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POLiTICAS AGRARIAS E ALIAN<;AS DE CLASSE C) 
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Nelly Jazra 

A explicita<;:ao das alian<;:as dominantes no sector agricola depois do 25 
de Abril de 197 4, conduziu-nos a uma caracteriza<;:ao previa, mas rap ida, das 
alian<;:as dominantes anteriores a esta data. Este estudo partiu naturalmente .. 
da analise das condi<;:oes econ6micas e sociais, constitutivas do fundamento 
dos mecanismos de domina<;:ao, assim como dos factores que provocaram a 
sua evoluc;:ao durante os ultimos anos de existencia do regime anterior a 197 4. 

As modifica<;:oes progressivas que intervieram a nfvel da produ<;:ao agri
cola antes do 25 de Abril levam a uma distinc;:ao entre as alianc;:as sociais do
minantes do tipo tradicional, que, alias, nunca perderam a dominancia a nfvel 
do sistema, e a outras formas de alianc;:a, tambem elas dominantes, mas que 
nao puderam afirmar a sua dominancia em relac;:ao ao conjunto do sistema. 
0 alargamento deste ultimo tipo de alianc;:as conjugar-se-ia com o aparecimento 
ou o desenvolvimento de certas produc;:oes ligadas a sectores dinamicos de 
uma agricultura capitalizada e moderna, cuja produ<;:ao esta essencialmente 
orientada para o mercado interno ou externo e para as industrias a jusante. 

1 - As alianc;as dominantes e a dominancia 

A distinc;:ao entre grupos sociais dominantes e a dominancia permitiu-nos 
analisar o posicionamento das varias forc;:as sociais no interior do sistema. 

A domina<;:ao pode ser explicitada em relac;:ao a propriedade/apropria<;:ao 
dos meios de produ<;:ao e da terra, assim como a apropriac;:ao do sobretraba
lho no processo de produc;:ao e distribuic;:ao dos produtos agrfcolas. Estas rela
<;:oes definem a posi<;:ao dominante assumida por certos agentes, integrados 
em determinadas categorias sociais e em referencia a outras categorias so
ciais que nao dispoem dos meios de produc;:ao e nao controlam, por conse
guinte, os mecanismos econ6micos existentes. 

(1) Este artigo e uma introdut;:ao a problematica da nossa \e6e de doutoramento de Estado 
intitulada Les politiques agraires au Portugal et les transformations des articulations du systeme 
socio-economique posterieures au 25 avril 1974, apresentada na Universidade de Grenoble, 2 vo
lumes, 696 paginas, 1981. 
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A posi<;:ao das classes dominantes em rela<;:ao aos meios de produ<;:ao 
permite-lhes a reprodu<;:ao da sua fun<;:ao social, que e correspondente com 
a 16gica do sistema ou dos subsistemas que dele dependem. Define tambem 
o seu Iugar na hierarquia de domina<;:6es, onde certas classes serao subordi
nadas em rela<;:ao a outras. Necessaria sera diferenciar as no<;:6es de classe 
e alian<;:as de classe: enquanto que as primeiras pretendem a reprodu<;:ao da 
sua domina<;:ao, as alian<;:as dominantes emergem com o fito de construir pro
gressivamente uma estrategia que permita a concretiza<;:ao dos seus objectives 
ao nfvel da dominancia. A constru<;:ao desta estrategia modela-se na luta e no 
compromisso entre as classes dominantes, promovendo a defesa dos seus inte
resses. Estas alian<;:as evoluem na cria<;:ao do alargamento progressive desses 
interesses especfficos. 

E pelo processo de afirma<;:ao das alian<;:as sociais dominantes que estas 
conseguem estabelecer uma autonomiza<;:ao da sua estrategia em rela<;:ao a 
um siste-;,a de dominancia determinado. 

E tambem por meio da afirma<;:ao da transferencia do domfnio dos inte
resses mais especfficos aos interesses mais gerais que se concretiza a domi
nancia das alian<;:as a nfvel do sistema. 0 grau de intensidade desta afirma
<;:ao da generalidade dos interesses sociais na configura<;:ao das alian<;:as da 
dominancia determina o conteudo, mais ou menos visfvel, da sua expressao 
no seio do poder. 

A dominancia a nfvel de um sistema e o resultado da capacidade de alar
gamento da expressao dos interesses especfficos em interesses globais ou da 
afirma<;:ao da qualidade integradora das dependencias que, subordinadas a esta 
dominancia, tendem a condensar o seu poder. Cada um dos interesses espe
cfficos da articula<;:ao, engendrado por ela, tende tambem para uma procura 
de autonomia, para escapar ou limitar a dependencia por meio da afirma<;:ao 
gradual, mas cada vez mais vasta, dos seus pr6prios interesses, e isto numa 
dinamica determinada, que poderia modificar, em certas condi<;:6es, os com
ponentes da dominancia. 

A necessidade de reproduzir esta dominancia processa-se atraves de uma 
metamorfose tornada possfvel pelo alargamento do interesse das classes do
minantes, no intuito de «representar o seu interesse como o interesse comum 
de todos os membros da sociedade [ ... ]; esta classe e obrigada a dar aos 
seus pensamentos a forma da universalidade e de representa-los como sendo 
OS unicos razoaveis, OS unicos universalmente validOS» (Marx, 1972). 

A posi<;:ao de dominancia requere por parte das alian<;:as a aptidao para 
determinar as «normas efectivas» para o conjunto da forma<;:ao social a que 
elas pertencem. Estas normas revelam-se pela capacidade em definir «OS in
teresses pr6prios que implicam a tomada em considera<;:ao do maior numero 
de variaveis que caracterizam a forma<;:ao social», o que permite as alian<;:as 
tomar em considera<;:ao, numa estrategia global, «a regula<;:ao ou o domfnio das 
principais rela<;:6es que estruturam a sociedade» e formular assim «um projec-
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to capaz de identificar, de maneira nao caricatural, os seus pr6prios interes
ses em rela<;:ao ao sistema» (Nizard, 1971) (2). 

Os componentes sociais da dominancia devem revestir duas caracteristi
cas fundamentais: uma capacidade expansiva e uma qualidade integradora da 
articula<;:ao dos interesses e das dependencias. 

A capacidade expansiva e caracterizada pela forma que toma a dominan· 
cia ao reproduzir a sua acumula<;:ao de uma maneira cada vez mais alargada 
e autocentrada e que visa a defesa do seu interesse especifico, de tal manei
ra que este possa ser identificado, por meio de um processo gradual, com o 
interesse mais geral, «na medida em que o interesse geral e o desenvolvimen
to social coincidem com os interesses da classe dominants» (Luxemburg, 1976) 
- ou, melhor, das alian<;:as dominantes, acrescentariamos n6s. 

A qualidade integradora traduz o modo de cria<;:ao e da inter-rela<;:ao acti
va das articula<;:6es dos diferentes interesses sociais, de tal maneira que a do
minancia conduz a uma certa coesao das dependencias. Ela manifesta a pos
sibilidade das alian<;:as das classes dominantes de integrarem os interesses de 
outras categorias sociais subordinadas. Deste modo se modelam em profundi
dade e em extensao os interesses dos elementos, cuja subordina<;:ao encon
tra a sua origem e a sua expressao na 16gica da dominancia do sistema. Esta 
qualidade das alian<;:as da dominancia permite-lhes absorver estes interesses 
ou contribui para o seu enfraquecimento. 

A possibilidade ou nao de conservar o poderio econ6mico constitui um in
dicador da capacidade de expansao das alian<;:as da dominancia. Este poderio 
nao deve ser procurado «na existencia primeira dum ponto central, numa se
de unica de soberania de ohde se difundiriam formas derivadas e descenden
tes; e o alicerce movedi<;:o das rela<;:6es de for<;:a que induzem ininterruptamen
te, pela sua desigualdade os estados de poder, porem sempre locais e insta
veis» (Foucault, 1976). 

Esta expressao do poder da dominancia reveste formas que convem a sua 
capacidade de expansao e que correspondem ao tipo de rela<;:6es de for<;:a no 
seio do sistema; ela adopta contornos variaveis a nfvel politico, porque condi
cionada pelo peso do vector conservador, factor limitativo da sua capacidade 
de expansao. As manifesta<;:6es da capacidade de alargamento das alian<;:as 
podem ser apreendidas atraves, entre outros, dos seguintes elementos: 

A importancia da for<;:a de trabalho incorporada nos sectores produ
tivos onde a dinamica social tem um papel nao discipiendo; 

Os investimentos produtivos, excluindo, por conseguinte, os chama
dos investimentos destinados a especula<;:ao; 

0 espa<;:o territorial, domfnio da configura<;:ao das for<;:as situadas nos 
diferentes nfveis de ac<;:ao. 

(2) N6s retomamos esta caracterizaQao de «posiQao dominante», utilizada par Lucien Nizard, 
em relaQao as organizaQ6es que representam as classes. Estas corresponderiam, na nossa anali· 
se, a caracterizaQil.O da dominil.ncia, a possibilidade de expressao das alianQas a nfvel do conjun· 
to do sistema, diferenciando a dominil.ncia da dominaQao. 
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A 16gica do subsistema agrario constitui o prolongamento neste sector da 
orientac;:ao imposta pelas alianc;:as da dominancia do sistema; a coerencia que 
exige a reproduc;:ao, na sua integralidade, dos elementos deste conjunto impli
ca que as alianc;:as da dominancia do subsistema participem nas alianc;:as da 
dominancia global em tanto que parte constitutiva desse mesmo todo. 

A presenc;:a das alianc;:as da dominancia do subsistema agrario ao nfvel 
do sistema constitui a garantia da coerencia deste; o aparecimento de contra
dic;:oes poe em causa a dominancia, no que se refere aos elementos dominan
tes e dominados. 

2- A afirmac;ao da dominancia antes do 25 de Abril de 1974 

As alianc;:as dominantes sao tradicionais ou inovadoras nao somente de
vida ao seu aparecimento temporal - hist6rico, poder-se-ia dizer -, ligado a 
emergencia das novas classes dominantes, constitutivas destas alianc;:as, mas 
tambem porque algumas das suas caracterfsticas decorrem parcialmente da 
evoluc;:ao do sistema durante os dais. ultimos decenios. Assim o aspecto con
servador, estavel, quase imutavel, predomina nas alianc;:as tradicionais, que se 
enrafzam em sistemas de produc;:ao nos quais as culturas reflectem caracte
rfsticas de resistencia a mudanc;:a: longas rotac;:oes sublinham a fraca impor
tancia do trabalho humano face a uma terra parcialmente abandonada, cujos 
recursos pouco a pouco se deixaram desvalorizar e na qual os mesmos ciclos 
se perpetuam desde tempos imemorais. 

Par seu lado, as alianc;:as inovadoras distinguem-se pelo seu caracter di
namico e competitive e pela vontade de transformac;:ao, o que permite a modi
ficac;:ao dos sistemas de produc;:ao que se valorizam par meio de um tipo de 
explorac;:ao intensiva. Neste tipo de explorac;:ao e necessaria um volume impor
tante de investimento, e a utilizac;:ao dos recursos pode levar a optimizac;:ao 
dos factores, com uma 16gica de rendibilidade conforme a de um mercado cu
jos limites nao se circunscrevem aos do sistema. 

2.1 - As aliam;as sociais tradicionais e a analise da dominancia 

Este tipo de alianc;:a permitiu as classes dominantes que a haviam forjado 
manterem-se no poder, salvaguardarem os seus interesses e assegurarem a 
reproduc;:ao dos seus excedentes em condic;:oes de estabilidade que se prolon
garam quase cinco decenios. 

A primeira alianc;:a tradicional estabeleceu-se entre as classes dominan
tes que controlavam o sistema de produc;:ao da agricultura paraestadual (3) das 

(3) Designou-se agricultura paraestadual o tipo da grande agricultura, principalmente cerea
lffera, que auferia subsfdios, creditos ou outros apoios do Estado e cuja comercializac;;ao passava 
pelos organismos de coordenac;;ao econ6mica. 
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regioes s-ituadas ao Sui do Tejo e os grandes industriais que formavam o capi
tal nacional e que estavam integrados nos grandes grupos econ6micos. As clas
ses dominantes ligadas a agricultura paraestadual eram constitufdas pela ca
tegoria dos proprietaries fundiarios e pela dos rendeiros; englobavam os gran
des proprietaries absentistas, os rendeiros capitalistas e os grandes proprieta
ries cultivadores directos. Ainda que as relac;oes, no que se refere aos meios 
de produc;ao e a terra, nao fossem identicas para cada uma destas catego
rias, podendo entrar em contradic;ao entre elas, a comunidade dos seus inte
resses em relac;ao a outras categorias residia na necessidade de manterem 
o seu sistema de produc;ao, fonte dos seus Iueras, o que lhes permitia conso
lidar a sua dominac;ao e afirmar-se ao nfvel da dominancia. 

Oeste modo, o montante da renda dos proprietaries correspondia a repro
duc;ao da sua posic;ao no seio do subsistema agrario e mecanismos determi
nados foram montados para permitir a este grupo social assumir melhor o seu 
papal. 

Alem dos cereais, este sistema de produc;ao cobria vastas extensoes de 
pastagens naturais, o que implicava que fosse efectuada a criac;ao extensiva 
de bovinos, associadas a extensoes de azinheiras para a alimentac;ao de re
banhos porcinos, ovinos e caprinos. Neste sistema de produc;ao a extracc;ao 
da cortic;a ocupava um Iugar importante e dava azo a que os latifundiarios pu
dessem apropriar-se de uma parte importante do excedente retirado da agri
cultura. Grandes extensoes de olivais, explorados de maneira tradicional, for
neciam cada vez mais fracas rendimentos, a obsolencia das tecnicas e o cus
to da mao-de-obra relegando-os para Iugar secundario na produc;ao agricola. 
As produc;oes deste tipo de agricultura, a excepc;ao da cortic;a e de uma pe
quena parte da produc;ao de azeite, eram destinadas ao mercado interno. Os 
produtos exportados percorriam os circuitos tradicionais ligados ao capital 
estrangeiro. 

A segunda alianc;a tradicional manifestava a qualidade integradora do ale
menta preponderante da primeira alianc;a, constitufda pelos proprietaries lati· 
fundiarios, que cultivavam ou nao directamente a terra. Forma-se na base de 
uma convergencia de interesses entre estas categorias de absentistas e a pe
quena e media burguesia citadina, subordinada no seio desta alianc;a. Esta era 
tambem absentista e proprietaria de terras situadas principalmente a norte do 
Tejo. A importancia destas categorias absentistas .era incontestavel, ja que 63% 
das explorac;oes do Pafs eram formadas, parcialmente ou na sua totalidade par 
terras arrendarlas. Estas categorias sociais, constitufdas par proprietaries ab
sentistas, agrupavam-se em torno da defesa dos seus privilegios comuns, re
forc;ando o imobilismo das estruturas fundiarias. 

Embora a dimensao das explorac;oes fosse radicalmente diferente nas di· 
versas zonas do Pafs (latifundio no Sui e minifundio no Norte}, estas catego
rias partilhavam o mesmo objective: a extorsao maxima do sobreproduto do 
sector agricola. As rendas asseguravam um certo nfvel de vida, assim como 
vantagens (nao somente de ordem econ6mica), a estas categorias extra
·agrfcolas, parasitarias em relac;ao ao subsistema agrario. A apropriac;ao do ex-
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cedente e frequentemente feita no Norte do Pafs, atraves do pagamento da 
renda em generos, deste modo se canalizando uma parte da produc;:ao para 
o consumo familiar dos proprietaries. 

A terceira alianc;:a tradicional reunia os grandes e os medias cultivadores 
directos de certas produc;:oes da agricultura mercantil (e o caso do vinho) (4) 

e as fracc;:oes da burguesia bancaria e comercial com interesses em sectores 
da exportac;:ao. 0 recurso destas categorias ao credito e as suas ligac;:oes es
treitas com certos bancos nacionais - par vezes a sua identificac;:ao com eles, 
nos casas da integrac;:ao da produc;:ao, do condicionamento e da comercializa
c;:ao, que eram feitos par grandes companhias, como sucedia com o vinho do 
Porto - permitiam que a burguesia bancaria controlasse este tipo de produ
c;:ao destinado aos mercados externos. Os intermediaries exportadores 
encarregavam-se eles pr6prios da regulac;:ao das quantias a entregar nos mer
cados externos, par meio do armazenamento, o que assegurava o escoamen
to regular do produto e garantia uma certa estabilidade dos seus Iueras e uma 
regularidade da sua clientela nos mercados em questao, sobretudo nos mo
mentos em que surgissem dificuldades para escoar a produc;:ao. 

A confirmac;:ao da dominancia desta alianc;:a ate ao 25 de Abril revelava
-se pela sua capacidade integradora, possibilitando a agregac;:ao em torno de
la dos produtores individuais, parcialmente integrados nos mecanismos de sub
missao formal e ligados a esta alianc;:a atraves dos circuitos comerciais. 

Porem, estas alianc;:as, apesar da composic;:ao do seu elemento dominan
te, foram incapazes de se adaptar as mudanc;:as que tinham Iugar noutros sec
tares nao agrfcolas. Par esta razao, as outras classes dominantes, que com
punham estas alianc;:as e que tinham a sua base econ6mica situada no sector 
secundario ou terciario, afastaram-se progre.ssivamente dos seus aliados do sec
tor primario, reproduzindo a sua dominac;:ao em novas sistemas de produc;:ao, 
as mais das vezes sob o impulso de elementos exteriores ao sistema. 

Oeste modo, a capacidade de expansao das alianc;:as inovadoras ganha 
progressivamente terreno, embora limitada pelos mecanismos da dominancia. 
Estas novas alianc;:as aparecem a afirmar-se par intermedio de certas catego
rias de capitalistas agrfcolas e manifestam relacionamentos com outras cate
gorias sociais, com interesses situados a montante e a ju~ante destes siste
mas de produc;:ao. Foi para estes que foram orientados os investimentos agrf
colas dos ultimos anos, permitindo assim a realizac;:ao de altas taxas de lucro. 
A partilha dos beneffcios das recentes situac;:oes pelas alianc;:as tradicionais e 
devida a intervenc;:ao do Estado que as vai em parte encorajando. No entan
to, a inercia das antigas categorias dominantes, distanciando-as da 16gica de 
rendibilidade e diminuindo a sua concorrencia, facilitavam o alargamento das 

(4) Relembramos que as exportac;oes de vinho formavam entre 18 % e 24 %, segundo os 
anos, do total das exportac;oes de produtos agricolas e entre 7 % e 10 % do total das exporta· 
c;oes do Pais antes de 197 4. 
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novas alian<;:as. Estas foram utilizando uma parte das vantagens das alian<;:as 
tradicionais, muito embora o seu avan<;:o tivesse sido impedido pelos ultimos 
resfduos da polftica proteccionista. 

2.2 - As alian~s inovadoras dominantes 

As alian<;:as sociais inovadoras surgiram com os investimentos do Plano 
Marshall, dispersas geograficamente e orientadas principalmente para o desen
volvimento de sistemas de produ<;:ao intensives e em que as produ<;:6es eram 
definidas em conjuntos mais globais que ultrapassavam os limites do sistema. 
Estes investimentos foram seguidos por uma evolu<;:ao das trocas com os par
ses de destine das exporta<;:6es agrfcolas no momenta da entrada de Portugal 
na EFTA e dos acordos com a CEE. 

Uma das alian<;:as inovadoras que surgiu por volta dos anos 60, 
estabeleceu-se entre os proprietaries e rendeiros capitalistas instalados nos pe
rfmetros de regadio, principalmente os do Sui do Pafs e os industriais, contra
lando a transforma<;:ao dos produtos cultivados nessas regioes, tambem eles 
ligados ao capital monopolista, assim como aos exportadores. A existencia des
ta alian<;:a levou a modifica<;:ao da primeira alian<;:a tradicional, em consequen
cia dos interesses das categorias constitutivas da alian<;:a inovadora, que se 
fortaleceram progressivamente em detrimento dos interesses da primeira alian
<;:a tradicional, sem contudo suplantarem a articula<;:ao das dominancias exis
tentes no sistema. 

Os grandes proprietaries beneficiaram indirectamente dos projectos, par
que o aparecimento de zonas irrigadas lhes permitia impor rendas elevadas 
sem que tivessem de promover o investimento. E tambem o caso dos grandes 
rendeiros que subarrendavam as terras a pequenos e medias agricultores, nao 
estando eles pr6prios interessados na modifica<;:ao do sistema de produ<;:ao. 
Alias, este sistema precario de arrendamento protegia as estruturas da gran
de propriedade, limitava a extensao das culturas de regadio e fazia depender 
dos proprietaries das terras o avan<;:o de novas sistemas de produ<;:ao. Devido 
a isso, as alian<;:as tradicionais controlavam a expansao desta alian<;:a inovadora. 

0 sistema de produ<;:ao que constituia a base econ6mica desta alian<;:a 
inovadora englobava principalmente as produ<;:oes ligadas a agricultura indus
trializante: a cultura do tomate industrial conheceu um surto excepcional, acom
panhado ou seguido de determinadas culturas hortfcolas. 0 milho e as cul
turas forrageiras destinadas ao mercado interne eram menosprezadas em 
beneffcio das culturas de exportac;ao, apesar do det'ice crescents em carne 
de bovines e produtos lacteos. 

Formas de integra<;:ao diversificadas estendiam esta alianc;a aos peque
nos horticultores e arboricultores situados fora das zonas de regadio. A maier 
parte desta produ<;:ao era escoada directamente para o mercado interne e des
tinada ao consume das zonas urbanas. A intensidade dos sistemas de produ
c;ao, base desta alian<;:a, fazia cada vez mais apelo aos consumes intermedios 
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de tipo industrial: cite-se o caso dos adubos e dos produtos fitosanitarios. Os 
industriais ligados a estes ramos de actividade fortaleciam deste modo a sua 
relac;:ao com a agricultura industrializante. Esta tendencia encontrava-se tam
bern nos fabricantes de material agrfcola, assim como nas categorias de 
comerciantes ligados ao import/export. au mesmo noutros grupos sociais que 
dependiam destas actividades. Uma outra alianc;:a social inovadora surgiu 
durante o mesmo perfodo e ligou as sectores da pecuaria intensiva aos impor
tadores de materias-primas destinadas ao fabrico dos alimentos compostos para 
gada. Nela se acham tambem integrados as industriais da carne e produtos 
derivados, assim como diferentes categorias de intermediaries que controlam 
a comercializac;:ao dos produtos pecuarios nos mercados interno e externo. 

A intervenc;:ao, nas unidades industriais, do grande capital nacional -que 
se aproveitava da actividade coordenadora dos organismos do Estado -
exprimia-se pela criac;:ao de actividades industriais a montante da pecuaria sem 
terra e incluia a transformac;:ao e comercializac;:ao de oleos e gorduras e fabri
cac;:ao de alimentos para gada e produtos fitosanitarios. Esta intervenc;:ao con
firmava a translac;:ao dos interesses do capital nacional das alianc;:as tradicio
nais para as alianc;:as inovadoras, tentando-se porem que fossem preservados 
as interesses das primeiras. Este capital, no intuito de fortificar a sua posic;:ao 
e de se adaptar as novas tecnologias, aparecia muitas vezes associado ao ca
pital estrangeiro. Diminuindo a sua capacidade de adaptac;:ao, em func;:ao das 
taxas de Iuera - as vezes em baixa nos sectores par ele controlados, par cau
sa do aparecimento de excedentes - e para que a sua dominac;:ao pudesse 
continuar a ser mantida, era obrigado a estender as suas actividades aos cir
cuitos de comercializac;:ao, alguns controlados pelo Estado e onde as taxas de 
Iuera eram superiores. 

Certas categorias integradas nas alianc;:as tradicionais desenvolviam fre
quentemente a sua actividade no seio desta alianc;:a inovadora, porque viam 
restringir-se o seu campo de acc;:ao, devido a expansao das diferentes alian
c;:as inovadoras. Oeste modo, a suinicultura de explorac;:ao extensiva no Alen
tejo estava em vias de desaparecimento, devido ao acrescimo da suinicultura 
intensiva, sem terra, de tipo industrial, noutras zonas do Pafs. lsto era acom
panhado par uma diminuic;:ao do consumo de forragens e da utilizac;:ao das pas
tagens em proveito dos alimentos compostos. Ao mesmo tempo, o consume 
de carne, de bovinos, ovinos e caprinos proveniente das regioes do Sui do Pafs 
diminufa e era substitufda pelo consumo do frango de aviario, da carne de parco 
e de outros derivados da mesma origem. As novas alianc;:as inovadoras rees
truturavam o modelo de consumo, adaptando-o aos novas sectores de produ
c;:ao, implicando esta evoluc;:ao a acentuac;:ao a montante do peso da articula
c;:ao externa. Apesar de nao se terem verificado mudanc;:as nalguns circuitos 
internos, que continuavam a ser feudos das alianc;:as tradicionais, estas per
diam progressivamente a sua capacidade de controle e uma parte dos seus 
aliados no plano da dominancia. 0 aparecimento de uma terceira alianc;:a ino
vadora nasceu dos interesses convergentes dos proprietaries absentistas das 
regioes ao Norte do Tejo (e no seio desta alianc;:a e mister acentuar o impor-
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tante papel desempenhado pelos emigrantes), dos grandes proprietaries culti
vadores directos e dos rendeiros capitalista~ do Sui do Pafs, controlando de
terminados sectores da produc;:ao florestal, tendo-se assim formado a articula
c;:ao pretendida pelos interesses inerentes ao capital financeiro internacional e 
nacional. 

Esta alianc;:a tinha por base a extensao das plantac;:6es de florestas nas 
propriedades do Estado, nos baldios recuperados pelo Estado e nas grandes 
propriedades privadas. Estas ultimas foram concedidas para explorac;:ao a gran
des sociedades nacionais ou estrangeiras, dispondo de unidades transforma
doras. 

As tentativas de concentrac;:ao das actividades de transformac;:ao de pro
dutos florestais, tais como a resina e o aparecimento de varias industrias deri
vadas da madeira - fibras e aglomerados- sobretudo voltadas para a ex
portac;:ao, levaram a uma modificac;:ao progressiva das actividades derivadas 
da silvicultura. 

A evoluc;:ao das actividades silvfcolas permitia a uma parte dos sistemas 
de produc;:ao existentes de se voltar para um certo tipo de industrializac;:ao e 
de valorizac;:ao do capital, condicionado pela articulac;:ao externa. 

0 aparecimento de novas sistemas de produc;:ao e de novas unidades li
gadas aos circuitos de circulac;:ao e transformac;:ao, nos quais se encontrava 
inserido o capital estrangeiro e onde intervinha o capital financeiro e a sua 
articulac;:ao externa, exprimem o nascimento e o desenvolvimento da capaci
dade de expansao das alianc;:as inovadoras. 

2.3 - As contradit;:iies engendradas pelas aliant;:as tradicionais 

Contradic;:oes houve que permitiram a manutenc;:ao da dominancia das 
alianc;:as sociais antes do 25 de Abril de 1974. A convergencia cristalizadora 
destas alianc;:as, no plano das combinac;:oes da dominancia, impunha a conser
vac;:ao do statu quo nas estruturas da propriedade fundiaria, tanto no Norte co
mo no Sui do Pafs. A polftica de emparcelamento do minifundio e a de coloni
zac;:ao interna constitufram duas tentativas de aplicac;:ao, parciais e pontuais, 
de uma polftica reformista. Estes projectos visavam constituir camadas sociais 
intermedias, que dinamizassem e modernizassem a agricultura com o apoio do 
Estado. Estas camadas deviam ocupar um espac;:o social, vazio ate entao, que 
se situaria, na zona do latifundio, entre a categoria dos grandes proprietaries 
e dos grandes rendeiros e a categoria dos assalariados rurais e na zona do 
minifundio, entre os proprietaries e os rendeiros minifundiarios e os proprieta
ries absentistas. 

A nao aplicac;:ao dos projectos que visavam modificac;:6es estruturais e a 
manutenc;:ao quase sem alterac;:oes dos sistemas de produc;:ao - principalmente 
aqueles ligados a agricultura paraestadual - acentuavam as contradic;:oes. Es
tas permitem compreender as acc;:oes que tiveram Iugar logo que as transfor
mac;:oes das condic;:oes polfticas deixaram que se decompusessem as bases 
de apoio das articulac;:6es externas. 
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Num trabalho anterior (5) tfnhamos analisado a submissao real do traba
lho ao capital na zona dominada pela grande agricultura extensiva e tfnhamos 
chegado a conclusao de que ela era caracterizada por uma combina<;ao de
terminada de factores, sendo os mais importantes: 

A fraca composi<;ao organica do capital, correspondendo a uma ta
xa de investimento quase inexistente; 

Remunera<;oes salariais muito baixas, acompanhadas de forte desem
prego, o que permitia a compressao do nfvel dos salarios, atra
ves da manuten<;ao de uma reserva de mao-de-obra. Estes ulti
mos elementos estavam ligados ao sistema de produ<;ao exten
sive, o qual constitufa a base econ6mica da primeira alian<;a 
tradicional. 

0 baixo nfvel dos salarios era mantido gra<;as a interven<;ao de dois 
facto res: 

A acelera<;ao da emigra<;ao e das migra<;oes em direc<;ao das zonas 
industriais, principalmente para Setubal e Lisboa, mais forte na 
decada de 60- durante este decenio, o exodo rural das regioes 
interiores do Pafs foi intenso, em consequencia da mecaniza<;ao 
do processo de produ<;ao agrfcola; 

As institui<;oes repressivas do sistema, que impediam as lutas reivin
dicativas e controlavam os trabalhadores rurais da zona sui do 
Pafs. 

As contradi<;oes e as confronta<;6es que intervieram entre as alian<;as tra
dicionais e as alian<;as inovadoras contribufram para o enfraquecimento das 
primeiras. A liberaliza<;ao das trocas que se manifestou no decurso do perfo
do de agonia do sistema revelou a inadequa<;ao entre o nfvel econ6mico e as 
instancias polfticas. 

3 - A destruic;ao da dominancia das alianc;as tradicionais e o aparecimen
to da alianc;a aparentemente dominante 

As transforma<;oes que tiveram Iugar durante o perfodo posterior ao 25 
de Abril de 197 4 tiveram como objectivo destruir as alian<;as tradicionais da 
dominancia. 0 desmantelamento destas alian<;as, ja anunciado atraves das con
tradi<;oes aparecidas no seio do sistema e que prosseguiu de maneira mais 
rapida depois do 25 de Abril, iniciou-se com os aumentos salariais, que punham 

(5) 0 trabalho e intitulado L'analyse des articulations du sous-systeme agraire dans le syste
me anterieur au 25 avril 1974, 2 volumes, 796 paginas, tese de 3. o ciclo, Universidade de Greno
ble, 1977. 
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em causa os lucros das categorias sociais dominantes. Entretanto, s6 pode 
concretizar-se totalmente aquando da perda da base econ6mica de domina
c;:ao destas categorias, provocada pelas ocupac;:oes e expropriac;:oes das ter
ras dos grandes proprietarios do Sui do Tejo, pelas nacionalizac;:oes das em
presas pertencentes ao grande capital nacional e as instituic;:oes bancarias, pelo 
desaparecimento dos rendimentos ligados a explorac;:ao das col6nias depois da 
sua independencia, pelas dificuldades na procura de materias-primas a baixo 
prec;:o e pelo estrangulamento do escoamento em numerosos sectores. Ape
sar de algumas fracas tentativas de sobrevivencia, as alianc;:as tradicionais nao 
conseguiram restabelecer os seus privilegios e recuperar a sua base 
econ6mica. 

0 resultado da destruic;:ao destas alianc;:as da dominancia conduziu a uma 
deslocac;:ao desta, para uma nova alianc;:a, que n6s qualificaremos de alianc;:a 
aparentemente dominante. 

A terceira alianc;:a tradicional, agrupada em torno de certas produc;:oes da 
agricultura mercantil e formada pelos cultivadores directos e por determina
das categorias mais ligadas a banca e ao comercio, quase nao foi posta em 
causa pelas ocupac;:oes e expropriac;:oes de terra e dos meios de produc;:ao, 
manteve-se em tanto que alianc;:a dominante, perdendo, contudo, a sua capa
cidade expansiva e a sua participac;:ao na dominancia. Caiu sob o controle das 
novas alianc;:as que se estabeleceram na dominancia, suportando as consequen
cias da modificac;:ao parcial da articulac;:ao externa. 

0 desaparecimento da qualidade integradora das alianc;:as tradicionais pro
vocou uma deslocac;:ao da articulac;:ao que ligava os proprietarios absentistas 
do Norte aos grandes proprietarios do Sui, os primeiros encontrando-se numa 
posic;:(io de subordinac;:ao em relac;:ao a alianc;:a tradicional da dominancia. A 
burguesia citadina absentista sofreu fragmentac;:oes nos seus apoios. Viu os 
seus interesses limitados pela alianc;:a aparentemente dominante, que contra
riamente a precedente favoreceu os rendeiros: tal era o objectivo da lei do 
arrendamento rural aprovada em 1975. 

A destinac;:ao das principais alianc;:as tradicionais e a deslocac;:ao do cen
tro de interesse de certas categorias sociais foram acompanhadas pela neu
tralizac;:ao das alianc;:as inovadoras. 

A alianc;:a aparentemente dominante inclufa: os trabalhadores rurais das 
regioes situadas ao Sui do Tejo, os operarios industriais dos sectores da acti
vidade econ6mica do grande capital que sera nacionalizado e as unidades nas 
quais o Estado intervira. Estas categorias eram dominadas pelas alianc;:as tra
dicionais. Aos principais elementos que formavam a alianc;:a aparentemente 
dominante vieram juntar-se certos elementos de outras categorias sociais: pe
quenos proprietarios e rendeiros do Sui e alugadores de maquinas que tinham 
participado no movimento de ocupac;:ao das terras. 

Se a alianc;:a aparentemente dominante correspondeu as aspirac;:oes dos 
trabalhadores rurais que puseram o seu trabalho em comum, colectivizando 
a terra e os meios de produc;:ao, ela, contudo, falhou nas suas relac;:oes com 
os pequenos e medios agricultores. A maioria destes recusa aderir aos objec-
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tivos desta alianc;;a, supondo nao corresponder aos seus interesses. E o caso 
dos seareircis, que recusam participar de maneira subordinada a explorac;;ao 
colectiva das terras e exigem atribuic;;oes individuais de parcelas que lhes 
dessem a possibilidade de reproduzir a sua explorac;;ao de maneira alargada. 
Estas aspirac;;oes nao tendo sido satisfeitas, eles voltam-se contra as unidades 
colectivas e sao utilizados na destruic;;ao destas, depois do periodo de afirma
c;;ao da alianc;;a aparentemente dominante. Os pequenos e medias agricultores 
do Sui do Pais reivindicaram sempre a possibilidade de participar no processo 
de reforma agraria, na sua elaborac;;ao e aplicac;;ao, assim como quiseram be
neficiar da distribuic;;ao das terras expropriadas. 

A aspirac;;ao dos pequenos e medias agricultores do Norte do Pais nao se 
baseou na vontade de p6r em comum as suas terras, nem mesmo na atribui
c;;ao de parcelas. Pretendem, sim, modificar os circuitos de comercializac;;ao e 
o sistema dos prec;;os, par meio dos quais se opera a subtracc;;ao do sobrepro
duto que eles criam. A alianc;;a aparentemente dominante foi tambem incapaz 
de responder a estas exigencias. 

Qualificou-se esta alianc;;a de aparentemente dominante, porque, ao mes
mo tempo que criava condic;;oes favoraveis para a sua dominac;;ao no plano dos 
mecanismos globais da economia, nao foi entretanto capaz de assegurar nem 
a continuidade da aplicac;;ao do seu projecto politico, durante o curta periodo 
em que deteve alguns centres do poder de decisao politica (mais precisamen
te entre Marc;;o e Novembro de 1975), nem a manutenc;;ao da 16gica da repro
duc;;ao do projecto de sistema que os seus componentes pretendiam implantar. 

Explica-se o aparentemente dominante mais pelo seu aspecto negative, 
dito de outra maneira, pela ausencia de inversao das dominac;;oes em relac;;ao 
a uma situac;;ao inicial. As razoes desta aparencia podem ser atribuidas tanto 
a factores internes como externos. Os primeiros concernem a natureza do 
poder politico-militar, a fraqueza desta alianc;;a e a sua incapacidade de expan
sao e de integrac;;ao. Os segundos, ligados a articulac;;ao internacional, sao con
siderados determinantes em relac;;ao aos primeiros. 

0 caracter aparente da dominac;;ao desta alianc;;a liga-se tambem ao fac
to de que ela nao inclufa nenhuma categoria dominante. Alem disso, ela nao 
chegou a atingir o seu objective principal: a ruptura do sistema. Deste modo, 
a dominac;;ao aparente define-se em relac;;ao as alianc;;as das classes que con
tinuavam a ser realmente dominantes. Esta caracteristica de aparentemente 
dominante e tambem baseada no facto de a vontade de dominancia ter sido 
exercida num espac;;o geografico insuficientemente alargado e com articulac;;oes 
exteriores demasiado parciais e precarias, que nao respeitavam nem a capa
cidade expansiva nem a qualidade integradora desta alianc;;a. Este desnfvel 
engendrou graves contradic;;oes entre esta alianc;;a e as alianc;;as dominantes, 
sobretudo as que tinham a sua origem nas alianc;;as inovadoras, s6 provisoria
mente neutralizadas. 

A ausencia de compromisso entre as categorias desta alianc;;a e determ i
nadas categorias dominantes, fora da intervenc;;ao dos militares, trazia ja no 
embriao a destruic;;ao da dominancia desta alianc;;a. A possibilidade para os in-
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teresses das classes dominantes, que faziam parte das alian9as inovadoras de 
continuarem a afirmar-se e a reproduziH:;e numa 16gica contradit6ria aquela 
que se pretendia implantar a nivel do sistema, facilitara a reconstitui9ao de 
alian9as apoiadas por articula96es externas, em parte intactas. 86 foi desarti
culada uma parte das liga96es entre o grande capital nacional e estas catego
rias dominantes. Certas rela968S que ele activara, com 0 apoio dos 6rgaos do 
Estado, subsistiram e procuravam impedir a forma9ao de urn compromisso 
viavel. 

No subsistema agrario, a afirma9ao da alian9a aparentemente dominants 
traduz-se pela passagem do estadio das reivindica96es salariais ao da apro
pria9ao dos meios de produ9ao e da modifica9ao das rela96es de propria
dade. Este fen6meno foi desencadeado a partir das ocupa96es de terras, coin
cidindo com as nacionaliza96es da banca e dos sectores controlados pelo 
grande capital nacional. Em seguida, o movimento social canalizou-se para a 
cria9ao de formas de organiza9ao especfficas que lhe permitiram controlar uma 
parte da produ9ao, ultrapassando na sua ac9ao os limites das nacionaliza96es 
e transbordando para outros sectores de actividade (empresas intervenciona
das, cooperativas, empresas em autogestao, etc.), nao esquecendo mencionar 
nesta enumera9ao as pequenas e medias empresas, que pela sua fragilidade 
financeira nao puderam encontrar uma outra solu9ao. 

0 objectivo das medidas tomadas durante o periodo em que se afirmou 
esta alian9a era uma tentativa para realizar urn projecto econ6mico e politico. 
Este projecto consistia em permitir que a agricultura fosse capaz de satisfa
zer as necessidades fundamentais em produtos de base, principalmente cereais 
e carnes. Esta autonomia alimentar significava uma modifica9ao das estrutu
ras da agricultura paraestadual. 0 desenvolvimento das produ96es da agricul
tura mercantil e da agricultura camponesa dependia sobretudo do alarga
mento do mercado interno, em resultado dos aumentos do rendimento dos 
trabalhadores. Esta evolu9ao devia provocar uma decomposi9ao progressiva 
dos mecanismos da submissao formal, encorajando uma politica de pre9os fa
voravel aos agricultores. 

0 conjunto destas medidas desfavorecia os sectores da importa9ao, mas 
mantinha os interesses dos sectores da exporta9ao, ligados na sua maioria a 
agricultura industrializante e em parte a agricultura mercantil, deste modo nao 
se opondo a determinados elementos integrados nas alian9as inovadoras. No 
entanto, era necessaria uma modifica9ao da articula9ao externa que permitis
se assegurar o escoamento destes produtos. 

4 - As novas alianc;as da dominancia e a sua configurac;ao no novo 
sistema 

A alian9a aparentemente dominants foi rapidamente posta em causa, no 
momenta mesmo em que parecia afirmar-se no plano politico. Foi confrontada 
a urn outro movimento social. Este movimento exteriorizou-se durante o «ve-
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rao quente» de 1975, manifestando-se de maneira espectacular par meio de 
varias ac<;oes terroristas. Ate entao, esse mesmo movimento nao tinha conse
guido afirmar-se no plano social, nem no plano militar. Tinha, contudo, conti
nuado a sua estrutura<;ao, tendo agregado numerosas categorias sociais des
contentes com a polftica seguida durante o perfodo de afirma<;ao da alian<;a 
aparentemente dominante. A representa<;ao deste movimento a nfvel do poder 
politico correspondeu as ac<;oes do 25 de Novembro de 1975. A ascensao das 
for<;as favoraveis a este movimento no subsistema agrario teve a sua consa
gra<;ao no plano legislative. A delimita<;ao da zona de interven<;ao da reforma 
agraria constituiu uma das primeiras manifesta<;oes do desmantelamento das 
formas de apropria<;ao colectiva instauradas. 

A implanta<;ao da nova dominancia foi facilitada par diversos factores: o 
aumento dos custos de produ<;ao provocado em parte pelas altas dos salarios 
reais durante o perfodo que vai de Abril de 1974 ate ao fim de 1975; a subida 
do pre<;o das materias-primas, sobretudo importadas; a fraqueza da concorren
cia, provocada pela falta de adequa<;ao entre a produ<;ao (em qualidade e quan
tidade) e a procura do mercado interno recentemente alargado, assim como 
pelo refor<;o das dificuldades em escoar as mercadorias para o exterior. 0 con
junto destes desequilfbrios, em parte herdados da situa<;ao anterior a 197 4, ti
nha ja criado dificuldades a alian<;a aparentemente dominante. Recorrer-se-8., 
par um lado, ao aumento do volume das imparta<;oes, estimulando, assim, o 
alargamento da influencia externa e par outro lado, ao estabelecimento de 
acordos com o capital estrangeiro. Estes acordos conduziram a aliena<;ao de 
uma parte dos meios de produ<;ao em favor deste capital e a limita<;ao do con
trole econ6mico e politico das instancias nacionais. 

A reestrutura<;ao das novas alian<;as foi apoiada par certas frac<;oes da 
burguesia, cujos rendimentos diminufam com a subida dos tectos salariais e 
com a degrada<;ao do nfvel de vida de certas camadas sociais. Porem, as frac
<;oes da burguesia comercial e das classes dominantes, ligadas as importa<;oes 
dos bens de consumo, registaram uma melhoria da sua situa<;ao com o alar
gamento do mercado interno, derivado dos aumentos salariais. Contudo, a di
minui<;ao ulterior dos salarios reais levou a que viesse ao de cima a tendencia 
para a aproxima<;ao das novas alian<;as, apesar de estas encontrarem a com
pensa<;ao das altas de pre<;os na diminui<;ao das quantidades importadas. 

A 16gica do novo sistema nao se constituiu em torno dos sectores ligados 
a alian<;a aparentemente dominante: sector colectivo agricola, sector naciona
lizado ou sector cooperative. Os interesses da nova dominancia procuraram 
progressivamente que estes sectores perdessem a sua posi<;ao estrategica no 
seio da economia nacional e mesmo faze-los passar, em certos casas, para 
uma situa<;ao de dependencia em rela<;ao a articula<;ao a nfvel internacional. 
A coerencia do novo sistema baseia-se em certos sectares capazes de susci
tar e de fortificar as liga<;oes com o capital internacional. Os mecanismos a 
nfvel do subsistema agrario foram submetidos e tambem engendraram, eles pr6-
prios, uma 16gica identica aquela que se impunha a nfvel do sistema no seu 
conjunto. Alguns indfcios sao assaz reveladores de como se definiu o domfnio 
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dos sectores colectivo e nacionalizado, que em muitos casas se processou de 
modo vantajoso para o sector privado. Mesmo a delimitac;:ao da zona geografi
ca de intervenc;:ao da reforma agraria teve uma func;:ao determinante de bar
reira a possibilidade de expansao geogra.fica das formas colectivas de proprie
dade e de apropriac;:ao. 

Numa primeira etapa (polftica do VI Governo Provis6rio), a delimitac;:ao da 
zona da reforma agraria constituiu uma forma de afirmac;:ao das alianc;:as so
ciais que se exprimiram no 25 de Novembro de 1975. Esta polftica confirmou 
a supremacia do sector colectivo em relac;:ao ao sector privado, ao mesmo tem
po que limitava o primeiro a zona da reforma agraria, submetendo-o aos me
canismos ditados pelas novas alianc;:as da dominancia que se iam definindo 
progressivamente. 

Numa segunda etapa, a polftica seguida consistiu em desmantelar, par
cial ou totalmente, as unidades colectivas existentes, substituindo-as por ex
plorac;:oes privadas de dimensao importante, procurando marginalizar, a nfvel 
global, o sector colectivo. 

A limitac;:ao das possibilidades de investimento e de intensificac;:ao do sector 
colectivo teve as seguintes consequencias: 

A reduc;:ao das potencialidades de emprego nas unidades colectivas, 
sendo sabido que s6 uma polftica de intensificac;:ao podia per
mitir o plena emprego da mao-de-obra excedentaria existente 
nessas unidades. A reconstituic;:ao de uma reserva de mao-de
-obra sazonal, acompanhada pela reduc;:ao das possibilidades de 
emprego nos outros sectores da economia, restringiu de novo 
as possibilidades de aumento dos salarios no sector colectivo; 

A limitac;:ao do nfvel dos salarios nas explorac;:oes agrfcolas privadas 
da zona da reforma agraria: a reconstituic;:ao de unidades pri
vadas nesta zona levou a formac;:ao de medias e grandes explo
rac;:oes, mais intensivas que as unidades colectivas e tendo 
beneficiado da restituic;:ao das melhores terras anteriormente 
ocupadas. As taxas de Iuera, sendo mais impbrtantes, permitiam 
as explorac;:oes privadas o pagamento de salarios mais eleva
dos, assim como um volume de emprego - calculado em 
numero de dias de trabalho - superior. 

Esta situac;:ao criou tensoes entre os diferentes grupos de trabalhadores 
rurais e uma depreciac;:ao progressiva do estatuto dos membros das unidades 
colectivas. Os salarios do sector colectivo, cujo aumento foi muito Iento, favo
receram a compressao das remunerac;:oes no sector privado e em limites tais 
que manterao mais vantajosas as remunerac;:oes deste sector do que as do sec
tor colectivo. Um desnfvel crescente aparece entre estes dois sectores do sub
sistema agrario e tambem entre as remunerac;:oes do sector agricola e do sector 
industrial. 
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A fraca pon;:ao do rendimento agricola consagrado a remunerac;ao do tra
balho aumentou o nfvel da renda absoluta de que beneficiaram os outros sec
tares da economia. 

0 nfvel das remunerac;oes e dos investimentos, privilegiando os sectores 
com sistemas de produc;ao mais intensives, fez com que a dominancia fosse 
exercida pelas categorias sociais que neles se apoiavam. 

No seio das novas alianc;as, os produtores dos perfmetros de regadio do 
Sui e do Centro do Pafs, assim como as camadas de industriais dos ramos de 
transformac;ao dos produtos horto-frutfcolas, em particular as empresas que nao 
tinham sido nacionalizadas ou que tinham sido restitufdas aos seus antigos pro
prietaries, ocupavam uma posic;ao vantajosa. 0 mesmo se verificava com as 
categorias de exportadores que nao tinham sido afectadas pelas modificac;oes 
estruturais, a nao ser nas suas ligac;oes com o capital bancario. 

Nas zonas irrigadas do Sui e do Centro, as terras mais ricas foram resti
tufdas aos antigos rendeiros ou proprietaries expropriados e mesmo a searei
ros ligados a agricultura industrializante. As novas alianc;as integraram no seu 
seio alguns elementos das alianc;as tradicionais, que tinham perdido o seu im
pacto a nfvel global. 

0 desenvolvimento cada vez mais vasto da agricultura intensiva da zona 
litoral, integrada nas industrias agro-alimentares, assim como a subida dos pre
c;os e a rarefacc;ao de certos produtos no mercado alargaram as alianc;as ino
vadoras a novas categorias. 

As classes subordinadas no seio das alianc;as tradicionais s6 foram par
cialmente sacrificadas em beneffcio das novas alianc;as. Chegaram mesmo a 
beneficiar em relac;ao a alguns dos seus interesses. Foi o caso dos proprieta
ries absentistas, da burguesia citadina e dos emigrantes do Centro e Norte do 
Pais. A nova lei do arrendamento rural (Setembro de 1977) permite que seja 
efectuada a transferencia destas categorias sociais, da alianc;a tradicional, 
onde ocupavam a posic;ao de subordinadas, para as novas alianc;as, onde con
servaram uma posic;ao subalterna. Esta relac;ao constitui um exemplo da qua
lidade integradora das novas alianc;as. 

Esta qualidade integradora manifestou-se igualmente nas relac;:oes das no
vas alianc;as com a agricultura camponesa. 

A extensao dos mecanismos da submissao real do trabalho ao capital re
vestiu formas diferentes em func;ao dos objectives impastos pelas alianc;as da 
dominancia e das suas relac;oes com a agricultura camponesa. Oeste modo, 
a afirmac;:ao da 16gica aparentemente dominants permitiu uma integrac;ao dos 
pequenos produtores no mercado, assegurando-lhes o aumento do nfvel das 
forc;as produtivas (tentativa do alargamento do credito), prec;os mais compen
sadores, instaurando mecanismos de redistribuic;ao do sobretrabalho e conce
dendo a estas camadas as vantagens sociais de que beneficiavam os traba
lhadores dos outros sectores. A integrac;:ao dos camponeses podia mesmo ter 
sido dinamizada pelo desenvolvimento das formas cooperativas, principalmen
te de comercializac;ao, constitufdas por iniciativa dos interessados ou apoia
das pelos organismos estatais. 
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Um papel nada discipiendo tiveram as diferentes organiza<;:oes campone
sas, que se propuseram defender os interesses destas camadas sociais, fa
zenda com que elas se agrupassem em torno de determinadas e parciais rei
vindica<;:6es: modifica<;:ao das condi<;:6es de arrendamento e altera<;:ao da lei de 
1977, aumento das pensoes de reforma, controle dos baldios, etc. Os seus 
objectives abarcavam tambem as reivindica<;:6es dos pequenos e medias agri
cultore~, excluindo, por isso, os proprietaries e os grandes cultivadores. Estes 
ultimos pertenciam a organiza<;:oes patronais que agiam em coordena<;:ao com 
outras, implantadas nos varios sectores de actividade e cuja influ€mcia na 
polftica governamental era decisiva em certas circunstancias. 

Os diferentes movimentos qualificados de «camponeses» formaram-se a 
partir de camadas sociais de pequenos e medias agricultores. Despontaram 
em varias zonas onde certas reivindica<;:oes tiveram mais impacto do que 
outras, devido a determinada situa<;:ao local concreta. lncluem principalmente: 

0 movimento dos rendeiros, que teve a sua origem numa zona da regiao 
do Porto e se estende para o norte litoral e para o interior e depois para o 
Centro. 0 interior de penetra<;:ao mais diffcil, oferece resistencia as transforma
<;:6es sociais, tendo, porem, conhecido focos de actividade intensa durante o 
perfodo de afirma<;:ao da alian<;:a aparentemente dominante, aquando das «cam
panhas de dinamiza<;:ao cultural». 0 litoral norte, que foi o ponto de partida do 
movimento, regista uma forte pratica das formas de explora<;:ao indirecta e nele 
tem um significado especial a proximidade das zonas urbanas onde residem 
os proprietaries absentistas. 0 peso da agricultura mercantil e uma maior aber
tura ao mercado fazem que as reivindica<;:oes sejam orientadas para a modifi
cavao dos circuitos de comercializa<;:ao dos produtos agrfcolas e aumento dos 
pre<;:os. 

Foi no Centro-Norte (a volta de Coimbra), local do encontro nacional das 
organiza<;:oes dos pequenos e medias agricultores que formam a Confedera
vao Nacional da Agricultura (CNA), que se operou a coordena<;:ao das suas ac
tividades. Esta organiza<;:ao agrupa as Iigas e as associa<;:6es de agricultores 
ja constitufdas e estimula a sua forma<;:ao:· As organiza<;:oes tem tendencia 
para se preocupar com problemas regionais e nacionais relacionados com pro
dutos determinados: Ieite, vinho, batata, carne, etc. 

Nas zonas onde abundam os baldios apropriados pelos servi<;:os florestais 
(norte literal, principalmente os distritos de Aveiro e Viseu) formam-se grupos 
reivindicativos que exigem a sua devolu<;:ao, assim como a sua explora<;:ao e 
gestae pelos grupos que os utilizam. 

A localiza<;:ao destes movimentos e organiza<;:6es reflecte as caracterfsti
cas particulares das alian<;:as de classe em rela<;:ao aos subsistemas locais. No 
Norte, ela fica condicionada pelas rela<;:oes dos proprietaries absentistas e dos 
grandes agricultores com as camadas subordinadas do campesinato. Nas zo
nas onde a importancia dos assalariados agrfcolas e predominante, os sindi
catos agrfcolas organizam-se e expandem-se para outras regioes, seguindo o 
eixo Sui-Norte. Este alargamento e apoiado pela consolida<;:ao e expansao do 
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movimento sindical nos diferentes sectores de actividade a nfvel nacional, es
timulado desde a sua origem pela forc;:a do movimento social. 

As peias postas na extensao de determinadas culturas no sector colecti
vo e a fraca rendibilidade da agricultura, onde se perpetuam os mecanismos 
da submissao formal do trabalho ao capital, levaram a uma diminuic;:ao de certas 
produc;:oes, principalmente cerealfferas, e ao aprofundamento do desnfvel 
entre estas e a satisfac;:ao das necessidades alimentares, privilegiando os sec
teres da importac;:ao. 

A dominancia externa manifestou-se mais por intermedio dos sectores li
gados a importac;:ao do que pelo alargamento dos sectores em conexao com 
a exportac;:ao. Estes ultimos ressentiram-se dos efeitos do aumento dos cus
tos de produc;:ao, da descapitalizac;:ao verificada nos sectores dos antigos mo
nopolies nacionais, que lhe ofereciam uma certa protecc;:ao, assim como tam
bem sofreram os efeitos da nacionalizac;:ao da banca e as consequentes mo
dificac;:oes dos mecanismos bancarios: reorganizac;:ao dos circuitos de credi
tos, etc. Estes sectores exportadores reduziram a produc;:ao em consequencia 
das restric;:oes nas perspectivas de exportac;:oes para o mercado internacional 
e do quase desaparecimento do mercado colonial. Estes efeitos foram sobre
tudo importantes no perfodo em que a alianc;:a aparentemente dominante 
tentou afirmar-se. Continuaram a manifestar-se durante o perfodo seguinte, 
embora tenham side tomadas medidas, ajudadas por creditos internacionais, 
para relanc;:ar as actividades destes sectores, alguns mercados revelando-se 

mais favoraveis do que outros. 
A importancia assumida pela articulac;:ao externa ajudou a fortalecer as 

novas alianc;:as da dominancia e a apagar a alianc;:a aparentemente domi
nante, que nao encontrou possibilidades que favorecessem o seu alargamento 
e a sua reproduc;:ao. 

Lisboa, Abril de 1982. 
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