
'Nunca
tanta gente

tanto'
A historiadora Raquel Varela tem novo

livro, desta vez dedicado à História

do povo, nos anos quentes de 1974/75,
de que fala, em primeira mão, à VISÃO

POR SÍLVIA SOUTO CUNHA

Abeira
da comemoração dos

40 anos da Revolução dos

Cravos, é lançada a biografia
dos que «não têm voz», como

define Raquel Varela, nascida em 1978,
historiadora e investigadora do Instituto
de História Contemporânea da Universi-
dade de Lisboa, e coordenadora do Grupo
de Estudos do Trabalho e dos Conflitos So-
ciais. A autora de Quem Paga o Estado Social

em Portugal? (2012) abalançou-se afazer
a História do Povo na Revolução Portuguesa

J-9/ '4~7 '5 (Bertrand). Neste volume (lançado
a 20 de março, durante a quarta edição do
Festival Literário da Madeira, que decorre
de 17 a 23) , traça os movimentos socais que
mudaram a face do País (sem esquecer as

ondas de choque nas colónias). É o resulta-

do, sublinha, de nove anos de trabalho em
oito arquivos de quatro países (Grã-Bre-
tanha, Holanda, Espanha e Portugal, aqui
destacando o arquivo da RTP) e de três
anos de escrita.

'A revolução
portuguesa é uma
das maiores revoluções
do século XX'

> Na introdução do livro, refere a emergência
das «people's histories» na última década.

Este volume enquadra-se aí?

Agrande História do povo que foi feita, e

serve de inspiração a muitos historiadores,
foi a de Howard Zinn sobre o povo dos EUA

[A Peoptés Hútory ofthe United States, 1999].
Trata-se de uma obra magnífica, cm que
Zinn se propõe apresentar a História dos

que não têm voz - nesse caso, a dos índios,
do movimento dos direitos civis, dos

desertores da guerra, dos que foram presos
em nome da igualdade... Há uns anos, [Eric]
Hobsbawm escreveu The Historyfrom Be-

low, em que também falava da História dos

de baixo. Esta significa que não deixamos
de dar espaço à voz da resistência, a dos que
habitualmente não têm voz.

> Refere que «uma história total (...) não é só a

história dos resistentes. Mas não pode ser feit;

sem a história dos resistentes.» Aqui, o que é

que isso significa?
Esta História do Povo não é [sobre] o povo
todo, nem referente à ideia de nação.
É focada nas comissões de trabalhadores,
nas comissões de moradores, nas greves,
nas manifestações, nas pessoas que se auto-

organizaram para definir a estrutura social

dos seus bairros, no movimento estudantil,
na história das mulheres que passaram por
processos emancipatórios fortíssimos,
em 1974/75 - por coisas tão básicas como o

direito a ter dois meses de licença de ma-

ternidade, o direito ao divórcio, ou que os

filhos não fossem considerados ilegítimos.
História do Povo é a história das pessoas a

descobrirem que podem tomar ávida nas

suas próprias mãos, que o poder pode ser
exercido diretamente por elas, coletiva-

mente, sem ser delegado.

> Defende que a História vigente é centrada

na História política, pautada pelos golpes de

Estado, pelos governos, visão de que discorda.

Se pegarmos na História a partir das greves,
das manifestações, das ocupações, da

autogestão do controlo operário, chegamos
à conclusão de que o 11 de Março não é a

radicalização da revolução. Pelo contrá-

rio, vemos que é em fevereiro [de 1975]

que disparam as ocupações de casas e de

fábricas. Por isso é que há uma tentativa

desesperada, por parte da ala spinolista,
de dar um golpe: é uma reação ao início do
controlo operário. Ou seja, essa associação
entre revolução e Estado não é verdadeira,
mesmo quando o Estado era dominado

por partidos de esquerda. A revolução não



é o domínio do Estado pelos partidos, é a

construção de um poder paralelo ao Estado.

> Para si, a Revolução de Abril não é um

processo vitorioso.

Mas não quer dizer que não tenha sido

uma revolução. Há alguns autores, c ate

participantes desmoralizados, que dizem:

«Ah, afinal, não foi revolução nenhuma...»
Isso não é verdade. A revolução portuguesa
é uma das maiores revoluções do século

XX. Temos um terço da população, cerca de

3 milhões de pessoas, a participarem direta-
mente em centros de decisão. Nunca tanta

gente decidiu tanto. Nunca houve tanta
democracia, na História de Portugal, como
em 1974/75. As pessoas não votavam de qua-
tro em quatro anos para decidir o que fazer:
elas decidiam, diariamente, reunindo-se
na sua fábrica, na escola, no hospital, no

campo, no bairro. Decisões que não eram

impostas: havia horas de reuniões, de nego-
ciações, de votações de braço no ar e a olhar
cara a cara, para chegarem coletivamente à

conclusão do que é que era melhor. Muitas
vezes pensa-se na democracia representati-
va contra a ditadura como se não houvesse
nada no meio, mas, em 1974/75, houve algo
chamado democracia de base.

> Descreve a surpresa de ver pessoas pobres,

esfarrapadas, «sem dentes», que, depois
de 48 anos de ditadura, surgiam com

um discurso interventivo.

Isso foi excedonal, do ponto de vista
histórico. O normal é que a política seja
uma atividade de profissionais e de partidos
políticos. Em 1974/75, a coisa pública foi das

pessoas comuns. Tínhamos, então, 30% de

analfabetismo, muitos viviam em bairros
de barracas, muitas mulheres estavam
fora do mercado de trabalho c do acesso à

formação. E temos manifestações e greves
fortíssimas de operários da construção
civil, setores pauperizados, que fazem
cadernos reivindicativos extraordinários.
Há muitas greves de solidariedade. Houve
tantos movimentos de solidariedade

que o próprio Governo tenta impedi-los
com a Lei da Greve de agosto de 1974.
E também descobri, nesta investigação,
as greves gigantes que se dão em Angola
e em Moçambique, imediatamente a seguir
ao 25 de abril.

> Fala na elevada conflitualidade social vivida,

então, em Portugal. Esse dado surpreendeu-a?
Este livro é o primeiro a reunir tantos dados

(muitos originais, outros não): o número

de greves, de empresas autogestionadas, de

comissões de trabalhadores, de saneamen-

tos, de comissões de moradores, a evolução
das rendas e dos salários... Surpreenderam-
-me várias coisas: a extensão do controlo

operário nas fábricas, maior do que pensa-
va, e a coordenação das comissões de tra-
balhadores. Surpreendeu-me, também, o
número de trabalhadores que participou no
dia 25 de Abril: é gigantesco. De tal maneira

que as empresas não queriam pagar-lhes
esse dia de salário.

'Esta História do Povo
é a história das pessoas
a descobrirem que
podem tomar a vida
nas suas próprias mãos,
que o poder pode ser
exercido diretamente
por elas '

> Reconhece-se como ativista e historiadora

de esquerda. Quem ler História do Povo achará

que faz uma leitura parcial?
Não. Sou uma historiadora cujo método
de aproximação à realidade é, indiscutivel-

mente, o método crítico. E não acho que
este seja mais ou menos ideológico do que
qualquer outro. Uma Históriafcita através
de arquivos diplomáticos é uma História
dos vencedores, e não quero dizer que não

seja uma boa História... Mas a História é um
conflito, não é determinada por decretos

governamentais - estes são, se quiser, o

resultado do conflito social. Quanto à

militância, acho que esta não é uma Histó-
ria militante. Mas tenho, digamos assim,
um enorme respeito pelos momentos da

História em que as classes trabalhadoras
venceram. ?


