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0 oral, o escrito e a memória dos sem história

¡osÉ vlnruue L SoBRAL
lnvestigador do Instituto de Ciências Sociais

da Universidade de Lisboa
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tmavisáo bastante detalhada do grupo muito restrito dos

orandese médios proprietários. Os livros do notariado, onde

ãstão registadas todas as transações que envolvem a pro-

oriedade - escrituras de compra e venda, de empréstimos,

äe partilhas,'contratos de casamento, doações e testamentos

- por exemplo, constituem um manancial riquíssimo que

nos permite reconstituir uma boa parte da vida económica

e social, atitudes e estratégias de reprodução, bem como

observar em boa medida a matriz das tensões e conflitos que

surgem navida familiar quando há transferências de bens. O

examedestes documentos constitui um instrumento valioso

Dara reconstituir o tecido social local, examinar os elementos

äe estabilidade e os processos de mudança, bem como para

avaliar as relações de poder. Eles proporcionam igualmen-

te, no que respeita à família, um instrumento sólido para

imaginar de um modo sociologicamente fundamentado, a

formação de emoções, que podem ser tanto de gratidão no

caso dos mais favorecidos, como de ressentimento entre os

desfavorecidos. Todavia, face à abundância, s empre t elativ a,

de dados sobre uma minoria, rareavam as informações sobre

os mais pobres - a maioria -' com pouco ou nenhum patri-
mónio, e que apareciam muitas vezes apenas na condição

de devedores em escrituras de dívida.

A situação repetia-se noutras fontes. Os poucos indi-
víduos do sexo masculino que compunham a elite local

deixavam as marcas da sua existência em documentos das

instituições paroquiais ou concelhias que dirigiam' A maio-

ria da população aparecia reduziða a alguns indicadores,

como o nome, a idade, o sexo, o estado civil e a frliação,

nos livros do registo civil e dos antigos arquivos paroquiais,

que dizem respeito a momentos cruciais do ciclo de vida:

o nascimento, o casamento a morte. Finalmente, eram os

membros da elite quem povoava a sempiterna rubrica dos

A maioria dos seres humanos vive no anonimato. Algr-
mas dezenas ou mesmo centenas de pessoas podem reter
a imagem, as atitudes ou as palavras daqueles com que
privaram. Contam-se entre estes os amigos ou simples
conhecidos da mesma rua, aldeia ou bairro. Os colegas
da escola primâria,do liceu, da universidade, do trabalho.
Algum namorado, ou namorada, e, sobretudo, a família em
que se nasceu e aquela ou aquelas de que fezpafie ao longo
da vida. O mesmo anonimato acompanha-os na morte. A
sua lembrança persiste apenas entre os mais chegados. Ao
fim de aþns anos,passadaageraçáode quem os conheceu
diretamente, quase já ninguém os recorda.

Tive uma consciência muito aguda deste facto quando
estudei uma freguesia do centro de Portugal. Havia um
contraste enorme entre a informação direta colhida no
trabalho de campo, feito de observação e de diilogo, e em
que se me oferecia a riqueza da experiência vivida e do
discurso dos seus habitantes, e o que me era proporcionado
pela reconstituição histórica. Ao recolher elementos sobre a
evolução das diferentes classes sociais na época contempo-
rânea, deparei com uma profunda assimetria em termo; da
informação disponível. As fontes históricas proporcionavam
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(notáveis> da monografia concelhiar Quem surgia inscrito
na topografia local, através da posse de uma propriedade
ou de uma casa, associada ao nome da família, e mesmo
na toponímia. A sua presença inscrevia-se no espaço do
cemitério, onde as suas sepulturas ou jazigos, perfeita-
mente identificados, por vezes autênticos monumentos à
glória pessoal e familiar, contrastavam com as sepulturas
modestas e mesmo com as campas anónimas da maioria.
Era também só entre eles, devido aos valores oficiais que
consagram o seu predomínio, que a mem ória familiar,
narrada e apoiada nos dispositivos mnemónicos da casa, da
propriedade, dos retratos, das sepulturas e da genealogia,
se tornava uma parte fundamental do seu poder simbólico
e da sua identidade social.

Ao silêncio da história tradicional - chamo-lhe assim,
de modo pouco rigoroso, para encurtar ruzóes - sobre as

classes populares, e que, por isso, se podem considerar
como "sem história", corresponde também a raridade dos
testemunhos sobre a sua própria vida da autoria dos que
as compõem. Os seus membros, afastados de hábitos da
escrita, quando não pura e simplesmente iletrados, oficial-
mente menosprezados, não produziram muitos testemu-
nhos autobiográficos. Os que existem são frequentemente
o fruto de uma vida inr,ulgar, como sucede com os relatos
de alguns militantes operários, ou com aqueles, ainda mais
excepcionais, que se devem à obra do adulto consagrado
que começou a vida como pobre. É o .rro de A Cliøçao
do Mundo de Miguel Torga e de As Pequenas Memórias
de José Saramago. Ambos os livros evocam o universo do
pequeno campesinato e das classes trabalhadoras, no Douro
no primeiro dos casos, no Ribatejo no segundo.

São escritos inr,rrlgares, produto de trajetos que também
o são. A maioria dos membros das classes trabalhadoras

ESTE PAís NÃo EXrsrE I 43

.vnr€ssâ-se exclusivamente ou quase por via otal e,na au-

"äriu a, registo imperecível, as suas recordações acabam

.-.,-,r r" d"ttunecer. O passado vivido de muitos é substitu-

liå r", um passado reconstituído, despojado das ideias e

,rnti-.ntos dos que o habitaram. As emoções do pequeno

7u"uirâ a ser Miguel Torga - que foi menino criado de

ä.ni,ro, na cidade e menino emigrante no Brasil - e as

do pequeno José, futuro Nobel, na Azinhaga do Ribatejo,

a sua adolescência na Lisboa <pelintra>, chegaram até nós

recreadas nos seus textos. As memórias dos outros, da

irnensa maioria, Perderam-se.
Estas recordações, estas histórias, são bem distintas

da rnemória oficial, que nos é instilada muito cedo e que

exprime as ideologias presentes na ação do Estado. Esta

urna memória construída' por exemplo, através do ensino

da história, mormente ao nível básico e secundário' onde

rtáo estâ previsto existir espaço para o exame crítico das

narrativas apresentadas. Reproduz-se nos rituais ou ceri-

mónias comemorativas, na própria arquitetura dos espaços

que habitamos. No caso português, a memória oficial
- narrada, comemorada, construída - que é a da natrativa

do estado-nação, possui um núcleo centrado na Idade do

Ouro do século XVI, a era da construção imperial. Esta

nanativanacionalista tem persistido, através das rnudanças

sucessivas de regime, da Monarquia para a República e

sobrevive em grande medida num tempo em que o Império

despareceu. Basta lembrar que eventos tidos representados

como o marcando o advento da modernidade portuguesa'

como a Expo 98, se fizeram em articulação com a come-

moração do sexto centenário da viagem do Gama' Esta

memória nacional(ista) está centrada nas elites do poder

e nos grandes eventos, e não na vida dos atores anónimos

e no quotidiano.
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áas campanhas da oposição, o medo da polícia política,

n d"rrobrttu do cinema, da literatura' e sempre' sempre,
-^ 

coÍtversa política constante' repleta de idealismo' que

constiruía ^ 
úama da nossa vida quotidiana de então. Ou

urn certo anoitecer de Setembro de7973 na cidade de pro-

vítcia em que vivia, com as emissoras oficiais a relatarem o

golpe mllitar no Chile. Como manter viva a lembrança de

ãrdo isto na reconstrução histórica? As fontes escritas que

ñcaramda nossa passagem por esses tempos parecem-me

urn resumo empobrecido, quando comparadas com estas

recordações. Os boletins, programas, os comunicados do

rnovimento associativo, por exemplo, refletem apenas a face

pública, cuidada, politicamente apresentável. Não falam das

s.nsações de medo. .. nem das do sexo, aliás. As memórias,

da minha e de outras gerações, as lembranças emaizadas

na experiência são incomensuravelmente mais ricas. Con-
vocá-las significa dar guarida às atitudes e emoções que

acompanham todza ação humana, que determinaram, de

uma maneira ou de outra, o sentido de muitas vidas. Elas

são importantes para a compreensão das adesões entu-
siastas de alguns a um regime opressor, da rejeição e do

combate de outros e devem ser tidas em conta para explicar

mudanças de estrutura. A cultura juvenil associativa dos

anos sessenta, que acabo de evocar, foi um factor relevante

na extinção do Estado Novo e na reconfiguraçáo radical.

do Estado e das relações sociais em Portugal que se seguiu

ao 25 de Abril.
Foi o sociólogo francês Maurice Halbwachs quem

primeiro pôs em relevo o carácter social - ou colectivo

- da memória. Segundo ele, nqualquer lembrança, por mais

pessoal que seja [...] mesmo a de sentimentos que não

chegamos a expressar, encontra-se relacionada com todo
um conjunto de noções que muitos de nós possuem, com
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Em contraponto com as memórias oficiais - fruto das
narratlas dominantes nacionais ou locais - a memória oral
traz à superfície outras recordações, diferentes ou mesmo
contraditóriâs com aquelasl. Complementa e completa
as fontes escritas, ao juntar o vivido dos atores sociais à
representação do passado. Pense-se por um instante na
distância que separa quem teve um contacto direto com
um determinado passado daqueles para quem o mesmo
é apenas história, aprendida em livros. Não nos falta in-
formação histórica de valor sobre múltiplos aspectos do
regime do Estado Novo em Portugal, ou sobre a vida das
populações nesse período. Porém, uma parte enorme do
que vivemos não é capturada de modo cabal pela recons-
trução historiográfica. Não reencontro ai, por exemplo,
a imensa emoção nacionalista do jovem da Mocidade
Portuguesa que fui, nem a dos meus pares, a desfilar ao
frio no 1." de Dezembro, ou pelo calor do "Dia da Raça"
(10 de Junho). Nem a nossa admiração pelos rapazes da
milícia que desfilavam armados e saltavam obstáculos em
chamas ou o entusiasmo pelos desfiles militares que nos
fazia correr atrás do regimento, que desfilava ao som dos
tambores e das trombetas. Ou aalegriados acampamentos
e das canções de que ainda retenho alguns versos ou de
que sei a melodia de cor.

Tão pouco se encontra aí o universo emotivo dos
momentos de descoberta de novos laços afectivos, que
marcaram a conversão em adversário do regime de tantos
antigos filiados - não tinham outra opção, é bem verdade

- da Mocidade Portuguesa. Og o ambiente de exaltação

1 As obras de Jack Goody sobre as articulações entre o escrito e o poder são
fundamentais a este respeito. Consultem-se, entre outros, as suas obras 7å¿
Pouer of the WrittenTradition,Washington e Londres, Smithsonian Institution
Press,2000, ou, em português,,42 ógica da Estita e a Organizaçao das Sociedades,
Lisboa, Edições 70, 7987.
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pessoas, lugares, datas e formas de linguagem, com racio-
cínios e ideias, quer dizeç com toda a vida material e moral
das sociedades de que fazemos ou de que fizemos parte>.
Para ele, a memória não era um produto idiossincrático
de indivíduos isolados, antes refletia a inserção destes em
determinados quadros sociais, como os da família,profissão,
classe ou designação religiosa. E também não constituía
um mero arquivo do passado, antes algo reactualizado no
presente em que tinha lugar o ato de recordar. As pro-
postas de Halbwachs geraram uma grande bibliografia e

muitas das suas propostas têm sido criticadas e ampliadas2.
Creio, no entanto, que a defesa que ele fez da riqueza da
memória social e da sua importância fulcral na vida social
são inquestionáveis.

Mas a memória social permite-nos, além disso, o acesso
a representações que contradizem as oficiais. Pessoalmente,
tive progressivamente consciência deste facto, não apenas
através de Halbwachs, mas pela experiência de trabalho
de campo a que aludi de início, e pela inspiração colhida
na leitura de alguns cientistas sociais, de que destaco aqui
apenas dois. O primeiro, o roóiólogo Erving Goffman,
desenvolveu uma concepção dramaturgica da sociedade, em
que esta é comparada ao funcionamento de um teatro. Em
sua opinião, avida social ocorre em dois tipos de regiões,
ligadas a tipos de ação distintos.IJmas, as regiões frontais,
ou de fachada, são, como o palco de um teatro voltad o paru
o público, o cenário das representações oficiais. As regiões
de retaguarda são, por outro lado, como os bastidores do
teâtro, um espaço de distensão e de preparaçáo para a

ipr.tÍesentação pública, onde se têm conversas e atos que
'J|ntradízemo desempenho público 3 - como a discussão

l- n u"rdu^, entre um casal ou entre dirigentes e subor-

iinndot. O segundo, o cientista político e antropólogo

i"r.r C, Scott, ampliou de algum modo a perspectiva de

'Goffman, mostrando como a ação social ocorre em dois

,.sirtor,o público e o escondido. O primeiro é o palco da

iít"ruçao das posições e opiniões attotizadas e legítimas,

onde os dominantes encenam uma face suportável de bene-

volência e os dominados a aceitação da sua subalternidade.

O outro, o escondido, é o local da contestação à ordem

estabelecida, da derisão do que se passa na cena pública,

da sâtira aos poderosos, da anedota, da insubordinação

de todo o tipo, da luta de classes quando ela não pode ter

lugar abertamente a.

-É.rr. 
registo que nos surge na memória dos subordi-

nados e nas suas próprias classificações sociais, abertamente

dicotómicas. O mundo aparece dividido em duas categorias

sociais, a dos ricos e a dos pobres. E um mundo injusto

e por isso condenável em nome da reivindicação de uma

igualdade fundamental entre todos os humanos. Ouvi este

discurso reiteradamente na freguesia rural a que aludi de

início, quando, decorrido muito tempor ganhei a confiança e

pude ter acesso ao que era ocultado. Este registo comporta

discursos e ações que raramente podem ser públicos - pois

receiam-se as retaliações de quem detém o poder - mas que

são parte fundamental da memória social e reveladoras de

dinâmicas de importância crucial. O que tem ocorrido no

EsrE PAis NÃo EXrsrE I 47

3 V"., d" Erving Goffman,'fhe Presentation of Setf in Eaeryday Lfe,Dotbleðay,
Nova Iorque, 1969.

4 Ju-.. C. Scott: Ileapons of the Wa/2. E'rteryday Forms of Peasant Resistance,

Yale University Press, New Haven e Londres, 1985; Domination and the Arts

of Resistance. Hidden Transcriprs, Yale University Press, New Haven e Londres,

1.990.

2 Remetemos o leitor apenas para duas obras publicadas em portugal sobre
a memória social, que são suficientemente aliciantes como introdução à sua
problemática: a de James Fentress e Chris Wickham, Memória Social: Noaas
Perclectiaøs sobre o Passado,'feorema,Lisboa,1.994; e a de Paul Conne rton, Como
as Sociedades Recordam, CeltaEditora, Oeiras, L999.
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registo <escondido> é uma parte fundamental da cultura
e da história dos que historicamente têm sido obrigados ¿
esconder ressentimentos, opiniões e aspirações.

Nada disto constitui novidade. Há muito tempo que
historiadores e outros estudiosos da época contempãrânia,
conscientes das lacunas do escrito, vêm incorporando os
testemunhos de atores sociais entre as suas fontes. Os es-
forços em prol de uma história oral, que se tem preocupado
sobretudo com o trajeto e a cultura dos grupos não dðmi-
nantes, têm tido, no entanto, um alcance muito menor5.
Qris aqui lembrar a importância da memória social não
apenas como fonte da história, mas como elemento indis-
pensável à compreensáo da caçáo humana, em particular a
dos menos poderosos. Deste ponto de vista, a preservação
da memória da maioria, afastada da memória oficiai, e
escassamente presente nas fontes históricas escritas, deve
ser entendida como um dever da cidadania democrática,
que também assim combate as exclusões histórias de que
essa maioria tem sido objecto.

5 Uma obra de refe¡ência sobre história oral deve-se a paul Thompson, um dos
seus praticantes mais ativos: Ihe Voice ofThe past: Oral History,Oxfo¡d, Oxford
University Press, 2000 (3" edição).

ESTE PAís NÃo ÉxrslE | 49

Treze anos de guerra civ¡l

Àutópsia soc¡al dos acidentes de trabalho em

Þortugal (2001 -2012l'

BRUNO MONTEIRO

Sociólogo

Lembremos a aLegoria: a Fortuna impera virtualmente

sobre os negócios humanos. Virtualmente, sim, porque

as ocasiões para encontrarmosr fora de ócio, um LZaÍ orJ

urn sucesso parecem variar fortemente segundo a ocupa-

ção profissional e o estatuto hierárquico. Os acasos são

viciados pela intromissão de filtros sociais que potenciam

ou minorâm, pouco por acaso portanto, as fatalidades

laborais. Outro nome para acaso, ufatalidadeu tem aqui

também um sentido literal. Em Portugal, nos treze anos

compreendidos entre 2000 e 20!2, motreram a trabalhar

319ó pessoas. No mesmo período, ocorreram anualmente

entre2!5 632 (2070) e248 097 acidentes, que significaram,

por sua vez,:umz_perda entre os 6 088 165 (2010) e os 7

624 893 (2}}2)jornadas de trabalho por ano'1 De fora do

1 Existe uma importante colecção de informação estatística acessível ao leitor; em

particula¡ para os números mencionados neste texto,vd. Gabinete de Estratégia

e Estudos / Ministério da Econo mia,, Séries Cronológicas - Acidentes de Trabalho

2002 - 2010, Lisboa, 30 de Dezembro de 201,3; Direcção Geral de Estudos'

Estatísticas e Planeamento, mais tarde: Gabinete de Estratégia e Planeamento

/ Ministério do Tiabalho e da Segurança Soc\oJ,.4cidentes deliabalho,Lisboq
Relatórios Anuais [2000 a 201.0]; Autoridade para as Condições de Tiabalho,

Axittidade de Inspecçao de Trøbølha Relatórios Anuais [2011 a' 201'3]; Gabinete

de Estratégia e Estudos / Ministério da Economia ,Acidentes deTrøbalho,Lisbo4
Relatórios Anuais [2011 a2012]; e Departamento de Estudos, Prospectiva e


