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1. A ruptura corn a ordem tradicionalista

A ordem tradicionalista que havia sido o quadro politico-ideologico na
Europa durante varios seculos, inicia o seu movimento descendente nos
primordios do seculo XVIII sendo substituida por uma nova ordem. A esta vai
corresponder tambem urn conjunto de novas exigencias do ponto de vista economico, politico e social.
A genese desta nova ordem, baseava-se na organiza~ao corporativa medieval e na filosofia escolastica, patenteando a cren~a de que a sociedade no seu
conjunto, se orientava para o objectivo ultimo do Criador, cooperando as suas
partes constitutivas de forma diferente no cumprimento dessa missao.
Corn os descobrimentos portugueses intensifica-se o processo de altera~ao, resultando numa nova dinamica da sociedade portuguesa e europeia nos
seculos seguintes. A expansao maritima, determina tambem uma dinamica
mercantil que impulsiona a explora~ao africana e imp6e altera~6es economicas
fundamentais na Europa.
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Assiste-se a transi<;iio de uma economia europeia fechada, tipicamente
mercantilista para uma economia mundializada.
A descoberta da America e a afluencia do ouro ai existente para a Europa,
incrementa assim a intemacionaliza<;iio do comercio maritima, impondo modifica<;oes econ6micas cuja influencia imediata e a subida dos pre<;os, conhecida
coma a Revolu<;iio dos Pre<;os e que seria determinante na genese do capitalismo.
0 desenvolvimento das actividades artesanal e mercantil verificado ao
longo da Idade Media, acelerado pelas descobertas dos portugueses e dos espanh6is que ampliaram o espa<;o econ6mico da Europa e promoveram a acumula<;iio de avultados capitais em metais nobres e pedras preciosas, modificou a
sua economia, antes essencialmente agr<iria.
A uma economia cujo m6bil era a satisfa<;iio das necessidades naturais,
segue-se uma actividade econ6mica em que o espirito do lucro, promotor da
ascensao social, passa a ser a finalidade predominante da produ<;iio e da distribui<;iio dos bens. 1
Desta altera<;iio de mentalidades, resulta uma altera<;iio religiosa cujo resultado seria o movimento conhecido como a Reforma, colocando-se em confronto corn a religiao tradicional - a Igreja Cat6lica -, exercendo uma ac<;iio
critica para corn a acumula<;iio de riquezas e de bens materiais assente nos
prindpios do mare liberum, mas que, apoiando a angaria<;iio material de riquezas, contribuiria decisivamente para o desenvolvimento do capitalismo.
Esta nova concep<;iio religiosa, pressupunha o trabalho como urn servi<;o
que cada cristao devia prestar a sociedade, e que o afasta de muitas tenta<;oes
pecaminosas, constituia o meio mais adequado para a obten<;iio da gra<;a de
Deus, sobretudo quando realizado de forma profissional dando origem ao que
Max Weber designou de espirito do capitalismo. 2
Pica pois, claro, que sao os descobrimentos portugueses associados corn o
movimento da Reforma que marcam a ruptura corn a ordem tradicionalista,
criando condi<;oes para a genese da ordem nova europeia e mundial. Nesta
nova ordem, o elemento dinamico seria o capitalismo, cujo resultado foi a forma<;iio dos Estados modemos na Europa.
Do ponto de vista intemacional, e a Holanda que assume uma posi<;iio
importante, nomeadamente, atraves do capitalismo comercial em desenvolvimento a partir de meados do seculo XVI, vindo a sua capacidade produtiva e
comercial a cimentar as bases de uma s6lida fazenda publica, fundamento de
uma moeda forte, permitindo que Amsterdam se tomasse urn centra intemacional de pagamento e urn mercado monetario.

1

Cfr. SANTOS, Ant6nio Pedro Ribeiro dos, HistOria Economica e Social. A Era Pri-lndustrial, Lisboa, ISCSP, 1997.
2
Cfr W EBER, Max, A itica protestante e o espfrito do capitalismo, Lisboa, Editorial Presen<;a, 1983.
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Ainda no mesmo plana e quanta ao carte corn a ordem tradicionalista,
nao podemos deixar de referir a Revolw;ao Inglesa de 1640, a qual, sob o impulso de Cromwell, unificou os pafses britamcos e instalou a ideia de comunidade - Commonwealth - impulsionando o novo sistema econornico em crescimento e carreando a Inglaterra para o lugar de primeira potencia maritima e
comercial do mundo.
Sao estas altera<;:6es, polftico-sociais que promovem modifica<;:6es ao nfvel
dos sistemas econ6micos dominantes e, resultantes da transi<;:ao do feudalismo
para o capitalismo. A teoriza<;:ao econ6mica que se inicia conduz a urn processo
que se torna dominante ao longo dos dais seculos, ou seja, ao liberalismo econ6mico e corn ele todos os problemas que se instalam na Europa. 3
A Revolu<;:ao Industrial, na continuidade daqueles movimentos, vem agravar
os problemas assistindo-se ao aparecimento do que ficaria conhecido coma a
questao social4 • E tambem o infciar das batalhas polftico-ideol6gicas do seculo
XIX em que a interven<;:ao da Igreja se reveste de importancia especial.
Este seculo marca urn novo perfodo da hist6ria da Europa e, do mundo,
devido as mudan<;:as verificadas ao nfvel social, politico, filos6fico e economico. A revolu<;:ao industrial e o fenomeno do crescente progresso tecnol6gico
modificam radicalmente o modo de existencia do homem, donde resulta o aparecimento das novas correntes filos6fico-polfticas, coma o individualismo, o
utilitarismo, o positivismo e o marxismo. Estas ideias novas sao o resultado
tambem da Revolu<;:ao Francesa e dos movimentos contra o Ancien Regime,
caracterizado pela centraliza<;:ao e diviniza<;:ao do poder.
E contra estas novas ideias que se desenvolve o movimento de reac<;:ao
cujo intuito e a reposi<;:ao da ordem tradicionalista, apoiado no crescimento
industrial que se traduz numa questao importante ao assegurar o triunfo da
burguesia e impulsionando o desenvolvimento do proletariado, produzindo a
grande cidade e agitando profundamente os campos. 5
Dos conflitos que se seguem, resulta o grande desenvolvimento do marxismo
no sentido da procura da resolu<;:ao dos problemas do proletariado e coma filosofia explicativa da dependencia desta classe desfavorecida face a burguesia.
Cfr. SANTOS, A. Pedro Ribeiro dos, Histrfria Econrfmica e Social. ... op. cit.
A questao social foi acima de tudo urn dos resultados do processo de industrializa~ao iniciado corn a 1." Revolw;:ao Industrial, marcando os primeiros anos do seculo XIX,
traduzindo-se por desemprego em massa, miseria e pobreza, enquanto que outros, poucos,
se recriavam corn as riquezas provenientes da industrializa<;ao. Esta questao conduziria a
uma desigualdade extraordinariamente grande entre capitalistas e proletarios, o que levou a
tensoes fortes no interior da sociedade, obrigando a interven<;6es sucessivas por parte da
Igreja Cat6lica, condenando tal estado de coisas. No entanto, do lado contrario, tambem se
cristalizam movimentos te6ricos varios, consubstanciados nas analises de Proudhom, Marx
e Engels, que contribuem desse modo para o agudizar das tensoes verificadas.
5
Cfr. STERNHELL, Zeev, La Droit Rivolutionnaire. Les origines franraises du fascisme 1885-1914, Paris, Editions du Seuil, 1978.
3
4
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0 socialismo cuja orientac;ao doutrinaria vai no sentido da reacc;ao a ascensao da burguesia endinheirada e poderosa, intitula-se coma defensor do
proletariado, definitivamente afastado da divisao dos excedentes sociais, vem
provocar o aparecimento de urn novo conjunto de filosofias polfticas que procuram retirar o sentido ao marxismo e pugnando pela explicac;ao diferente da
actualidade da sociedade industrial.
0 liberalismo e no quadro filosofico e politico a primeira ideologia que
apos a revoluc;ao francesa vem ser dominante, sendo contestado pela sua concepc;ao assente na racionalidade e no individualismo, evidenciando contradic;oes entre os prindpios que defende e os modos de vida das enormes massas
urbanas, entre a concepc;ao tradicional dos direitos naturais e as novas leis definidas pelo darwinismo social.
No ambito filosofico, a batalha contra o industrialismo, o positivismo e a
reacc;ao ao individualismo assim coma a concepc;ao atomistica da sociedade
vai iniciar-se em dois paises europeus: Alemanha e Franc;a. Nesta, pela mao de
Joseph de Maistre, Maurice Barres, Ernest Renain e Hipolyte Taine e naquela
especialmente atraves de Friedrich Hegel.

2. As ideologias da

reac~o

2.1. A base da contestapio: Jean Jacques Rousseau
Os movimentos de reacc;ao tern uma base comum. Sao na sua globalidade
contrarios as concep~oes de Jean Jacques Rousseau (1712-1778), que entende a
liberdade, a igualdade e a propriedade coma elementos fundamentais na sociedade. A liberdade julga-a coma consequencia da natureza do homem, de tal
modo que, a sua primeira lei e a de vigiar pela propria conservac;ao, os seus
primeiros cuidados sao os que deve a si pr6prio6 •
Quanta a igualdade caracteriza-a teoricamente em dois tipos, ou seja,
numa igualdade zdeal, assente nos direitos ou nas oportunidades e compativel
corn urn maxima de liberdade de cada urn e, uma igualdade nos foctos 7, conduzindo a primeira ao liberalismo e a segunda ao socialismo.
Para Rousseau, a soberania e inalienavel e indivisivel identificando-se
corn o exerdcio da vontade geral, enquanto o Estado e urn corpo moral e colectivo composto por tantos membros quantos os votos da assembleia, recebendo

6

RoussEAU, Jean Jacques, 0 Contrato Social, Lisboa, Publica<;oes Europa America, 1975,

p. 12.
7

Cfr. DUMONT, Louis, Ensaios sobre o individualismo. Uma perspectiva antropokfgica sobre a
tdeologia modema, Lisboa, Publica<;oes D. Quixote, 1992.
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esse corpo, deste mesmo acto, a sua unidade, o seu eu comum, a sua vida e a
sua vontade. 8
E, claramente ao contrario dos que entendem que o racionalismo e o individualismo mais nao seriam do que movimentos abjectos e sem sentido.
2.2. A reacfliO

a Revo/uflio: Joseph de Maistre

As reacc;oes a estas fundamentac;oes teoricas, vem de imediato pela mao
de Joseph de Maistre (1754-1821), que considera o racionalismo do seculo
XVIII coma ridiculo, ao procurar tudo poder julgar a partir de regras abstractas e sem ter em conta a experiencia. Ora, nao havendo "homem no mundo"
nao existe homem abstracto, logo nao e possivel legislar sabre 0 homem, estabelecer constituic;6es escritas ou declarac;oes de direitos.
Aos sonhos universalistas e as pretens6es racionalistas, seria necessaria
opor as lic;oes da experiencia e a sabedoria da Providencia. Para uns e para
outros, a politica natural e fundada na historia, mas coma a historia e fruto de
uma ordem providencial subordinada aos designios de Deus, nao sao os individuos que formam a sociedade, mas sim a sociedade que forma os individuos; estes so existem na sociedade e para ela, nao possuem direitos, mas apenas
deveres para corn essa mesma sociedade. 9 Insistindo no papel da farru1ia e no
das corporac;oes, julga a agricultura coma a mais benefica para o Estado e ao
mesmo tempo, o fundamento da prosperidade publica na sociedade.
Do panto de vista religioso, de Maistre, entende que o homem tudo pode
modificar na sua esfera de acc;ao, mas nada cria: tal e a sua lei, tanto fisica
coma moraP 0 mas e Deus que, em ultima instancia, reflecte sabre 0 homem a
criac;ao do mundo e as suas acc;oes. E, nenhuma instituic;ao humana pode perdurar senao for suportada pela mao que tudo suporta, ou seja, se ela nao Lhe
for especialmente consagrada desde a sua origem. 11
Quanta mais for penetrada pelo principe divino mais duravel sera a instituic;ao. Subordinando o poder temporal ao espiritual, atribui ao Papa uma
especie de magistratura universal vendo nele o chefe natural, o grande demiurgo
da civilizac;ao ocidental.
Joseph de Maistre, e tambem urn acerrimo critico da Revoluc;ao Francesa 12
e da Democracia, pais ao "fazer tabua rasa das instituic;oes da Franc;a Antiga, a
8

9

RoussEAU, Jean Jacques, 0 Contrato Social, op. cit., p . 11.
Cfr. ToucHARD, Jean, Histrfria das Ideias Politicas, Lisboa, Publicac;6es Europa America,

1970.
10

D E M AJsrRE,

11

D E M AJSTRE,

Joseph, Constdimtions sur la France, Paris, Editions Complexe, 1988, p. 64
Joseph, Essai sur le principe ginerateur des constitutions po/itiques et des
autres institutions humaines, in, Considerations sur... , op. cit., p. 256.
12
0 que em seu entender distingue a revoluc;ao francesa e que a torna urn acontecimento Unico na hist6ria, "e que ela e radicalmente ma, sem nenhum elemento (.... ) e 0 mais
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Revolw;ao procurou substituir a Razao pela Historia, velha tenta~ao prometeica, que pela primeira vez, parece ter-se instalado para durar", 13 fazendo
ruir o modus vivendis tradicional.
Considera que ao colocar em causa o regime politico tradicional, - a monarquia - , a revolu~ao mais nao faz do que colocar em causa a propria exish~ncia
humana. A "monarquia e o Unico govemo onde a afei~ao individual pelo soberano se refor~a em cada instante perpetuando o principio da govema~ao." 14
0 soberano, nao e urn ser moral, e urn homem, como qualquer outro,
existindo entre ele e os outros uma comunica~ao de sentimentos, uma reciprocidade de servir e reconhecimento, como entre todos os homens.
A monarquia seria entao inevitavel, tal como a aristocracia, pois, a "historia de todos os tempos e de todos os povos convencer-nos-a de duas verdades
incontestaveis: que a igualdade e impossfvel e que a aristocracia hereditaria e
inevitavel" 15•
A monarquia mais nao era do que uma "aristocracia giratoria, que eleva
sucessivamente todas as famflias do Estado: todas as honras, todos os costumes sao colocados no final de uma especie de la~o onde toda a gente tern
direito de ascender: E de tal forma possfvel que ninguem pode reclamar. 0 rei
e 0 juiz de causas." 16
A democracia entendida como o govemo onde as massas exercem a sua
soberania e urn regime em que 0 povo mais nao e do que "urn nome, urn ser
moral, motivo pelo qual, as democracias seriam de dura~ao curta, porque nao
podem sustentar-se senao pela exalta~ao e, a exalta~ao, e urn estado for~ado
que nao e natural ao homem" 17 •
0 povo nao sabe o que fazer corn o seu poder e nem sabe onde ele reside.
Tern assim necessidade de ver a autoridade, tomando possfvel que o poder se
concentre num pequeno mimero de cabe~as ou apenas numa so.
A na~ao, tanto como o indivfduo, tern caracter e uma missao e, tal como
na sociedade, cada homem "recebe da natureza os tra~os da sua fisionomia
moral e uma certa esfera de actividade na qual ele se exerce para preencher
urn qualquer fim secundario ... ". 18
Insurge-se contra Rousseau e a sua perspectiva de que o "homem nasceu
livre e em toda a parte vive aprisionado"' 19 pois, julga que 0 que e valido e
elevado degrau de corrup~ao conhecido (... ) E a pura impunidade", DE MAISTRE, Joseph,
Cons1dirations sur la France, op. cit., p. 80.
13 DARCEL, Jean-Luis, Presentation, in Ecrits sur la Revolution, Paris, Presses Universataires de France, 1989, p. 16.
14
DE MAISTRE, Joseph, Quatrieme lettre d'un roya/iste savoisien, in, Ecrits sur La Revolution ... op. cit., p. 66.
15
Id. p. 67.
16
Id. p. 68.
17
id. p. 66.
18
DE MA!smE, Joseph, trois fragments sur la France, in, Ecrits sur la revoluhon, op. cit., p. 71.
19
RouSSEAU, Jean Jacques, 0 Contrato Social... op. cit, p. 11.
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exactamente o contnirio. Em todo o tempo e em todos os lugares, desde antes
do "estabelecimento do cristianismo, e mesmo depois deste ter penetrado suficientemente nos corac;6es, a escravidao foi sempre considerada como urn facto
necessaria aos governos e ao Estado politico das nac;6es, tanto na republica
como nas monarquias, sem que jamais tenha passado pela cabec;a de algum
filosofo a condenac;ao da escravatura".
Recorrendo a Arist6teles, justifica que "existem homens que ja nasceram
escravos", afirmando tal preposic;ao na propria hist6ria humana, e principalmente, sabre a natureza do homem, produzindo a historia, pelo "que o homem
em geral, quando se reduz a si mesmo, e demasiado mau, para ser livre". 20
Como medida correctiva, prop6e uma necessaria contra-revoluc;ao para o restabelecimento da monarquia. 21
2.3. A reacFiio ao libera/ismo e a revoluFiio .francesa: R Hegel

Na Alemanha, tambem pela mesma altura, ganha dimensao o movimento
contra os ideais libertarios da Revoluc;ao Francesa e do liberalismo, atraves de
Friedrich Hegel (1770-1831). Para ele, o "espirito do povo", e entendido como
uma ideia absoluta, como urn "logos" universal imanente ao processo historico
na sua evoluc;ao dialectica" .22 Identificando o ideal corn a realidade e interpretando esta como, uma revelac;ao de urn conteudo ideal, supera assim a transcendencia classica da Ideia.
Esta superac;ao de toda a anterior logica que assentava em prindpios
como o da identidade, onde uma coisa so podia ser ela propria e nao outra, o
da contradic;ao, onde uma coisa nao podia ser ela propria e nao ela propria,
bem como a propria distinc;ao entre o ser e o dever ser marca urn novo sistema
de conhecimentos filosoficos corn fortes implicac;6es sociais e politicas.
Tambem no "espirito do povo", julga ver, uma estrutura dialectica, procedendo por urn movimento de tese, antitese e sintese. Desta forma, a "razao
abstracta, transcendente, cede o seu primado em proveito da Hist6ria concreta,
imanente, ja carregada, saturada da irracionalidade". 23
A sua teoria do Estado fica marcada por uma construc;ao idealista, de tal
forma, que o "Estado e a realidade em acto da Ideia moral objectiva, o espirito
como vontade substancial revelada, clara para si mesma, que se conhece e se
pensa, e realiza o que sabe e porque sabe". 24
20
DE MAISTRE, Joseph, Liberte Civile d es Hommes. Pages choisis, Paris, Librairie d e
Medicis, p . 18.
21
Cfr. DE MAISTRE, Joseph, Considerations sur... op. cit.
22 SANTOS, A. Pedro Ribeiro dos, A Irnagem do Poder no Constitucionalismo Portugues,
Lisboa, IRI/ISCSP, 1990, p. 473.
23
MoNCADA, Luis Cabral d e, Filosofia do Direito e do Estado. Parte hist6rica, Coimbra,
Coimbra Editora, 2.~ Edio;:ao Revista e Acrescentada, 1955, p . 281.
24
MoNCADA, Luis Cabral de, Filosofia do Direito e do Estado, op. cit. p. 280.
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Esta unidade substancial e urn fim proprio, absoluto, onde a "liberdade
tambem obtem o seu valor supremo, e assim, este ultimo fim, possui urn direito
soberano perante os indivfduos que em virtude de serem membros do Estado
tern o seu mais elevado dever". 25 E em face desta concep<;ao que Hegel critica
a teoria de Rousseau, principalmente, por este ter concebido a vontade geral,
como urn somat6rio de vontades individuais, assim como, a sua associa<;ao no
Estado atraves de urn contrato que tinha por base essas vontades arbitrarias. 26
Entende ainda que, ao "chegarem ao poder, tais abstrac<;6es produziram, por
urn lado, o mais prodigioso espectaculo jamais visto desde que ha uma ra<;a
humana: reconstituir a priori e pelo pensamento a constitui<;ao de urn grande
estado real, anulando tudo o que existe e e dado e querendo apresentar como
fundamento urn sistema racional imaginado; por outro lado, como tais abstrac<;6es sao desprovidas de ideia, a tentativa de as impor promoveu os mais horrfveis e crueis acontecimentos". 27
Face a isto, mostra-se claramente contrario a concep<;ao atomfstica da
sociedade, ao considerar que esta se realiza atraves da familia e das corpora<;6es. A primeira e entendida como "substancialidade imediata do espfrito (... )
e determina-se pela sensibilidade de que e una, pelo amor, de tal modo que a
disposi<;ao de espfrito correspondente e a consciencia em si e para si e de nela
existir como membro, nao como pessoa para si". 28 As segundas, enquanto objecto de realiza<;ao para a familia, apresentariam como missao reintegrar a
moralidade objectiva na sociedade civil e, como fun<;ao, o direito de gerir os
seus interesses sob a vigilancia dos poderes publicos, de modo que a familia
encontra na corpora<;ao nao s6 "urn terreno firme pois a capacidade que lhe
assegura a subsistencia e uma riqueza estavel, como ainda lhe sao reconhecidas tal subsistencia e tal riqueza". 29
Por este facto, ao "lado da farm1ia, a corpora<;ao constitui a segunda raiz
moral do Estado, a que esta implantad a n a socied ade civil" e o fim da
corpora<;ao "que e limitado e finito, tern a sua verdade no fim universal em si
e para si e na sua realidade absoluta. (... ) 0 domfnio da sociedade civil conduz,
pois ao Estado". 30
25

Id. p. 282.
Corn efeito, Hegel reconhece que Rousseau teve o merito de estabelecer, como fundamento do Estado, urn prindpio que, nao s6 na sua forma mas tambem no seu contetido,
pertence ao pensamento, a vontade. Mas ao conceber a vontade apenas na forma definida
da vontade individual e a vontade geral, nao como o racional em si e para si da vontade
que resulta das vontades individuais quando conscientes - a associa<;:ao dos indivfduos no
Estado toma-se urn contrato, cujo fundamento e, entao, a vontade arbitraria, a opiniao e uma
adesao expressa e facultativa dos indivfduos. Cfr. MoNCADA, Lufs Cabral de, Princfpios da
Fi/osofia do Direito, op. cit.
27
HEGEL, Princfpios da Fi/osofia..., op. cit., pp. 226/227.
28
HEGEL, Princfpios da Fi/osofia..., op. cit., p . 160.
29
HEGEL, op. cit. p. 220.
30
Id. p . 223.
26
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0 Estado, no conceito hegeliano surge como o resultado do processo diade uma etica social, que se manifesta previa e sucessivamente na familia e na sociedade civil, meros pontos de passagem para a sintese exaustiva do
todo social. E assim que a familia representa a fase previa da eticidade do
Estado, constituindo-se como que uma uniao directa do individuo e da comunidade. A sociedade civil, como lugar onde o Estado se dissolve, assume-se
como a esfera de decomposi~ao da eticidade dos individuos, no esfon;o para a
cria<;ao entre eles de uma nova uniao exterior.
0 Estado, representaria a sfntese, de tal modo que seria a realiza<;ao da
ideia moral e onde a liberdade atinge a sua realiza<;ao maxima.
0 movimento de reac<;ao ao individualismo e ao liberalismo vai desenvolver-se de forma vertiginosa em Fran<;a apos a derrota deste pais £rente a
Pnissia em 1870, atraves de urn conjunto de ideias assentes no tradicionalismo
e no nacionalismo destacando-se Emest Renan, Hipolyte Taine e Maurice Barres.
h~ctico

2.4. A naFiio do contexto tla reacFiio: Emest Renan
Emest Renan (1823-1892), inicia o seu percurso intelectual a partir de
1871 corn a publica<;ao da sua La n!forme intellectuelle et morale de la France,
atraves da qual, assume uma oposi<;ao a Revolu<;ao Francesa. Segundo ele, urn
dos principais problemas da Fran<;a e a causa da sua decadencia era a democracia, porque o sistema de elei<;ao dos govemantes, o sufragio popular, nao
permitia uma escolha pelos mais aptos. Ao mesmo tempo, afirmava que "urn
pais democratico nao pode ser bem governado, bem administrado e bem
comandado. E a razao e simples. 0 govemo, a administra<;ao, o comando sao
numa sociedade o resultado duma selec<;ao que retira da massa urn certo numero de individuos que govemam, administram, comandam". 31
A selec<;ao daqueles que govemam, poderia ser feita de quatro formas
principais: pelo nascimento, pela sorte, pela elei<;ao popular e pelo concurso.
0 metodo da sorte, apenas usado na China, conduziria a uma grande senilidade geral e incuravel. A elei<;ao, nao podia ser tomada como a base unica de
govema<;ao. Dificilmente poderia ser aplicado a institui<;ao militar pois, para
alem de encorajar o charlatanismo e destruir o prestfgio do eleito, obrigava
a sua humilha<;ao perante aqueles que lhe devem obediencia. E, se aplicado
o metodo eleitoral, como sufragio universal nao se escolhera mais do que mediocridades.
Face a isto "e incontestavel, que se tiver de optar por urn sistema de selec<;ao unico, entao esse deve ser o do nascimento. A sorte do nascimento e

31

RENAN,

Ernest, La Rt{forme intellectuell et morale de la France, Paris, Editions Complexe,
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menor do que a sorte da votat;ao. 0 nascimento normalmente tnis vantagens
na educat;ao e algumas vezes superioridade de rat;a". 32 E acrescenta que a "visao
da nat;ao eleita, legitimada nao pela expressao directa e instantanea da soberania popular, mas pela ideia de urn consentimento mais difuso e profunda,
determinado historicamente, permanente, reunido, ao contnirio do que pretendem os mecanismos da representat;ao e do voto maiorit<irio". 33 E a que mais se
pode enquadrar numa perspectiva de desenvolvimento social e politico da
Frant;a e de todos os Estados que coma esta nat;ao aspiravam a ser grandes.
Defende ainda que, uma sociedade so pode ser forte se reconhecer a
superioridade natural dos seus membros, que se adquire tambem pelo nascimento" ,34 o que o caracteriza coma urn darwinista social.
Condena ainda a ideia dos direitos iguais para todos, a forma de conceber
o govemo coma urn servit;o publico que nos pagamos e ao qual nao devemos
respeitar nem reconhecer, urn destino da impertinencia americana, a pretensao
de reduzir a politica a uma simples consulta a vontade da maioria.
Esta perspectiva, vai conduzi-lo a considerat;ao de que a grande massa
apenas se preocupa corn o seu bem-estar. Prop6e neste ambito, urn conjunto de
reformas politicas de que salienta a eleit;ao atraves de dais graus, a instituit;ao de
uma camara representativa dos interesses e as capacidades dos individuos.
Aponta o sistema momirquico, coma o "natural para a Frant;a (.... )A civilizat;ao original foi uma obra aristocratica. Patria, honra, clever sao coisas criadas e mantidas por urn pequeno ntimero no seio do qual, uma multidao abandonada a ela propria, as deixa cair". 35
E na sua conferencia realizada na Sorbonne, em 11 de Mart;o de 1882,
intitulada "Quest-ce c(une nation?" e que se constitui de leitura obrigatoria para
todos quantos analisam teoricamente a questao da nat;ao que vem expor o seu
panto de vista nacionalista.
A Nat;ao e a "alma, urn principio espiritual (... ) E tambem uma grande
solidariedade constituida pelo sentimento de sacrificio que nos fazemos e daqueles
que o estao dispostos a fazer ainda. Ela sup6e urn passado; ela resume-se partanto no presente por urn facto sensivel: o consentimento, o desejo claramente
exprimido de continuar a vida comum. A existencia duma Nat;ao e urn plebiscita de todos os dias, coma a existencia do individuo e uma afirmat;ao perpetuada da vida" 36 •
0 que pretendia era opor a Nat;ao, entendida coma produto da historia, a
rat;a, mero produto da zoologia, numa nitida confrontat;ao as teses racistas de

32

RENAN, Ernest, La Riforme inte/lectue/1 et morale de la France, ... op. cit. p. 45.
RENAN, Ernest, La Riforme intellectuell et morale de la France, ... op. cit. p. 61.
34
Cfr CHEVALIER, Jean Jacques, Les Grandes Ouevres Politiques, De Machiavel a nos fours,
Paris, Librairie Armand Colin, 1949, p. 291.
35
RENAN, Ernest, La Riforme intellectue/1 et morale de la France, .. op. cit. P 68 I 69.
36
RENAN, Ernest, Qu'est-ce q'une nation?, Paris, Presses Pocket, 1992, pp. 54-55.
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Arthur de Gobineau que atribui "o desigual destino historico dos povos e a
diversa evolw;:ao das civiliza~6es a factores de ordem nkica" donde "as ra~as
sao desiguais, pois umas mostram-se energicas e capazes de criarem civiliza~6es,
enquanto outras se mantem num estado prirnitivo (... )De todas as ra~as, a corn
maior capacidade criadora ea ra~a branca, especialmente o seu ramo ariano". 37
2.5. 0 determinismo da reacFtiO: Hipolyte Taine
Na esteira da- condena~ao da Revolu~ao Francesa e dos seus ideais, tambem
se torna necessaria, considerar Hipolyte Taine (1823-1893), coma urn dos mais
destacados criticos.
Teorizador do caracter frances, que considera dissociado e descerebrizado
pela Revolu~ao e pelo bonapartismo, nao sendo mais do que "urn esmigalhar
de individuos isolados, achatados aos pes do Estado esmagador, incapazes de
se associar espontaneamente a volta de urn interesse comum" 38 •
Apresenta-se corn urn pensamento rigorosamente determinista, onde todos
os sentimentos, todas as ideias, todos os estados de alma humana sao produtos
que, tern as suas causas e as suas leis residindo o futuro da historia na busca
dessas causas e leis.
Na esteira dos seus antecessores, insurge-se contra a lei do numero que a
democracia imp6e atraves do sistema electivo, conducente a opressao, sem controlo, das minorias pelas maiorias. 0 Estado nao deveria ser mais do que urn
simples cao de guarda das institui~6es, abstendo-se de intervir em demasia
junto dos cidadaos.
A solu~ao dos problemas causados pela Revolu~ao e, pelos seus teoricos,
teria em seu entender de passar pela educa~ao, pelo estudo da natureza e historia das sociedades, pelo recurso as elites, nomeadamente as intelectuais e a
associa~ao sobre todas as formas seria o meio mais seguro de favorecer a educa~ao dvica e morale de lutar contra o dominio do Estado. 39
Finalmente, entende o individuo, como urn produto da civiliza~ao . Esta
nao e mais do que o resultado de tres for~as primordiais: ra~a, entendida como
o conjunto de caracteres biologicos transmitidos hereditariamente; o meio,
envolvendo as tradi~6es, as cren~as, os habitos mentais, as institui~6es que modelam os individuos e o momento, ou seja o conjunto das circunstancias que
desencadeiam ac~ao. E face a este conjunto de caracteristicas que existem ra~as
superiores e inferiores.40
37
BARATA, 6scar Soares, Jntrodupio as Ciifncias Sociais, Amadora, Livraria Bertrand,
Volume I, 1974, pp. 56/57.
38
CHEVALIER, Jean-Jacques, Les Grandes Ouevres Politiques..., op. cit., p. 292
39
Vide ToucHARo, Jean, Histdria das tdeias polfticas, Lisboa, Publica<;6es Europa America, 1976,
40 Vide STERNHELL, Zeev, La droite rivolutionnaire... , op. cit.
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2.6. 0 nacionalismo da reacflio: Maurice Barres
Maurice Barn~s (1862-1923), e tambem uma figura fundamental na analise
da contra-revolw;ao e urn dos principais discipulos de Renan e de Taine. E deste
precisamente que, herda 0 contributo de que no nacionalismo e 0 culto dos
mortos e da terra onde nasceram que e o elemento preponderante aplicando-o
a analise historica.
A ra~a constitui o primeiro e mais importante aspecto do acontecimento
historico. Todo o ser vivo, nasce de uma ra~a, de urn chao, de uma atmosfera
e, o genio nao se manifesta como tal a nao ser que se ligue estreitamente a sua
terra e aos seus mortos. 0 homem vive num determinismo universal e o mundo
desenvolve-se como uma equa~ao gigante de tal modo que ele e determinado
tanto nos seus pensamentos como nos seus actos.
A finalidade dos seus limites de ac~ao individual e em consequencia, fixados para a maior ou menor preserva~ao das tradi~6es que convergem em cada
individuoY E assim que do seu ponto de vista 0 nacionalismo nao e mais do
que a aceita~ao do determinismo construido corn base no darwinismo social. 42
Todo este movimento contra-revolucionario, leva a que o final do seculo
XIX, seja marcado por uma constante luta ideologica entre partidarios da Revolu~ao Francesa e dos principios que ela promoveu, e aqueles que como vimos,
procuraram lan~ar as sementes da contesta~ao. Estes movimentos arrastam-se,
para o seculo XX, originando nao apenas lutas ideologicas, mas tambem duas
guerras sangrentas associadas a uma tendencia para a implanta~ao de regimes
totalitarios. Ate 1945, e sob esta dicotomia que se vive.
Quase em simuWineo ao movimento contra-revolucionario frances e alemao urn outro movimento de reac~ao se come~a a desenhar. Este, tern como
origem a Enciclica de Leao XIII, Rerum Novarum, no sentido de encontrar solu~6es para a "questao social". Daqui resultaria no primeiro quartel do seculo
XX urn novo modelo" corn base na qual o Papa Leao XIII elabora a sua Enciclica. Esta daria assim origem a urn novo modelo politico-ideologico, cuja base
ideologica nao pode separar-se do contributo desta concep~ao.

3. A Igreja Cattflica e a ReacftiO:

justi~a

social e bem comum

0 direito natural e a moral crista sao dois dos pressupostos que radicam secularmente na tradi~ao eclesiastica e no fundamental em Santo Tomas
de Aquino. Tais conceitos obtiveram urn desenvolvimento ideologico e social
corn a Encfclica Rerum Novarum e como corolario da nova forma de entender a

41
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esfera de interven<;ao da Igreja, a Endclica Quadragesimo Anno proclamada pelo
Papa Pio XI.
E a Encfclica Rerum Novarum que corporiza o que deve ser o pensamento
social da Igreja no contexto da reac<;ao ao liberalismo classico e a revolu<;ao
francesa.
Inerente ao direito natural, esta a justi<;a, que deveria ser realizada sistematicamente pelo homem. Aceita-se o facto de que desde sempre para a vida
em sociedade, ter o homem naturalmente a necessidade de administrar a justi<;a para que a sua propria sobrevivencia social se pudesse realizar. Todavia,
coma pode equivocamente ser entendida, a justi<;a tern levado a interpreta<;oes
varias ao longo da evolu<;ao historica do homem, compreendendo-se que tenha
conduzido tambem a perspectivas polfticas e doutrinarias diversas. Foi tida
coma atributo divino pela sua inscri<;ao no Antigo e Novo Testamento; foi definida pelo direito coma respeitante a vida de rela<;ao, uma vez que pressuporia
o facto social; e, e hoje entendida, coma uma virtude total enquanto soma de
todas as outras virtudes.
Para a doutrina que vai ser basilar para o corporativismo, a justi<;a deveria ser uma obriga<;ao de todos quantos se encontram no seio de uma sociedade
em situa<;ao vantajosa para corn os que nao gozam das mesmas vantagens. Em
ultima instancia, a justi<;a social assume a forma de solidariedade, uma vez
que "o Estado e, (... ) uma corpora<;ao, no seio do qual os individuos e grupos,
naturalmente interdependentes, devem viver e trabalhar coma pe<;as de urn so
maquinismo, coma orgaos de urn so corpo, numa ordem institucional" 43 levando
a procura de realiza<;ao do bem comum.
Ora, o proprio Estado deve subordinar o criteria economico a concretiza<;ao deste bem comum, tal coma ficou dito pelo Papa Pio XI que na Encf.clica Divini Redemptoris, enaltece a cria<;ao de paz e ordem atraves da defini<;ao
de regras juridicas de harmonia e coordena<;ao entre todas as for<;as sociais,
associado a uma interven<;ao directa e orientada para o estimulo dos particulares e pela cria<;ao de institui<;oes que o ajudem a desenvolver.
Os direitos emanados da justi<;a social, nao poderiam ser personalizados
nao sendo possivel exigir-se o seu cumprimento por via judicial enquanto reguladora do bem comum, e zelando pelo interesse da colectividade. Entende-se
que o Estado tern coma dever fundamental a realiza<;ao do bem comum, parque e seu dever realizar os interesses da Na<;ao. 44
Esta fun<;ao seria uma forma de que enquanto houvesse Estados, estes
terem coma fim primordial buscar na ordem temporal, a realiza<;ao das neces-

43

GoN<;:ALVFB, Dr. Luis d a Cunha, Princfpios de Direito Corporativo, Lisboa, ISCEF, 1935,
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sidades dos seus membros. E o resultado da doutrina social da Igreja que pela
voz o Sumo Pontffice Leao XIII, na Encfclica Rerum Novarum, afirma que "por
virtude do seu offcio o Estado deve servir o bem comum" e, na Divini illius
Magistri, o Papa Pio XI tambem sustenta que "a sociedade civil e uma sociedade perfeita, porque disp6e de todos os meios necessarios para obter o seu fim
proprio, que e 0 bem cornurn temporal".
0 bem comum deveria ser entendido coma o bem publico que, estendendo-se a todos os particulares em geral, quer enquanto membros da colectividade, quer apenas nas suas rela<;6es e necessidades familiares e associativas, se
distingue do bem proprio de cada urn, para a realiza<;ao da paz, da prosperidade e da seguran<;a colectiva.
E neste contexto que na citada Encfclica Divini tllius Magistri, o mesmo Papa
Pio XI reafirma que "este bem comum temporal consiste na paz e seguran<;a de
que as fami1ias e os cidadaos gozam no exerdcio dos seus direitos e ao mesmo
tempo no maior bem espiritual e material possfvel nesta vida, gra<;as a uniao e a
coordena<;ao dos esfor<;os de todos", pelo que o Estado deveria entao:
I. Criar a paz e a ordem pelo estabelecimento de regras jurfdicas e pela

harmonia e coordena<;ao de todas as for<;as sociais
11. Intervir pela ac<;ao directa, ajudando e estimulando os particulares
e indirectamente pela cria<;ao de institui<;6es capazes de permitir o desenvolvimento e prosperidade.
Esta segunda fun<;ao do Estado, na realiza<;ao do bem comum, e alicer<;ada na do Papa Leao XIII, quando na Encfclica Rerum Novarum salienta "o
Estado nao e apenas o guarda da ordem e do direito, mas deve trabalhar energicamente para que, em toda a parte, o conjunto das leis e institui<;6es, a constitui<;ao e administra<;ao da sociedade fa<;am florescer naturalmente a prosperidade tanto publica coma particular".
0 bem comum deveria assumir-se coma prindpio essencial na configura<;ao dos prindpios sociais e politicos quer do "Estado Novo" quer da doutrina
social da igreja. E neste sentido que o Papa Pio XI, na Encfclica Quadragesimo
Anno, nao se cofbe de afirmar que "o poderio economico seja efectivamente
submetido a autoridade publica em tudo o que depende dela", significando isto
a aceita<;ao da interven<;ao do Estado no campo economico, sempre que o bem
comum o exigir.
A interven<;ao do Estado e reclamada alem de razoes sociais e polfticas,
por raz6es de ordem economica, porquanto, se afirma que e necessaria imprimir uma direc<;ao a produ<;ao nacional sempre corn o intuito de realiza<;ao do
bem comum.
Para Adriano Moreira, o bem comum e a "coordena<;ao dos direitos de
cada urn( ... ) e que (... ) e, em primeira linha, uma ordem ou ordena<;ao adequada
da conveniencia de todos", alem de que "a ideia do bem cornurn se analise
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ainda numa fun<;ao supletiva da autoridade institucional, dirigida no sentido
de suprir a insuficit~ncia individual, estabelecendo as bases necessarias para
que os direitos abstractamente garantidos a cada urn sejam algo mais do que
uma declara<;ao platonica" .45
A propriedade, e tambem, urn elemento determinante no ambito do corporativismo ao partir do pressuposto de que e fundamental para a natureza
humana e o seu bem-estar e desenvolvimento economico, correspondendo a
uma fun<;ao social e, uma fun<;ao individual, naturalmente ligadas ao homem.
A "razao natural deduz a apropria<;ao privada como regime de base, como
meio natural normal do domfnio humano sobre os bens materiais",46 tal como
foi defendido por Santo Tomas de Aquino quando afirma: Deus criou os bens
da terra para sustenta<;ao de todos os habitantes da mesma terra; por consequencia, o direito comum de todos a gozar estes bens toma precedencia ao
direito de alguns indivfduos a segura-los na sua posse exclusiva.47
0 Papa Leao XIII, na Encfclica Quod Apostolici Muneris, deduz a mesma argumenta<;ao, referindo que "a Igreja (...) determina que o direito de propriedade
ou dominio, que vem da propria natureza, fique intacto", refor<;ando este pensamento na Rerum Novarum, ao dizer que o direito de propriedade privada e urn
direito dado ao homem pela natureza".
A propriedade privada, constituir-se-ia como uma emana<;ao do direito a
vida, sendo conforme ao direito natural na medida em que permitia favorecer o
desenvolvimento das virtualidades do homem como agente moral, digno e livre.
E mais, seria a partir da natureza do homem e da natureza do seu trabalho que
o direito de propriedade podia alicer<;ar-se.
0 trabalho no contexto da Encfclica Rerum Novarum e o "meio universal de
ocorrer as necessidades da vida (... ) e tern uma (... ) tal eficacia, que se pode
afirmar, sem receio de engano, que ele e a Unica fonte de onde procede a riqueza
das na<;6es", 48 sendo consagrado como prindpio pelo "Estado Novo". Face a
solidariedade de interesses, susceptivel de existir na sociedade e que estaria na
sua base, obriga cada urn de nos a contribuir pela inteligencia ou pela ac<;ao
para o patrim6nio comum".49 Sustentando esta ideia partia-se do pressuposto de
que era na base do trabalho que se formava a necessidade de conservar e transmitir a vida sendo como que uma projec<;ao da personalidade do trabalhador.
Toda esta teoriza<;ao, tern por base a concep<;ao tomista, segundo a qual,
o trabalho era necessaria para o sustento da vida, evitar o 6cio e atribuir
11
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45 MoREIRA, Adriano, Direito Corporativo, Stirnula d as li"oes dadas ao 3.Q ano do Curso
de Administrac;:ao Ultramarina, Lisboa, ISEU, a no lectivo 1950 I 51, pp. 82 I 84.
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recompensas. Considerado como tendo urn duplo caracter face a sua natureza
social e pessoal, residindo a primeira, no facto de ser o principal instrumento
do progresso colectivo e da civiliza<;ao, e a segunda, no de ser urn meio normal
de o homem realizar as suas necessidades basicas e de status, o trabalho deveria entao ocupar o centro da organiza<;ao social, orientando-a e dando-lhe movimento. Enfim, o trabalho seria "urn dever para o homem porque produz,
ampara e estimula o desenvolvimento da sua vida ffsica, intelectual e moral, e
constitui a condi<;ao basilar da vida social, urn instrumento insubstitufvel de
progresso e de civiliza<;ao".50
Na mesma logica, o modelo politico do Estado Novo, assume que o "homem
que trabalha nao e so; ele vive enquadrado numa sociedade natural, geralmente
nao a familia de que proveio, mas a familia que ele constituiu",51 justificando-se assim a natureza propria do homem, enquanto ser gregario e social, fundado no elemento privilegiado - a Farm1ia. Esta seria no mesmo contexto a
mais pura fonte dos factores morais da prodw;ao, dada a sua grande utilidade,
quer para a economia quer para a propria vida social do homem.
Consubstanciada a existencia da propriedade privada manifestando atraves
dela o instinto da propriedade na posse da parte material do lar. Enquanto
agrupamento natural a familia era entendida como "celula irredutfvel, nucleo
originario da paroquia, da comuna e, portanto da Na<;ao. Ela e pois, por natureza, o primeiro dos elementos politicos organicos do Estado constitucional", 52
adquirindo o cidadao direitos politicos fundamentados enquanto representante
da farm1ia, nomeadamente o seu chefe.

3.1. A Encfclica Rerum Novarum: a
doutrinas revolucioncirias

contesta~io

ao liberalismo e

as

A Encfclica Rerum Novarum (15.05.1891), apresenta como novidade fundamental, o empenhamento da Igreja nos problemas sociais considerando-os
de urgente resolu<;ao, sob pena de nao mais ser possfvel a existencia de uma
sociedade de homens livres e pela crftica as doutrinas socialistas que, acusa de
instigadoras do odio dos pobres contra os ricos, nao resolvendo de forma clara
a situa<;ao. Promovendo uma analise exaustiva dos factos que haviam dado
origem a grave situa<;ao social, o Papa Leao XIII coloca o acento tonico no
conflito social iniciado pelo "incremento da industria e a evolu<;ao das profissoes por novos caminhos, a altera<;ao das rela<;oes entre operarios e patr6es, a
abundancia da riqueza nas maos de urn pequeno numero e a indigencia da
multidao, a maior confian<;a dos operarios em si proprios assim como a sua
50
51

52
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coesao na adversidade, sem £alar na corrup<;ao dos costumes, tiveram como
efeito a deflagra<;ao dum conflito". 53
Este conflito nao tern solu<;ao facil dados os contornos de que se reveste,
ah~m de que, na sociedade existem "homens truculentos e astuciosos (que) procuram desvirtuar-lhe o sentido e aproveitam-na para excitar as multidoes e
fomentar desordens" .54 Esta crftica implicita aos revolucionarios, nomeadamente
aos socialistas e marxistas delimita a sua esfera de ac<;ao.
0 Papa nao estava disposto a calar durante mais tempo as injusti<;as de
que a maioria da popula<;ao europeia, principalmente, era alvo mas tambem
nao aceitava que o problema se resolvesse pela via revolucionaria que alem do
mais ia de encontro as concep<;oes religiosas. Oaf que fa<;a urn apelo para a implanta<;ao da organiza<;ao que julga permitir resolver, se nao na totalidade,
pelo menos em parte os problemas sociais: as CorporapJes.
Refere, corn efeito que "o seculo passado destruiu, sem as substituir por
coisa alguma, as Corpora<;oes antigas, que eram para elas (classes inferiores)
uma protec<;ao; os princfpios e o sentimento religioso desapareceram das leis e
das institui<;oes publicas e assim, pouco a pouco, os trabalhadores isolados e
sem defesa tern-se visto, corn 0 decorrer do tempo, entregues a merce de senhores desumanos e a cobi<;a de uma concorrencia desenfreada". 55 0 capitalismo
resultante do liberalismo nao e esquecido nas crfticas do Sumo Pontffice.
Declarando o direito natural como inerente a pessoa humana, condena a solu<;ao socialista de supressao da propriedade privada, afirmando-a inexequfvel
porque «o homem e anterior ao Estado. Antes que ele pudesse formar-se ja o homem tinha recebido da natureza o direito de viver e proteger a sua existencia (... )»
de modo que «a propriedade particular e plenamente conforme a natureza». 56
Perfilhando os conceitos de Santo Tomas de Aquino, entende, o direito
natural como sendo consubstanciado na familia «a sociedade domestica, sociedade muito pequena certamente, mas real e anterior a toda a sociedade civil, a
qual desde logo sera for<;osamente necessario atribuir certos direitos e certos
deveres absolutamente independentes do Estado». 57
Leao XIII procura perspectivar os factos propondo solu<;oes para a resolu<;ao do problema social. Entendendo a impossibilidade da igualdade de facto
na sociedade civil tal como o fizera S. Tomas e julgando ser contrario o resultado da condi<;ao humana, uma vez que entre os homens existem diferen<;as
tao grandes e profundas, ao nfvel da inteligencia, do talento ou da habilidade
que nao a permitem. Alem de que e a desigualdade que pode ser aproveitada
em beneficio de todos e nao o contrario. Defendendo urn certo organicismo
53
54

55
56
57

Rerum Novarum, n. 1.
Id. Ibidem.
Id. Ibidem.
Id., n . 6-7.
Id., n. 9.
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social explica que «a vida social requer urn organismo muito variado e fun<;oes
muito diversas, e 0 que leva os homens a partilharem estas fun<;oes e, principalmente, a diferen<;a de suas respectivas condi<;6eS>>. 58
Como entao resolver o problema social? Que direitos e deveres devem estabelecer-se na sociedade e no individuo no sentido da solu<;iio desse conflito?
A Endclica Rerum Novarum indica que «todos aqueles a quem a questao
diz respeito, devem visar o mesmo fim e trabalhar de harmonia, cada urn na
sua esfera>>. 59 0 Estado deve de imediato servir o interesse comum. Tal como
para S. Tomas de Aquino e em fun<;iio daquele interesse que se obriga a prover
a justi<;a distributiva que mais nao e do que procurar cuidar de forma igual todas
as classes de cidadaos. Mais, entendendo que o bem comu# e essencialmente
urn bem moral, o Estado deve preocupar-se prioritariamente em estabelecer a
equidade atentando nos trabalhadores e distribuindo-lhes uma parte dos bens
que eles proporcionam a sociedade.
Por outro lado, e de imporHincia crucial, a manuten<;ao da propriedade
privada, a preserva<;iio dos direitos da comunidade, dos seus membros e evitar
as greves, entendidas como desordens graves e atentat6rias do interesse comum
pela remo<;iio das suas causas.
Os patroes e os operarios, devem contribuir de modo significativo para a
resolu<;iio do conflito. Tal contributo passa pela constitui<;iio das Corpora<;oes.
No entender de Leao XIII, a associa<;iio como fruto da propensao natural do
homem leva o Estado a aceitar esse pressuposto, nao impedindo a associa<;ao
do povo que 0 constitui, limitando-as, todavia, aquelas cujos interesses nao
ponham em causa a propria sociedade, uma vez que "muitas delas sao governadas por chefes ocultos e obedecem a uma orienta<;iio e que, depois de terem
controlado todo o sector do trabalho, se ha operarios que se recusam a entrar
em seu seio, lhes fazem expiar a sua recusa pela miseria". 61

58

Id. n. 13.
Id., n. 22.
60 A teoria do bem comum deve ser entendida como a coordena~ao de esfor~os de
individuos preocupados em torno de urn ideal humano. Neste caso, a sociedade sera verdadeiramente urn todo, cujas partes, ainda que corn interesses pr6prios, se sacrificarao em
fun~ao do todo, no sentido da obten~ao do bem comum. Este confundir-se-a corn urn estado
de equilibrio social, de riquezas intelectuais, morais, materiais, de institui~6es e legisla~ao
humana, que cada cidadao seja qual for a sua condi~ao, pode verdadeiramente, atraves dos
seus pr6prios deveres, reivindicar e assegurar o exerdcio pleno dos seus direitos de homem,
trabalhando como ser razoavel e livre. Cfr AzPIAZU, Joaquin, El Estado Corporativo, Madrid,
Editorial "Razon y Fe", 1934, pp. 50/51.
Pela expressao bem comum, deve por seu lado entender-se o "bem publico ou seja o bem
que, estendendo-se a todos os particulares em geral, ja tornados como membros da colectividade ja nas suas rela~6es e necessidades familiares e associativas, se distingue do bem proprio de cada urn, para realizar a paz, a prosperidade e a seguran~a colectiva". Cfr SILVA S. J.,
Ludo Craveiro da, A Idade do Social, Braga, Livraria Cruz, 1952.
61
Id., n. 37.
59

92

Lusiada. Intervenc;iio Social, Lisboa, n.Q 32-34/2008

Ideologias e intervenc;ao social no Estado Novo, p. 73-104

As organizac;oes associativas eram vistas como agrupamentos naturais
por se conformarem corn as normas de direito natural e respondendo a necessaria e devida perfeic;ao do homem. Assim as Corporac;oes destinar-se-iam a
enquadrar a actividade individual e a torna-la mais feliz. A concepc;ao social
da Igreja face a este conjunto de pressupostos, torna-se num dos principais
p6los a partir dos quais a concepc;ao corporativa se ira estabelecer e criar todo
o seu corpo te6rico-pratico.
A Endclica Rerum Novarum, em conjunto corn a Quadragesimo Anno,
neste contexto, servem de baluarte a Constituic;ao de 1933 e a todos os seus
prindpios econ6micos, sociais e politicos.
Dando origem ao cristianismo social a endclica Rerum Novarum, reconhece a legitimidade da propriedade privada e as vantagens econ6micas da
iniciativa individual afirmando para tanto que ambas devem ser realizadas
tendo em vista os fins morais do homem, nomeadamente, os deveres de caridade que cada urn tern para corn o seu semelhante, condenando os abusos do
individualismo e as violencias das escolas socialista e anarquista, reclamando
urn certo mimero de reformas que considera minimos indispensaveis de justic;a
social. 62
Ainda vem reconhecer a necessidade da organizac;ao sindical dos trabalhadores como forma de evitar os problemas decorrentes da concorrencia assim como uma organizac;ao de empresarios que em negociac;ao corn aqueles
possam estabelecer as regras relativas ao trabalho e ao salario.
A intervenc;ao do Estado justificar-se-ia apenas corn uma natureza supletiva e s6 quando as organizac;oes privadas nao tivessem condic;oes de assegurar
urn minimo de justic;a social.

4. A Interoenfiio social no Estado Novo: a Previdencia Social e a
do trabalho

legisla~io

A intervenc;ao social no Estado Novo, e acima de tudo, o resultado das
concepc;oes te6ricas analisadas atras, por urn lado, e por outro, do pragmatismo politico dos responsaveis politicos, no fundamental, de Ant6nio Oliveira
Salazar.
A intervenc;ao social que se desenvolve nos alvores do Estado Novo, pretende antes de mais, suplantar as evidentes conflitualidades que pautavam a
sociedade portuguesa no decurso da I Republica. Tratava-se fundamentalmente de evidenciar que o novo modelo, construido numa forte contestac;ao ao
liberalismo classico e aos ideais da Revoluc;ao Francesa, assumia a capacidade

62

Cfr. L EITE (LUMBRALES), Joao Pinto d a Costa, Noroes e/ementares de Economia Po/ftica,
Coimbra, Coimbra Editora, Limitada, 1934, p. 193.
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para promover uma sociedade mais justa, mais equilibrada e sobretudo mais
organizada.
A interven<;:ao sociallevada a cabo, neste contexto, pretende entao legitimar o
novo modelo de organiza<;:ao politica do Estado e garantir as suas for<;:as sociais
de apoio a estabilidade necessaria para o seu conhecimento e desenvolvimento. 63
Neste quadro, a dinamica da interven<;:ao social, passou essencialmente
pela tentativa de resolver os problemas sociais que se julgavam ser fruto da
desorganiza<;:ao politica e social anterior, nomeadamente atraves da sistematiza<;:ao e organiza<;:ao politica.
0 Estado Novo, inicia a sua organiza<;:ao social corn a Constitucional
Politica de 1933 e corn o Estatuto do Trabalho Nacional, documentos essenciais
na dinamica do quadro politico do Estado Novo.
No contexto nacional e, no que ao Estado Novo respeita, a concerta<;:ao
econ6mica e social foi conseguida corn a aprova<;:ao da Constitui<;:ao Politica e,
corn o Estatuto do Trabalho Nacional. Ambos pretendiam impedir a massa
openiria e os trabalhadores em geral, quer de se associarem e manifestarem a
sua contrariedade em rela<;:ao a eventuais actos do poder politico ou econ6mico,
quer de recorrerem em ultima instancia ao mecanismo da greve para defesa
dos seus pontos de vista. Pretendia-se evitar a contesta<;:ao popular e, assim
impedir que o aparelho econ6mico fosse colocado em causa e fosse impedido
de atingir os seus principais objectivos.
Alem do mais, garantiam ainda que o patronato nao utilizaria mecanismos (maxime o lock-out) que pudessem colocar em causa o direito ao emprego, consagrado naqueles documentos. Os trabalhadores tinham emprego e os
patr6es garantias de nao haver reivindica<;:6es que nao ficassem sujeitas a uma
analise previa em campo de concerta<;:ao social e econ6mica, promovida pelos
6rgaos corporativos, isto e, ao nivel dos representantes dos sindicatos nacionais
e dos gremios, atraves do acordo colectivo de trabalho.
Assume ainda especial relevancia, a existencia de uma "Constitui<;:ao Econ6mica"64 que, embora formalmente possa fazer-se radicar nas constitui<;:6es

63
Deve referir-se que as fon;as sociais de apoio ao novo regime, eram no essencial, as
que representavam o descontentamento corn o desenvolvirnento dos primeiros anos da Revolw;iio republicana, ou seja, a Igreja, Os Grupos Econ6micos e uma parte substancial da
elite militar. Estas viam no novo modelo, a solw;iio para ultrapassar as fortes dificuldades
sociais e econ6micas vividas ate a Revolw;iio de 1926. Vide CAEIRO, Joaquim Croca, Os mt!itares no poder. Uma andlise histdrico-politica do lzberalismo a 1956, Lisboa, Huguin, 1995, e £lites
e Poder, Os Grupos Econdmicos em Portugal (1930-1936), Lisboa, CESDET /ISSSL, 2004.
64
A Constitui<;iio Econ6mica pode ser caracterizada sirnplificadamente em dois sentidos:
formal ou material, sendo que no prirneiro significa o conjunto de preceitos contidos numa
lei fundamental e ordenados em fun<;iio da organiza<;iio e da direc<;iio econ6micas; no segundo,
corresponde as normas e principios que estruturam e legitimam a organiza<;iio econ6mica.
A nossa analise incide principalmente no segundo aspecto, porquanto nos preocupamos muito mais em perceber os modos de legitima<;iio e estrutura<;iio usados pelo sistema
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liberais dos inicios do seculo XIX, s6 teve evidencia material a partir da Constitui<;iio de Weimar que estabelece uma clara preocupa<;iio corn as quest6es
econ6micas e sociais.
0 pretendido pela Constitui<;iio alemii era explicitamente modificar certas
estruturas de tipo econ6mico, ligadas aos pressupostos liberais classicos que
colocavam em causa uma serie de direitos sociais e laborais principalmente
para as classes mais desfavorecidas.
Formalmente, a Constitui<;iio de Weimar, procura ordenar a vida econ6mica
como correspondendo aos principios da justi<;a, corn o objectivo de garantir
uma digna existencia humana, nomeadamente, atraves da liberdade econ6mica,
aceite apenas dentro de certos limites, como pode ler-se no seu artigo 151.9 n.9 1.
Deste conjunto de principios definidos formalmente, vai resultar o enquadramento da Constitui<;iio Politica portuguesa no que se refere a Constitui<;iio Econ6mica. Niio podemos, deixar de referir que o seu sentido, tern de ser analisado
em fun<;iio da possibilidade de existencia de varios sistemas econ6micos que
lhe diio eventual cobertura. E estes resultam das op<;6es politico-ideol6gicas
em cada momento determinadas pelos Estados em fun<;iio de urn conjunto de
criterios que siio, em si, mais ou menos volateis.
Este sistema era dubio no Estado Novo, porquanto, a par da defesa de
uma economia mista, na qual era possfvel combinar elementos de centraliza<;iio econ6mica e de economia livre, surgia a tentativa do Estado, de controlar
diversos sectores da vida econ6mica e social, impondo urn piano de actua<;iio
mais ou menos rfgido.

4.1. A

o~ganiza;iio

superior do Estado:

Constitui~io

Politica de 1933

A Constitui<;iio Politica de 1933, subsidiaria da Constitui<;iio de Weimar e
do ponto de vista econ6mico englobando urn conjunto de principios que iam
desde o catolicismo social ao fascismo italiano, enquadra a Constitui<;iio Econ6mica como forma de resolu<;iio dos problemas econ6micos e sociais.
Pretende "estruturar a ordem econ6mica, subordinando-a a uma visiio da
sociedade que faz prevalecer nela a ordem social (... ) como quadro de orga-

politico do Estado Novo para implementar o conjunto de polfticas, entendidas como fundamentais para a prossecw;ao da reforma do Estado. Isto, sem no entanto deixarmos de
referenciar o enquadramento formal do texto constitucional em materia econ6mica, indispensavel para uma analise coerente. Cfr. para uma analise mais aprofundada dos dois sentidos da constitui<;ao econ6mica, MoREIRA, Vital, Economia e Constituipio, Coimbra, Coimbra
Editora, 2.a Edi<;ao, 1979, pp. 87 e ss; CORDEIRO, Ant6nio Menezes, Diretfo da Economia, Lisboa, Associa<;ao Academica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1.Q Volume, 1990, pp. 137 e
ss; FRANCO, Ant6nio Sousa, Noroes de Direito da Economia, Lisboa, Associa<;ao Academica da
Faculdade de Direito de Lisboa, l.Q volume, Reimpressao, 1982/83, pp. 92 e ss.
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nizac;ao, sujeito a prindpios estruturadores permanentes e em boa medida tradicionais"65 e, deste modo, as func;6es sociais de cada instrumento econ6mico eram exercidas no ambito das ordens sociais e a economia era regulada
pelo Poder.
Mas, alem deste aspecto constitucional da Constituic;ao Econ6mica esta
ainda se fazia sentir no quadro estritamente legal, atraves do enquadramento
feito pelo Estatuto do Trabalho Nacional, ainda que tal nao fosse "mais do que
a execuc;ao da directiva do artigo 34.Q da Constituic;ao (... ) (sendo que) estas leis
faziam parte integrante daquelas disposic;6es constitucionais, cujo sentido ficaria
vazio sem elas.
Era impossivel representar o artigo 34.Q da Constituic;ao sem integrar nessa
representac;ao o Estatuto do Trabalho Nacional" 66 •
Mesmo que se entenda assim, nao podemos para fazer a analise da Constituic;ao Econ6mica, deixar de tomar em linha de conta estes dois aspectos que,
pelo menos formalmente, determinam o Estado Novo.
Destacam-se ainda os prindpios econ6micos que estao formalmente descritos nos artigos: 5.Q, que estabelece a integrac;ao insti-tucional corporativa das
actividades econ6micas produtivas, numa estrutura publica subordinada ao
Estado, assumindo a direcc;ao econ6mica sectorial e nacional, monopolizando a
representac;ao politica e s6cio-econ6mica das diferentes categorias sociais; 6.Q,
definindo o dirigismo estadual como garante da unidade moral, da harmonia
de interesses, da justic;a e promoc;ao social; 14.Q, 16.Q, 18.Q, 19.Q, onde se destaca
a definic;ao das corporac;6es morais e econ6micas; 24.Q e 39.Q, corn a proibic;ao
respectivamente da greve e do lock-out, o que se traduz em espedficas restric;6es sobre o trabalho e os trabalhadores, corn a integrac;ao dos sindicatos na
ordem corporativa; 30.Q, afirmando-se o primado da economia nacional
corporativa; 102.Q, criando a Camara Corporativa, corn poderes consultivos e
organicamente representativa das actividades econ6micas, morais e culturais.
Quanto ao Estatuto do Trabalho Nacional, ele procura articular os sectores onde os conflitos sociais poderiam ser mais evidentes, desenvolvendo ainda os prindpios constitucionais da organizac;ao econ6mica e social. Todavia, a
grande preponderancia, foi dada aos sectores corn maior intervenc;ao do ponto
de vista econ6mico, pois como uma c6pia da Carta del Lavoro italiana, nao o
foi ao nivel do seu pendor socializante, dada a intervenc;ao da componente
burocratica67 e dos grandes grupos econ6micos.

65

FRANCO, Ant6nio Sousa, Noroes de Direito..., op. cit., p. 161.
Vital, Economia ..., op. cit., p . 133.
67
Salazar deu especial importancia a componente burocnitica, nomeadamente a que
se fazia sentir nos organismos da Fun<;ao Publica, talvez por reconhecer que o poder sobre a
Administra<;ao Publica s6 se poderia efectivar se houvesse uma organiza<;ao bem delimitada
e hierarquizada. Video seu discurso Afunrao publicae a burocracia, de 5 de Setembro de 1940,
in, Discursos ... , op. cit., Vol. III, pp. 275 e ss.
66 MoREIRA,

96

Lusfada.

Interven~ao

Social, Lisboa, n.Q 32-34/2008

Ideologias e

interven~ao

social no Estado Novo, p. 73-104

Ainda ao nivel do Estatuto do Trabalho Nacional, e de salientar que promove a organiza~ao corporativa da economia nacional, coma uma forma de
autoridade e participa~ao politica dos produtores, atraves da efic<kia obrigatoria dos contratos colectivos de trabalho (art. 33.9 ), bem coma uma acentua~ao
do caracter integral da organiza~ao corporativa (art. 40.9 ) . Efectivamente, "o
direito e a obriga~ao de interven~ao do Estado na vida econornica e social e
pais afirmado na Constitui~ao de 1933, tal coma na Constitui~ao de Weimar
(...)A interven~ao do Estado na vida economica e social e regulada pelo Estatuto do Trabalho Nacional" 68 donde se verifica assim, a existencia de uma clara
tendencia para se consubstanciar nos grupos economicos, quer industriais quer
agricolas, urn predomfnio fundamental na estrutura do Poder.
Reconhecidamente, tal preponderancia so se tornava possfvel se se verificasse, alem de paz social, urn clima de estabilidade onde o crescimento economico sustentado permitisse todo urn conjunto de politicas economicas, levadas
a cabo pela interven~ao do Estado.
A Constitui~ao Economica, no sentido em que e usada pelo Estado Novo,
permitiu-lhe acentuar a direc~ao do Estado sabre a economia, dando-lhe a
prerrogativa de se tornar omnipresente em todos os assuntos internos do Pais.
0 predomfnio, que esta direc~ao estatal imprime, torna-se possfvel em
face de duas ordens de raz6es: 0 caracter ideologico do Regime e a depressao
iniciada em 1929. Efectivamente, ja vimos que a concep~ao corporativista do
Estado Novo, consubstanciada nos princfpios ideologicos contra-revolucionarios e na doutrina social da Igreja, lhe conferiu uma caracterfstica autoritaria e
intervencionista, sob o duplo panto de vista economico e social.
A orienta~ao doutrinaria, fundada na personaliza~ao do Poder pelo reconhecimento do carisma, capacidade e competencia tecnica de Oliveira Salazar, perrnitiu que o Estado se lhe subordinasse e lhe obedecesse. Mas tudo isto, so por
si, podia nao ser suficiente para a justifica~ao de tal predomfnio do Estado. E urn
acontecirnento, vem ajudar de modo substancial os tipos de regimes autoritarios
e ate os totalitarios (veja-se o caso de Hitler, na Alemanha, por ex.). Referirno-nos
a designada Grande Depressao de 1929 e respectivas consequencias econornicas,
sociais e por conseguinte politicas. Corn efeito, o poder econornico percebeu nesta
altura, que o pressuposto em vigor da escola da econornia classica da nao interven~ao do Estado no sistema econornico poderia ser fatal a ambos.
4.2. A so/upio para a estabi/idade social. 0 Estatuto do 'Ii'abalho Nacional

No que respeita ao £statuto do Trabalho Nacional, ele reflecte o espfrito d a
doutrina corporativista e e 0 elemento fundamental para 0 seu entendimento,

68 SANTOS,
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no que respeita aos aspectos econ6micos e sociais. Trata-se de colocar em lei os
princfpios pragmaticos definidos pela Constitui~ao.
0 art.Q l .Q do Estatuto69 e influenciado de forma directa pela Carta del Lavoro
italiana reflectindo uma concep~ao de indole fascista, evidenciando que o bem
comum e superior aos bens individuais, pelo que o Estado deve providenciar os
meios necessarios para assegurar a supremacia dos bens colectivos, ao mesmo
tempo que deve assegurar a unidade moral, politica e econ6mica da Na~ao.
Reconhecendo a iniciativa privada, tal coma o estabelece a Constitui~ao,
coma fundamento do progresso da economia da Na~ao (art.Q 4.Q), embora nao
seja este urn princfpio sempre praticado, alem de que se contradiz corn o articulado dos arts.Q 7.Q e ss. Profbe a greve e o lock-out (art.Q 9.Q, regulado posteriormente pelo Decreta 23870), rejeita a luta de classes, reprime a greve geral e
evidencia a colabora~ao na empresa, definindo a estrutura corporativa, pelos
sindicatos, gremios, funda~oes, unioes e finalmente as Corpora~oes. E tambem
o Estatuto que define a organiza~ao do sistema no Titulo Ill, denominado Organiza~ao Corporativa, a partir do artigo 40.Q e seguintes.
A organiza~ao corporativa cerne da estrutura do Estado, assentava numa
reparti~ao em tres elementos: primarios, intermedios e superiores. Os elementos primarios englobam os sindicatos nacionais openirios e os gr6nios patronais.
Os primeiros "agrupam em cada distrito administrativo os trabalhadores de
qualquer ramo do comercio ou industria, ou agrupam em urn sindicato unico,
abrangendo todo o Pais, os que exer~am quaisquer profissoes livres". 70
A sua constitui~ao nao e obrigat6ria, mas necessita do reconhecimento do
Estado para a sua forma~ao. A sua competencia legal determina-se em face da
sua capacidade para representar o interesse de classe atraves da celebra~ao de
acordos colectivos de trabalho. 71 Os gremios sao associa~oes que agrupam os
patroes e que tern uma dupla funrao: a regulariza~ao interna de cada ramo e a
produ~ao pela disciplina da concorrencia; a regulamenta~ao das rela~oes entre
os diversos elementos da empresa por meio de contratos colectivos de trabalho, realizados corn os sindicatos operarios. A distinguir duas especies de gremios: focultativos e obrigatdrios. 72 Coma caracterfsticas gerais, apresentam a pos69
Vide artigo 1.Q do Estatuto do Trabalho Nacional, diz que "A Na~ao Portuguesa
constitui uma unidade moral, politica e econ6mica, cujos fins e interesses dominam os dos
indivfduos e grupos que a corn poem".
70
LEITE (LUMBRALES), Dr. Joao Pinto Costa, A doutrina Corporativa... , op. cit., p. 128.
71
Decreto-lei 23050, de 23 de Setembro de 1933 legisla sabre a organiza~ao dos sindicatos de origem facultativa, enquanto o Decreto-lei 29171, de 24 de Novembro de 1938,
legisla sabre os sindicatos de inscri~ao obrigat6ria.
72
Os primeiros, regulados pelo Decreto-lei 24715, de 3 de Dezembro de 1934, apresentam uma menor extensao que os obrigat6rios, pelo que tern tambem urn menor poder de
interven~ao. Os segundos, criados pelo Decreto-lei 23049, de 23 de Setembro de 1933, sao
organizados por distritos e os seus regulamentos necessitam de ser aprovados pelo Govemo,
ap6s parecer do Conselho Corporative.
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sibilidade de regulamentar alguns ramos do comercio e da industria e o terem
canicter nacional.
Os elementos intermedios, sao agrupamentos dos 6rgaos primarios, divididos em federar;oes e unioes. As federac;oes, organismos regionais ou nacionais,
agrupam sindicatos ou grernios identicos de uma mesma regiao ou de todo o
Pais, constituindo urn elemento coordenador em que se mantem a distinc;ao
entre os diversos elementos da produc;ao.
As unioes, estruturas representativas de interesses comuns de actividades
e ramos de produc;ao afins, retinem sindicatos ou gremios de indtistrias
conexas e que em virtude disso, tern problemas comuns a resolver.
Os elementos superiores seriam entao as Corporar;oes, entendidas como
agrupamentos de federac;oes e de unioes, dirigidas por urn conselho paritario
de assalariados e patroes. 73
Apresentando apenas uma missao consultiva, as Corporac;oes nao tiveram
tempo de iniciar a actividade que lhes estava destinada teoricamente, nao tendo
deixado, contudo, de exercer, em casos que veremos, uma acc;ao de grupos de
pressao ou de interesses.
Corn o Estatuto do Trabalho Nacional, a que se seguiu urn amplo acervo
legal/4 fica institucionalizado o Corporativismo como doutrina econ6rnica e social.
4.3. A legitimafiio do regime: a politica social

0 Estado Novo, ao contrario do que por muitos tern sido afirmado teve
uma politica social. Nao teve, contudo, sempre aplicac;ao pratica, ou, em muitas
circunstancias, ficou aquem das expectativas ou das possibilidades do regime,
ou ainda, pecou em muitas outras circunstancias pelo atraso face ao que ja se
passava na Europa, principalmente no periodo que se seguiu a Segunda Guerra
Mundial.
No ambito do seu quadro institucional nao deixou de promover a criac;ao
de instituic;oes de interesse social e o seu enquadramento legal ao trabalho.
Ainda que de forma incipiente o regime que se inicia em 1932 procura face
ao seu quadro ideol6gico, assegurar uma base social de apoio suficientemente
73

Reguladas em 1956 pelo Dec.-Lei n.Q 2086, de 22 de Agosto, sao definidas como a
integral das diferentes actividades de ordem moral, cultural e econ6mica, e
tern por fim coordenar, representar e defender os seus interesses, para a realiza<;ao do bem
comum» (Base I) . Todavia, e ainda em 1938, que o Decreto-lei n.Q 29110, de 12 de Novembro,
estabelece as regras necessarias a cria<;ao das Corpora~6es previstas quer na Constitui~ao,
quer no Estatuto do Trabalho Nacional.
74
Veja-se de entre outros os seguintes diplomas legais que se destinaram a enquadrar
o Corporativismo econ6mico, caracteristico do Estado Novo: Organiza~ao Primaria: Sindicatos: Decretos-lei n.Q 23050; 23340; 23712; 25516; 27228; 34425; 35404; 37425; 40621; 27288;
23051; 23618; 28859; 30710; 24715; 25118; 31970; 24715; 36681; 41286; Lei 2086 etc.
<<organiza~ao
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ampla e estavel que lhe garantisse a estabilidade social e politica que pretendia
alcan<;:ar. Para alem disso, era imperativo dos seus pressupostos ideol6gicos a
cria<;:ao de estruturas sociais reguladoras no contexto das corpora<;:6es.
Ora, e aqui que a questao social vem ganhar importancia e sao neste quadro criadas urn conjunto de institui<;:6es que pretendiam garantir o enquadramento corporativo. Mas, nao s6 de base social de apoio se trata quando se
avalia a interven<;:ao social do Estado Novo.
A crise econ6mica, social e politica haviam acompanhado o pais praticamente desde finais do Seculo XIX, adquirindo intensidade redobrada no periodo
que vai dos alvores da I Guerra Mundial ate aos prindpios de 1926, donde
resulta a interven<;:ao militar que em 28 de Maio implantaria a Ditadura Militar
e a procura da respectiva estabilidade para o pais. 75
Oliveira Salazar, para ministro das Finan<;:as e, julga-se, a salva<;:ao do pais
do ponto de vista econ6mico e da estabiliza<;:ao geral do pais. N ao e facil a
tarefa, porquanto os conflitos laborais (greves para aumentos salariais, jornada
de trabalho muito alta, precariedade das condi<;:6es laborais) sao preocupantes.
A luta de classes, que op6e capitalistas a proletarios, continua a ser uma
guerra sem quartel e sem treguas visiveis. 0 que a revolu<;:ao de 28 de Maio de
1926, pretendia, em primeira instancia, a paz social e a estabilidade econ6mico-financeira, estava em meados de 1932, muito longe de ser possivel. E neste
contexto que, a interven<;:ao social do Estado Novo, adquire sentido. A legisla<;:ao corporativa de que demos conta atras, sobretudo o Estatuto do Trabalho
Nacional, sao o ponto de enquadramento a partir do qual se desenvolve toda a
iniciativa social.
0 direito de associa<;:ao e vedado pelo Estatuto e, por conseguinte, a greve.
A defesa dos interesses dos trabalhadores passa assim para a organiza<;:ao
corporativa, a qual deveria a partir dai criar as necessarias condi<;:6es.
E neste sentido que a lei 1.884 de 16 de Mar<;:o de 1935, vem criar as
institui<;:6es de previdencia social, as quais podiam ser incluidas em qualquer
das seguintes categorias: institui<;:6es de previdencia dos organismos corporativos, caixas de reforma ou de previdencia, associa<;:6es de socorros mutuos e
institui<;:6es de previdencia dos servidores do Estado e dos corpos administrativos - art. l.Q. 0 decreto 25.935 de 12 de Outubro de 1935 define que as institui<;:6es de previdencia dos organismos corporativos passariam a usar a denomina<;:ao de "caixa sindical de previdencia", acrescentado do titulo da profissao
ou actividade econ6mica - art. U - , sendo constituidas pelos gremios e sindicatos nacionais e respectivas federa<;:6es, por meio de acordos ou atraves de
contratos colectivos de trabalho. 76
Vide CAETRO, Joaquim Croca Caeiro, Os militares no poder op. cit.
Outros diplomas legislativos de interesse, sao entre outros, Decreto-lei n.Q 32.640 de 23
de Janeiro de 1943; 32.674 de 20 de Fevereiro de 1943, 33.345 de 20 de Dezembro de 1943;
33.533, de 21 de Fevereiro de 1944; 33.744 de 29 de Junho de 1944; 34.410 de 29 de Dezembro
75
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Englobam a totalidade dos patroes e dos trabalhadores sujeitos a contrato
colectivo de trabalho, no qual se tenham fixado condic;oes de contribuic;ao para
fins de previdencia.
As caixas sindicais, sao regulamentadas no intuito de parcelar e diferenciar
os problemas sociais, nomeadamente, para aplicac;ao de esquemas de beneffcios na doenc;a, na invalidez e na velhice, assim como, corn a atribuic;ao de urn
subsidio e, ainda a possibilidade de concessao de beneficios complementares.
Quanto ao seu funcionamento, adapta-se o sistema de capitalizac;ao.
0 decreta 28.321 de 27 de Dezembro de 1937, vem por seu lado, estabelecer
que as caixas de reforma passarao a usar a designac;ao de "Caixa de Reforma
(ou de Previdencia)" acrescida do titulo da profissao, servic;o especializado ou
actividade diferenciada, pessoal de empresas dos estabelecimentos comerciais
ou industriais. 77
A distinc;ao das Caixas Sindicais, e feita corn base no cankter facultativo
da sua inscric;ao, ou seja, mediante requerimento dos interessados constituidos
em Comissao organizadora.
Em 29 de Agosto de 1940, pelo Decreta n.Q 30.711, atribui-se tambem ao
Governo a iniciativa de criac;ao destas Caixas de Reforma ou de Previdencia,
precisando-se o alcance da obrigatoriedade da inscric;ao dos trabalhadores pertencentes a profissoes integradas nas mesmas caixas. Tais principios seriam
posteriormente desenvolvidos pelo Decreta 32.674 de 20 de Fevereiro de 1943,
o qual previa o alargamento do ambito de todas as Caixas de Reforma ou
Sindicais fixando as condic;oes de intervenc;ao do estado na regularizac;ao tecnica
das mesmas e das Associac;oes de Socorros Mutuos.
Em 1945, pelo Decreto-lei n.Q 35.410 de 29 de Dezembro, inclui-se nos
seus fins a concessao de abono de farm1ia, remodelando a forma de pagamento
das condic;oes de pagamento das contribuic;oes para as Caixas de Previdencia e
Abono de Farm1ia.
Em 1946, corn o Decreto-lei n.Q 35.611 de 25 de Abril, e criado urn novo
tipo de instituic;oes de Previdencia Social: as federac;oes de servic;os. Estas desde 1945; 35.611 de 25 de Abril de 1946; 35.896 de 8 de Outubro de 1946; 36.608 de 27 de
Novembro de 1947; 37.244 de 27 de Dezembro de 1948; 37245 de 27 de Dezembro de 1948;
37.426 de 23 de Maio de 1949; 37.578 de 11 de Outubro de 1949; 37.747 de 30 de Janeiro de
1950; 37.910 de 1 de Agosto de 1950; 38.538 de 24 de Novembro de 1951; 38.818 de 3 de Julho
de 1952; Lei n.Q 2.007 de 7 de Maio de 1945, 2.036 de 9 de Agosto 1949; 2.044 de 20 de Julho
1950; Regulamento da Junta do Credito Publico; Regulamento do Instituto Nacional do trabalho e da Previdencia; Despacho de 25 de Fevereiro de 1953; Despacho de 13 de Man;o de 1952.
77
Outros diplomas legislativos de interesse neste funbito, sao entre outros, os seguintes: Decreto-lei n.Q 23.640 de 23 de Janeiro de 1943; 32.749 de 15 de Abril de 1943; 33.512 de
19 de Janeiro de 1944; 33.533 de 21 de Fevereiro de 1944; 35.410 de 29 de Dezembro de 1945;
36.772 de 1 de Man;o de 1948; 37.426 de 23 de Maio de 1949; 37.739 de 20 de Janeiro de
1950; 37.749 de 2 de Fevereiro de 1950; 37.762 de 24 de Fevereiro de 1950; 38.775 de 5 de
Junho de 1952; 40.462 de 29 de Julho de 1955; 40.775 de 8 de Setembro de 1956; 41.595 de 29
de Abril de 1958; 41.890 de 30 de Setembro de 1958.
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tinam-se a execw;ao de fun~6es especializadas de interesse comum das caixas
sindicais e de reforma ou de previdencia, das quais se destacam: servi~os medico-sociais, habita~6es economicas, servi~os mecanograficos.
No mesmo ano, pelo Decreto-lei n.Q 35.896 de 8 de Outubro, cria-se o
Conselho Superior de Previdencia Social, 6rgao de caracter consultivo p ara
coadjuvar o governo em quest6es relacionadas corn o seguro de satide.
Em 28 de Junho de 1947, por despacho do Subsecretario de Estado das
Corpora~6es e Previdencia Social e ampliado o esquema de seguro-doen~a das
caixas de previdencia, passando a considerar-se modalidades essenciais, a assistencia medica e farmaceutica dos segurados e farm1ia.
Em 1950, atraves dos Decretos-lei n.Q 37.479 e 37.762 de 2 e 24 de Fevereiro,
respectivamente, regula-se o esquema de beneficios das Caixas Sindicais e de
Reforma ou de Previdencia nas eventualidades de morte ou doen~a.
Quanto as associa~6es de socorros mtituos vem a ser reguladas pelo decreto 19.281 de 29 de Janeiro de 1931, que as caracteriza como institui~6es de
previdencia, de capital indeterminado e ntimero ilimitado de socios, tendo por
base o auxilio mtituo, depois regulamentados pelos Decretos 20.944 de 27 de
Fevereiro de 1932.
As Casas do Povo, sao por seu lado, reguladas e criadas pelo Decreto 23.051
de 23 de Setembro de 1933 e definidas como organismos de coopera~ao social,
corn personalidade juridica e, corn autoriza~ao para serem criadas em todas as
freguesias rurais, competindo a iniciativa da sua cria~ao a particulares interessados e de reconhecida idoneidade, das Juntas de Freguesia ou de qualquer
outra autoridade administrativa. A sua esfera de ac~ao circunscrevia-se a freguesia rural, nao podendo na mesma freguesia, haver mais do que uma Casa
do Povo.
Quanto aos seus fins, as Casas do Povos, tinham os seguintes:

- Prevtdencia e assistencia, a prestar aos socios no caso de doen~a, desemprego, velhice ou inabilidade;
- Instrurao, nomeadamente no ensino aos adultos e as crian~as, desportos, divers6es e cinema educativo;
Progressos locais, coopera~ao nas obras de utilidade comum, comunica~6es, servi~o de aguas, higiene publica.

78

Outros diplomas considerados importantes acerca desta realidade, sao entre outros
os seguintes: Decretos-lei n.Q 23.618 de 1 de Man;o de 1934; 28.859 de 18 de Junho de 1938;
30.710 de 29 de Agosto de 1940; 30.910 de 23 de Novembro de 1940; 34.373 de 10 de Janeiro
de 1945; 38.540 de 24 de Outubro de 1951; 38.769 de 28 de Maio de 1952; 40.199 de 23 de
Junho de 1955; 40.970 de 7 de Janeiro de 1957; 43.095 de 29 de Julho de 1960. Vide tambem
o regulamento de 14 de Dezembro de 1940 ea Lei n.Q 2.092 de 9 de Abril de 1958 e os regulamentos do Fundo de Previdencia e dos Servi~os de Invalidez.
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Podiam ainda, as Casas do Povo, promover entre os seus socios, a organide sociedades cooperativas de produ~ao ou de consumo. 78
A lei n.Q 1.953 de 11 de Mar~o de 1937, vem por sua vez, criar as Casas
dos Pescadores, organismos de coopera~ao social, em todos os centros de pesca.
A sua esfera de ac~ao era limitada a area da capitania ou delega~ao maritima
respectiva.
Os seus fins er am os seguintes:
za~ao

Representnpio pnfissionnl, nomeadamente, para exerc1c10 das fun~6es
inerentes aos organismos corporativos do trabalho dentro dos limites
superiormente determinados e compatfvel corn a profissao dos associados;
- Educnplo e instrurd'o, principalmente no que respeitava ao ensino elementar de adultos e crian~as e rudimentos de instru~ao profissional;
- Prevtdencin e nssistencin, atraves da concessao de subsfdios ou pens6es:
funda~ao de obras de protec~ao e auxilio nos casos de parto, doen~a,
inabilidade ou velhice, morte, perda de pequenas embarca~6es, distribui~ao de roupas e alimentos por ocasiao de grandes crises ou
invernias.79
Em conclusao ate 1960, altura em que de novo se assiste a uma tentativa
de altera~ao do contexto da previdencia social, a estrutura da Previdencia Social Portuguesa era a seguinte:
Quntro sectores, nos quais o primeiro e o segundo eram relativos ao Seguro
Social Obrigatorio, comportando as Caixas Sindicais de Previdencia, as Casas
do Povo, Casas dos Pescadores e Caixas de Reforma, o terceiro, relativo aos
Seguros Facultativos (Associa~ao de Socorros Mutuos) e o quarto relativo ao
Seguro de Institui~6es do Estado ou Corpos Administrativos.
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