
Introdução

Objecto de estudo

O presente estudo é o resultado de uma investigação centrada na análise da
perspectiva do Estado Novo português sobre a cultura popular. Pretende-se de-
terminar qual a origem de uma política particular, as suas propostas e concreti-
zações, as relações com outras áreas de acção, os resultados e as suas implicações
em termos sociais e mentais. Propõe-se um período de tempo suficientemente
lato, de 1933 a 1958, para permitir não só confirmar as grandes linhas de força
como detectar as mudanças conjunturais ou os acidentes de percurso, sem es-
quecer a importância decisiva da fase de institucionalização do regime salaza-
rista. Por outro lado, o discurso oficial é aqui entendido como uma articulação
dinâmica e persistente entre representações (ao nível ideológico e simbólico) e
práticas culturais.

Como ponto de partida, inquire-se sobre a viabilidade e alcance de uma po-
lítica cultural dirigida ao povo, ou seja, à maioria da população. Apesar da exis-
tência de um conjunto considerável de estudos sobre o regime estado-novista,
não existe ainda um estudo que ensaie um balanço alargado da política cultural
oficial para o popular. Procura-se, portanto, colmatar esta lacuna da historio-
grafia portuguesa, através de um levantamento o mais abrangente possível do
quadro programático, detectando as propostas da política cultural e inserindo-
-as no contexto mais genérico da produção ideológica e das relações entre o
aparelho estatal e a sociedade civil. Com efeito, a política cultural salazarista
cedo integrou uma componente ideológica importante, cabendo ao respectivo
espaço institucional e seus agentes uma parte fundamental da inculcação ideo-
lógica.

Numa segunda fase, interessa estabelecer os contornos dessa política cultural,
isto é, delimitar os seus principais pressupostos ideológicos, finalidades, campo
de actuação e resultados alcançados. Nesse sentido, verifica-se criticamente a
tese do universo ruralista e tradicionalista como fonte de inspiração para a ela-
boração de um modelo cultural próprio e suas implicações: uma vigência du-
radoura, estruturante e, acima de tudo, o alargamento da sua experimentação
inicial no espaço campesino ao espaço urbano, encerrando uma ambição glo-
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balizante. Por detrás desta orientação, encontrava-se uma constelação ideológica
suficientemente consolidada e orientada, que permitiria operacionalizar o tra-
balho prático das instituições. A ponderação do seu impacto constitui uma ter-
ceira fase da análise.

Por fim, testa-se a validade da tese da resistência da sociedade civil ao pro-
grama estatal. Esta problemática encerra uma dupla valoração: por um lado,
permite entender até que ponto a estratégia de dominação oficial ultrapassou
o recurso exclusivo ao método repressivo, articulando-o com a coacção, a per-
suasão e a negociação; por outro lado, coloca a questão de se saber se o conflito
duradouro pela hegemonia cultural não implicava a existência de projectos con-
correnciais e/ou alternativos, estimulando assim uma verificação complementar
dos limites da política estado-novista.

Âmbito cronológico

Inicia-se este estudo em 1933, data da institucionalização do regime (via pro-
mulgação da Constituição). A escolha desta data deve-se ao facto de ser então
que surgem as casas do povo, a estrutura corporativa que originariamente in-
corporou a perspectiva cultural do regime, e o SPN, a plataforma centralizadora
da política cultural oficial. Conclui-se em 1958 por ser uma data simbólica por
excelência. Em termos políticos, marca o início do segundo período de crise
do regime (a seguir ao de 1941-1947), com a instabilidade gerada pela campanha
eleitoral oposicionista de Humberto Delgado. Por outro lado, a actividade de
duas novéis instituições, a Fundação Calouste Gulbenkian (1956) e a RTP
(1957), começa então a ganhar consistência, operando importantes transforma-
ções culturais. O seu contributo pode considerar-se decisivo para determinadas
mudanças verificadas na viragem dos anos 50 para os 60, o que exigiria um
outro estudo. Finalmente, fenómenos como a industrialização, o turismo e a
emigração ganham um nova acuidade no final dos anos 50, reforçando duas
tendências com impacto incontornável: o crescimento e abertura económicos
e a desintegração do espaço rural tradicional. No entanto, em certas situações
estende-se a análise até ao final da década de 50, com o intuito de compreender
possíveis alterações ou para confirmar tendências culturais.

Enquadramento teórico

Esta análise é subsidiária de propostas actuais de interpretação das relações
entre o poder e o saber, ou entre o poder e a linguagem. A perspectiva de Michel
Foucault permite compreender o discurso como uma construção em torno da
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delimitação e definição de objectos concretos, realizando-se assim a legitimação
de um saber-poder. Neste sentido, destaque-se o conceito de práticas discursivas,
pelo qual o discurso é entendido como um dispositivo, um mecanismo de for-
mulação total (onde se cruzam o poder e o conhecimento), e que abarca não
só o que se disse mas também o que se fez em relação a determinado objecto,
o que se escolhe e o que se exclui.1 O alcance das práticas discursivas é complexo
e extenso, concretiza-se de um ponto de vista material e institucional, produ-
zindo efeitos nos níveis cultural e social.

Para estudar a cultura popular servimo-nos do modelo de análise de Fou-
cault, o qual também serve para estruturar este texto. A configuração da primeira
parte justifica-se pelo intuito de empreender uma abordagem exploratória, cen-
trada na delimitação teórica do conceito de cultura popular no campo do poder
político. O segundo passo será dado em direcção à delimitação das iniciativas
oficiais que, de uma forma ou doutra, são inspirados nesta nebulosa do saber-
-poder em relação à cultura popular. A terceira e última etapa abordará o que
fica «de fora» na prática discursiva do regime, isto é, as outras formas de enten-
dimento do conceito que não são aceites. A importância das propostas alterna-
tivas reside também no facto do discurso oficial se construir obsessivamente
como reacção a essas genealogias de conhecimento.

Recorre-se também ao conceito de hegemonia definido por Antonio
Gramsci, segundo o qual a cultura das classes dominantes procura afirmar-se
sobre a cultura das classes subalternas.2 Este conceito permite compreender que
o conflito latente entre modelos com origens em classes sociais diferentes não
significa a extinção de uma das culturas, mas antes um permanente confronto,
troca e adaptação de valores e práticas. O consenso só é compreensível por esta
especial capacidade de negociação entre o que se aceita e o que se recusa da
outra cultura, um jogo dinâmico entre persuasão e consentimento.

Roger Chartier, Geneviève Bollème, Pierre Bourdieu, Michel Certeau, Domi-
nique Julia e Jacques Revel constituem um núcleo de autores estrangeiros que
realizaram estudo interpretativo quanto ao objecto da cultura popular. As suas
leituras, valioso contributo para o estudo do impacto da cultura popular no
campo das representações e práticas culturais na civilização ocidental, foram tam-
bém fonte de reflexão. Em geral, estes autores consideram que a cultura popular
foi objecto de experiências de dissecação (ao jeito da anatomia de um morto),
que a retiraram do seu contexto histórico, e não lhe reconheciam voz própria.

1 V. Michel Foucault, Language, Counter-Memory and Practice, Oxford, Basil Blackwell, 1977,
199, cit. por John Storey, An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture, Hertfordshire,
Harvester Wheatsheaf, 1993, 192.

2 V. Antonio Gramsci, Selection from Prison Notebooks, Londres, Lawrence & Wishart, 1971,
cit. por John Storey (ed. e int.), Cultural Theory and Popular Culture. A Reader, Hertfordshire, Har-
vester Wheatsheaf, 1994, 215-221.
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Por fim, a produção científica nacional enquadrará as análises posteriores,
seja na assunção dos consensos já estabelecidos, seja na procura de iluminação
das áreas ainda obscurecidas ou olvidadas.

Orientação metodológica

Na presente investigação, tenta-se abrir múltiplas pistas de leitura para o es-
tudo da cultura popular. Concilia-se uma abordagem globalizante, que atravessa
o espaço de influência das grandes instituições estatais, com uma análise mais
restrita, que acompanha a evolução da actividade de organismos com menor
dimensão (como as casas do povo e as sociedades recreativas). Esta opção me-
todológica suporta-se numa proposta de estudo transversal, ou seja, procura-se
inventariar e analisar as propostas e actividades de múltiplas instituições estatais
tendo em conta a delimitação do espaço próprio da cultura popular na política
global do regime. A combinação dos espaços disciplinares das histórias cultural
e social revela-se a orientação mais adequada para empreender este estudo si-
multaneamente articulado e transversal. Procura-se associar o domínio das re-
presentações ao das práticas, uma vez que o que está em causa é a determinação
do que o salazarismo entendeu e propôs como cultura popular. Tal implica a
convocação de temáticas concorrentes, como a educação popular. Finalmente,
a definição oficial de cultura popular, assente num cruzamento entre o que
deve ser e o que não deve ser, permite compreender a importância dada à deli-
mitação do espaço subversivo e contextualizar o combate a propostas concor-
rentes. 

Neste sentido, o presente texto organiza-se em três grandes partes. Na pri-
meira, estuda-se o campo teórico da cultura popular portuguesa, sendo o capí-
tulo inicial destinado à caracterização sucinta dessa problemática, através de
uma reflexão em torno de contributos relevantes da investigação científica re-
cente. Para complementar esta reflexão, no capítulo 2 delimita-se o conjunto
de representações oficiais informadoras do discurso sobre a cultura popular. Na
segunda parte estuda-se o impacte das realizações para a cultura popular, ao
nível da organização corporativa e do restante universo institucional. A análise
concreta das práticas culturais oficiais pretende ser tão abrangente quanto pos-
sível, no sentido de esclarecer uma lógica transformadora e uniformizadora para
a cultura popular. Assim, analisam-se as concretizações nos sectores da literatura,
da leitura, da edição, do folclore e etnografia, dos espaços museológico e expo-
sitivo, etc. A terceira e última parte deste estudo destina-se à reflexão sobre a re-
sistência da sociedade civil ao programa totalizante do Estado Novo. Através
da análise de um estudo de caso, problematiza-se a importância da neutralização
de projectos culturais alternativos, ao mesmo tempo que se elucida a necessi-

24 Salazarismo e Cultura Popular

00 Salazarismo Intro.qxp_Layout 1  23/11/13  13:54  Page 24



Introdução 25

dade de uma constante negociação em torno de aspectos da vivência cultural
do quotidiano, sobretudo no tempo festivo e de lazer.

Fontes e bibliografia

A pesquisa de documentação original para este trabalho foi realizada num
conjunto significativo de arquivos, públicos e privados, a saber: Arquivo da
PIDE/DGS e Arquivo de Oliveira Salazar (ambos no IAN/TT); Arquivo His-
tórico da CML; Arquivo da DGAPC-MI (Secretaria-Geral do ex-MEPAT); Ar-
quivo Histórico da FPCCR; Arquivo da FNAT (INATEL); Núcleo documental
dos SAS e Núcleo documental da JCCP (ambos no Arquivo Histórico do
MTS); Arquivo da SECTP (SPA); Arquivo do SPN/SNI (à guarda da PCM, a
transferir para o IAN/TT).

Em certos casos este esforço não foi tão bem sucedido quanto poderia ser,
para o que contribuíram um conjunto de causas. Em primeiro lugar, o estado
de abandono de determinados arquivos é tal que a sua acessibilidade fica pro-
fundamente comprometida. A situação do Arquivo do SPN/SNI, na altura da
pesquisa depositado num armazém do Pendão (Queluz), é um caso exemplar.
Este era um dos arquivos mais importantes para o presente estudo, mas o estado
lamentável de degradação a que fora votado não oferecia um mínimo de con-
dições condignas para a sua consulta. Por outro lado, o facto de nunca ter sido
sujeito a tratamento arquivístico tornou inexequível uma verificação aturada.
Refira-se que o tratamento arquivístico é inexistente na maior parte dos arquivos
consultados, o que dificultou ainda mais o trabalho de pesquisa. Outra causa
lesiva da investigação consiste na existência de comportamentos discriminató-
rios na acessibilidade à documentação depositada em certos arquivos, como
sejam os casos da FNAT e da FPCCR.

Não obstante, a documentação compulsada em núcleos documentais do
Ministério das Corporações e Previdência Social foi útil para a formulação do
capítulo III. Integrou-se ainda informação importante do Arquivo da FNAT,
apesar deste não estar organizado. Para sustentar certas matérias desenvolvidas
no capítulo seguinte recorreu-se ainda a documentação da CML e do SPN/
SNI. Para a elaboração do último capítulo, compulsou-se documentação rele-
vante existente nos arquivos da DGAPC-MI, da FPCCR, da SECTP e FNAT.
Os arquivos de Salazar e da PIDE/DGS foram indispensáveis para o conjunto
desta investigação.
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