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NESTA EDIÇÃO:
as promessas quebradas de sócrates

administração pública é o inimigo nº 1 do governo
imigração face à europa-fortaleza

TODOS JUNTOS 
PELA LUTA TODA
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quando a esperança se transforma em 

DESILUSÃO!
MARIANA AIVECA

A vontade de mudança, o acreditar nas 
propostas eleitorais do PS, levou a que 

uma grande parte dos funcionários públicos 
contribuísse com o seu voto para a maioria 
absoluta deste governo. A verdade é que, 
com a derrota do governo das direitas, a es-
perança e a expectativa eram bem patentes 
nos rostos do dia seguinte.

Mas muito mais rapidamente do que até 
os mais cépticos podiam supor, a esperan-
ça transformou-se em desilusão, a expecta-
tiva em revolta.

O Engenheiro José Sócrates, aquele 
mesmo que durante a campanha eleitoral, 
nunca assumiu preto no branco o aumento 
da idade da reforma, apressou-se a lançar 
um gigantesco ataque aos trabalhadores da 
Administração Pública. Tudo segundo ele, a 
bem da verdade das contas públicas, e do 
combate ao deficit. Nada mais falso!

Em primeiro lugar, porque não era desco-
nhecida a situação caótica em que a gestão 
de Manuela Ferreira Leite deixou as contas 
públicas. Tal situação, foi muitas vezes utili-
zada e propagandeada, pelo Partido Socia-
lista tentando demonstrar aos portugueses 
que com eles no governo tudo seria dife-
rente. 

Em segundo lugar, porque não é atacan-
do os direitos dos trabalhadores, não in-
vestindo no emprego público, não dotando 
os serviços de meios, não combatendo o 
desperdício com orçamentos de rigor, não 
permitindo a proliferação de Institutos Públi-
cos e Empresas Municipais que apenas têm 
servido para aumentar a despesa pública e 
servir clientelas políticas que se concretizam 
politicas de rigor e de verdade.

O aumento da idade da reforma dos fun-
cionários públicos, aparece como uma me-
dida de “Combate aos Privilégios” aparece 
como medida moralizadora e de tratamento 
igual, e colhe na opinião pública portugue-
sa.

Mas o que verdadeiramente se tenta es-
conder são os escandalosos privilégios de 
muitos como, Santana Lopes - reformado 
com 49 anos de idade e 3178 euros, José 
Cutileiro com 3030 euros, Narciso Miranda 
com 3273 euros, Nascimento Rodrigues 
que tem uma reforma do Banco de Portu-

gal e outra da CGA, para além do salário 
do cargo de Provedor de Justiça, tudo jun-
to 150 mil euros por ano. E muitos, muitos 
mais....

O que verdadeiramente não se diz é que 
na Administração Pública cada vez existem 
mais trabalhadores com vínculos precários, 
com falsos recibos verdes, com contratos 
individuais de trabalho, todos eles abrangi-
dos pelo regime de seg. social, tal como os 
trabalhadores vinculados desde 1993.

O que verdadeiramente não se diz é que 
há jovens licenciados na Administração Pú-
blica que trabalham gratuitamente, como é 
o caso dos psicólogos do Hospital Júlio de 
Matos, ou da Câmara de Lisboa.

O que verdadeiramente não se diz é que 
esta medida penaliza fundamentalmente 
aqueles a quem a vida não sorriu e que en-
traram na A.P. aos 13 e 14 anos de idade, 
com quem o Estado assinou um contrato 
de trabalho onde constava que iriam para a 
reforma com 36 anos de serviço, e afinal é 
mentira. Alguns irão trabalhar 52 e 53 anos.

Esta não é uma política de esquerda.
Uma política de esquerda passa por fixar 

o emprego como prioridade, e isso significa 
colocar a primazia da resposta do Estado, 
colocar a primazia da confiança nos portu-
gueses e isso implica que o Governo abra 
as portas do emprego público à juventude 
permitindo a renovação dos quadros da A.P. 
O país tem dezenas de milhares de jovens 
com cursos superiores que estão desem-
pregados. O fruto do esforço e da compe-

tência desses jovens bem como o esforço 
financeiro e social das suas famílias está por 
colher. Não é possível sair de uma crise, que 
se arrasta há anos, agindo contra os portu-
gueses, somando desemprego e pobreza à 
já pobre sociedade portuguesa.

Uma política de esquerda passa pela ne-
cessidade de financiamento da Caixa Geral 
de Aposentações e assumir o papel contri-
butivo do empregador público. Enquanto 
os empregadores privados pagam 23,75% 
sobre os salários dos seus trabalhadores a 
taxa média do Estado não chega aos 5%. 
Uma resposta de esquerda não descapita-
liza a CGA, limitando-se a cobrir as diferen-
ças entre as despesas e as receitas, antes 
garante a sua sustentabilidade e responsa-
bilidade.

Uma política de esquerda passa ainda, 
pela necessidade de alterar o valor dos des-
contos patronais para a Segurança Social 
passando a depender do valor acrescen-
tado produzido na empresa e criando um 
Imposto de Solidariedade sobre as Grandes 
Fortunas.

Uma política de esquerda tem que com-
bater a economia paralela, a fraude e fuga 
fiscal. Estima-se que o mercado paralelo 
represente cerca de 23% do PIB nacional 
constituindo a primeira causa de estrangu-
lamento da economia nacional. São, por 
demais, conhecidos os números da fuga 
e fraude fiscal: 87% das empresas pagam 
actualmente menos de 80 contos por mês 
de IRC e 160.343 não pagam um cêntimo 
– são mais de metade das empresas regis-
tadas em Portugal.

Continuar as políticas neoliberais será 
defraudar a vontade popular. Será negar 
uma resposta de esquerda. Este Governo, 
e o seu programa, foi uma ilusão de óptica 
que a curto prazo se desfez, ou antes, foi o 
cavalo de Tróia de onde saíram as tropas de 
Manuela Ferreira Leite.

Por isso os trabalhadores da A.P. já estão 
respondendo, da justiça, à saúde, à educa-
ção, ás forças armadas e policiais, o des-
contentamento é geral a luta avizinha-se e 
nós estamos com ela.

Todos juntos pela luta toda.

Uma política de esquerda 
tem que combater a 
economia paralela, a 
fraude e fuga fiscal. 

Estima-se que o mercado 
paralelo represente cerca 
de 23% do PIB nacional 
constituindo a primeira 

causa de estrangulamento 
da economia nacional 
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1. 29.611,59 € é quanto ganha o presidente 
da CGD. O seu vice ganha um pouco menos 
24.019,61€. O governador do Banco de Portugal 
que permanentemente defende a contenção sa-
larial ganha 19.473,43 €. O presidente da ERSE 
fica-se pelos 16.344,22 €, nas Águas de Portugal 
por 15.979,90 € e na AdC por 16.344,42 €. Na 
Galp, consta-se que o presidente ganhará cerca 
de 30.000 €. Na PT só se sabe que, em 2004, 
os administradores executivos receberam 6.464 
milhões de euros. 

2. Um docente corrente, com 20 anos de servi-
ço, recebe líquido 800 €. Um administrativo da 
função pública aufere 602 € no início e 1037 no 
topo de carreira, valores ilíquidos. Um enfermeiro, 
em horário de 35h, que não seja graduado, es-
pecialista, chefe ou supervisor recebe 942,43 €, 
ou 983,76 €. Salário mínimo nacional 374,70 €, 
ou seja, 79 vezes menos do que o presidente da 
CGD.

3. Percentagem dos empregados do Estado em 
relação aos outros trabalhadores na Europa dos 
doze: 25,6%. Em Portugal é de 18%. Dinamarca 
e Suécia têm 32 e 32,6%.

4. Despesa portuguesa com os salários e benefí-
cios sociais dos funcionários públicos é inferior à 
despesa média dos países da zona euro.

5. O gasto estatal médio com despesas de saú-
de, na Europa dos 15 é de 1458 €. Em Portugal 
é de 758 €. A França gasta 2.730 €, a Áustria 
2139 €, a Dinamarca 1799 €...

6. Dívidas das empresas à segurança social: 3,2 
mil milhões €. Dívidas fiscais pendentes nos tribu-
nais tributários: 20 mil milhões €.

7. Os impostos pagos sobre os lucros pelo sec-
tor bancário, em Portugal, diminuíram 39,9% no 
ano passado, face ao ano anterior, para 172 mi-

lhões de euros, constituindo apenas 12,1% dos 
lucros. Só nos primeiros seis meses de 2005 os 
lucros dos 4 maiores bancos privados aumenta-
ram 24,1%. O BES passou de 296,9 para 310,9 
milhões de euros. O BES de 73,9 para 148,9 mi-
lhões de euros, o Santander/Totta de 126,5 para 
167,5 milhões de euros e o BPI de 87,9 para 
107,3 milhões de euros.

8. Em Portugal, os 10% mais ricos apossam-se 
de 29% do rendimento do País, 50% da popula-
ção alcança apenas 24%.

9. Entre 2001 e 2004, os lucros líquidos das 500 
maiores empresas a funcionar em Portugal cres-
ceram 86,7%. 

10. Branquinho Lobo, magistrado judicial, apo-
sentado por doença com 5.320 €, ficou “bom 
de repente” e Santana Lopes nomeou-o, em 
30/7/2004 como director da PSP.

os números da desigualdade
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A direita fez caminho, o PS continuou o 
percurso. Ambos justificam uma parte 

central da sua acção governativa com a re-
tórica dos privilégios: seria preciso acabar 
com a raça dos privilegiados para salvar o 
país e para cumprir as mágicas metas do 
deficit impostas pelos tratados europeus. 
Na sua essência, este discurso tem a ge-
ometria neo-liberal da escada em caracol 
sempre a descer nos direitos sociais. A tác-
tica é tão velha quanto eficaz: dividir para 
reinar. Neste caso trata-se lançar os pobres 
contra os remediados, tentando convencê-
los de que estes são os culpados dos ma-
les daqueles. O objectivo é claro: baixar os 
direitos de quem ainda tem alguns e algum 
poder/vontade de se organizar. Só que a 
medida do nível social nunca fica totalmente 
equilibrada. E vai-se sempre cortando de 
um lado e do outro do fato com a desculpa 
da igualdade até se ficar reduzido ao míni-
mo possível do que as relações de forças 
sociais possam impor. É no fundo a mesma 
geometria que utiliza a desculpa da globa-
lização para convencer que é preciso ter 
menos direitos na Europa porque os outros 
povos têm menos direitos e concorrencial-
mente estamos a perder. É o convite para 
descer uma escada sem fim à vista. 

Dentro deste alargado grupo de privile-
giados nacionais, um dos primeiros e mais 
fáceis alvos foram os professores. 

O DEGRAU DOCENTE 
Os professores são considerados dos 

mais privilegiados dentro dos privilegiados 
que se pode ter à mão: seriam demais e 
teriam horários de trabalho reduzidos, refor-
mas mais cedo e salários elevados, subidas 
automáticas nas carreiras e nenhuma ava-
liação. Se é verdade que muitos dos profes-
sores não estão no patamar mais baixo da 
escada, também o é que se faz propaganda 
de supostos privilégios para aumentar a in-
veja. E, consolo da impotência social, não 
conseguindo ver aumentados os seus direi-
tos alguns ficam felizes quando os outros 
os perdem. 

Vejamos algumas destas benesses: os 
horários reduzidos. Os professores até 
agora tinham 20 ou 22 horas lectivas mas 
trabalhavam mais do que isso e muitas das 
outras horas não são contabilizadas ou 
contabilizáveis facilmente. Dentro da com-
ponente não lectiva do horário ficam por 
exemplo as reuniões, a preparação de aulas 
(e estas variam consoante os níveis tal como 

as estratégias variam consoante as turmas) 
e a actualização científica e pedagógica que 
tem de ser um trabalho constante (em ne-
nhuma área a matéria pode ser vista como 
algo adquirido de uma vez para sempre). E 
assim cabe aos privilegiados pagar do seu 
bolso os materiais com que trabalham: as 
canetas, papéis, acetatos, os livros científi-
cos ou pedagógicos, tudo aquilo que existe 
nos países que servem de modelo aos dis-
cursos e que depois ficam esquecidos na 
hora das medidas práticas. 

A medida recente do governo de legislar 
parte da componente não lectiva dos pro-
fessores partiu desse pressuposto de que 
os professores pouco trabalham já que fi-
cam parte do que resta para completar as 
35 horas de trabalho em casa. Assim o 
governo tratou de mostrar a todos que iria 
pôr os malandros a trabalhar. Esqueceu-se, 
obviamente, que estes não estavam nas 
escolas devido em primeiro lugar à falta de 
condições físicas das escolas (não existem 
gabinetes suficientes, nem computadores, 
nem salas sequer já que a maior parte das 
escolas estão sobrelotadas). Resultado: 
para além da vitória política da descida de 
mais um degrau, em muitas escolas os pro-
fessores viram marcadas horas de activida-
des fictícias no horário, ficaram sem nada 
que fazer nas salas de professores ou bi-
bliotecas a não ser ver passar o tempo, ou 
então inventaram-se projectos com o ob-
jectivo primeiro de manter os professores na 
escola, as aulas de substituição de outros 
professores ou de apoio foram atiradas para 

fora do horário lectivo (ganhando o curioso 
estatuto de aulas não lectivas só para não 
serem pagas), colocaram-se professores a 
substituir os que faltam sem critérios, sem 
conhecimento das turmas, sem materiais ou 
formação pedagógica (podendo ir dar aulas 
para um nível em que não tenham qualquer 
preparação). Assumiu-se desta forma des-
caradamente o papel do professor como 
entertainer e da escola como depósito de 
alunos. 

Também por ser um privilégio, a idade 
de reforma dos professores já subiu. A di-
ferenciação existente entre os professores 
do primeiro ciclo e os outros desapare-
ceu, todos nivelados pela bitola geral. Os 
comentadores do costume aplaudem, em 
nome da igualdade por enquanto, antes 
de mais subidas, e aproveitam para ironizar 
sobre o desgaste da condição docente, os 
governantes por sua vez dizem reconhecer 
as dificuldades e juram que ao 65 os profes-
sores não irão dar aulas mas realizar outras 
tarefas, e os professores continuam a ser 
das classes profissionais mais atingidas por 
stress profissional e outras formas de des-
gaste psíquico. Por trabalharem tão pouco, 
certamente. Os privilégios têm preço. 

As carreiras automáticas afinal não são 
tão automáticas como se diz. Os vários 
titulares da pasta da Educação ligaram a 
formação obrigatória à progressão na car-
reira e criaram sistemas de avaliação que 
julgam inoperantes. A retórica das “promo-
ções automáticas” teve como resultado o 
congelamento das carreiras. O objectivo é 
uma simples poupança ligada à política do 
deficite. Assim, insólito dos insólitos: o go-
verno, a pretexto da falta de funcionamen-
to do sistema de formação e da avaliação 
dos professores, congelou a contagem de 
tempo de serviço para progressão nas car-
reiras, desrespeitando as regras que o es-
tado tinha criado sem mudar o jogo. Isto é, 
porque o governo acha que o sistema de 
avaliação que ele impõe é mau, penaliza os 
seus trabalhadores que avalia. Congela-se 
primeiro, fazem-se perguntas depois, o de-
ficiente sistema de formação será mudado 
a prazo e não se sabe em que direcção, o 
que parece certo é que continuará ligado à 
subida na carreira. E a questão da avaliação 
também se mantém indefinida, talvez à es-
pera do sonho liberal do gestor de escola 
que pode avaliar o “seu” professor. 

Na verdade, a carreira docente gera situ-
ações perversas tendo o mais diferenciado 
leque salarial dentro da mesma profissão e 

 Se é verdade que muitos 
dos professores não estão 

no patamar mais baixo 
da escada, também o é 
que se faz propaganda 
de supostos privilégios 
para aumentar a inveja. 

E, consolo da impotência 
social, não conseguindo 
ver aumentados os seus 

direitos alguns ficam 
felizes quando os outros os 

perdem

professores e privilégios
A ESCADINHA NEO-LIBERAL 

CARLOS CARUJO
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realizando as mesmas funções. Escusado 
será dizer qual a solução da política neo-li-
beral para esta situação e alguns poderes 
também ensaiam o escândalo desta discre-
pância com a calculadora na mão prontos 
ao habitual nivelar por baixo ou para o mal 
menor, o acesso condicionado. A bem dizer, 
o topo da carreira foi pensado assim, para 
ser a escapatória possível, um lugar pouco 
acessível e sujeito a provas, marca de dife-
renciação e hierarquização dentro da escola 
mas, porque às vezes as coisas correm mal, 
o privilégio acabou beneficiando mais pro-
fessores do que o esperado e as sonhadas 
provas exclusivistas foram eliminadas. As 
escadas têm destas coisas, e por vezes há 
que conceder a ilusão da subida a alguns 
para permanecer a tendência generalizada 
de baixa. 

DO LADO DE BAIXO  
DO DEGRAU 

E quando se fala tão repetidamente 
em professores e em privilégios quase se 
consegue esquecer momentaneamente a 
realidade que passou a fazer parte dos te-
lejornais nos últimos anos: a precariedade 

e o desemprego completam o quadro da 
realidade docente. É, para além da teimosia 
de muitas escolhas, também o sonho desta 
anunciada estabilidade de carreira que leva 
milhares a sujeitarem-se, depois de terem 
sido formados para o ensino, a anos de 
desemprego, de precariedade em substitui-
ções que podem ser apenas de um mês, em 
horários que podem ser só de quatro horas, 
a anos sucessivos a percorrer o país sem 
qualquer certeza profissional a não ser que 
o seu trabalho faz falta para melhorar o nível 
de vida do país. Os professores precários 
têm consciência que o tempo que separa 
os que se conseguirem manter sem cair do 
degrau da entrada na carreira é equivalente 
à redução de direitos que vão encontrar, já 
que a descida dos direitos também se tem 
precipitado ao longo das gerações e a pre-
cariedade é o futuro liberal da docência, 
mais barata e menos reivindicativa. 

Neste campo o governo legislou (ou me-
lhor anunciou) para a opinião pública. Só-
crates propagandeou que os professores 
iriam ficar vários anos na mesma escola, o 
que poderia parecer indicar o início do fim 
da precariedade. Mas o pouco esclareci-

do anúncio não é solução: a precariedade, 
mesmo que por 3 ou 4 anos, continua a ser 
precariedade. E, para além do mais, a medi-
da parece não ter as medidas dos professo-
res contratados mas sim as dos professores 
em quadro de zona pedagógica, os semi-
viajantes do sistema que assim podem per-
der em certa parte o seu nomadismo. Só 
que uma coisa parece certa: esta é mais 
uma forma de não criar vagas para quadros 
de escola. Poupa-se dinheiro, mantêm-se 
milhares de professores na difícil situação 
de precariedade. 

No fim de contas resta saber até onde se 
está disposto a descer e até onde os pro-
fessores deixarão os poderes ir. Falta saber 
se por debaixo da escada fica a praia. Mas 
para o saber será preciso o trabalho duro de 
desconstruir toda a lógica da escada neo-
liberal o que só um sindicalismo combativo 
e participativo, que mobilize para lá das ro-
tinas e que não tenha de sair do seu seguro 
quadro geracional, poderá aspirar a fazer. É 
também por isso que é urgente reinventar a 
combatividade sindical.

N ão foi por acaso que há uns anos e 
uns governos atrás foi aceite e legisla-

do a reforma dos enfermeiros aos 57 anos.
A enfermagem é uma profissão com des-

gaste físico e psicológico grande, na grande 
maioria dos serviços e muitas vezes com 
grande penosidade. É sabido que o traba-
lho por turnos produz alterações físicas e 
psicológicas nas pessoas.

Passar a idade da reforma para os 65 
anos é fazer com que haja enfermeiros a 
prestar cuidados sem a mesma capacidade 

que tinham. Para alguns cuidados é preci-
so ter força física o que vai faltando com os 
anos. É preciso manter uma capacidade de 
atenção que pode começar a falhar.

E o argumento de que se não se conse-
gue fazer determinada actividade, a pessoa 
pode ir exercer outra, só vale para um pe-
queno número de pessoas. O número de 
actividades adequadas às pessoas com 
capacidades diminuídas é pequeno e o nú-
mero de pessoas nessas condições seria 
muito maior.

É preciso que a população entenda que 
não são só as nossas reivindicações como 
trabalhadores, mas a qualidade e a segu-
rança nos cuidados prestados que estão 
em causa. Estas questões, conjugadas 
com a falta de enfermeiros nos serviços, só 
podem vir a gerar problemas. Problemas 
que têm a ver com os utentes (que somos 
todos nós) visto que o nosso trabalho é com 
eles e para eles.

MARGARIDA CARREIRA, ENFERMEIRA

aumento da idade de reforma
ENFERMEIROS E UTENTES
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O  Estado, enquanto garante de serviços 
públicos, está a saque pelo neolibera-

lismo. Desde há anos que a teoria do pen-
samento único vem impondo o dogma de 
“menos Estado, melhor Estado”. A pressão 
neoliberal cooptou os governos ditos socia-
listas e social-democratas, impôs privatiza-
ções em massa e decretou uma guerra aos 
direitos sociais e até ao chamado modelo 
social europeu.

Milhares de “teóricos” neoliberais desti-
lam, dias, meses, anos a fio, a teoria incom-
provada de que o Estado não sabe gerir, de 
que o Estado não deve interferir na econo-
mia e de que o Estado deve conter as suas 
despesas – em nome de um qualquer défi-
ce, de uma qualquer crise por eles mesmos 
provocada. 

Em nome da dinamização da economia 
– ou seja, do aumento das transferências 
financeiras directas e indirectas do Estado 
para as elites económicas – o Estado dimi-
nui os impostos sobre o capital. Com menos 
receitas, menos dinheiro há para despesas 
sociais. Mais cortes na despesa são invoca-
dos. É uma pescadinha de rabo na boca.

Os conservadores costumam invocar o 
exemplo de uma família: quando ela gas-
ta mais do que recebe tem que cortar nas 
despesas. Ou seja, em vez de aumentar as 
receitas, a família só deve comer uma vez 
por dia. Em nome da competitividade diz-
se o mesmo a todas as famílias e a todas 

se aplica a mesma receita. A resposta da 
esquerda é outra: é pelo aumento das re-
ceitas. 

Vem isto a propósito da atitude face à ad-
ministração pública, mas também face às 
obrigações sociais do Estado.

Um exemplo: a formação de mais-valias 
alterou-se profundamente com a moderni-
zação tecnológica. O tempo necessário a 
uma mesma produção diminuiu conside-
ravelmente, tornando a produtividade cada 
mais consequência da inovação tecnológi-
ca (capital constante). Também por isso, é 

necessário alterar a forma de financiamento 
da segurança social. Os pagamentos patro-
nais à segurança social devem passar a ser 
feitos segundo o VAB das empresas.

Outros exemplos são a necessidade de 
impostos sobre as grandes fortunas, que 
agora o BE apresentou em projecto-lei, ou 
sobre a circulação de capital em Bolsa.

A BOMBA PRECARIEDADE
Segundo um estudo tornado público em 

Agosto, do economista Eugénio Rosa, “em 
Portugal a precariedade tem aumentado de 
uma forma contínua sendo muito superior 
à média comunitária. No 1o Trimestre de 
2001, 35 em cada 100 activos ou tinham 
um emprego precário ou estavam no de-
semprego, enquanto no 1o Trimestre de 
2005 esse número já tinha aumentado para 
37 em cada 100. Entre o 1o Trimestre de 
2001 e o 1o Trimestre de 2005, a população 
activa portuguesa cresceu 6,6%, enquanto 
o número de precários e desempregados 
aumentou no País 12,2%, ou seja, 85% 
mais. Em 2004, na UE25, em média 14 em 
cada 100 assalariados com 15 e mais anos 
tinham um contrato a prazo, enquanto em 
Portugal, no mesmo ano, esse número era 
de 20 em cada 100 assalariados; portanto, 
o valor português era superior à média co-
munitária em 44,5%”. 

Os quadros, do autor, constatam bem a 
situação:

emprego
O PRECÁRIO ESTADO SOCIAL

VICTOR FRANCO

Em nome da dinamização 
da economia – ou seja, do 

aumento das transferências 
financeiras directas e 

indirectas do Estado para 
as elites económicas – o 

Estado diminui os impostos 
sobre o capital. Com menos 

receitas, menos dinheiro 
há para despesas sociais. 
Mais cortes na despesa 
são invocados. É uma 
pescadinha de rabo na 

boca

EVOLUÇÃO E DIMENSÃO DA PRECARIEDADE E DESEMPREGO EM PORTUGAL

DESIGNAÇÃO 2ºT-2001 2ºT-2004 4ºT-2004 1ºT-2005 2ºT-2005 Variação %
      (MILHARES)   2T01-2T05

POPULAÇÃO ACTIVA 5.187,4 5.471,6 5.523,6 5.507,0 5.531,3 6,6%

PRECARIOS E DESEMPREGADOS:       

Contratados a prazo 547,3 569,4 566,9 564,7 581,9 6,3%

Trabalhadores por conta própria isolados 952,7 899,9 899,1 901,9 910,4 -4,4%

Desemprego Oficial 203,6 347,3 389,7 412,6 399,6 96,3%

Não incluídos no Desemprego Oficial:       

Inactivos disponíveis 69,9 81,9 72,4 74,9 75,9 8,6%

Subemprego visível 37,0 63,9 63,2 61,4 64,4 74,1%

TOTAL PRECÁRIOS E DESEMPREGADOS 1.810,5 1.962,4 1.991,3 2.015,5 2.032,2 12,2%

%  PRECÁRIOS E DESEMPREGADOS NA POP. ACT. 34,9% 35,9% 36,1% 36,6% 36,7%  

      FONTE: Estatísticas do Emprego - INE
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Mas não basta constatar o problema, é 
preciso perguntar: e que consequência se 
retira da constatação?

A precariedade é a bomba ao retardador 
que as políticas conservadoras usam para 
destruir a segurança social. Ao ficar desem-
pregado o trabalhador deixa de descontar 
para a segurança social e deverá passar a 
receber subsídio de desemprego. Ora as 
políticas neoliberais cada vez provocam 
mais desemprego, pois não reduzem o ho-
rário de trabalho em compensação pela di-
minuição do tempo de trabalho necessário 
a uma mesma produção. Assentando numa 
globalização económica conservadora, 
deslocalizam a produção para outros países 
– numa chantagem sobre os trabalhadores 
que, em realidade deslocaliza para todo o 
mundo a diminuição de direitos, de salários, 
aumento do desemprego...

O aumento da precariedade é inversa-
mente correspondente à possibilidade de 
obtenção de subsídio de desemprego. As 
pessoas trabalham cada vez mais a prazo 
e o prazo é cada vez mais curto. Por outro 
lado a tendência de aumentar continuamen-
te o número de dias de trabalho/ano, efec-
tivamente prestados, para se ter acesso ao 
subsídio, e de diminuição do tempo de atri-
buição de subsídio para os trabalhadores 
mais jovens e precários, leva a que precarie-

dade signifique cada vez mais desemprego 
e desemprego sem qualquer subsídio.

Se a tudo isto somarmos que o desem-
prego de longa duração tem vindo continu-
adamente a crescer, poderemos considerar 
que o Estado social, a segurança social pú-
blica está sob uma bomba ao retardador.

A esquerda tem um desafio e uma res-
ponsabilidade a cumprir. Não pode aceitar, 
sem luta, que o binómio precariedade-des-
truição do Estado social evolua numa espi-
ral de instabilidade e desprotecção social. 
Recoloca-se a necessidade de ir mais longe 
que a constatação: que proposta política 

com apoio popular, que caminho, que tác-
tica concreta? Uma reflexão que necessita-
mos fazer!

NOTA SOBRE 
RESULTADOS 

AUTÁRQUICOS
Os recentes resulta-

dos eleitorais mostram 
que o BE prossegue 
um caminho positivo de 
afirmação popular em 
todo o país. Compara-
tivamente às autárqui-
cas de 2001, subimos 
bastante o número de 
votos e eleitos. Criámos 
uma rede nacional de 
activistas em trabalho 
autárquico. Nestas elei-
ções o BE enfrentou o 
maior ataque de sempre 
dos conservadores e fa-
zedores de opinião sub-
jugados às elites. Com-
batemos e fizemos da 
militância um exemplo 
de voluntariado. Nós, 
não nos enganámos e 
não nos enganaremos 
no alvo. Não faremos 
acordos com o PSD nas 
autarquias locais.

% DE CONTRATOS A PRAZO NA UNIÃO EUROPEIA E EM PORTUGAL EM 2004

PAÍS   PERCENTAGEM DE ASSALARIADOS COM 15  OU MAIS ANOS COM CONTRATO A PRAZO

 TOTAL Homens Mulheres

UE25 13,7% 13,2% 14,4%

UE15 13,6% 12,9% 14,4%

PORTUGAL 19,8% 18,7% 21,1%

Portugal  superior à UE25 44,5% 41,7% 46,5%

FONTE: Populacion e Conditios sociales - 9/2005 - Eurostat 
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Por força de decisões do banco central 
europeu até 2010 entrará em vigor 

uma norma relativa às transacções de pa-
gamentos bancários. Aquilo que à primeira 
vista parece ser do interesse dos cidadãos 
europeus pode muito bem ser uma situação 
bem complicada. É que este custo por tran-
sacção é para ser ao mais baixo custo.

Esta medida já aprovada em Dezembro 
de 2004 (SEPA – Single European Pay-
ments Area)  irá provocar alterações impor-
tantes nos sistemas de pagamento dos pa-
íses europeus, sobretudo nos países mais 
pequenos e de economia mais débil como 
o nosso.

O custo por transacção mais baixo 
ocorre no nosso país, por via da empresa 
que gere o Multibanco a SIBS que, como 
sabe, é uma das empresas mais avançadas 
mundialmente em termos de transacções 
electrónicas de pagamentos e com mais e 
melhores serviços. Este grau de avanço em 
termos de segurança, tecnologia e qualida-
de de serviço só foi possível pois teve como 
base a banca nacionalizada.

Foi por via dos serviços que a SIBS tem 
prestado aos bancos portugueses que a 
banca portuguesa se conseguiu modernizar 
e acompanhar sem grandes problemas a 
modernização tecnológica imposta nas úl-
timas décadas com uma poupança de cus-
tos extremamente significativa não só para 
a banca como para ass empresas e para o 
público em geral.

Agora, por via das reformas anunciadas 
pelo Banco Central Europeu através da 
SEPA os postos de trabalho na SIBS (cerca 
de 300 pessoas) irão ser postos em causa 
pois o custo de cada transacção depende 
do número de transacções, do número de 
cartões, do número de movimentos e, a di-
mensão do nosso país não permite aumentar 
muito mais a já de si fantástica performan-
ce do sistema de pagamentos português. 
A título de exemplo só o Banco Santander 
espanhol movimenta, sozinho, muito maior 
quantidade de transacções que a totalidade 
do sistema bancário português.

Deste modo os grandes bancos europeus 
cuja dimensão é, para nós, incomensurável, 
farão descer o preço por transacção a um 

ponto que os próprios bancos portugueses 
irão, com a maior das probabilidades, pre-
ferir alinhar pelas novas organizações que 
poderão operar a um preço muito mais bai-
xo pois transaccionarão ao nível da Euro-
pa (custo por transacção muito mais baixo 
devido ao número de transacções ser mui-
tíssimo superior) que o minúsculo sistema 
financeiro português poderá suportar.

Para os funcionários da SIBS significará 
o desemprego, mas para os demais traba-
lhadores bancários portugueses significará 
algo ainda difícil de definir pois a reviravolta 
será de tal ordem que os bancos portugue-
ses poderão passar a ser apenas “marcas” 
de alguns bancos europeus com as con-
sequentes problemáticas de desemprego, 
desestabilização, etc.

Acresce a tudo isto que algumas com-
panhias multinacionais já se encontram 
“posicionadas” para fazer este serviço a um 
preço imbatível por transacção. Nomeada-

mente a americana VISA que já possui hoje 
“standarts” para a nova plataforma SEPA (o 
cartão V-Pay que substituirá a breve trecho 
o actual Electron).

Acresce-se que a maioria dos bancos 
portugueses BCP Millennium, Totta Santan-
der, BPI, CGD, passaram os seus serviços 
de informática para outsourcing, para a IBM 
que agora gere os sistemas informáticos 
destes grupos financeiros e de outros ban-
cos europeus. O que faz com que a IBM 
“controle” e tenha em sua posse todo o tipo 
de informações bancárias, financeiras, etc 
que naturalmente fará chegar a quem mais 
delas precisar, por exemplo a administração 
governamental americana tornando assim 
numa brincadeira (de muito mau gosto) os 
esforços anteriores tentados com o famoso 
“Echelon”.

A derrota do SIM à constituição europeia 
na França e na Holanda fez empenhar ainda 
mais o Banco Central Europeu na concre-
tização do esquema que tem vindo a ser 
implementado e já aprovado pois já no final 
deste ano serão implementadas novas dis-
posições que se encontram em discussão 
nos bancos europeus.

Estranhamente, constatámos que todos 
os grupos parlamentares com assento na 
Assembleia da República Portuguesa, des-
conheciam por completo esta situação. 
Mas tal ignorância não acontece junto dos 
senhores da banca portuguesa nem no 
Banco de Portugal. Não conseguimos ainda 
foi compreender a razão pela qual a política 
económica europeia está tão arredada da 
nossa Assembleia da República.

Achamos que todo este processo se re-
veste  de toda uma negociação a nosso ver 
demasiado afastada do conhecimento pú-
blico para que possamos pensar que estão 
tomadas todas as medidas cautelares para 
países de economia tão débil como Portu-
gal. A não ser que os senhores da banca, 
tão zelosos na negociação de garantias e 
apoios, já tenham conseguido, por exem-
plo, formas de compensação para os traba-
lhadores eventualmente lesados com estas 
medidas SEPA e, como de costume, já tam-
bém tenham destino para esses eventuais 
dinheiros – os seus próprios bolsos... 

sibs
“CONTRA-REVOLUÇÃO” NA BANCA OU 

A OUTRA FACE DO IMPÉRIO
JOSÉ FRANCO, MEMBRO DA CT DA SIBS

A maioria dos bancos 
portugueses BCP 
Millennium, Totta 

Santander, BPI, CGD, 
passaram os seus serviços 

de informática para 
outsourcing, para a IBM 

que agora gere os sistemas 
informáticos destes 

grupos financeiros e de 
outros bancos europeus. 
O que faz com que a IBM 

“controle” e tenha em 
sua posse todo o tipo de 
informações bancárias, 

financeiras, etc que 
naturalmente fará chegar a 
quem mais delas precisar
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“F lexibilizar o modelo laboral e social 
adaptando-o ao novo modelo de 

produção e à globalização” eis o mote ne-
oliberal da ofensiva global contra os direitos 
colectivos e individuais dos trabalhadores, 
tudo subordinando à competitividade e ao 
lucro.

Este é também o mote de intervenção ne-
oliberal do governo PS na sua labuta aten-
tatória do insípido modelo social português 
que se desenvolve presentemente contra os 
direitos dos trabalhadores da administração 
pública e do regime geral da previdência e 
de desregulação laboral ao manter intocável 
a essência do código de Bagão Félix.

A evidência deste facto está na situação 
de “vazio” contratual em que se encontram 
mais de 100 mil trabalhadores têxteis que 
no passado mês de Julho viram caducar a 
sua convenção colectiva.

Aliás é preciso denunciar, como bem fez 
a Federação dos Sindicatos Têxteis na As-
sembleia da República que os serviços do 
Ministério do Trabalho “estão a fazer cadu-
car mais contratos do que os que foram de-
nunciados”. Isto evidência a hipocrisia polí-
tica do ministro Vieira da Silva que em Abril 
deste ano alertava para o risco de “vazio” na 
contratação colectiva. 

A situação no terreno pouco mudou o nú-
mero de convenções colectivas publicadas 
aumentou quando comparado com o pe-
ríodo homólogo do ano anterior. Contudo, 
continuamos ainda a registar valores muito 
abaixo dos verificados nos anos 2000 a 
2003. No que respeita ao número de traba-
lhadores abrangidos, os valores continuam 
a ficar muito aquém do desejável.

A revogação do “Código de Trabalho” e 
da sua regulamentação é uma exigência da 
democracia e de cidadania.

Passados estes meses, este governo PS 
não só nada faz estancar o vazio contratual, 
como o que nos propõe na sua “intervenção 
cirúrgica”, para usar a expressão do Prof. 
Monteiro Fernandes, nada resolve, pois o 
perigo de caducidade das convenções per-
manece.

O Governo PS não cumpre, nem as suas 
promessas eleitorais nem o seu próprio pro-
grama, volta a defraudar todos aqueles que 

em si confiaram, ao preconizar em acordo 
de Concertação Social, vertido para o pro-
posta de Lei 35/X, uma cedência em toda 
a linha ao patronato. Assim, não repõe o 
“princípio do tratamento mais favorá-
vel”, enquanto princípio estruturante do 
direito do trabalho e de protecção da parte 
mais fraca na relação de trabalho. 

Ao admitir a caducidade das conven-
ções e ao consagrar legalmente a subver-
são da jurisprudência do Tribunal Constitu-
cional, quanto à “absorção nos contratos 
de trabalho existentes à data da caducida-
de, que reporta para o art.o 557 do Código 
de Trabalho, até à entrada em vigor de uma 
outra convenção colectiva de trabalho ou 
decisão arbitral” e “quanto à formação dos 
direitos e deveres em sede dos contratos 
de trabalho”, fá-lo de forma restritiva e frágil, 
somente quanto à retribuição, duração do 
tempo de trabalho e categorias profissionais 
e respectivas definições, serão absorvidas 

nos contratos individuais de trabalho. 
Como diz o Prof. Jorge Leite citado 

pelo Prof. João Reis in Questões laborais, 
“a convenção colectiva de trabalho não é 
constitucionalmente desenhada para ser 
funcionalizada em ordem a ser incorporada 
nos contratos individuais”.

Na ausência de contratação colectiva, 
os trabalhadores novos ficarão unicamente 
abrangidos pelo contrato individual de tra-
balho. 

A caducidade das convenções contínua, 
desta forma, a constituir um incentivo à par-
te que não quiser negociar e que não tenha 
aceite a proposta de realização de arbitra-
gem voluntária. A desregulamentação labo-
ral vigorará em toda a linha.

O Governo transforma a arbitragem 
obrigatória num instrumento intolerá-
vel de intromissão do poder político na 
contratação colectiva, totalmente à reve-
lia dos normativos da Organização Interna-
cional de Trabalho, OIT. Atribui-se ao Go-
verno, na pessoa do Ministro do Trabalho, 
o poder discricionário de promover ou não 
promover a arbitragem obrigatória, insistin-
do-se em ignorar todas as advertências dos 
peritos da OIT que, expressamente, dirigin-
do-se ao Estado Português a este respeito, 
refere que a arbitragem obrigatória constitui 
um instrumento atentatório da liberdade de 
negociação. O Ministro, em todas as situa-
ções, mesmo quando tenha havido reque-
rimento de uma das partes, pode deter-
minar, ou não, a realização de arbitragem 
obrigatória, sendo esta entidade quem, de 
facto, determinará quais as convenções 
que poderão caducar.

Por outro lado ficam bem vincados os 
motivos pelos quais o Governo teve um 
comportamento autocrático para com os 
professores ou os trabalhadores judiciais, 
ao declarar e transformar serviços mínimos 
em máximos e no caso dos últimos recorrer 
memo ilegalmente à requisição civil. 

O Governo nada altera de substancial 
no sentido de reforçar o direito inalienável 
à greve - a não ser estender a definição de 
serviços mínimos à administração indirecta 
do Estado. O âmbito do que se entende por 
serviços mínimos é alargado de tal forma 

contratação colectiva
GOVERNO PS MANTÉM CADUCIDADE

JOSÉ CASIMIRO

O Governo PS não cumpre, 
nem as suas promessas 

eleitorais nem o seu 
próprio programa, volta a 
defraudar todos aqueles 
que em si confiaram, ao 
preconizar em acordo de 

Concertação Social, vertido 
para o proposta de Lei 35/
X, uma cedência em toda a 
linha ao patronato. Assim, 
não repõe o “princípio do 

tratamento mais favorável”, 
enquanto princípio 

estruturante do direito do 
trabalho e de protecção da 
parte mais fraca na relação 

de trabalho. 
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que nos parece ultrapassar a protecção pre-
tendida pela Constituição, quase se trans-
formando os serviços mínimos em serviços 
máximos. Consagra-se que a prestação 
dos serviços mínimos é efectuada sob a au-
toridade e direcção do empregador – como 
se a obrigação de prestar serviços mínimos 
não fosse uma obrigação legal mas subor-
dinada ao contrato de trabalho.  

A regulamentação dos serviços mínimos 
cabe aos sindicatos, tal como defende a 
OIT, e, contrariamente ao que o Governo 
defende, estes não podem ser limitados por 
instrumentos de regulamentação colectiva 
ou definidos pelo ministro.

O Governo nada propõe para eliminar a 
chamada “cláusula de paz social”(art. 606.
o). Esta “cláusula” consiste na renúncia ao 
exercício do direito à greve em sede de con-
tratação colectiva, o que, claramente, cons-
titui uma ofensa aos direitos fundamentais e 
constitucionalmente consagrados. O direito 
à greve é um direito de exercício colectivo e 
é atribuído individualmente a todos os tra-
balhadores, sindicalizados ou não, cabendo 
apenas às associações sindicais a possibili-
dade de a declarar. 

Este posicionamento do PS confere ain-
da mais força ao patronato para apresentar 
propostas como aquelas que o BPI fez para 
a “flexibilizar” a prestação de trabalho no 
sector bancário:

• Despedimento por iniciativa unilateral 
do empregador;

• Indemnização de 1,5 a 3 vezes a remu-
neração mensal dos últimos 12 meses por 
ano de antiguidade;

• Pagamento de contribuições para a 
SS sobre a indemnização pela empresa 
(23,75%);

• Isenção de IRS sobre o valor da indem-
nização;

• Período de desemprego não conta para 
a reforma;

• Contratação a termo certo de trabalha-
dores desempregados durante um máximo 
de cinco anos para pessoas com menos de 
45 anos, e sem limite temporal para idades 
superiores;

• Redução para metade da Taxa Social 
Única paga pelas empresas no primeiro ano 
de contratação de desempregados;

• Fim de condicionantes ao contrato a 
termo certo;

• Integração dos bancários na Segurança 
Social.

A aprovação destas medidas, algumas 
delas inconstitucionais e ilegais, daria a des-
regulamentação laboral e a “total liberdade 
à instabilidade, à precariedade e à arbitra-
riedade”.

Só o incremento das lutas sociais e labo-
rais, unindo as lutas do sector público ao 
privado, poderá elevar a resposta política e 
social contra a política do Governo PS e do 
patronato. 

As recentes greves gerais em França e na 
Bélgica apontam-nos um caminho de res-
posta social às políticas neoliberais da U.E. 
de desmantelamento do seu modelo social.

Estas são as principais razões que le-
vam o Bloco de Esquerda a considerar 
o acordo a que se chegou em sede de 
Concertação Social e transposto para o 
Proposta de Lei n.o 35/X, como nefasto 
para os interesses dos trabalhadores, 
servindo claramente os interesses do 
patronato e ter apresentado o seu pró-
prio projecto alternativo n.o 177/X que 
poderás consultar no nosso site, em
www.bloco.org

Propostas do Bloco de Esquerda 
quanto à necessidade imediata de 
corrigir a desumanidade mais conser-
vadora das políticas das direitas no 
código laboral, e reforçar a negocia-
ção colectiva apresentadas em Pro-
jecto-Lei nomeadamente quanto: 

• À reintrodução do princípio do trata-
mento mais favorável para o trabalhador 
na medida em que este é a parte mais fra-
ca na relação de trabalho;

• Ao fim da caducidade das conven-
ções colectivas de trabalho permitindo a 
manutenção dos direitos dos trabalhado-
res, até nova convenção;

• Ao privilégio que tem de ser atribuído 
à arbitragem voluntária em detrimento da 
arbitragem obrigatória;

• Ao direito inalienável à greve, e à com-
petência que cabe apenas às associações 
sindicais em a declarar e em regulamentar 
os serviços mínimos;

o bloco propõe:
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Corpos, ferramentas e o tempo natural 
trabalharam integrados por séculos. 

Como exemplo, citamos a arte de tecer, 
uma das mais antigas atividades humanas. 
Um processo complexo, que envolvia mui-
tos fios, dispostos na urdidura, que combi-
nados e entrelaçados transformavam-se em 
tecidos; os pés guiando o tear e as mãos 
selecionando os fios e carretéis. 

Corpos, teares e um ritmo natural co-
mandado pelo corpo, trabalhavam sincro-
nizados, e neste labor estavam presentes 
as sensações, a imaginação e as emoções. 
A criatividade idealizava os desenhos que 
eram guardados em cartões perfurados 
para serem repetidos ( o mesmo princípio 
do ‘software’) e em meio ao trabalho era 
possível conversar, rir, parar e re-começar. 
Os homens quando não estavam trabalhan-
do na agricultura, que dependia das esta-
ções do ano, participavam do tecer junto 
com o resto da família e da comunidade. 
Teares e artesãos alimentavam o comércio 
local por todo o interior da Grâ-Bretanha, 
assim como por toda a Europa.

Pois foi justamente através desse artesa-
nato doméstico, que se iniciou a transfor-
mação dos processos produtivos, na Ingla-
terra do séc. XVIII: O capitalismo na Ingla-
terra começou no lar, com o trabalho do 
pai, da mãe, do filho e da filha, a favor do 
empreendedor. Nessas circunstâncias ‘o 
sistema capitalista doméstico’ tomou um 
impulso que prevaleceria até fins do séc. 
XVIII. Quase todas as casas tornaram-se 
fábricas em miniatura ... Os hábeis em-
preendedores detinham o capital, com-
pravam matéria prima e as distribuíam às 
famílias, depois compravam os produtos 
por preços ínfimos e vendiam o mais alto 
possível. (DURANT, 19810).

Vale lembrar as palavras de Hannah Aren-
dt (2003),  o homem que trabalhava (homo 
laborens), que estava em inter-relação com 
os outros, com os objetos e com a nature-
za, vai aos poucos transformando-se no ho-
mem que fabricava (homo faber), que age 
sobre os outros, sobre os objetos e sobre 
a natureza. 

Segundo o historiador E. Hobsbawn 
(2003), a Inglaterra chamaria a atenção, em 
1750, de qualquer visitante que viajasse 
pelo seu interior pelas verdes paisagens, a 
limpeza e a aparente prosperidade no cam-
po e, até mesmo, pelo conforto do campe-
sinato. Não se poderia prever, sem a visão 
retrospectiva, apesar do desenvolvimento 
flagrante, a iminente Revolução Industrial 
cuja explosão aconteceu em 1780. 

A industrialização capitalista, que se ini-
cia nesse final de século, caracteriza-se por 
uma explosão da economia capitalista que 
se dispersa pelo mundo de maneira incon-
fundível a partir de 1830. Segundo Hobsba-
wn (2004), temos que voltar e refletir sobre 
a história, para compreender por que o 
mundo veio a ser o que é hoje, e para 
onde se dirige. A Revolução Industrial foi 
um choque e a transformação mais radical 
da vida humana já registrada em documen-
tos escritos, com resultados foram irrever-
síveis, até agora. O discurso se transforma, 
novas palavras são cunhadas: fábrica, in-

dústria, classe trabalhadora, classe média 
(ou burguesia), ‘pauperismo’, ‘capitalismo’, 
‘socialismo’ e raça são algumas delas.

O desenvolvimento de uma classe de 
empresários que dedica-se a produzir lu-
cros e uma ideologia baseada no ‘progres-
so individualista’, secularista e racionalista 
geram um alicerce tecnológico científico 
que permeia toda a implantação dos no-
vos meios de produção, inclusive, corpos 
construídos para o trabalho. Quando se 
acelerou o processo de industrialização, as 
famílias foram retiradas de seu território e le-
vadas para trabalhar em fábricas, morando 
em cantos fétidos que marcaram o início do 
meio urbano. A jornada de trabalho chega-
va a 14 horas. “Desterritorializada, a pessoa, 
antes vista por inteiro – mente, corpo e es-
pírito –, perde o seu centro e fica nas mãos 
manipuladoras do poder. Os indígenas das 
américas não se deixavam escravizar por 
estarem em seu território, espaço que do-
minavam e lhes permitiam raízes.

 Podemos dizer, que a visão da energética 
e do materialismo que permeavam os finais 
do séc. XVIII e o séc. XIX e a construção 
de corpos ‘docilizados’ e utilitários para o 
trabalho, caracterizam uma época de fadiga 
e neurastenia que demonstram o desânimo 
reinante diante da mudança brutal na orga-
nização social e nas relações com o tempo, 
objetos e natureza: O início da aceleração 
do ‘tempo’ ou melhor, da mudança do ritmo 
natural dos corpos, que antes entremeavam 
trabalho e lazer; a troca das ferramentas 
conduzidas pelo homem por máquinas que 
ditavam tempo e ritmo impostos ao corpo; 
da desterritorialização dos grupos transfor-
mados em operários em um novo mundo 
‘urbano’, longe de suas terras e de sua co-
munidade, vivendo em condições precárias; 
das medicalizações e dos esquadrinhamen-
tos dos corpos foram as consequências da 
industrialização.

Os resultados humanos da Revolução In-
dustrial foram catastróficos, com a dester-
ritorialização dos camponeses e aldeões e 
o surgimento do proletariado. A burguesia 
preocupada com a produtividade, com o 

o corpo utilitário
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progresso e com a acumulação, se encanta 
com a aceleração do desenvolvimento eco-
nômico, enquanto os corpos responsáveis 
pelo trabalho duro dessa industrialização 
passam pelo mais indigno processo. An-
son Rabinbach (1992) descreve bem esse 
modelo energético de corpos utilitários ba-
seado na ‘nova ciência’, que disciplina os 
corpos para o trabalho, e utiliza a metáfora 
do Homo Motor, para a força do trabalho 
da época, que tinha seus corpos tratados 
como se fossem reservatórios de energia, 
como o das máquinas, capazes de ser do-
mados e disciplinados, visando alto rendi-
mento: o corpo como uma máquina produ-
tiva. Corpos, máquinas e natureza eram mo-
vimentos passíveis de ser medidos dentro 
das leis da dinâmica, e por isso dominados, 
submetendo-se a sistemas organizacionais 
cientificamente desenhados. 

Rabinbach considera que a modernidade 
industrial européia via-se sempre ameaça-
da pela subversão do fantasma da pregui-
ça. O labor era pregado como um remédio 
contra os apetites dos sentidos e como um 
amigo da alma. Daí, a necessidade de ‘do-
cilizar’ os corpos, para que esquecessem 
seu estilo de vida arraigado desde os an-
tepassados, e se transformassem em uma 
força de trabalho produtiva e disciplinada. 
A formatação do corpo como um invólucro 
de conservação de energia e de conversão 
e propulsão, a metáfora do Homo-Motor, 
reafirmava o liberalismo. A ligação entre as 
novas ciências –  fisiologia, educação físi-
ca, ergonomia – com a perscruta do corpo 
num esquadrinhamento vai embasar as mu-
danças até a chegada do taylorismo e do 
fordismo, formas econômicas de divisão do 
trabalho. “Antes, achavam que o corpo era 
uma máquina capaz de trabalhar sem pa-
rar, bastando-lhe um pouco de comida e de 
descanso. Ignorava-se a segunda lei da ter-
modinâmica, a lei da entropia, que diz que a 
energia tende ao esgotamento . A fadiga e 
a neurastenia tornaram-se uma verdadeira 
epidemia, principalmente na França e Ale-
manha, onde a resistência às inovações foi 
ainda maior”. 

Ao final do século XIX, os discursos da 
resistência ao trabalho pela indolência e 
preguiça decaem. Os novos processos de 
produção requerem mais que disciplinas 
impostas e inspeção constantes, reque-
rem operários com a imagem de um cor-
po dirigido por seus próprios mecanismos 

internos, um verdadeiro homem-máquina. 
Novos especialistas são formados diante 
dos desdobramentos da nova ciência e do 
pragmatismo e cada vez mais se realçam 
textos moralistas de exaltação ao trabalho. 
O foco era o corpo como mão de obra e sua 
profilaxia. O corpo como um commodity.

As relações humanas são trocadas por 
relações quantificadas, subvertendo a ética, 
valores e normas tidos até então como uni-
versais. Um modelo ‘racional’ e mecanicis-
ta, calcado em verdades científicas saídas 
dos laboratórios. De uma cultura sagrada, 
a Europa passa para uma cultura profana, 
desligada do cosmo. As imagens esquadri-
nhadas são fragmentadas com a desinte-
gração da ordem existente e desliga-se do 
todo, em uma crise do real.

Podemos dizer que essa crise do real 
atravessou o século XX: com as divisões, 
fragmentações e especializações muitas 
vezes perde-se a noção do todo, na teo-
ria e na prática. As certezas do século XIX 
passam a ser questionadas, mas as bases 
mecanicistas de seu contexto com certeza 
estão entrelaçadas, tecidas, até hoje, e res-
soam na dita sociedade pós-moderna. Há 
que parar. Refletir sobre o real, nossa con-
dição de incertezas dentro dos acelerados 
processos de avanços tecnológicos imedia-
tistas e do maniqueísmo reinante. Perscru-
tar a história, o que foi dito e o que está 
submetido e não-dito, é uma maneira 
de buscar novas respostas.

E assim chegamos no século XXI, a épo-
ca da ‘big science’, da tecnociência, que 
desenvolveu segundo Morin (2001), pode-

res titânicos. As pesquisas determinam o 
poder, hoje na mão de poderosas empre-
sas globalizadas que submetem o Estado, 
que por sua vez controla as universidades 
e portanto, as pesquisas. A aceleração das 
transformações da sociedade contempo-
rânea a partir dos últimos cinquenta anos 
está de tal ordem, que podemos falar em 
mais uma Revolução, desta vez, da in-
formação ou do conhecimento. Essas 
transformações atingem de maneira brutal 
o mundo do trabalho e do corpo: alta com-
petitividade, desaparecimento de várias 
funções e de papéis, com a alta tecnologia. 
Alto nível de desemprego com tendências 
crescentes em todo o mundo, dado que a 
criação de empregos não supre a entrada 
de novos trabalhadores no mercado. 

Como atesta o grande sociólogo Francis-
co Oliveira (2003), ‘avassalada pela Terceira 
Revolução Industrial, ou molecular digital, 
em combinação como o movimento de 
mundialização do capital, a produtividade 
do trabalho dá um salto mortal em direção à 
plenitude do trabalho abstrato’. Os salários 
passam a ser atrelados à produtividade e 
não mais às horas de trabalho, dando mar-
gem à terceirização informal, que tira dos 
trabalhadores o poder de lutar por seus di-
reitos, já que há que sobreviver, e portanto, 
sujeitar-se.

Os trabalhadores têm perdido os direi-
tos conquistados a duras penas, diante do 
desequilíbrio de forças, e estatísticas com-
provam o aumento acelerado da economia 
informal e do desemprego e o desmante-
lamento da política do ‘bem estar social’. 
A alta tecnologia provoca um processo de 
des-sociabilização que podemos compro-
var percebendo o crescente individualismo, 
num ‘salve-se quem puder’, a solidão ge-
rada pelas grandes metrópoles, o aumento 
da violência e os altos índices de estresse 
e depressão nas populações urbanas. Não 
existe mais tempo livre: trabalho e tempo li-
vre fazem parte da produtividade, já que a 
maioria das pessoas gastam seu salário em 
seu tempo livre; consomem. 

Para Ricardo Antunes (2002) as conse-
quências do aumento da competitividade 
e da concorrência capitalista, são nefastas, 
duas das quais virulentas e graves: 1) a des-
truição e a precarização, sem paralelos em 
toda era moderna da força humana que tra-
balha;  2) a degradação crescente, que des-
trói o meio ambiente, na ‘relação metabólica 
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entre homem e natureza, conduzida pela ló-
gica societal voltada prioritariamente para a 
produção de mercadorias para o processo 
de valorização do capital. 

No século XIX percebemos a desterrito-
rialização dos corpos como um instrumen-
to de poder sobre eles. Nos dias de hoje, 
aliado às desterritorializações temos, atra-
vés do mau entendido do virtual e de uma 
busca esquisita do transcendental (como 
se não vivêssemos na materialidade e pu-
déssemos prescindir do corpo), o desen-
raizamento dos corpos, facilitado pela 
massificação da mídia.  Há um apaga-
mento de quem somos, da contemplação, 
da reflexão e da interiorização. Não pode-
mos parar e somos balizados pelo externo. 
O capitalismo globalizado e seus meios de 
circulação, até agora, foram eficazes em 
gerenciar corpos nos seus mecanismos de 
ganha e gasta, para ganhar mais e consumir 
mais, ou para simplesmente desejar. O sis-
tema debate-se com sua voracidade, como 
se estivesse ciente de seus erros e de suas 
ilusões, mas, não quer perder. Reconhecer 
isso, significa refletir e transformar-se diante 
das urgências ou então, chegar à satura-
ção, gerando hordas de miseráveis em um 
planeta em extinção.

A Revolução Tecnocrata é silenciosa, in-
visível aos não especialistas. À disciplina e 
‘docilização dos corpos’ une-se à gestão 
da vida. Tudo isso afeta as pessoas co-
muns, seu trabalho e seu tempo livre, afeta 
o planeta, seu ambiente e as espécies, mas 
a população não tem acesso a essas infor-
mações. Renunciamos a habitar o corpo e 
as coisas, ao nosso poder de decisão, a 
medida que não refletimos sobre as possi-
bilidades de transformação e que deixamos 
de nos interessar, talvez pela apatia diante 
de tamanha empreitada,  num fluxo sem 
fim de informação consumo e descar-
te. 

Ainda sob a ilusão do progresso (que se 
inicia no século XVIII), somos desterritoriali-
zados e desenraizados, perdendo o nosso 
centro em favor do exterior. Estamos nos 
deixando transformar em Ciborgues, como 
diz Donna Haraway (2000), um corpo que 
representa a quintessência da tecnologia, 
meio humano, meio máquina. Haraway con-
centra-se em pesquisar as redes bio-tecno-
lógicas e faz uma análise crítica da forma 
pela qual a biotecnologia está construin-
do nossos corpos e passa a ter direitos 
sobre a vida, quem deve nascer, viver, 
morrer ou, replicar-se.

Diante desse quadro devastador, temos 
que tomar posse de nossa subjetividade, de 
quem somos, de nossas raízes e atualizar 
nossos valores,  reconquistando a auto-
nomia criativa que gera outros campos de 
criatividade para sair da massificação do-
minante. Assumir nossas singularidades e 
ao mesmo tempo retornar à solidariedade 
e à cooperação. Ativar a VOZ e multiplicá-la 
entre as multidões. Já que estamos cibor-
gues, sejamos ciborgues oposicionistas, 
que refletem, buscam seu centro e ampliam 
perspecticas novas além da competição 
desmedida e selvagem. 

Montar grupos de resistência através do 
entrelaçamento de conhecimentos com-
partilhados, aproveitando-se das redes, 
fazendo circular e dar visibilidade a novas 
formas de se organizar e de mobilizar toda a 
sociedade para participar do corpo político 
social. Atualizemos a metáfora dos teares: 
entrelaçar conhecimentos em redes livres e 
criativas, visando salvar o planeta e nossa 
vida, numa postura eco-bio-psico-social. 
A história da humanidade é a história do 
corpo; retomemos nossos corpos como 
pessoas (dotadas de espírito e mente), se-
res cósmicos que resistem à manipulação e 
degradação. 
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O s defensores do liberalismo, que se 
apresentam como mensageiros da 

libertação da humanidade, não se can-
sam de repetir que é necessário reduzir 
o Estado para aumentar a liberdade dos 
indivíduos divíduos na sociedade. Mas, 
em que consiste essa “liberdade”? Quais 
são os indivíduos que se tornam mais 
“livres” com o liberalismo e quais são as 
conseqüências da “liberdade” liberal para 
o conjunto da sociedade?

A idéia predominante do liberalismo é 
de que através do livre mercado as po-
tencialidades humanas seriam, automa-
ticamente, estimuladas em benefício de 
uma coletividade. O grande inimigo da “li-
berdade” seriam as instituições coletivas, 
como o Estado, por pretenderem regrar 
os indivíduos de acordo com um interes-
se coletivo. Partindo do pressuposto de 
que a liberdade é marcada pela ausência 
de condições e limites, uma liberdade ne-
gativa, portanto, o seu exercício se daria 
através da predisposição natural de auto-
determinação do indivíduo. 

A origem dessa concepção de liberda-
de remonta ao período de ascenção da 
burguesia com o advento do capitalismo 
e o fim do poder absolutista feudal. Para 
a burguesia, progressista e revolucionária 
da época, o feudalismo, amparado na ab-
solutização da idéia de que a liberdade é 
uma dádiva divina, seria substituído pelo 
predomínio da propriedade privada dos 
meios de produção e do mercado. É essa 
a liberdade do indivíduo, centralmente rei-
vindicada pelos liberais. Esse conceito de 
liberdade, que passa a se confundir com 
a idéia de justiça liberal, foi documentado 
por ocasião da Revolução Francesa, em 
1791, como sendo o livre arbítrio do indi-
víduo o “agir livremente sem interferir na 
liberdade do outro”. 

Essa proclamação da liberdade do indi-
víduo, repetida mundialmente pelo senso 
comum, privatiza o próprio conceito de 
liberdade como sendo, simplesmente, 
derivada da consciência individual do ser 
humano e prevê um único limite, o qual 
realmente lhe interessa: a propriedade 
privada dos meios de produção como um 
direito humano, que integra a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos até hoje, 
em seu artigo 17. A afirmação da impor-

tância da propriedade é tão enfática que 
chega a ser vista como a própria origem 
da liberdade. Respeitando a divisa da 
propriedade do outro, a livre concorrência 
se encarregaria de regrar as relações en-
tre os seres humanos. Ao Estado, caberia 
a função de zelar pelo cumprimento dos 
dogmas centrais do liberalismo, concen-
trando-se em atividades como “educar” 
os cidadãos para o exercício dos seus 
“direitos e deveres” e a repressão dos que 
viessem a subverter a nova ordem esta-
belecida. Nesse contexto, entretanto, os 
liberais revolucionários de outrora se tor-
nam os novos conservadores e resistem 
à idéia de superar o Estado, para usá-lo 
como aparato ideológico e repressivo a 
serviço dos seus interesses de classe do-
minante.  

Mas, é possível ao indivíduo social agir 
sem interferir na liberdade de outro? Se 
assim o fosse, a burguesia poderia ter 
abdicado das funções ideológicas e re-
pressivas do Estado, apostando exclu-
sivamente numa suposta essência da 
liberdade humana “natural”. A liberdade, 
antes de se constituir em valor, é uma 
relação do ser humano com a natureza 
e a sociedade. É, ao mesmo tempo, um 
desejo de autodeterminação do ser hu-
mano, mas sempre situado e relativo a 
uma totalidade a que ele pertence. Como 

a liberdade do indivíduo, ao contrário do 
que afirmam os liberais, sempre está im-
bricada com a liberdade da coletividade, 
a condição humana em sociedade implica 
em limites, condicionamentos e escolhas. 
Nesse aspecto, a possibilidade de poder 
optar, decidir e agir de forma autônoma, 
passa a adquirir uma importância central 
para a liberdade.

É precisamente em função do 
reconhecimento da existência de uma 
relação limitada do indivíduo humano com 
a totalidade que surgem as diferentes 
concepções acerca da liberdade. Para 
o absolutismo da Idade Média, Deus, 
como o criador de tudo, ocupava o lugar 
desta totalidade e a liberdade humana 
consistiria em agir conscientemente de 
acordo com a vontade divina. O aspecto 
revolucionário dos liberais foi a negação 
da totalidade divina e a afirmação de um 
novo dogma em seu lugar: a liberdade 
“natural”, decorrente da propriedade 
na sociedade. O que é social, portanto, 
passa a ser naturalizado. As convenções 
sociais, estabelecidas pela nova classe 
dominante em ascenção, passam a 
ser dogmatizadas e a nova totalidade é 
“batizada” de livre mercado. Mas, o que 
haveria de natural nesta “liberdade”? 

O ser humano é parte da natureza e, na 
sua relação com o que é natural, vão se 
efetivando modos de produção e relações 
sociais. Através do trabalho estão criadas 
as condições de sociabilidade humana: 
os seres humanos interagem com o mun-
do natural e entre si e, nesse processo, 
modificam a si mesmos. Diferentes dos 
animais, portanto, os seres humanos não 
estão determinados e acabados. É na re-
lação com o meio e seus limites que o ser 
humano transforma e se transforma a si 
mesmo, produzindo, ao longo da história, 
a cultura humana. 

A cultura humana, portanto, não tem 
nada de natural e é um processo inacaba-
do. O ser humano, consciente desse ina-
cabamento, é potencialmente livre, pois o 
seu ser está permeado da possibilidade 
qualitativa do vir-a-ser. Ao se apropriar 
das condições que lhe permitem uma 
maior humanização é que o ser humano 
passa a experienciar uma liberdade real e 
não meramente interior, de caráter subje-
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tivo. Cada progresso da cultura humana, 
nesse sentido, é um avanço rumo a uma 
maior liberdade humana. A liberdade do 
indivíduo, portanto, não consiste em es-
tar independente da sociedade e do seu 
desenvolvimento. Pelo contrário, ela so-
mente se efetiva na possibilidade real de 
desenvolver e satisfazer necessidades e 
capacidades humanas em sociedade. 

O trabalho é um processo concreto, 
de objetivação do mundo. O ser humano 
se exterioriza na natureza que se 
transforma em seu “corpo inorgânico” 
e, ao transformar a realidade objetiva, o 
indivíduo entra em contato com outros 
seres humanos, construindo relações 
sociais geradoras de consciência: um 
processo de subjetivação, portanto. 
Esse processo de exteriorização e 
internalização, constituinte da liberdade 
humana, no entanto, é interrompido nas 
sociedades de classes, uma vez que os 
proprietários dos meios de produção 
transformam o sujeito trabalhador em 
objeto. O trabalho explorado, a serviço do 
capital, se converte em trabalho abstrato, 
em meio produtor de mercadorias que se 
manifesta ao trabalhador como estranho 
a ele mesmo. No trabalho assalariado, 
o ser humano perde o controle de sua 
própria ação em relação ao mundo e 
com os outros e, assim, o que seria o 
processo de humanização se converte 
em dominação. 

Não basta, portanto, a liberdade sub-
jetiva de fazer algo se o poder e as con-
dições objetivas da realidade impedem 
a ação. Isso os liberais revolucionários 
haviam compreendido na sua época e 
deram um passo significativo ao se con-
traporem ao poder absolutista da Igreja, 
propondo a liberdade, a igualdade e a 
fraternidade como valores centrais para o 
convívio humano em sociedade. Com o 
desenvolvimento da sociedade capitalista 
e do livre mercado, porém, a crescente 
desigualdade impede o exercício da liber-
dade do indivíduo. Formalmente, todos 
são reconhecidos como livres e iguais; na 
realidade, porém, os trabalhadores estão 
em uma condição de desigualdade e su-
bordinação em relação aos proprietários 
dos meios de produção, dependendo de 
um salário que corresponda à sua possi-
bilidade de reprodução. 

Por isso, o que se entende por liberda-
de no capitalismo expressa um caráter 

ideológico de classe. Enquanto para os 
proprietários dos meios de produção a li-
berdade consiste na liberdade de explorar 
e dominar a classe trabalhadora, para sa-
tisfazer seus interesses e necessidades, 
os trabalhadores só conquistam determi-
nadas liberdades através da sua constan-
te luta organizada na sociedade. A defesa 
da mera liberdade de “livre concorrên-
cia” nesse contexto significa defender a 
liberdade dos capitalistas em continuar 
explorando seres humanos, acabando 
com possíveis instrumentos regulativos 
que venham a restringir a hegemonia e o 
enriquecimento privado da classe domi-
nante. Para os trabalhadores, a conquista 
da liberdade depende da emancipação 
do trabalho alienado, através da sociali-
zação dos meios de produção e da su-
bordinação da economia aos interesses 
humanos, o que implica na superação 
do mercado e da lógica da concorrência 
como elementos reguladores da vida em 
sociedade. 

A conquista da liberdade real, portanto, 
entra em confronto com as concepções 
do liberalismo, o qual reduz a liberdade 
humana à luta desenfreada dos seres 
humanos entre si pela satisfação de ne-
cessidades materiais. A possibilidade de 
superação do reducionismo liberal, que 
concebe o ápice da liberdade na acomo-
dação humana à lógica da produção e do 
consumo, fundamenta a utopia de que o 
humanismo como projeto humano não foi 
concluído com o advento do capitalismo. 
Uma liberdade humana efetiva só é pos-
sível através da superação das relações 
sociais geradoras de exploração, domi-
nação e alienação, inerentes aos dogmas 
da propriedade privada e do mercado. 
A liberdade constitui um valor revolucio-
nário e sua defesa consciente implica no 
desmascaramento das tentativas de sua 
instrumentalização por parte da classe 
dominante na sociedade capitalista. Ao 
contrário, ela ficará reduzida a uma mera 
ideologia – no sentido de falsificação so-
cial e política.

*  DOUTORANDO EM CIÊNCIAS SOCIAIS NA 
UNIVERSIDADE DE OSNABRÜCK - ALEMANHA.

TEXTO PUBLICADO EM WWW.ESPACOACADEMICO.COM.BR
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Gostaríamos antes de mais, de abordar 
a imigração na óptica dos excluídos, 

onde se integram também os cidadãos 
estrangeiros, onde a vontade de lutar para 
mudar, pode ser um factor importante na 
inclusão como direito, fundamentalmente 
pelo direito à emancipação, das relações 
que produzem e condicionam a exclusão, e 
pelo direito a produzir novas relações.

Penso que existe um grande equívoco 
sobre o discurso oficial, relacionando a imi-
gração ao racismo, a colagem deste discur-
so pode ser estigmatizante, reflectindo uma 
visão que em última análise, nega a condi-
ção igual de mulheres e homens, que são 
vítimas da mesma exploração e têm a mes-
ma condição humana, económica, social e 
política, independentemente do seu país de 
origem.

É importante que o cosmopolitismo que 
se reivindica para Portugal e para a Europa, 
rompa com as fronteiras culturais e os pre-
conceitos que nos oprimem, questionando 
o nosso papel neste mundo globalizado, o 
nosso poder para reorganizar, requalificar e 
renovar as felicidades que estão ao nosso 
alcance.

A vivência que preconizamos, deve estar 
assente em relações de democracia, coo-
peração e participação, pautada por uma 
relação entre o Eu e o Outro para chegar-
mos ao Nós, na promoção do conhecimen-
to mútuo como eixo estruturante e mola 
impulsionadora de projectos e sentidos, de-
volvendo à sociedade civil e aos movimen-
tos sociais, um maior activismo no combate 
aos preconceitos e desigualdades.

No entanto, nós por cá e pelo espaço as-
sociativo que a par e passo vamos conquis-
tando, o fundamental não será o discurso 
consensual, onde as pessoas se toleram, 
fomentando desta forma o estigmatizar das 
pessoas de acordo com a sua origem e a 
criação de apartheid.

O problema principal para ele se reforçar 
em espaços de cidadania activa, é efectiva-
mente político e social.

É em primeiro lugar e na perspectiva da 
valorização das pessoas, que transportam 
consigo, saberes, experiências, memórias e 
formas de estar diversificadas que, organi-

zamos encontros e vivências, onde as pes-
soas criam e constroem a sua identidade e 
o seu imaginário. 

Num acto de cidadania e resistência, as 
suas potencialidades culturais são eviden-
ciadas através das mais variadas formas, 
sendo nestes espaços alternativos onde as 
pessoas se sentem cidadãos de corpo in-
teiro, reconhecidas na sua dignidade, onde 
as cumplicidades estão sempre presentes 
na sua luta mais global por uma vida mais 
digna.

Os Workshops, as danças, a música, a 
gastronomia, a pintura, os debates, os fil-
mes, os contos, a conversa mais ou menos 
informal, as próprias manifestações e tan-
tas outra formas de expressão cultural, são 
para as Associações um alimento insubsti-
tuível, para que as janelas do activismo so-
cial se abram na luta contra a rejeição e a 
descriminação.

É apostando na riqueza da diversidade 
que reside a nossa acção nesta área, com 
as pessoas e não para elas, constroem-se 
na Associação Solidariedade Imigrante, 
outras culturas e vivências mais ricas, que 
criam a interacção entre pessoas originárias 
dos quatro cantos do mundo.

Deste modo, estamos convictos de que 
o movimento associativo dos imigrantes, 
da sociedade civil e outros, contribui para 
a construção de uma consciência que res-

peite as diferenças entre as culturas dos 
povos que nos procuram, interagindo com 
elas, construindo novos valores, tanto mais 
ricos quanto mais contribuam para resgatar 
a identidade dos sujeitos sociais, sujeitos de 
direitos e de valores.

Resgatamos na luta pelos Direitos Iguais, 
o direito a não sermos torturados pelas polí-
ticas de imigração que nos oprimem.

Nós que contribuímos para este país, 
merecemos ser tratados com respeito, nós 
aqui trabalhamos, mas para sermos regula-
rizados temos que ter Contrato de Trabalho, 
mas se as entidades patronais não o fizerem 
fazer, nós somos culpabilizados, não somos 
regularizados, isto não se admite.

A 20 de Março deste ano, os trabalha-
dores estrangeiros manifestaram-se na 
rua, lutando pela sua real regularização em 
Portugal e não, para assistirmos à política 
do faz de conta com os pré-registros nos 
Correios, que já baralhou as contas ao Alto 
Comissário e vai deixar muitas centenas de 
fora, por isso nós dizemos que esta luta é 
para continuar.

Lutamos todos os dias contra a explora-
ção escrava a que muitas mulheres e ho-
mens estrangeiros estão submetidos, mas 
este Governo numa atitude perversa, quer 
manter a sua política de acorrentar-nos aos 
tubarões do capitalismo, como muito bem 
disse o Bispo Don Januário.

Lutamos para que o direito à família seja 
consagrado como um direito inalienável, 
para que todos possam ter o direito à feli-
cidade.

Sou uma mulher Kazaquistanesa, desci 
na última paragem do Autocarro, apercebi-
me que estava em Portugal e aqui comecei 
a lutar para melhorar a minha condição de 
vida, caso contrário, nunca teria saído do 
meu país.

Lá como cá, sei que a vida não é fácil, 
procuro no estimulo da luta de todos os dias 
construir um outro mundo, onde os meus 
dois filhos que ainda não consegui trazer 
para junto de mim, um dia consigam ser fe-
lizes e orgulharem-se da mãe que têm. 

Lavei muitas casas de Senhoras, neste 
trabalho, conheci a condição de ser traba-
lhadora com pouco salário, a ser muitas ve-

testemunho
REFLEXÕES SOBRE A IMIGRAÇÃO

MADINA OMARKHANOVA

A defesa dos direitos das 
mulheres estrangeiras 

que migram para melhorar 
a sua condição de 

vida e que lutam pela 
sua independência e 

emancipação, não podem 
serem esquecidas pelos 
movimentos sociais nas 

suas lutas mais gerais pela 
justiça e liberdade.
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zes humilhada, mas aprendi que na vivência 
socializada que experimentei na nossa As-
sociação, que a luta traz-nos outra esperan-
ça e vontade de vencer as dificuldades.

A defesa dos direitos das mulheres es-
trangeiras que migram para melhorar a sua 
condição de vida e que lutam pela sua in-
dependência e emancipação, não podem 
serem esquecidas pelos movimentos so-
ciais nas suas lutas mais gerais pela justiça 
e liberdade.

Por fim, durante a viagem até esta linda 
cidade de Évora, cujas planícies me fazem 
lembrar os campos do meu Kazaquistão, 
aqui fica o meu maior apreço a todo o traba-
lho que se faz neste Alentejo, onde o con-
tributo dos trabalhadores estrangeiros tem 
sido fundamental e transversal a todas as 
áreas da actividade, e que a Delegação da 
Solidariedade Imigrante em Beja, tem lutado 
e muito bem com eles, contra a exploração 
de que são vítimas. 

O concelho de Odemira serve de indica-
dor precioso para o futuro, com o avanço 
do regadio do Alqueva, caso não se con-
cretize a reestruturação fundiária que divida 

a terra e viabilize alguma agricultura familiar 
e cooperativa, fixe jovens alentejanos à terra 
e promova culturas biológicas e amigas do 
ambiente. 

O predomínio do latifúndio e das grandes 
companhias agrícolas, segundo o modelo 
económico-social andaluz, implica o recur-
so a mão-de-obra intensiva, barata e des-
cartável: 

Em Espanha, magrebinos; em Portugal, 
ucranianos, brasileiros, búlgaros, romenos 
ou moldavos e, certamente, muito poucos 
alentejanos.

Em todo o caso, e para chatice de muita 
boa gente, nós trabalhadores e trabalhado-
ras estrangeiras viemos e cá vamos fican-
do.

Acolhê-los e defender o trabalho com di-
reitos, combater o dumping social e as ma-
fias da moderna escravatura, são matérias 
de interesse vital para quem queira fazer do 
Alentejo uma terra de justiça e de progres-
so.

A luta continua.

INTERVENÇÃO NO PLENÁRIO DA INICIATIVAS E 
RESISTÊNCIAS DO FÓRUM SOCIAL PORTUGUÊS
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A cada dia, centenas de cidadãos de 
Mali, Níger, Camarões, Senegal ou 

Gambia deixam os seus países com desti-
no à Europa. Depois de atravessar um bom 
pedaço da África, estes homens e mulhe-
res, geralmente designados pela impren-
sa como subsaharianos, vão reunir-se no 
Marrocos, nas proximidades dos enclaves 
espanhóis de Ceuta e Melilla. Ultimamente, 
este contingente tem aumentado porque 
está cada vez mais difícil entrar na Europa 
por via marítima desde a implantação de 
um sistema de vigilância nas costas da An-
daluzia e das Canárias. De acordo com o 
governo espanhol, esta novidade teria sido 
responsável pela redução em 40% da imi-
gração irregular.

Mas o fluxo que se reprimiu de um lado 
acabou por rebentar de outro. Sem outra 
alternativa para entrar na Europa, os imi-
grantes tomaram de assalto as muralhas 
de Ceuta e Melilla, onde foram recebidos 
a bala por polícias marroquinos e guardas-
civis espanhóis. Em Melilla, nem a repres-
são nem o muro de 6 metros conseguiram 
refrear o desespero de 650 imigrantes, na 
maior tentativa de forçar a entrada via muro 
registada até hoje, em que 135 ficaram feri-
dos, muitos deles pontapeados pela guarda 
da fronteira.  

Desde Agosto deste ano, mais de 4 mil 
arriscaram a vida nesta empreitada. Onze 
morreram, centenas deles ficaram feridos e 
outros foram detidos. 

TRABALHO SUJO
Para livrar-se dos mais de mil imigrantes 

detidos, o governo do Marrocos, devida-
mente autorizado pelo Estado Espanhol, 
não teve dúvidas: embarcou-os em auto-
carros e abandonou-os no deserto do 
Sahara, onde poderiam morrer de fome e 
sede. Tal solução tornou-se pública quan-
do um dos imigrantes largados no deserto 
telefonou para a associação Médicos sem 
Fronteiras para pedir socorro, sem saber 
informar com precisão onde estavam. “Só 
sabemos que perto há um muro e um quar-
tel, mas os soldados disparam quando nos 
aproximamos”, relatou. Logo em seguida, 
alguns helicópteros das Nações Unidas co-
meçaram a sobrevoar o sul de Marrocos, 
em especial a área fronteiriça entre o país e 
a região controlada pela Frente Polisário.

Depois que a política executada pelo go-
verno marroquino foi denunciada, começa-
ram os repatriamentos formais. Em apenas 
dois dias, ainda em Outubro, 725 imigrantes 
foram devolvidos aos seus países de ori-
gem, em especial o Senegal e Mali. “Que-
riam-nos matar, lançaram-nos ao deserto 
e disseram-nos que em cinco quilómetros 
chegaríamos à Argélia e encontraríamos 
alguém”, relatou um camaronês. Na ver-

dade, a cidade mais próxima ficava a 300 
quilómetros de distância do local onde se 
encontravam. Após três ou quatro dias ao 
sol, ele e o seu grupo acabaram salvos pela 
Frente Polisário. 

Apesar de Marrocos ter negado haver 
deixado os imigrantes subsaharianos no 
deserto, muitos deles foram recolhidos pe-
los enviados da ONU. Eles contaram muitas 
histórias aos jornalistas, como a de Dembo 
Sangang, um gambiano de 18 anos, ao cor-
respondente do El País. Há apenas oito me-
ses longe de casa, já fora largado três ve-
zes no deserto pelos polícias marroquinos. 
Nesta última vez, ganhou um chute que o 
deixou com um dos joelhos parecendo uma 
bola de futebol. “Só quero curar a minha 
perna para voltar a tentar [entrar na Espa-
nha], se posso caminhar, posso continuar. 
Não cogito voltar ao meu povo, toda a mi-
nha família financiou esta viagem para que 
a ajude da Europa, não posso voltar sem 
nada. Não há pressa, algum dia chegarei à 
Espanha”, disse ele. E conclui a frase com 
um resignado “Inshallah”, isto é, “seja como 
Alá quiser”.  

CUMPLICIDADE EUROPEIA
As imagens dos imigrantes subsaha-

rianos conduzidos pelo deserto em auto-
carros marroquinos deixaram o governo 
de Rabat numa situação delicada. Mas os 
governos europeus, em particular o espa-
nhol, guardou um silêncio embaraçoso, em 
vez de criticar a atitude marroquina. Em off, 
ao jornal Liberation, um diplomata europeu 
explicou: “Existe uma verdadeira coopera-
ção com o Marrocos, ao contrário da Argé-
lia, que não controla suas fronteiras, ou da 
Líbia, que abre ou fecha as comportas da 
emigração através de Malta ou Lampedusa 
em função de suas relações com a União 
Europeia”. Não poderia ter sido mais claro. 
Não havia motivo para criticar o governo 
marroquino porque este estava cumprindo 
a sua parte, isto é, reprimindo os imigrantes 
e devolvendo-os, fosse de que maneira fos-
se, aos seus países.

Após uma visita a Ceuta e Melilla logo 
após aos incidentes que resultaram nas 
onze mortes, uma equipe técnica da Co-
missão Europeia concluiu que a solução 
do problema passa por ajudar Marrocos a 
construir centros de internação de imigran-

ceuta e melilla
O ASSALTO DOS FILHOS DE ALÁ

CRISTINA PORTELLA

Pobres, negros, 
muçulmanos, jovens e 

sem nada a perder. Esta 
é uma sintética descrição 

dos milhares de imigrantes 
que tentam pular os muros 

que separam Marrocos 
dos enclaves espanhóis 
de Ceuta e Melilla. Entre 

Setembro e Outubro 
deste ano, 11 deles foram 

mortos a bala ao fazê-lo. O 
Estado Espanhol lamentou 

o facto, responsabilizou 
Marrocos e já tomou 

medidas para dificultar 
novos incidentes: os velhos 
muros serão substituídos 

por outros, dotados de 
um sofisticado sistema 

de sensores capazes de 
detectar a aproximação 

de pessoas a 2 mil metros 
e de um mecanismo de 

dispersão com substâncias 
antidistúrbios, devidamente 

homologadas, é claro
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tes, onde aguardariam o repatriamento; 
mais pressão sobre Marrocos e a Argélia 
para que dificultem a passagem dos estran-
geiros pelos seus países; e, por último, que 
sejam feitos convénios com os países de 
origem da maior parte desses imigrantes, 
principalmente Senegal e Mali, para esta-
belecer quotas de imigração que permitam 
a entrada legal na Europa. A solidariedade 
da cúpula europeia na política de repressão 
à migração também manifestou-se através 
do vice-presidente da Comissão Europeia, 
Franco Frattini, ao afirmar que incentivará a 
Espanha a colaborar com Marrocos na pre-
paração das polícias de fronteiras e enviará 
especialistas da recém formada Agência de 
Fronteiras Exteriores para que assessorem 
os marroquinos no controlo das suas. Tam-
bém serão liberados os 40 milhões de euros 
prometidos a Rabat para este fim. 

Por fim, como a maioria dos imigrantes 
de Ceuta e Melilla provêm de ex-colónias 
francesas, os governos de Espanha e Fran-
ça resolveram apresentar uma iniciativa 
conjunta para um plano comum de resposta 
à imigração no próximo Conselho Europeu, 
a realizar-se no fim de Outubro, na Inglater-
ra. Deste plano faz parte uma conferência 
euro-africana sobre a imigração, cujo objec-
tivo seria pressionar os governos africanos 

a dificultar a saída dos seus compatriotas 
com destino à Europa. A proposta franco-
espanhola recebeu o aplauso do secretário-
geral da ONU, Kofi Annan.

PROTESTOS NA ESPANHA
Mas, como dizem os próprios imigran-

tes, nenhuma dessas iniciativas vão impedir 
que eles continuem tentando saltar muros, 
sejam eles materiais ou jurídicos. Cerca de 
30 mil africanos já esperam na Argélia ou 
em Marrocos por uma nova oportunidade 
para dar o salto em Ceuta e Melilla. Vêm 
de países miseráveis, como o Níger, onde 
o analfabetismo atinge 87% da população e 
a expectativa de vida não ultrapassa os 42 
anos. No Mali, a situação é muito parecida, 
com apenas 30% de alfabetizados e uma 
esperança média de vida que não chega 
aos 50 anos. Ambos têm um passado co-
lonial comum, o francês como língua oficial 
e o islamismo como religião. Cerca de 80% 
dos habitantes do Níger e 90% de Mali são 
muçulmanos. 

Vários actos de protesto foram realiza-
dos no Estado Espanhol, para denunciar 
a participação do governo de Zapatero 
na repressão aos imigrantes subsaharia-
nos. “Condenamos os crimes e exigimos 

responsabilidade imediatas. Exigimos in-
demnizações às famílias das vítimas”, diz 
o panfleto distribuído pela Associação de 
Trabalhadores Imigrantes em Espanha 
(ATRAIE).  “A Espanha e a União Europeia 
pressionam o governo de Marrocos para 
que reprima a passagem de imigrantes até 
a Europa. Condicionam a ajuda económica 
que chega a Marrocos à prestação de um 
‘bom trabalho’ e a que contenham, impe-
çam e reprimam selvagemmente os imi-
grantes que consigam chegar à fronteira”, 
continua o panfleto.  

Para a ATRAIE, o governo Zapatero viola 
os tratados internacionais de refúgio e asilo: 
“Espanha e Marrocos assinaram a Conven-
ção de Genebra de 1951 sobre os direitos 
dos que pedem asilo. Muitos imigrantes 
deportados nos últimos dias se enquadram 
nesta situação ou teriam direito a solicitar 
asilo, pois vêm de territórios em guerra. A 
Lei de Estrangeiros vigente reconhece um 
procedimento administrativo prévio à de-
portação ou expulsão. Tudo isso está sen-
do ignorado. O governo não aplica nem as 
suas próprias leis racistas e está enchendo 
barcos ou aviões para devolver automatica-
mente os imigrantes que conseguem salvar 
a sua vida pulando o muro.” 
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Quantas mulheres podem habitar 
uma mulher enquanto esta se 
desloca no território da imigração? 
Trabalhadora qualificada, 
trabalhadora sem qualificações, 
trabalhadora do sexo, operária nas 
fábricas, mulher a dias, empregada 
de mesa, empregada de balcão, 
militante pelos direitos humanos 
em organizações de imigrantes, 
professoras, advogadas, cidadã 
com documentos, cidadã sem 
documentos, mãe. Quantas 
confissões pode ter uma 
mulher? Religiões tradicionais, 
católica, ortodoxas, muçulmana, 
evangélicas, sem religião. Quantas 
orientações sexuais pode ter uma 
mulher? heterossexual, bissexual, 
lésbica. Quantas nacionalidades, 
condições étnicas e culturais o 
corpo de uma mulher pode construir 
e suportar? Cigana, eslava, russa, 
ucraniana, croata, brasileira, 
africana, guineense, moçambicana, 
angolana, paquistanesa, indiana. 
São muitas as condições no 
feminino e estão em constante 
construção. 
Imigração e etnicidade – vivências 
e trajectórias de mulheres em 
Portugal apresentado agora a 
público pelo SOS Racismo faz 
um recorte nas realidades das 
vivências no feminino e analisa a 
situação da mulher na condição do 
seu deslocamento no território da 
imigração (essa terra de ninguém e 
de todos e todas ao mesmo tempo) 
e reflecte sobre os encontros e 
desencontros étnicos porque, assim 
como são várias as realidades, as 
mulheres também são muitas.

IN “INTRODUÇÃO – MULHERES EM MOVIMENTO” 

Nos últimos 5 anos, depois de mais 
de duas décadas a ignorar o evi-

dente, começou-se a falar de imigração 
em Portugal. Quer fosse por interesse 
genuíno na melhoria das condições de 
vida dos/as imigrantes ou apenas por 
moda ou até mesmo por pressões, este 
tema entrou na sociedade como um 
tema fracturante e polémico. Falou-se 
sobretudo de fronteiras e de controlos e 
só muito recentemente, fruto sobretudo 
de pressões das associações, o dis-
curso em torno da imigração passou a 
contemplar palavras como ser humano, 
integração e direitos. Mas os discursos 
não simbolizam nada se não vieram 
acompanhados de acções e por essas, 
talvez sejam necessários mais 30 anos 
para começarem. 

Mas quer estejamos a falar de asso-
ciações, de partidos ou de professores/
as, investigadores/as ou especialistas, a 
verdade é que a maior parte dos dis-
cursos tem-se centrado na visão do imi-
grante enquanto homem trabalhador.

Quando em 2002 o SOS Racismo 
publicou um estudo sobre a imigração 
em Portugal, onde abordava uma série 
de questões, entre as quais a habita-
ção, a educação, o trabalho, a saúde 
e a legislação, tivemos a percepção 
que maior parte das abordagens eram  
igualmente masculinizadas. 

E assim, dentro da perspectiva que a 
formação é um factor importante na luta 
pela mudança das mentalidades, tentá-
mos reunir numa publicação contribu-
tos vários que permitissem enriquecer o 
debate e dar visibilidade a uma especi-
ficidade frequentemente relegada para 
segundo plano.

O livro engloba textos de pesquisa-
dores e pesquisadoras académicos, 
trabalhos de militantes em organiza-

ções de imigrantes e anti-racistas, de 
feministas e estudantes das várias áre-
as das ciências sociais e humanas. Uma 
multiplicidade de textos, ideias e opini-
ões algumas das vezes postas em cam-
pos opostos, outras em aproximação, 
mas todas buscando essencialmente 
problematizar e apresentar um painel 
o mais amplo possível da situação das 
mulheres imigrantes e pertencentes a 
minorias étnicas em Portugal. 

Tendo em consideração a perspectiva 
de que as câmaras municipais, os par-
tidos políticos, as associações de imi-
grantes e de ciganos e os sindicatos são 
elementos fundamentais no processo 
de integração das mulheres imigrantes 
e ciganos, procurámos inquirir-los, não 
só na procura de informação, mas tam-
bém como forma de os alertar para esta 
questão. As respostas e, sobretudo as 
não-respostas, foram reveladoras.

Os temas presentes são diversos e 
a sua abordagem é múltipla, passando 
pela imagem das mulheres na impren-
sa, pela sua inserção e condição no 
mercado de trabalho, pelo tráfico, pelo 
véu islâmico, pela violência doméstica, 
pela mutilação genital feminina, pela es-
cola, pela legislação, pelo mundo artísti-
co, pelo feminismo, pela religião ou pela 
especificidade de ser brasileira, angola-
na, cabo-verdiana, guinnense, indiana, 
ucraniana, russa, romena, cigana, ... 

O objectivo de nosso livro não é o de 
trazer respostas prontas, mas o de pro-
porcionar um caminho para a reflexão 
sobre a situação da mulher imigrante 
e pertencente a minorias étnicas mais 
humanitário e menos economicista, 
porque é de seres humanos que são 
feitas as sociedades e não de números 
na balança de produção e nem nas es-
tatísticas do governo.
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