no âmbito aeronáutico, nomeadamente a existência do Aeroporto

Internacional e o Centro de Controle de Tráfego Aéreo Oceânico. Este peso

do sector terciário faz-se sentir essencialmente na freguesia de Vila do Porto.

O sector primário - agricultura e pescas – exibe traços de actividade

económica de tipo familiar, sendo mais notório nas freguesias de Santa

Bárbara, Santo Espírito, São Pedro e Almagreira, com dimensões de

exploração pequenas. A actividade piscatória tem menor peso que a agrícola.

O sector secundário – industrial – não é muito significativo,

caracterizado por unidades de pequena dimensão, geralmente do tipo

familiar.

Santa Maria caracteriza-se por um pequeno mercado de trabalho, com

actividades limitadas, de dimensão reduzida, com excepção do sector

público e dos transportes. No entanto o sector de transportes, e

nomeadamente as actividades aeronáuticas e aeroportuárias, tem

significado pouco para a população local em termos de emprego, face a

uma admissão de carácter nacional de pessoal qualificado.



José Joaquim dos Santos Pereira Cabral 163

Tendo isto em conta, o mercado de trabalho oferece poucas

oportunidades de emprego permanente, caracterizando-se muitas vezes

por trabalho precário. Esta situação afecta essencialmente os jovens à

procura do primeiro emprego e a população feminina, originando

algumas dificuldades no âmbito dos programas de inserção profissional

dos indivíduos abrangidos pelo programa do RMG.

4. Análise do Projecto Piloto de RMG

O Projecto Piloto do RMG em Santa Maria, foi autorizado pelo Despacho

n.º 115/MSSS/97, de 29 de Abril, mas só começou a funcionar a partir do dia 11

de Junho de 1997. A recepção dos requerimentos ao RMG foi da respon-

sabilidade do Serviço de Ilha do Centro de Prestações Pecuniárias de Ponta

Delgada, do Instituto de Acção Social e dos terminais de Segurança Social

existentes em todas as freguesias. Deram entrada 168 requerimentos. A análise

dos requerimentos e o respectivo despacho foi da responsabilidade do IAS.

A aplicação do programa do RMG foi divulgada pelos meios de

comunicação social, nomeadamente televisão, rádio, jornais, etc., mas

para além desta divulgação a CLA utilizou as juntas de freguesia e casas

do povo, bem como a rádio local, de modo a que a sua divulgação

atingisse o maior número de residentes na ilha.

Não havendo impedimentos para qualquer cidadão se candidatar ao

RMG, a sua atribuição estaria no entanto condicionada aos valores dos

seus rendimentos e ao resultado da análise e relatório social a serem

efectuados posteriormente pelos técnicos de Acção Social.

Na análise dos pedidos recebidos os técnicos de Acção Social,

procuraram comprovar os rendimentos participados, através da solicitação

de meios de prova, bem como procuravam que as pessoas regularizassem a

sua situação perante a Segurança Social, encaminhando-as quando



INSVLANA164

necessário para que se inscrevessem e solicitassem as  pensões e subsídios

a que tinham direito, bem como se inscrevessem no Centro de Emprego

como demonstração da sua disponibilidade para a inserção profissional.

Nesta fase foram confrontados com algumas dificuldades,

nomeadamente quanto à prova dos rendimentos declarados pelos

requerentes que não se encontravam a descontar para a Segurança Social.

Foram para isso solicitados extractos bancários, informações à Segurança

Social, às Finanças, bem como avaliação dos indícios exteriores de

rendimento, quando eram por demais evidentes, no sentido de garantir a

maior justiça possível na atribuição das prestações de RMG.

Após a análise de todos os elementos, era calculado o rendimento a

atribuir e posteriormente enviado ao CPPPD, no sentido de proceder ao

seu processamento.

Uma das situações mais sentidas no início da fase da generalização,

foi não ter havido um período de reflexão entre o projecto piloto e a

generalização, de modo a que os técnicos da Acção Social se adaptassem

completamente a esta nova forma de apoio social, e permitir uma análise

mais cuidada dos problemas surgidos e a melhor forma de os resolver.

Nesta altura, processa-se a transição de todos os processos do projecto

piloto para a generalização, através de uma reavaliação de todos os

processos, apesar da decisão de atribuição ser agora do CPPPD.

Ao projecto piloto de RMG de Santa Maria candidataram-se 168

agregados familiares das cinco freguesias, sendo atribuídas prestações de

RMG a 125 agregados familiares e recusados por motivos diversos, que

analisaremos adiante, 43 agregados familiares. Estes resultados apontam para

uma percentagem de aprovação das candidaturas ao RMG de 74,4 % e uma

percentagem de indeferimento das candidaturas de 25,6 % (ver Gráfico I).

Os 125 agregados familiares contemplados representam 6,43 % do

número de agregados familiares existentes na ilha (ver Gráfico II) e
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envolvem 475 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, o que

representa cerca de 7,85% da população da ilha(ver Gráfico III)18.

A transição para a generalização introduziu algumas alterações no núme-

ro de agregados familiares já aprovados. Assim, já transitaram para a genera-

lização 84 agregados familiares, envolvendo 332 pessoas (cerca de 69,89%

das pessoas envolvidas), representando cerca de 67,2 % dos processos.

Foram cancelados, por razões diversas, a analisar, 20 processos, envol-

vendo 69 pessoas (cerca de 14,53% das pessoas envolvidas), representando

Gráfico II
O RMG e os agregados familiares

93.57%

6.43%

Total Agre. Fam.
Agregados RMG

Gráfico I
Processos analisados

Deferidos
74.40%

Indeferidos
25.60%

18 Cálculo efectuado utilizando as estimativas da população para 1997
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Gráfico IV
A transição para a Generalização

Processos

67.20%

16.00%

16.80%

Transitaram
Cancelados
Pendentes

16 % do número de processos, e encontram-se pendentes, em apreciação 21

processos, envolvendo 74 pessoas (cerca de 15,58% das pessoas envolvidas)

que representam 16,8% do total de processos aprovados (ver Gráficos IV e V).

As principais causas da rejeição dos processos, encontram-se

assinaladas no Quadro VIII, e, como podemos verificar, estão

essencialmente relacionadas com a apresentação por parte dos

requerentes de rendimentos superiores ao RMG e por não terem facultado

os documentos de prova, solicitados pelo IAS.

Gráfico III
O RMG e a população

92.15%

7.85%
População
População RMG
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A distribuição do número de processos indeferidos por freguesias,

apresenta os valores de 3 para Almagreira, 9 para Santa Bárbara, 2 para

Santo Espírito, 8 para São Pedro e 21 para Vila do Porto.

O cancelamento dos processos ocorridos após a sua atribuição inicial,

ficou a dever-se essencialmente a situações em que o rendimento do

agregado familiar passou a ser igual ou superior ao RMG, à falta de

cumprimento do acordo de inserção e ao aumento de rendimentos devido

à inserção profissional total ou parcial (ver Quadro IX).

A distribuição do número de cancelamentos por freguesia foi de 3

para Almagreira, 5 para Santa Bárbara, 5 para Santo Espírito, 4 para São

Pedro e 4 para Vila do Porto.

Gráfico V
A transição para a Generalização

Pessoas

69.89%

14.53%

15.58%

Transitaram
Cancelados
Pendentes

Quadro VIII

Principais causas para a não atribuição do RMG

Rendimento agregado igual ou superior ao RMG calculado 36

Não facultou meios de prova dos rendimentos apresentados 7
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4.2 Distribuição dos processos deferidos por freguesia

Os agregados familiares que obtiveram indeferimento ao seu pedido

de RMG, por possuírem rendimentos iguais ou superiores aos

rendimentos calculados, não serão incluídos no estudo sobre  o RMG. 

O número de agregados familiares candidatos ao RMG por freguesia,

bem como a sua percentagem em relação ao número de agregados

familiares desta mesma freguesia, poderá ser verificado no Quadro X.

Quadro X

Percentagem de
Agregados por freguesia

agregados com RMG

Freguesias Agregados N.º agregad. %

Almagreira 156 14 8,97

Santa Bárbara 169 26 15,38

Santo Espírito 226 20 8,85

São Pedro 234 31 13,25

Vila do Porto 941 34 3,61

Total 1726 125 7,24

Quadro IX

Principais causas para o Cancelamento do RMG

Não celebração Acordo Inserção 2

Não cumprimento Programa de Inserção 3

Alteração Rendimentos por:

Integração mercado trabalho 1

Alteração agregado familiar 4

Outros 8

Falecimento do titular 1

Mudança de residência 2
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A análise deste quadro, permite-nos verificar que as maiores

percentagens de agregados familiares que beneficiaram da atribuição do

RMG se encontram nas freguesias de Santa Bárbara (13,67%) e São

Pedro (11,77%), representando cerca de 25,44 % do total de agregados

familiares beneficiados. As freguesias de Almagreira (7,97%) e Santo

Espírito (7,86%) têm valores muito próximos e a freguesia com menor

percentagem é a sede de concelho, Vila do Porto (3,21%) .

O maior número e percentagem de agregados familiares que tiveram

acesso ao RMG é proveniente das freguesias, que podemos considerar

rurais, em oposição à sede de concelho, Vila do Porto, indiciando nelas

menores oportunidades de vida e subsistência.

O número de pessoas envolvidas por freguesia no projecto piloto de

RMG, bem como a sua percentagem em relação ao número total de

indivíduos desta mesma freguesia, poderá ser verificado no Quadro XI.

A análise deste quadro indica que a freguesia com maior número de

percentagem de pessoas envolvidas no projecto piloto de RMG é Santa

Quadro XI

Percentagem de
Agregados por freguesia*

pessoas com RMG

Freguesias População N.º pessoas %

Almagreira 537 78 14,54

Santa Bárbara 523 79 15,10

Santo Espírito 775 91 11,75

São Pedro 829 104 12,55

Vila do Porto 3389 123 3,63

Total 6052 475 7,85

* Estimativa calculada a partir do XIII Recenseamento
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Bárbara (15,10%), seguida de Almagreira (14,54%). No caso de

Almagreira é de assinalar o facto de apesar de não ser das freguesias com

maior percentagem de agregados familiares envolvidos, é a segunda com

maior percentagem de pessoas envolvidas, sendo possível deduzir que será

devido essencialmente a agregados familiares numerosos. A freguesia de

Santo Espírito apesar de ter um número médio de agregados familiares

envolvidos é das que apresenta menor número de pessoas envolvidas. A

freguesia de Vila do Porto é também a que apresenta a menor percentagem

de pessoas envolvidas no programa.

A distribuição de pessoas envolvidas no projecto piloto de RMG

por grupos etários e freguesias  é a constante no Quadro XII19. As

percentagens são calculados sobre a relação de pessoas do RMG sobre

o número total de pessoas do grupo etário.

Pela análise deste quadro podemos verificar que todas as freguesias

apresentam uma elevada percentagem de jovens entre os 0 e os 14 anos

no projecto piloto, não como requerentes, mas como parte dos agregados

familiares requerentes. São de salientar as freguesias de Almagreira

(26,14%), de Santa Bárbara (21,25%) e Santo Espírito (20,67%), com

valores superiores a 20% do total de jovens das respectivas freguesias.

É ainda de salientar que todas as freguesias apresentam uma grande

percentagem de indivíduos com idade compreendida entre os 15 e os 19

anos, possivelmente devido ao facto dos indivíduos com idade entre os 16

e 17 anos contarem para o cálculo do RMG.

No respeitante à população activa, a freguesia que apresenta maior

percentagem de pessoas envolvidas no projecto piloto é a de Santa Bárbara

(13,57%), com especial destaque para os grupos etários dos 45-49 anos

19 Dados obtidos por estimativa a partir do XIII Recenseamento Geral da População,
e da análise dos processos de RMG
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(17,79%), dos 25-29 anos (14,68%) e 30-34 anos(14,68%). As restantes

freguesias, com excepção de Vila do Porto, apresentam também valores

elevados, Almagreira (11,77%) com incidência nos grupos etários 25-29 anos

(17,79%) e 35-39 anos (15,05%), São Pedro (11,36%) com grande destaque

Quadro XII

Distribuição da população e Agregados do RMG

por Freguesia e Grupos Etários

Almagreira S. Bárbara S. Espírito São Pedro V. Porto Total

0-4 anos 48 10 20,82 38 3 7,93 56 8 14,23 80 10 12,55 239 15 6,27 461 46 9,98

5-9 anos 62 18 28,88 36 10 27,96 85 15 17,68 79 17 21,60 311 23 7,40 572 83 14,50

10-14 anos 54 15 27,69 39 11 28,33 77 22 28,70 82 12 14,68 340 15 4,41 592 75 12,68

Sub Total 165 43 26,14 112 24 21,35 218 45 20,67 240 39 16,24 890 53 5,95 1625 204 12,55

15-19 anos 34 11 32,62 39 11 28,33 51 9 17,61 73 13 17,92 284 15 5,28 480 59 12,28

20-24 anos 39 2 5,15 36 2 5,59 52 4 7,67 59 4 6,75 249 8 3,21 435 20 4,59

25-29 anos 34 6 17,79 41 6 14,68 51 7 13,70 62 3 4,81 320 11 3,44 508 33 6,50

30-34 anos 54 4 7,39 35 5 14,39 82 4 4,89 66 6 9,03 283 6 2,12 520 25 4,81

35-39 anos 27 4 15,05 20 0 0,00 42 8 19,09 48 12 24,98 258 7 2,72 394 31 7,86

40-44 anos 24 1 4,25 27 4 15,05 36 9 25,16 44 4 9,10 207 7 3,37 337 25 7,41

45-49 anos 17 2 11,51 22 4 17,79 25 0 0,00 22 1 4,45 159 6 3,76 246 13 5,28

50-54 anos 27 3 11,29 27 3 11,29 36 1 2,80 36 4 11,18 143 4 2,80 268 15 5,60

55-59 anos 26 1 3,91 37 4 10,87 36 1 2,80 49 5 10,19 150 1 0,67 297 12 4,04

60-64 anos 17 1 5,76 34 4 11,86 39 1 2,58 42 5 11,93 132 3 2,28 264 14 5,31

Sub Total 297 35 11,77 317 43 13,57 449 44 9,81 502 57 11,36 2186 68 3,11 3750 247 6,59

65-69 anos 27 0 0,00 34 6 17,79 39 0 0,00 25 2 8,15 121 1 0,83 244 9 3,68

70 + anos 48 0 0,00 60 6 9,95 69 2 2,88 62 6 9,63 192 1 0,52 432 15 3,47

Sub Total 75 0 0,00 94 12 12,76 108 2 1,85 87 8 9,21 313 2 0,64 677 24 3,55

Total 537 78 14,54 523 79 15,10 775 91 11,75 829 104 12,55 3389 123 3,63 6052 475 7,85
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ao grupo etário dos 35-39 anos (24,98%). Em contrapartida a freguesia de Vila

do Porto apresenta uma distribuição mais linear entre todos os grupos etários.

Em relação aos idosos as freguesias que apresentam maior

percentagem são as de Santa Bárbara (12,76%) e São Pedro (9,21%).

No total podemos dizer que a maior percentagem de pessoas envolvidas é a

dos jovens (12,55%), seguida da população activa (6,59%) e dos idosos (3,55%).

4.3 Caracterização dos agregados familiares

A caracterização dos agregados familiares, procurará definir a percentagem

do sexo do requerente, os seus grupos de idade, o tipo de agregado, bem como

a sua distribuição por freguesia, a sua dimensão, o nível de habilitações

literárias, as suas profissões, rendimentos, carências e vulnerabilidades.

O sexo dos requerentes de RMG por freguesia, poderá ser visualizado

no Quadro XIII.

A análise deste quadro indica uma maior percentagem de mulheres a

requerer o RMG, podendo indiciar a falta de oportunidades de trabalho

Quadro XIII

Distribuição dos requerentes por sexo

Freguesias Homens % Mulheres % Total %

Almagreira 2 14,29 12 85,71 14 11,20

Santa Bárbara 19 73,08 7 26,92 26 20,80

Santo Espírito 10 50,00 10 50,00 20 16,00

São Pedro 8 25,81 23 74,19 31 24,80

Vila do Porto 8 23,53 26 76,47 34 27,20

Total 47 37,60 78 62,40 125 100,00
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para as mulheres, o papel tradicionalmente atribuído de dona de casa e a

necessidade de complementar o diminuto rendimento familiar. 

No entanto, é de salientar que a freguesia de Santa Bárbara apresenta

a maior percentagem de pessoas do sexo masculino a requerer RMG

(73,08%), seguida de Santo Espírito (50%) podendo indicar uma maior

tradição de preponderância do homem como chefe de família. Nas

restantes todos os valores indiciam uma maior liberalização, com

predominância dos requerentes do sexo feminino sobre os masculinos.

A distribuição dos requerentes ao RMG por grupos de idade e

freguesia é a constante do Quadro XIV. A análise deste quadro mostra-nos

que na totalidade dos pedidos a maior percentagem incide nos grupos

etários dos 35-39 anos (16%), seguido do grupo dos 40-44 anos (14,4%),

do grupo dos 25-29 anos (11,2%) e do grupo dos 50-54 anos (10,4%).

Quadro XIV

Distribuição dos pedidos deferidos por grupos de idade e freguesias

Grupos Almagreira % S. Bárbara % S. Espírito % São Pedro % V. Porto % Total %

15-19 anos 33 6,29 38 7,42 50 6,60 71 8,75 278 8,38 470 7,94

20-24 anos 38 7,24 35 6,84 51 6,73 58 7,15 244 7,36 426 7,19

25-29 anos 33 6,29 40 7,81 50 6,60 61 7,52 313 9,44 497 8,39

30-34 anos 53 10,10 34 6,64 80 10,55 65 8,01 277 8,35 509 8,60

35-39 anos 26 4,95 20 3,91 41 5,41 47 5,80 252 7,60 386 6,52

40-44 anos 23 4,38 26 5,08 35 4,62 43 5,30 203 6,12 330 5,57

45-49 anos 17 3,24 22 4,30 24 3,17 22 2,71 156 4,70 241 4,07

50-54 anos 26 4,95 26 5,08 35 4,62 35 4,32 140 4,22 262 4,42

55-59 anos 25 4,76 36 7,03 35 4,62 48 5,92 147 4,43 291 4,91

60-64 anos 17 3,24 33 6,45 38 5,01 41 5,06 129 3,89 258 4,36

65-69 anos 26 4,95 33 6,45 38 5,01 24 2,96 118 3,56 239 4,04

70 + anos 47 8,95 59 11,52 68 8,97 61 7,52 188 5,67 423 7,14

Total 525 100 512 100 758 100 811 100 3316 100 5922 100
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Por freguesia podemos verificar que em Almagreira os grupos etários

com maior percentagem são os grupos dos 25-29 anos (21,43%), dos 30-

34 anos (21,43%), dos 35-39 anos (14,29%) e dos 50-54 anos (14,29%). 

A freguesia de Santa Bárbara apresenta como grupos etários com maior

percentagem os de 35-39 e 40-44 anos (15,38%), e os de 30-34, 45-49, 50-

54, 65-69 e 70 e + anos (11,54%). A freguesia de Santo Espírito apresenta

maior percentagem nos grupos etários 40-44 e 35-39 anos (30% e 25 %

respectivamente). A freguesia de São Pedro apresenta a maior percentagem

no grupo etário dos 35-39 anos (19,35%) seguido dos grupos etários 20-24,

50-54 e 55-59 anos (12,90%). Finalmente a freguesia de Vila do Porto

apresenta como maior percentagem o grupo etário dos 35-29 anos (20,59%)

seguido do grupo etário dos 40-44 anos (17,65%) e dos 20-24 anos (11,76%).

Como a maior parte da população vive na freguesia de Vila do Porto, pode-

se deduzir para esta freguesia a dificuldade no acesso ao trabalho dos grupos

de idade mais baixa (20-29 anos) e dos grupos de meia idade (40-44 anos).

Quadro XV

Distribuição de tipos de agregados familiares

dos requerentes por freguesia

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto Total
Tipos famílias

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

Nuclear sem filhos 0 0,0 9 34,6 0 0,0 7 22,6 2 5,9 18 14,4

Nuclear com filhos 6 42,9 7 26,9 12 60,0 14 45,2 18 52,9 57 45,6

Monoparental mulher 7 50,0 4 15,4 5 25,0 8 25,8 6 17,6 30 24,0

Monoparental homem 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Família alargada 0 0,0 2 7,7 1 5,0 0 0,0 3 8,8 6 4,8

Isolado mulher 0 0,0 1 3,8 1 5,0 1 3,2 5 14,7 8 6,4

Isolado homem 1 7,1 3 11,5 1 5,0 1 3,2 0 0,0 6 4,8

14 100 26 100 20 100 31 100 34 100 125 100
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A análise deste quadro permite-nos concluir que a maioria dos

agregados familiares candidatos ao RMG eram do tipo nuclear com

filhos (45,6%), seguido do tipo monoparental mulher com filhos (24%)

e do tipo nuclear sem filhos (14,4%).

A análise por freguesia, indica-nos que a freguesia de Almagreira é a que

apresenta maior percentagem de agregados do tipo monoparental mulher

com filhos (50%), embora seja a freguesia de S. Pedro a que apresenta maior

número de agregados (8). As freguesias de S. Bárbara e S. Pedro são as que

apresentam maior número de agregados do tipo nuclear sem filhos, a que não

deve estar alheio o facto de terem o maior número de pedidos em que o

requerente tem idade igual ou superior a 50 anos (ver Quadro XIV). A

freguesia de Vila do Porto é a que apresenta o maior número de agregados dos

tipos família alargada e isolado mulher, enquanto a freguesia de S. Bárbara

é a que apresenta maior número de agregados do tipo isolado homem.

O estado civil dos requerentes ao RMG poderá ser analisado através

do Quadro XVI.

Quadro XVI

Estado civil dos requerentes de RMG por freguesia

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto Total
Estado Civil

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

Solteiro/a 9 64,3 19 73,1 13 65,0 17 54,8 6 17,6 64 51,2

Casado/a 2 14,3 3 11,5 4 20,0 4 12,9 18 52,9 31 24,8

Viúvo/a 2 14,3 1 3,8 3 15,0 7 22,6 7 20,6 20 16,0

Separado/a 0 0,0 2 7,7 0 0,0 3 9,7 0 0,0 5 4,0

Junto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Divorciado/a 1 7,1 1 3,8 0 0,0 0 0,0 3 8,8 5 4,0

14 100 26 100 20 100 31 100 34 100 125 100
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A sua análise indica-nos que a maior percentagem de requerentes ao

RMG são solteiros (51,2%), apesar de terem agregado familiar a seu cargo,

conjugando situações de monoparentalidade, homens e mulheres isolados,

bem como situações de agregados que foram considerados como do tipo

nuclear com e sem filhos, mas que não estavam casados de facto.

Contudo esta distribuição não é linear, uma vez que se verifica mais nas

freguesias de S. Bárbara (19), S. Pedro (17), S. Espírito (13) e Almagreira

(9), enquanto em Vila do Porto predomina o estado civil de casado.

É ainda de salientar a elevada percentagem de pessoas viúvas (16%),

sendo as freguesias de S. Pedro e Vila do Porto as que maior número

apresentam (7).

Vila do Porto é a freguesia que apresenta maior número de candidatos

divorciados (3), enquanto que S. Bárbara e S. Pedro, com 2 e 3

respectivamente,  são as que apresentam maior número de pessoas separadas.

A dimensão dos agregados familiares dos requerentes por freguesia

poderá ser analisada através do Quadro XVII

Podemos verificar pela análise deste quadro que a dimensão dos

agregados familiares varia entre 1 e 10 elementos, sendo os agregados com

dimensão de 2 e 3 pessoas os mais predominantes. Calculando a média20

do número de pessoas por agregado familiar para o concelho dá 3,8.

O Quadro XVIII dá-nos a média da dimensão dos agregados familiares

por freguesia, podendo-se verificar que as freguesias com agregados

familiares de maiores dimensões são as de Almagreira (5,6) e S. Espírito

(4,5), e a que tem agregados familiares mais pequenos é Santa Bárbara (3).

20 Calculada a partir da coluna dos totais e utilizando a fórmula  
∑
10

i=1
n

fi x Fi
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O nível de habilitações literárias dos requerentes por freguesia poderá

ser analisado através do Quadro XIX.

Apesar de um número bastante elevado de requerentes não ter

mencionado as suas habilitações literárias (35%), podemos verificar que

na generalidade o nível de instrução é baixo. A maior percentagem de

requerentes apenas possui o 1.º ciclo completo (30,40%), não significan-

do que possuam a escolaridade mínima obrigatória, pois só até 1967 é que

Quadro XVIII

Média do múmero de pessoas por agregado familiar do RMG

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto

Média 5,6 3,0 4,5 3,4 3,6

Quadro XVII

Dimensão dos agregados familiares

dos requerentes de RMG por freguesias

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto Total
N.º Pessoas

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

1 pessoa 1 7,1 4 15,4 2 10,0 2 6,5 5 14,7 14 11,2

2 pessoas 1 7,1 11 42,3 1 5,0 9 29,0 7 20,6 29 23,2

3 pessoas 3 21,4 2 7,7 5 25,0 9 29,0 6 17,6 25 20,0

4 pessoas 1 7,1 4 15,4 2 10,0 4 12,9 4 11,8 15 12,0

5 pessoas 1 7,1 1 3,8 4 20,0 4 12,9 5 14,7 15 12,0

6 pessoas 0 0,0 2 7,7 2 10,0 1 3,2 5 14,7 10 8,0

7 pessoas 3 21,4 2 7,7 2 10,0 1 3,2 1 2,9 9 7,2

8 pessoas 1 7,1 0 0,0 1 5,0 1 3,2 1 2,9 4 3,2

9 pessoas 2 14,3 0 0,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0 3 2,4

10 pessoas 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,8

14 100 26 100 20 100 31 100 34 100 125 100
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a escolaridade mínima era a 4.ª classe, passando para a 6.ª classe até 1981

e a partir daí até aos nossos dias passou para o 9.º ano de escolaridade.

Pode-se ainda verificar uma elevada percentagem de requerentes sem

escolaridade de qualquer tipo (15,2%) e de requerentes sem o 1.º ciclo

completo (11,2%).

Quanto aos restantes membros dos agregados familiares, apesar de se

manter uma percentagem elevada de omissão das habilitações literárias

(34,6%), mantém-se a percentagem elevada de pessoas com baixa

escolaridade, mas já denota alguma melhoria ao nível do 2.º e 3.º ciclo.

As profissões dos requerentes por freguesia poderão ser analisadas através

do Quadro XX. Aanálise do Quadro XX permite-nos concluir que a maior parte

Quadro XIX

Nível de escolaridade dos requerentes de RMG por freguesia

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto Total Resto agr.
Nivel escolaridade

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

Sem escolaridade 3 21,4 4 15,4 1 5,0 7 22,6 4 11,8 19 15,20 37 10,6

Pré-escolaridade 5 1,43

1º ciclo incompleto 4 28,6 2 7,7 1 5,0 5 16,1 2 5,9 14 11,20 72 20,6

1º ciclo completo 3 21,4 8 30,8 6 30,0 11 35,5 10 29,4 38 30, 40 11,4

2º ciclo incompleto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 6,5 0 0,0 2 1,60 23 6,57

2º ciclo completo 1 7,1 2 7,7 0 0,0 1 3,2 2 5,9 6 4,80 24 6,86

3º ciclo incompleto 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,80 14 4

3º ciclo completo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,9 1 0,80 6 1,71

Secund. Incompleto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 2

Secund. Completo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,29

Não mencionado 2 14,3 10 38,5 12 60,0 5 16,1 15 44,1 44 35,20 121 34,6

14 100 26 100 20 100 31 100 34 100 125 100 350 100
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dos requerentes de RMG exercem uma profissão de baixo ou nenhum

rendimento, sendo a de doméstica a que maior percentagem atinge (36,8%).

Seguem-se a de pensionista da Segurança Social (12,80%), a de empregada

doméstica (12%) e a de desempregado (9,6%). As freguesias que apresentam

maior número de desempregados e pensionistas são as de S. Bárbara e S. Pedro,

Quadro XX

Profissões dos requerentes de RMG por freguesia

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto Total
Profissão

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

Desempregado 1 7,14 6 23,08 1 5,00 3 9,68 1 2,94 12 9,60

Pensionista 1 7,14 7 26,92 2 10,00 5 16,13 1 2,94 16 12,80

Empregada Doméstica 1 7,14 1 3,85 0 0,00 5 16,13 8 23,53 15 12,00

Pensionista invalidez 0 0,00 2 7,69 0 0,00 2 6,45 0 0,00 4 3,20

Doméstica 9 64,29 5 19,23 7 35,00 12 38,71 13 38,24 46 36,80

Produtor/a agrícola 1 7,14 1 3,85 4 20,00 0 0,00 0 0,00 6 4,80

Asfaltador 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,23 0 0,00 1 0,80

Carpinteiro 1 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,80

Servente 0 0,00 2 7,69 1 5,00 0 0,00 1 2,94 4 3,20

Trabalhador rural 0 0,00 2 7,69 0 0,00 0 0,00 1 2,94 3 2,40

Assalariado 0 0,00 0 0,00 1 5,00 0 0,00 0 0,00 1 0,80

Pescador 0 0,00 0 0,00 1 5,00 0 0,00 2 5,88 3 2,40

Trab. independente 0 0,00 0 0,00 1 5,00 0 0,00 0 0,00 1 0,80

Servente limpeza 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,23 0 0,00 1 0,80

Pedreiro 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,88 2 1,60

Guarda 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,94 1 0,80

Sem emprego fixo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,94 1 0,80

Não mencionado 0 0,00 0 0,00 2 10,00 2 6,45 3 8,82 7 5,60

14 100 26 100 20 100 31 100 34 100 125 100
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Vila do Porto e S. Pedro apresentam o maior número de empregadas domésticas

e S. Espírito a que apresenta maior número de produtores agrícolas.

O rendimento declarado pelos requerentes de RMG por freguesia, pode

ser analisado através do Quadro XXI. A análise deste quadro, mostra-nos que

a maior parte dos rendimentos dos requerentes  se situa a níveis muito baixos,

e que cerca de 85,6 % dos agregados familiares concorrentes ao RMG têm um

rendimento igual ou inferior ao salário mínimo nacional e apenas 14,4 % tem

um rendimento superior ao salário mínimo.
O intervalo em que se encontra a maior percentagem de requerentes situa-

se entre os rendimentos de 30000 e 40000 escudos, exclusive (25,6%). No
entanto é significativo o número de requerentes com rendimentos entre os
20000 e os 30000 escudos (18,4%),  entre os 0 e os 10000 escudos (16%) e entre
os 10000 e os 20000 escudos (11,2%). Outro rendimento a salientar é o dos
valores de 50000 a 60000 escudos (12%).

Quadro XXI

Rendimentos dos requerentes de RMG por freguesia

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto Total
Escudos

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

0 - 10000 4 28,57 5 19,23 4 20,00 3 9,68 4 11,76 20 16,00

10000 - 20000 1 7,14 2 7,69 1 5,00 6 19,35 4 11,76 14 11,20

20000 - 30000 2 14,29 3 11,54 2 10,00 7 22,58 9 26,47 23 18,40

30000 - 40000 3 21,43 12 46,15 3 15,00 8 25,81 6 17,65 32 25,60

40000 - 50000 0 0,00 1 3,85 1 5,00 0 0,00 1 2,94 3 2,40

50000 - 60000 2 14,29 1 3,85 4 20,00 3 9,68 5 14,71 15 12,00

60000 - 70000 0 0,00 2 7,69 4 20,00 1 3,23 1 2,94 8 6,40

70000 - 80000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 6,45 2 5,88 4 3,20

80000 - 90000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

+  90000 2 14,29 0 0,00 1 5,00 1 3,23 2 5,88 6 4,80

14 100 26 100 20 100 31 100 34 100 125 100
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O Quadro XXII dá-nos uma ideia dos valores médios dos rendimentos

dos agregados familiares no geral, bem como por freguesia. Assim, o

Quadro XXIII

Carências sócio-económicas dos requerentes de RMG por freguesia

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto Total
Carências

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

+  90000 2 14,29 0 0,00 1 5,00 1 3,23 2 5,88 6 4,80

Habitação 2 7,41 0 0,00 0 0,00 6 66,67 0 0,00 8 19,51

Falta de apoio familiar 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 11,11 0 0,00 1 2,44

Desemprego 3 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 4 9,76

Ruptura familiar 1 3,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 2 4,88

Invalidez 2 7,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,88

Alcoolismo 6 22,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 14,63

Viúvez 1 3,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,44

Desajusto psico-social 3 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 7,32

Emprego precário 2 7,41 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 3 7,32

Agregado numeroso 3 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 7,32

Pensionista 0 0,00 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 1 2,44

Deficientes 1 3,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,44

Tutela de menores 0 0,00 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 1 2,44

Repatriado 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 11,11 0 0,00 1 2,44

Ausência rendimentos 3 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 7,32

Sem escolaridade 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 11,11 0 0,00 1 2,44

27 100 0 0 3 100 9 100 2 100 41 100

Quadro XXII

Média dos rendimentos dos agregado familiar

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto

Média 35000 30000 40500 33387 34840
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Quadro XXIV

Vulnerabilidades dos requerentes de RMG por freguesia

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto Total
Vulnerabilidades

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

Trabalho precário 2 4,3 0 0,0 2 6,9 1 6,7 1 4,00 6 5,0

Falta de trabalho feminino 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 0 0,00 1 0,8

Doença 1 2,1 1 33,3 1 3,4 3 20,0 1 4,00 7 5,9

Sem escolaridade mínima 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,3 0 0,00 2 1,7

Desajustamento psico-social 5 10,6 0 0,0 3 10,3 0 0,0 0 0,00 8 6,7

Absentismo escolar 2 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 2 1,7

Monoparentalidade 2 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 2 1,7

Alcoolismo 8 17,0 0 0,0 7 24,1 0 0,0 1 4,00 16 13,4

Encargos dívida habitação 1 2,1 0 0,0 0 0,0 1 6,7 3 12,0 5 4,2

Habitação degradada 6 12,8 1 33,3 0 0,0 2 13,3 1 4,0 10 8,4

Obras/construção casa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,0 2 1,7

Deficiência 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,0 2 1,7

Auxiliada por familiares 1 2,1 0 0,0 1 3,4 0 0,0 0 0,0 2 1,7

Conflitos com vizinhos 4 8,5 0 0,0 3 10,3 0 0,0 0 0,0 7 5,9

Instabilidade familiar 2 4,3 0 0,0 1 3,4 0 0,0 0 0,0 3 2,5

Ruptura familiar 1 2,1 0 0,0 0 0,0 1 6,7 2 8,0 4 3,4

Insuficiência rendimentos 7 14,9 0 0,0 6 20,7 0 0,0 1 4,0 14 11,8

Ausência de rendimentos 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,8

Desemprego 1 2,1 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 4,0 3 2,5

Maternidade precoce 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,8

Sem casa própria 1 2,1 0 0,0 2 6,9 2 13,3 6 24,0 11 9,2

Isolamento 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,8

Família numerosa 0 0,0 0 0,0 3 10,3 0 0,0 0 0,0 3 2,5

Coabita com familiares 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 2 8,0 3 2,5

Outros familiares a cargo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,0 1 0,8

Viuvez 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,0 1 0,8

Dificuldades aprendizagem 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,0 1 0,8

47 100 3 100 29 100 15 100 25 100 119 100
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rendimento médio geral dos requerentes, ronda os 34840 escudos,

encontrando-se entre o valor do grupo com maior percentagem de

requerentes, ou seja, no grupo dos 30000 aos 40000 escudos. A freguesia

que apresenta a média mais baixa de rendimentos para os seus agregados

familiares é a de S. Bárbara com 30000 escudos, onde 84,96% da sua

população apresentam rendimentos entre os 0 e os 40000 escudos. A

freguesia que apresenta os rendimentos mais elevados é a de S. Espírito

com 40500 escudos, onde 45% do número dos requerentes tem uma

rendimento que varia entre os 40000 e os 70000 escudos. Ao contrário do

que se poderia esperar não é a freguesia sede do concelho, Vila do Porto,

a que apresenta os rendimentos mais elevados.

As principais carências encontradas foram as económicas. No entanto,

como é suposto as pessoas terem acesso ao RMG precisamente devido a

carências desta ordem, procuraremos apenas detectar outras que juntamente

com as económicas afectam a vida dos agregados familiares em estudo.

A análise do Quadro XXIII mostra-nos que a freguesia de Almagreira é

aquela em que foram detectadas mais carências, apesar de ser a que tem

menos pedidos. Estas carências estão ligadas essencialmente ao alcoolismo,

desemprego, desajustamento psicossocial, agregados familiares numerosos e

ausência de rendimentos. A segunda freguesia com mais carências é a de S.

Pedro, com destaque para as relacionadas com a habitação.

Para além das carências económicas e sociais detectadas, foi detectado

pelos técnicos do IAS, determinados problemas que poderiam afectar os

programas de inserção, e por isso são mencionados como vulnerabilidades

do agregado familiar ou de apenas alguns dos seus membros.

A análise do Quadro XXIV permite-nos concluir que a maior das

vulnerabilidades está relacionada com a habitação (23,5%), (encargos de

dívida para habitação, habitação degradada, obras/construção casa e sem
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casa própria), seguida do problema do alcoolismo (13,4%) e da

insuficiência de rendimentos (11,8%).

Permite-nos ainda concluir que a freguesia que apresenta o maior

número de vulnerabilidades dos agregados familiares, face ao número de

requerimentos, é a de Almagreira, sendo a principal vulnerabilidade o

alcoolismo, seguida de insuficiência de rendimentos, habitação

degradada, desajustamento psicossocial e conflitos com a vizinhança. O

alcoolismo e a insuficiência de rendimentos volta a ser as grandes

vulnerabilidades detectadas na freguesia de S. Espírito. Em Vila do Porto

é visível o problema da habitação, nomeadamente encargos de dívida

habitação, obras/construção casa, sem casa própria e a coabitação com

familiares. As freguesias de S. Bárbara e S. Pedro não parecem indicar

grandes vulnerabilidades, apesar delas existirem.

4.3 Impacto do RMG nos rendimentos dos agregados familiares

Neste ponto iremos analisar o impacto do RMG sobre o rendimento

dos agregados familiares por freguesia. 

4.3.1 Freguesia de Almagreira

O Quadro XXV, mostra-nos alguns exemplos do impacto do RMG

sobre o rendimento dos agregados familiares desta freguesia.

A partir dele podemos verificar todas as famílias quer as que não

possuíam rendimento de espécie alguma, quer as que possuíam algum

rendimento, viram a sua situação ser melhorada em proporção com a

dimensão do seu agregado familiar e do seu rendimento. 
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O valor das prestações atribuídas variou entre os 6.060$00 e os

70.340$00, sendo de realçar neste último caso, o facto de ser um agregado

familiar composto por 9 pessoas,  que possuía um rendimento de apenas

34.660$00 e passou a poder contar com um rendimento de 105.000$00. O

valor médio21 das prestações atribuídas para esta freguesia é de 36.583$00.

Comparando as médias dos rendimentos antes e depois do RMG,

podemos verificar que antes, o rendimento médio dos agregados

familiares era de 37.612$00, e depois do RMG passou para 74.195$00,

correspondendo a um aumento percentual médio de 97 %, com um valor

percentual mínimo de 11% e máximo de 273%.

4.3.2 Freguesia de Santa Bárbara

O Quadro XXVI mostra-nos alguns dos valores dos rendimentos dos

agregados familiares da freguesia de Santa Bárbara, por ordem ascendente

do seu rendimento, bem como o valor que passaram a auferir após o RMG.

21 Os valores médios serão sempre calculados, somando todos os valores e dividindo
pelo número de casos

Quadro XXV

Freguesia de Almagreira

Tipo Agregado Rendimento Valor da Rendimento
agregado prestação final do

RMG agregado

Isolado homem 0 21.000,00 21.000,00

Monoparental mulher c/ 2 filhos 0 42.000,00 42.000,00

Monoparental mulher c/ 6 filhos 22.500,00 61.500,00 84.000,00

Nuclear c/ 3 filhos 38.966,00 38.390,00 77.356,00

Nuclear c/ 7 filhos 34.660,00 70.340,00 105.000,00

Nuclear c/ 8 filhos 133.941,00 23.050,00 156.991,00
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A análise do quadro permite-nos concluir, como no caso anterior, a

melhoria da situação dos agregados familiares que não possuíam

rendimentos, bem como da sua distribuição conforme o rendimento e

dimensão do agregado familiar.

O valor das prestações de RMG, oscilou entre o valor mínimo de 7.340$00

e o valor máximo de 71.190$00, e o seu valor médio foi de 23.998$00.

Comparando os valores médios dos rendimentos antes e depois do

RMG, podemos verificar que antes do RMG o valor médio dos

rendimentos era de 28.379$00 e após o RMG passou para 52.377$00, ou

seja, teve um aumento na ordem dos 84,5%, com o valor da variação

percentual mínimo 20,6% e máximo de 418,5%.

4.4.3 Freguesia de Santo Espírito

O Quadro XXVII mostra-nos alguns dos valores dos rendimentos dos

agregados familiares da freguesia de Santo Espírito, bem como o valor

que passaram a auferir após o RMG.

Quadro XXVI

Freguesia de Santa Bárbara

Tipo Agregado Rendimento Valor da Rendimento
agregado prestação final do

RMG agregado

Isolado homem 0 21.000,00 21.000,00

Monoparental mulher c/ 6 filhos 24.000,00 60.000,00 84.000,00

Nuclear sem filhos 34.660,00 7.340,00 42.000,00

Família alargada 34.660,00 28.340,00 63.000,00

Nuclear c/ 4 filhos 17.010,00 71.190,00 88.200,00

Nuclear c/ 5 filhos 63.797,00 43.470,00 107.267,00
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A análise do quadro permite-nos concluir, como nos casos anteriores,

a melhoria da situação dos agregados familiares que não possuíam

rendimentos, bem como da sua distribuição conforme o rendimento e

dimensão do agregado familiar.

O valor das prestações de RMG, oscilou entre o valor mínimo de 1.050$00

e o valor máximo de 79.330$00, sendo o seu valor médio de 32.584$00.

Comparando os valores médios dos rendimentos antes e depois do

RMG, podemos verificar que antes do RMG o valor médio dos

rendimentos era de 39.581$00 e após o RMG passou para 71.644$00, ou

seja, teve um aumento na ordem dos 82,3%, com o valor da variação

percentual mínimo 0,96% e máximo de 542,8%.

4.3.4 Freguesia de São Pedro

O Quadro XXVIII mostra-nos alguns dos valores dos rendimentos dos

agregados familiares da freguesia de São Pedro, bem como o valor que

passaram a auferir após o RMG.

Quadro XXVII

Freguesia de Santo Espírito

Tipo Agregado Rendimento Valor da Rendimento
agregado prestação final do

RMG agregado

Isolado mulher 0 21.000,00 21.000,00

Monoparental mulher c/ 4 filhos 23.456,00 54.740,00 78.196,00

Família alargada 43.450,00 11.720,00 55.170,00

Nuclear c/ 3 filhos 108.958,00 1.050,00 110.008,00

Nuclear c/ 7 filhos 50.462,00 79.330,00 129.792,00
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A análise do quadro permite-nos concluir, como nos casos anteriores,

a melhoria da situação dos agregados familiares que não possuíam

rendimentos, bem como da sua distribuição conforme o rendimento e

dimensão do agregado familiar.

O valor das prestações de RMG, oscilou entre o valor mínimo de 1.050$00

e o valor máximo de 83.000$00, e o seu valor médio foi de 23.225$00.

Comparando os valores médios dos rendimentos antes e depois do

RMG, podemos verificar que antes do RMG o valor médio dos

rendimentos era de 31.986$00 e após o RMG passou para 55.050$00, ou

seja, teve um aumento na ordem dos 72,6%, com o valor da variação

percentual mínimo 1,36% e máximo de 445%.

4.3.5 Freguesia de Vila do Porto

O Quadro XXIX mostra-nos alguns dos valores dos rendimentos dos

agregados familiares da freguesia de Vila do Porto, bem como o valor que

passaram a auferir após o RMG.

Quadro XXVIII

Freguesia de São Pedro

Tipo Agregado Rendimento Valor da Rendimento
agregado prestação final do

RMG agregado

Isolado homem 0 21.000,00 21.000,00

Nuclear c/ 4 filhos 0 73.500,00 73.500,00

Nuclear c/ 3 filhos 15.456,00 64.990,00 80.446,00

Monoparental mulher c/ 2 filhos 29.048,00 18.770,00 47.818,00

Monoparental mulher c/ 3 filhos 30.120,00 22.380,00 52.500,00

Nuclear c/ 5 filhos 96.018,00 17.690,00 113.708,00
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A análise do quadro permite-nos concluir, como nos casos anteriores,

a melhoria da situação dos agregados familiares que não possuíam

rendimentos, bem como da sua distribuição conforme o rendimento e

dimensão do agregado familiar.

O valor das prestações de RMG, oscilou entre o valor mínimo de 2.490$00

e o valor máximo de 68.000$00, e o seu valor médio foi de 24.119$00.

Comparando os valores médios dos rendimentos antes e depois do

RMG, podemos verificar que antes do RMG o valor médio dos

rendimentos era de 35.138$00 e após o RMG passou para 58.413$00, ou

seja, teve um aumento na ordem dos 68,6%, com o valor da variação

percentual mínimo 3% e máximo de 340%.

4.3.6 Concelho de Vila do Porto

Em termos gerais do concelho, a média de rendimentos dos

requerentes antes do RMG era de 33.939$00, e após a aplicação do RMG

Quadro XXIX

Freguesia de Vila do Porto

Tipo Agregado Rendimento Valor da Rendimento
agregado prestação final do

RMG agregado

Isolado mulher 0 21.000,00 21.000,00

Nuclear c/ 4 filhos 20.000,00 68.000,00 88.000,00

Monoparental mulher c/ 4 filhos 25.096,00 40.930,00 66.026,00

Família alargada 50.236,00 22.820,00 73.056,00

Nuclear c/ 6 filhos 56.919,00 59.470,00 116.389,00

Nuclear c/ 5 filhos 59.897,00 48.640,00 108.537,00

Nuclear c/ 4 filhos 101.205,00 3.040,00 104.245,00
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passaram para 60.208$00, ou seja, com um aumento da ordem dos 78,4%,

com uma prestação média na ordem dos 26.623$00. O valor mínimo

atribuído foi de 1.050$00 e o máximo foi de 83.000$00. 

As freguesias de Almagreira e Santo Espírito é que viram o seu

rendimento médio subir mais, muito possivelmente devido à dimensão

elevada dos agregados familiares.

A freguesia que ficou com o rendimento médio mais baixo foi a de

Santa Bárbara, enquanto que as freguesias de Vila do Porto e S. Pedro

ficaram com valores intermédios (ver Quadro XXX).

4.4 O programa de inserção

Os programas de inserção têm como objectivo a inserção sócio-

profissional das pessoas, procurando evitar  que mantenham uma

situação de exclusão ou quase-exclusão, proporcionando-lhe os

meios necessários para manter o nível de auto-satisfação e auto-

estima que lhes permita sentir que se encontram inseridos na

sociedade do local onde fisicamente residem, tanto a nível de

educação como de saúde, rendimentos profissionais, etc..

Dos 125 processos aprovados para obtenção de RMG, estão

envolvidas 475 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Destas

Quadro XXX

Médias dos rendimentos antes e depois do RMG e das prestações

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto

Rend. antes RMG 37.612,00 28.379,00 39.582,00 31.986,00 35.138,00

Valor prestação 36.583,00 23.998,00 32.584,00 23.225,00 24.119,00

Rend. Depois RMG 74.195,00 52.377,00 71.644,00 55.050,00 58.413,0
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475 pessoas, 359 foram incluídas em programas de inserção social de

diversa ordem, enquanto 80 não foram incluídas e 36 não têm

mencionados nos seus processos a razão da sua situação perante os

programas de inserção. Em alguns destes casos, por não ser possível

enviar ambos os conjugues em simultâneo para os programas de

Quadro XXXI

Objectivos dos programas de inserção por freguesia

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto Total
Objectivos

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

Escolaridade obrigatória e saúde 38 53,5 24 49,0 38 48,7 35 47,9 40 48,2 175 49,4

Escolaridade 6 8,5 2 4,1 6 7,7 2 2,7 5 6,0 21 5,9

Saúde 17 23,9 8 16,3 13 16,7 12 16,4 19 22,9 69 19,5

Inserção profissional 3 4,2 4 8,2 3 3,8 8 11,0 7 8,4 25 7,1

Acompanhamento educação menores 3 4,2 2 4,1 10 12,8 7 9,6 3 3,6 25 7,1

Regularização S. Social e escolaridade 2 2,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 2 0,6

Regularização S. Social e saúde 1 1,4 0 0,0 1 1,3 0 0,0 0,0 2 0,6

Escolaridade e inserção profissional 1 1,4 0 0,0 1 1,3 0 0,0 1 1,2 3 0,8

Frequentar curso gestão doméstica 0 0,0 5 10,2 0 0,0 4 5,5 1 1,2 10 2,8

Apoio domiciliário e acomp. médico 0 0,0 1 2,0 0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,3

Regularização S. Social e curso gest. D. 0 0,0 2 4,1 0 0,0 0 0,0 0,0 2 0,6

Regularização S. Social e inserção pro. 0 0,0 1 2,0 1 1,3 0 0,0 1 1,2 3 0,8

Regularização na S. Social 0 0,0 0 0,0 2 2,6 0 0,0 2 2,4 4 1,1

Saúde e inserção profissional 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0 0,0 1 0,3

Saúde, inser. Prof. e regul. S. social 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0 0,0 1 0,3

Organização contabilidade profissional 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0 3 3,6 4 1,1

Escolaridade, acompanhamento Menores 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0,0 1 0,3

Freq. Curso g. Dom. e acomp. Menores 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,7 0,0 2 0,6

Formação profissional 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4 1 1,2 2 0,6

Regul. S. Social e acomp. Menores 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0,0 1 0,3

71 100 49 100 78 100 73 100 83 100 354 100
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inserção, foi apenas acordado ser um deles a participar num dos

programas, bem como a isenção por motivos de saúde ou idade.

O Quadro XXXI, dá-nos a distribuição dos objectivos dos programas de

inserção pelas diversas freguesias. Em qualquer uma das freguesias é possível

verificar que a maior preocupação dos programas de inserção em indivíduos

com menos de 15 anos é a do cumprimento da escolaridade obrigatória e da

prevenção primária, vacinação e consultas de rotina. Para os restantes

indivíduos é a saúde, com preocupações de cumprimento de consultas de

rotina e tratamentos médicos, a inserção profissional, difícil para as mulheres,

o acompanhamento de menores na educação e saúde a complementar os

programas anteriores e de garantir a escolaridade obrigatória para os adultos,

uma vez que só através da educação se conseguem melhores níveis de

habilitações, necessárias ao actual mercado de trabalho.

Embora os programas de inserção façam parte da lei do RMG, em

determinados casos eles não são aplicados por motivos racionais, humanos e

sociais. O Quadro XXXII dá-nos uma visualização dos casos de isenção dos

programas de inserção e as principais causas para que tal não aconteça.

Quadro XXXII

Razões para a isenção do programa de inserção

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto Total
Razões

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

Saúde 1 100,0 6 26,1 2 100,0 9 37,5 1 11,1 19 32,2

Idade (mais 65 anos) 0 0,0 1 4,3 0 0,0 3 20,0 1 11,1 5 8,5

Saúde e idade 0 0,0 14 60,9 0 0,0 5 33,3 4 44,4 23 39,0

Acomp./apoio familiares 0 0,0 1 4,3 0 0,0 2 13,3 3 33,3 6 10,2

Inserido profissionalmente 0 0,0 1 4,3 0 0,0 2 13,3 0 0,0 3 5,1

Excluido do programa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 20,0 0 0,0 3 5,1

1 100 23 100 2 100 24 100 9 100 59 100
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A partir da análise do Quadro XXXII, podemos concluir que as principais

razões de isenção dos programas de inserção estão relacionadas com a

conjugação da saúde e idade, seguido de problemas unicamente relacionados

com a saúde e de problemas com o acompanhamento e apoio a familiares.

Os programas de inserção implementados, de acordo com os

objectivos definidos e já analisados, tiveram principalmente como

finalidade a criação de condições para que uma parte dos elementos dos

agregados familiares concluíssem a escolaridade obrigatória e

cumprissem um plano de prevenção primária. O Quadro XXXIII dá-nos

uma visão da distribuição de programas de inserção pelas diversas

freguesias.

A análise do Quadro XXXIII indica-nos claramente que as maiores

preocupações se concentraram na saúde primária (programas de

vacinação, consultas, etc.) (47,7 %), e na educação ( escolaridade

obrigatória) (31,8%), sendo esta situação compreensível uma vez que

cerca de 42,9% dos elementos envolvidos têm menos de 15 anos.

Não há grande discrepância entre as várias freguesias uma vez que é

evidente a preocupação com estas áreas da vida social das pessoas.

Em termos de grupos etários é notório que o grande investimento social

efectuado é nas pessoas com menos de 15 anos (56,27%), não só

demonstrando uma procura de solução imediata mas com futuro,

preparando-as para mais tarde terem condições de exercerem os seus direitos

de cidadania na sociedade. A segunda grande preocupação está no grupo de

idades que compõem a população activa, procurando a melhoria das suas

condições de acesso ao mercado de trabalho, quer em termos de saúde, quer

em termos de habilitações. O Quadro XXXIV é demonstrativo desta análise. 
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5. Conclusões

A situação de desigualdade não é culpa específica de ninguém, é um

facto que faz parte do modelo de economia ocidental, no qual nem todos

Quadro XXXIII

Acções de inserção implementadas

Almagreira S. Bárbara S.Espírito S.Pedro Vila Porto Total
Acções

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º %

Educação - A1 38 27,5 23 33,8 39 34,2 34 31,2 40 33,9 174 31,8

Educação - A2 8 5,8 2 2,9 3 2,6 2 1,8 6 5,1 21 3,8

Educação - A3 0 0,0 1 1,5 1 0,9 2 1,8 0 0,0 4 0,7

Formação Profissional - B1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,9 0 0,0 1 0,2

Formação Profissional - B2 0 0,0 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 1 0,2

Formação Profissional - B3 0 0,0 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 1 0,2

Formação Profissional - B5 0 0,0 0 0,0 3 2,6 0 0,0 1 0,8 4 0,7

Emprego - C2 3 2,2 5 7,4 7 6,1 9 8,3 9 7,6 33 6,0

Emprego - C3 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2

Saúde - D1 79 57,2 28 41,2 50 43,9 45 41,3 59 50,0 261 47,7

Saúde - D2 4 2,9 5 7,4 3 2,6 5 4,6 0 0,0 17 3,1

Saúde - D3A 3 2,2 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 4 0,7

Acção Social - E1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,9 0 0,0 1 0,2

Acção Social - E5 0 0,0 1 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2

Acção Social - E9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,9 0 0,0 1 0,2

Acção Social - E10 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 5,5 0 0,0 6 1,1

Diversos - G1 2 1,4 3 4,4 5 4,4 2 1,8 3 2,5 15 2,7

Diversos - G2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,9 0 0,0 1 0,2

138 100 68 100 114 100 109 100 118 100 547 100
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têm as mesmas oportunidades, e por isso vão sendo relegados aos poucos

para um plano social mais distante das preocupações diárias dos cidadãos

comuns, sem grandes hipóteses de tornear esta situação. A agravar este

processo de exclusão social alia-se o facto de normalmente terem baixos

níveis de educação, onde muitos deles nem o primeiro ciclo de

escolaridade cumpriram. 

Quadro XXXIV

Distribuição por grupos etários e freguesias dos programas de inserção

Almagreira S. Bárbara S. Espírito São Pedro V. Porto Total

0-4 anos 10 14,08 3 6,12 8 10,26 10 12,82 14 16,87 45 12,53

5-9 anos 18 25,35 10 20,41 15 19,23 17 21,79 22 26,51 82 22,84

10-14 anos 15 21,13 11 22,45 22 28,21 12 15,38 15 18,07 75 20,89

Sub Total 43 60,56 24 48,98 45 57,69 39 50,00 51 61,45 202 56,27

15-19 anos 11 15,49 9 18,37 5 6,41 12 15,38 13 15,66 50 13,93

20-24 anos 0 0,00 0 0,00 2 2,56 4 5,13 4 4,82 10 2,79

25-29 anos 4 5,63 2 4,08 5 6,41 2 2,56 6 7,23 19 5,29

30-34 anos 3 4,23 4 8,16 3 3,85 5 6,41 2 2,41 17 4,74

35-39 anos 4 5,63 4 8,16 8 10,26 8 10,26 1 1,20 25 6,96

40-44 anos 1 1,41 3 6,12 7 8,97 3 3,85 3 3,61 17 4,74

45-49 anos 2 2,82 1 2,04 0 0,00 0 0,00 2 2,41 5 1,39

50-54 anos 1 1,41 1 2,04 1 1,28 1 1,28 0 0,00 4 1,11

55-59 anos 1 1,41 0 0,00 1 1,28 3 3,85 1 1,20 6 1,67

60-64 anos 1 1,41 0 0,00 0 0,00 1 1,28 0 0,00 2 0,56

Sub Total 28 39,44 24 48,98 32 41,03 39 50,00 32 38,55 155 43,18

65-69 anos 0 0,00 1 2,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28

70 + anos 0 0,00 0 0,00 1 1,28 0 0,00 0 0,00 1 0,28

Sub Total 0 0,00 1 2,04 1 1,28 0 0,00 0 0,00 2 0,56

Total 71 100 49 100 78 100 78 100 83 100 359 100
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As alterações introduzidas nas últimas décadas nas sociedades

industrializadas, criou novos hábitos de consumo, responsáveis por um

aumento significativo do peso do sector terciário (comércio e serviços)

sobre os restantes sectores da economia. Este sector responsável por uma

grande percentagem do actual mercado de trabalho, exige cada vez mais

qualificações e habilitações aos indivíduos por ele empregados,

eliminando por natureza a oferta de trabalho razoavelmente remunerado

aos indivíduos de baixos níveis de habitação, criando situações de

pobreza, por vezes difíceis de conter.

A principal conclusão a tirar deste estudo sobre o RMG é a sua grande

utilidade social, servindo para envolver, quer os requerentes e seus agregados

familiares, quer as várias entidades existentes nos locais onde residem, na

procura de soluções de enquadramento social dos mais desfavorecidos,

proporcionando-lhes quer os meios financeiros necessários a viverem com um

mínimo de dignidade quer os meios de apoio necessários à sua integração

activa e participativa na sociedade em que se encontram inseridos.

A segunda conclusão que se pode tirar, é a de que para uma dimensão

populacional pequena existe ainda um número significativo de pessoas

com carências económicas. A análise dos dados aponta para um total de

125 requerentes com RMG, representando cerca de 6,3% dos agregados

familiares existentes na ilha, correspondendo a cerca de 475 pessoas, ou

seja, 7,85% da população total da ilha. 

Neste caso específico, o RMG veio proporcionar rendimentos essenciais

a um número significativo de famílias carenciadas, não só melhorando os

rendimentos de algumas delas, mas inclusivamente em alguns casos dotando

o agregado familiar de rendimentos que até à data eram inexistentes.

A terceira conclusão que se pode tirar, é a de que foi atribuída a

prestação de RMG a todos os requerentes com carências económicas,
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sendo apenas indeferidos os casos de requerentes cujos agregados

familiares possuíam um rendimento superior ao calculado e os casos dos

requerentes que não apresentaram os documentos comprovativos de

rendimentos conforme solicitado e definido pela lei.

Não sendo só um programa de atribuição de prestações pecuniárias, a

quarta conclusão que se pode tirar, relaciona-se com o facto de que os

processos cancelados terem a ver com o não cumprimento dos programas

de inserção, ou da celebração dos mesmos, bem como da alteração das

condicionantes ao cálculo do RMG a atribuir, ou seja, alteração de

rendimentos do agregado, ou da sua composição.

A quinta conclusão está relacionada com o facto da maior parte

dos requerentes serem originários das freguesias, que podemos

considerar rurais, em oposição à sede do concelho, Vila do Porto, o

que pode indiciar o facto de nelas haver menos oportunidades de vida

e subsistência.

A sexta conclusão a tirar tem a ver com o facto do maior número de

pessoas envolvidas no projecto piloto de RMG serem jovens entre os 0 e

os 14 anos, correspondendo a cerca de 12,6% da população total da ilha,

seguidas da população activa com cerca de 6,6% da população e da

população idosa com 3,6% da população.

A sétima conclusão tem a ver com o facto de serem as mulheres as que

em maior percentagem requereram o RMG, e que a maior percentagem

de requerentes se situa no grupo etário dos 35 aos 39 anos de idade. Pode

ainda ser incluído nesta conclusão o facto de que a maioria dos agregados

familiares requerentes ao RMG são do tipo nuclear com filhos,

monoparental mulheres com filhos e nuclear sem filhos e que a maior

percentagem de requerentes possuíam o estado civil solteiro, e que a

dimensão do agregado familiar predominante é a de 2 a 3 pessoas.
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A oitava conclusão que se pode tirar, tem a ver com o facto da maior

percentagem dos rendimentos dos agregados familiares serem inferiores

ao rendimento mínimo nacional, sendo o rendimento médio dos

requerentes do RMG calculado para o concelho de 34.840$00.

A nona conclusão está relacionada com as carências detectadas, onde

se pode verificar que a freguesia de Almagreira é aquela em que foram

detectadas mais carências, apesar de ser a que tem menos pedidos,

estando estas carências ligadas essencialmente a alcoolismo, desemprego,

desajustamento psico-social, agregados familiares numerosos e ausência

de rendimentos. 

A décima conclusão está relacionada com as vulnerabilidades

detectadas, sendo a maior delas a relacionada com a habitação (23,5%),

(encargos dívida para habitação, habitação degradada, obras/construção

casa e sem casa própria), seguida do problema do alcoolismo (13,4%) e

da insuficiência de rendimentos (11,8%).

A décima primeira conclusão está relacionada com a variação dos

rendimentos dos agregados familiares antes e depois da atribuição do

RMG. Assim, em termos gerais no concelho, a média de rendimentos dos

requerentes antes do RMG era de 33.939$00, e após a aplicação do RMG

passou para 60.208$00, ou seja, um aumento da ordem dos 78,4%, com

uma prestação média na ordem dos 26.623$00. O valor mínimo atribuído

foi de 1.050$00 e o máximo foi de 83.000$00. 

Finalmente a última conclusão que se pode tirar tem a ver com os

programas de inserção, em que se pode claramente verificar que as

maiores preocupações se concentraram na saúde primária (programas de

vacinação, consultas, etc.) (47,7 %), e na educação ( escolaridade

obrigatória) (31,8%), sendo esta situação compreensível uma vez que

cerca de 42,9% dos elementos envolvidos têm menos de 15 anos. Não há
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grande discrepância entre as freguesias uma vez que é evidente a

preocupação com estas áreas da vida social das pessoas. Em termos de

grupos etários é notório que o grande investimento social efectuado é nas

pessoas com menos de 15 anos (56,27%), não só demonstrando uma

procura de solução imediata mas também uma preocupação com o futuro,

preparando-as para mais tarde terem condições de exercerem os seus

direitos na sociedade. A segunda grande preocupação está no grupo de

idades que compõem a população activa, procurando a melhoria das suas

condições de acesso ao mercado de trabalho, quer em termos de saúde,

quer em termos de habilitações. 

Espero com este trabalho contribuir de alguma forma para a análise da

problemática em questão, reconhecendo, contudo, a minha falta de

experiência na área de análise social, esperando que a aprendizagem

decorrente deste estudo me possibilite no futuro melhorar a minha

capacidade de análise, e por conseguinte melhorar o meu contributo para

a análise e compreensão dos problemas sociais envolvidos.
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O CONTRIBUTO DA DEMOGRAFIA HISTÓRICA

PARA OS ESTUDOS EM ANTROPOLOGIA GENÉTICA

Apresentação do Projecto de Investigação
“Demografia Histórica e Dinâmica Bio-Cultural

da Ilha das Flores”

Professora Doutora Manuela Lima*

Os Dados da Demografia Histórica e a Antropologia Genética

Sensivelmente desde o final dos anos 20 que os méritos da aplicação dos

dados demográficos nos estudos de Antropologia Genética têm sido

reconhecidos.  Trabalhos clássicos que canalizaram esforços iniciais neste

sentido foram, por exemplo, os de Haldane (1927) e de Fisher (1930).  Mais

tarde, Lasker (1954) e Spuhler (1959), entre outros, reforçaram o potencial

dos dados demográficos, demonstrando claramente a sua importância.  No

entanto, a “Antropologia Demográfica” não se desenvolveu realmente

senão a partir dos anos 70, com a consciencialização, por parte dos

antropólogos, de que as variáveis demográficas eram vitais para a

compreensão da estrutura genética das populações (Mielke & Swedlund,

Insulana, LV-1999
pp. 201 a 210

* Comunicação preparada para o colóquio realizado na Ilha das Flores, a 3 de Setembro de

1999, no âmbito do Projecto "Aspectos da História e da Biodemografia da Ilha das Flores".



1993).  Com efeito, quando se tentou testar, nas populações humanas, os

sofisticados modelos teóricos desenvolvidos na área de Genética

Populacional, foi rapidamente reconhecido que os grupos humanos mais

frequentemente estudados pelos antropólogos não dispunham de um registo

histórico, a partir do qual as mudanças entre gerações pudessem ser

avaliadas (Mielke & Swedlund, 1993).  Tal realçou a importância de

integrar os dados históricos nos estudos de Genética Populacional,

procurando populações onde fosse possível interpretar a estrutura genética

com base na estrutura demográfica e histórica.

Apesar do seu inegável valor, os dados demográficos encerram

algumas limitações, quando se pretende aplicá-los a estudos de

Antropologia Genética.  A primeira dessas limitações parece, de facto,

intransponível:  os dados de Demografia Histórica não fornecem

informação alguma acerca dos próprios genes.  Esta ideia de que não é

possível realizar “Genética sem genes” tem sido o verdadeiro impedimento

à progressão da interface Antropologia Genética/Demografia Histórica.

Uma segunda limitação refere-se ao facto dos dados constantes dos

registos não terem sido anotados de modo a servir objectivos relacionados

com a Biologia ou com a Medicina.  Pelo contrário, razões políticas e

eclesiásticas estão na base da feitura dos registos.  Apesar de existirem

algumas vantagens decorrentes deste facto (van der Walle, 1976), ele é

frequentemente visto apenas como uma limitação.  Finalmente, a ausência

de controlos experimentais pode igualmente ser considerada como uma

limitação importante dos dados demográficos. 

Como foi já referido, quando os interesses de investigação visam

examinar as modificações temporais na estrutura das populações
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humanas, torna-se naturalmente obrigatório recorrer às fontes históricas.

Uma questão imediata é a de saber quais as fontes de dados mais

adequadas aos estudos em Antropologia Genética. As fontes são

extremamente variadas (ver a relação das diferentes fontes apresentadas

em 1993, por Mielke & Swedlund), estando a escolha limitada quer por

condicionantes humanas, quer financeiras (sendo, geralmente impossível

explorar, para uma dada população, todas as fontes existentes).  Em

termos gerais poderemos dizer que é necessário, antes de seleccionar uma

dada fonte, determinar se o esforço implícito na consulta dessa fonte é

proporcional à qualidade da informação que irá ser obtida, tendo em

conta as hipóteses específicas que se pretende testar.

As fontes mais utilizadas, desde o trabalho de Fleury & Henry, em

1958, serão, sem dúvida, os registos paroquiais e civis.  Razões para a sua

utilização sistemática incluem o facto dos mesmos fornecerem

informação demográfica contínua acerca dos indivíduos, de poderem ser

ligados de modo a providenciar a reconstituição de famílias, e de estudos

compreensivos acerca de populações inteiras poderem ser elaborados

(por exemplo, referentes à incidência de epidemias).  Apesar destas

vantagens, os registos (concretamente os registos paroquiais), apresentam

vários problemas:

• O seu conteúdo varia grandemente com o tempo;

• O rigor das anotações está condicionado pela meticulosidade dos

autores;

• Contêm frequentemente falhas temporais e espaciais,

impossibilitando, no primeiro caso, que estudos longitudinais possam

ser efectuados para uma dada população, e, no segundo, que estudos

comparativos, entre diferentes populações, possam ser empreendidos.
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As Bases de Dados Populacionais

O cenário ideal de utilização dos dados de Demografia Histórica, ou

seja, o potencial dos dados demográficos levado ao seu limite concretiza-

se na construção de uma base de dados populacional.  Por base de dados

populacional, ou ficheiro de população, entende-se um banco de dados

informatizados, contendo dados nominativos relativos a uma dada

população (Bouchard, 1993).  Os dados utilizados são obtidos

basicamente a partir de registos de nascimento, casamento e óbito.  Com

base nos eventos relativos a todos os indivíduos de uma população torna-

se possível estabelecer uma rede de relações entre os mesmos, ou seja,

torna-se possível construir genealogias ascendentes e descendentes.

Assim, uma base de dados possibilita a análise, no seu conjunto, de

diversas gerações dentro de uma população.  Para além disso torna-se

possível, mesmo para um número elevado de indivíduos, analisar, no

tempo e no espaço, um considerável número de variáveis (tais como a

nupcialidade e a mortalidade).

O Projecto “Demografia Histórica e Dinâmica Bio-Cultural da

Ilha das Flores”

As populações-alvo deste tipo de estudo são frequentemente populações

de efectivo reduzido, originadas a partir de um número restrito de

fundadores, e caracterizadas por forte isolamento.  A população da ilha das

Flores reúne, na íntegra, todas estas condições.  No entanto, e apesar das suas

características particulares, esta ilha continua a ser relativamente

desconhecida, uma vez que poucos estudiosos (ver, por exemplo Matos,

1998 e Riley, 1994) se têm dedicado à recolha e análise de dados que

permitam caracterizar e compreender a origem e dinâmica da sua população.

Excepção merecedora de todo o destaque tem sido o notável trabalho de
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Francisco Gomes, investigador que desde 1984 tem compilado um enorme

volume de dados e construído descrições minuciosas acerca de muitos

aspectos da história desta ilha (Gomes, 1984; 1988; 1988b; 1997; 1998).  No

entanto, permanecia por empreender uma análise interpretativa da estrutura

biodemográfica da população das Flores, sob o ponto de vista temporal e

espacial.  Contudo, este tipo de análise dependia da existência de uma base

de dados populacional.  Foi pois com o objectivo de construir uma Base de

Dados Populacional para a ilha das Flores que foi submetido, em Setembro

de 1996, à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, o projecto de

investigação “Demografia Histórica e Dinâmica Bio-Cultural da Ilha das

Flores”.  A proposta submetida, tendo como Instituição Proponente a

Universidade dos Açores e como participantes várias Instituições nacionais e

internacionais (Figura 1), foi aprovada para financiamento no ano seguinte.

Figura 1. Constituição da equipa de investigação do projecto
“Demografia Histórica e Dinâmica Bio-Cultural da Ilha das Flores”

(Praxis/PCSH/C/DEM/56/96).

Os trabalhos de recolha de dados iniciaram-se mesmo antes de ser

recebida a resposta relativa à aprovação do projecto.  Os dados, que estão

ainda a ser recolhidos, constam dos assentos paroquiais de baptismo,
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casamento e óbito referentes a todas as paróquias da ilha das Flores,

desde os primeiros registos disponíveis (que datam de fins do século

XVII) até ao fim do século XIX.  Estes registos estão a ser lidos a partir

de microfilme (realizados pela “Genealogical Society of Utah”), estando

lidos, à altura da elaboração deste artigo, cerca de 21 000 registos.  A

recolha de dados exige que a informação contida nos registos seja

exaustivamente transcrita para papel, o que implica um enorme volume

de trabalho a desenvolver, agravado pelas inúmeras dificuldades

associadas à leitura de documentos antigos (mau estado de conservação

dos registos, caligrafia difícil do autor, etc.) 

A fase de passagem dos dados para computador é uma fase crucial do

projecto de trabalho em desenvolvimento.  Nesta etapa do projecto, a

Universidade dos Açores está colaborar com a Universidade do

Quebeque em Montreal, que é responsável pelo desenvolvimento do

programa informático que serve de suporte à base de dados (Figura 2).  O

Analypop, o programa em utilização, é um “software” de armazenamento

e gestão de dados populacionais.  A base de dados “Flores” é constituída

por dois ficheiros principais, o ficheiro “Indivíduo” e o ficheiro “União”.

Estes dois ficheiros contêm informação sobre todos os indivíduos e

uniões da base.  Os dados dos ficheiros principais provêm de três

“ficheiros-fonte”, correspondentes aos baptismos, casamentos e óbitos. O

ficheiro de baptismos inclui 71 campos (ou seja, 71 espaços que é

necessário preencher, para cada registo), o de casamentos 76, sendo que

o de óbitos permite a introdução de informação em 51 campos distintos.

Sempre que se adiciona informação a um ficheiro-fonte, essa informação

é transcrita para os ficheiros principais.  Assim, e anteriormente à etapa

da reconstituição, cada indivíduo está repetido na base tantas vezes
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quantas aquelas em que estiver envolvido num evento.  A reconstituição

de famílias que irá posteriormente ser empreendida exigirá a

identificação de todas as matrículas referentes a um mesmo indivíduo, e

a sua “fusão” numa matrícula principal.

Figura 2. O programa Analypop.

Para além de todos os aspectos de natureza eminentemente histórica e

cultural que podem ser estudados a partir da base de dados da ilha das

Flores, ela irá permitir a análise de aspectos ligados à estrutura genética

desta população.  Com efeito, o marcado isolamento geográfico, e o

tamanho previsto para a população florentina inicial, fazem da ilha das

Flores um campo de estudo extremamente apelativo em Genética

Populacional Humana.  Teoricamente, populações isoladas sob o ponto de

vista genético tendem a homogeneizar-se, ou seja, em determinados loci

(locais dos cromossomas onde se localizam os genes), cópias de um
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mesmo gene tenderão a tornar-se particularmente frequentes.  Por outro

lado, em populações de efectivo reduzido, como a das Flores, genes

pouco frequentes noutras populações podem mesmo acabar por extinguir-

se.  Todos estes aspectos permanecem por estudar na ilha das Flores.

Poderemos pois, e complementando os estudos a efectuar com base nos

registos, recolher informações sobre os genes, na população actual, e

utilizar a história da população para explicar a variação genética

observada.  Esta abordagem tem sido usada com sucesso em muitos

estudos, a constitui uma das aplicações mais produtivas dos dados de

Demografia Histórica.

Como será rentabilizado o trabalho que tem sido dedicado à

construção da base de dados da ilha das Flores? Em primeiro lugar a base

de dados é, por si só, uma mais-valia para própria população, uma vez que

permite documentar exaustivamente, no tempo e no espaço, a sua

evolução.  Recuando no tempo até aos primeiros registos, faz-se o pleno

aproveitamento das fontes históricas, impedindo-se que a informação

neles contida seja ignorada.  Em segundo lugar, a base de dados poderá

ser usada repetidamente por vários investigadores, basicamente em duas

áreas distintas do saber.  A primeira está ligada à Biodemografia e à

Genética de Populações, valorizando assim a componente de

Antropologia Genética, da qual se falou neste artigo.  A segunda está

ligada ao conjunto das Ciências Sociais e Humanas (senso lato),

incluindo disciplinas como a Demografia e a História. Este facto, por si

só, implica que o investimento necessário à sua construção seja

rapidamente rentabilizado. 
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