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As sociedades pré-industriais europeias, ancora-
das em sistemas domésticos de produção e socia-
bilização, promoviam relações familiares e sociais 
caracterizadas pela diferenciação entre homem 
e mulher. Qualquer atividade pública ou privada 
assumia características sexualmente diferenciadas, 
baseadas em divisões de aptidão e de relação, ali-
cerçadas somente na diferenciação biológica do ser 
humano. A diferenciação das esferas masculina e 
feminina obrigava à demarcação dos papéis sociais, 
que consequentemente demonstrava traços de 
uma divisão sexual do trabalho.

O conceito analítico de divisão sexual do trabalho 
começa a ser aplicado pelos antropólogos estrutura-
listas de meados do século XX, quando procuravam 
interpretar e explorar as diversas relações que com-
punham as comunidades que estudavam em busca 
da atribuição dum significado cultural. Ou seja, a 
separação de tarefas entre os homens e as mulheres 
nas sociedades “primitivas” era interpretada, à luz 
do estruturalismo, como mais um elemento social 
que permitia compreender a composição da estru-
tura de determinada cultura.

Claude Lévi-Strauss, fundador da escola estru-
turalista do pensamento antropológico recorreu à 
compartimentação das tarefas sociais entre homens 
e mulheres para compreender e explicar a estru-
turação das relações de família na sua obra de 
referência1. Partindo da proibição do incesto como 
elemento base da consciência social dos grupos, 
Lévi-Strauss considera que existem elementos de 
cariz natural e elementos de cariz cultural que defi-
nem e orientam as comunidades, tendo os naturais 
características intrínsecas e os culturais característi-
cas extrínsecas. Ou seja, uns residem na natureza do 
individuo e os outros obedecem a regras impostas 
pelo grupo. 

A proibição do incesto era para Lévi-Strauss o 
fenómeno mais importante da organização social, 
porque sendo transversal a todas as sociedades, 
parecendo natural, obedece a regras, o que lhe 
concede características culturais. Proibido o casa-
mento dentro do grupo, havia a necessidade de 
procurar matrimónio no exterior, o que obrigava a 
que houvesse trocas de mulheres entre os grupos, 
comunidades ou vilas. Logo, todos os sistemas 

1 Levi-Strauss, Claude, 2009 [1949], As Estruturas Elementa-
res do Parentesco, trad. Mariano Ferreira, 5ª edição, Petrópolis, 
Editora Vozes

matrimoniais implicariam que as mulheres fossem 
dadas por certos grupos a outros grupos, atribuindo 
ao fenómeno da dádiva o equilíbrio das assimetrias 
entre os elementos naturais e culturais. 

A divisão do trabalho baseada nas características 
naturais esgota-se na função social do matrimónio e 
descaracteriza-se quando se verifica que as tarefas 
consideradas exclusivamente masculinas ou femi-
ninas variam de cultura para cultura e de comunida-
de para comunidade. Assim, a divisão sexual do tra-
balho aponta para uma construção cultural baseada 
nas relações de poder entre os sexos, decorrente 
das práticas sociais dos grupos. 

A crescente perceção do carácter essencialmen-
te social das distinções culturais entre homem e 
mulher afasta o conceito das distinções baseadas 
no sexo ou na diferença sexual. Assim, para esca-
par ao determinismo biológico da diferença sexual, 
em meados do século XX, começam a surgir estu-
dos que abordam as questões das diferenças entre 
homens e mulheres, mas tendo a divisão de género 
como mote. Joan Scott, num artigo de referência 
afirma: «Most recently…feminists have in a more 
literal and serious vein begun to use “gender” as 
a way of referring to the social organization of the 
relationship between the sexes»2. Ou seja, o termo 
género passou a ser usado pelas ciências sociais 
e estudos feministas para analisar as construções 
sociais e culturais entre o masculino e o feminino, 
passando as diferenças biológicas para o patamar 
da relativização.

Apesar do género permitir estudar as práticas 
sociais das culturas e os papéis atribuídos aos 
homens e às mulheres dos grupos, sem ter que 
recorrer à distinção biológica, percebe-se que os 
estudos de género versam sobretudo as circuns-
tâncias femininas. Contudo, os estudos relativos ao 
género não se devem fechar sobre si próprios, sobre 
a história das mulheres ou sobre questões circuns-
critas. Os estudos de género devem contribuir para 
a criação de entendimentos mais amplos e procurar 
estudar tanto o passado como as questões atuais. 
Para tal, os estudos de género não devem somen-
te afirmar que existem determinantes sociais nas 
diferenças culturais entre os homens e as mulheres, 
mas preferencialmente analisar e interpretar a razão 

2 Scott, Joan W., “Gender: A Useful Category of Historical 
Analysis”, The American Historical Review, vol. 91, nº5, (Dec. 
1986), p. 1053
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dessas relações e a sua importância para os equilí-
brios das práticas sociais dos grupos.

***

O fenómeno da industrialização e as alterações 
sociais que dela ocorreram nos séculos XIX e XX trou-
xeram transformações à posição da mulher no seio 
da família e da sociedade, trazendo-a para a esfera 
pública em detrimento do espaço doméstico. A 
inserção em meios quase exclusivos dos homens, de 
trabalho assalariado, produtivo e qualificado, trouxe 
novas formas de apresentação da mulher em socie-
dade. Consequentemente, despertou novos interes-
ses nos estudos históricos e das ciências sociais.

No universo tendencialmente masculino de uma 
atividade piscatória não será suposto, numa pri-
meira análise, entendê-la ou estudá-la através das 
questões de género. Aliás, o conhecimento empírico 
leva-nos a relacionar a atividade piscatória somen-
te com a dimensão masculina. Porém, analisando 
a pesca como “facto social total”, a dimensão do 
género emerge e ganha expressão como agente 
direto ou indireto de uma determinada atividade 
de pesca ou de uma comunidade com identidade 
piscatória. Segundo Inês Amorim, «durante muito 
tempo os estudos sobre a mulher no sector viram-
-na essencialmente afastada do mar, exclusivo dos 
homens e, por conseguinte, retiraram-lhe visibili-
dade. A antropologia e a sociologia, contudo, acres-
centou-lhe contributos intangíveis, no sentido de 
menos visíveis ou imediatamente visíveis, como 
esposa, mãe ou irmã, de pescadores»3

Embora inserida num meio com forte ligação ao 
mar, o papel social da mulher dos homens que iam 
ao bacalhau mostra-se substancialmente diferen-
te do das outras mulheres de meios piscatórios. A 
mulher dos bacalhoeiros surge envolvida num meio 
piscatório, mas não é pescadora como as mulheres 
de Vila Chã, «as mulheres pescavam com os homens 
[…] o que serve para os homens serve para as mulhe-
res. Toda a gente as respeita, homens e mulheres»4. 
Assim como também não é peixeira, como as da 
Nazaré, «são elas que toda a noite, quando se pesca 
toda a noite, separam o peixe, o amanham, o secam 

3 Amorim, Inês, 2005, A Mulheres no sector das pescas na vira-
gem do século XIX, Arquipélago – Revista da Universidade dos 
Açores, 2ª série, IX, Ponta Delgada, p. 662
4 Cole, Sally, 1994, As Mulheres da Praia, Lisboa, Publicações 
Dom Quixote, p.90

no tendal e o levam para os armazéns da salga»5. 

Sem ação direta na pesca do bacalhau, o papel 
feminino torna-se fundamental para o bom funcio-
namento desta indústria, acabando por caber às 
mulheres o domínio e a governação do lar, enten-
didas como esposas, mães e filhas. Segundo Inês 
Amorim: «a ausência masculina, especialmente na 
pesca do bacalhau, marcava uma maior exigência 
na capacidade e empenho da mulher na gestão da 
casa»6. A ausência masculina revela-se essencial na 
caracterização social duma comunidade, em que 
grande parte dos homens fazia viagens ao bacalhau 
que demoravam no mínimo metade do ano. 

A ideologia social do corporativismo, imposta 
pela ditadura do Estado Novo, estabelecia o retor-
no da mulher ao lar, pois valorizava a família como 
núcleo primário da estabilidade social. A liberda-
de e a individualidade concedidas às mulheres 
pelo liberalismo e a massificação do trabalho com 
recurso a mão-de-obra feminina descaracteriza-
vam a noção de família que o Estado queria como 
âncora da sociedade. De modo a realçar o regres-
so da mulher ao lar e consolidar as características 
femininas na esfera privada e da família, o discurso 
difundido pelo Salazarismo enaltecia os trabalhos 
femininos domésticos, como a educação dos filhos, 
a proteção da família ou o bem-estar social do lar7. 
Segundo Irene Pimentel, a família, na conceção do 
Estado Novo tinha duas economias distintas: «uma 
representada pelo salário do homem, e outra, pela 
produção no seio da família, que cabia, segundo a 
divisão do trabalho salazarista, à mulher»8.

Ao retirar a mulher do mercado de trabalho e ao 
atribuir-lhe um lugar fundamental no seio familiar, o 
Estado Novo não se preocupava apenas com o equi-
líbrio moral e emocional das famílias, mas também 
com o decréscimo da taxa de desemprego e com 
a sobrevalorização da mão de obra especializada. 
Ou seja, a mão-de-obra feminina podendo estar a 
ser explorada por alguns patrões, como não espe-
cializada e mal remunerada, potenciava o aumento 

5 Brandão, Raul, 1973, [1922], Os Pescadores, Lisboa, Circulo 
de Leitores, p.153
6 Amorim, Inês, 2001, História do Trabalho e das Ocupações, 
vol. II – As pescas, Oeiras, Celta, p.50
7 CFR Pimentel, Irene, 2011, A Cada um o seu lugar, Lisboa, 
Circulo de Leitores e Temas & Debates, 
8 Pimentel, Irene, 2011, A Cada um o seu lugar, Lisboa, Circulo 
de Leitores e Temas & Debates, p.28
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da taxa de desemprego entre os homens e baixava 
consideravelmente os ordenados da mão-de-obra 
especializada.

No fundo, a visão salazarista que remetia a 
mulher para os domínios domésticos tinha por 
base dois pressupostos: o equilíbrio moral e fami-
liar do lar e o enquadramento económico-finan-
ceiro e social do trabalho feminino. Ambos tinham 
como objetivo estimular a mulher a ser “fada do 
lar”. A assistência e a educação surgem como 
pilares da dinâmica da previdência social que a 
ditadura corporativista reservou para as mulheres 
como garantes do seu agregado familiar. Portanto, 
é neste quadro politico-ideológico de enquadra-
mento estrutural da mulher na sociedade que a 
população feminina se encontra e, mais concreta-
mente, onde a mulher dos pescadores bacalhoei-
ros desenvolve o seu papel social.

A intervenção do Estado Novo na indústria 
bacalhoeira não se verificou apenas no controlo e 
regulamentação da pesca em si. Após as leis reor-
ganizadoras de 1934, e à medida que o controlo 
da pesca do bacalhau ia sendo efetuado, as preo-
cupações do Estado voltaram-se para as questões 
sociais, alargando-se a organização corporativa 
das pescas também à “obra social”. Deste modo, 
a regulamentação dos aspetos sociais da pesca do 
bacalhau levava a um melhor controlo sobre esta 
indústria. Ou seja, «o fomento estatal da “grande 
pesca” supunha instituir mecanismos compensa-
tórios do sistema de exploração intensiva do tra-
balho, tais como a assistência, alguma previdência 
e a melhoria das condições de trabalho a bordo»9, 
havendo ainda a normalização dos salários e a 
regulamentação das políticas de recrutamento, o 
que facilitava o controlo da luta de classes, a 
regulação dos conflitos de interesses por parte do 
Estado e a consequente aplicação da organização 
corporativa das pescas. No entanto, as preocu-
pações com as questões sociais são visíveis pelo 
aumento constante, entre 1938 e 1967, das des-
pesas do Estado com a previdência e assistência 
das Casas dos Pescadores10.

As Casas dos Pescadores surgem na organização 

9 Garrido, Álvaro, 2004, O Estado Novo e a Campanha do Baca-
lhau, Lisboa, Circulo de Leitores. p. 149.
10 CFR Garrido, Álvaro. 2012. "Assistência e Previdência no 
mar português. A acção social das Casas dos Pescadores 
(1933-1968)", Ler História, nº 62, pp. 7 – 29.

corporativa como representativas do poder atri-
buído aos pescadores, pois era-lhes permitido a 
associação e a representação profissional, através 
das mesmas que, construídas nos principais centros 
piscatórios, levavam a uma forte vigilância social, 
mas também proporcionavam o auxílio social, médi-
co e moral a quem estava no mar e a quem estava 
em terra. A Casa dos Pescadores funcionava assim, 
como a base da organização corporativa das pescas, 
ou seja, o ponto de contacto e de auxílio aos pesca-
dores pelos patrões e pelo Estado.

O Estado Novo, ao considerar a pesca do baca-
lhau como um “problema nacional” e querendo 
tornar essa atividade económica na “mais portu-
guesa das indústrias”, não descurou a questão da 
ausência masculina por largos períodos. Com a 
implementação de uma soldada fixa, o Estado Novo 
introduziu uma medida inédita no sector das pescas 
e exclusiva da pesca longínqua, mais propriamen-
te da pesca do bacalhau. A soldada fixa, atribuída 
aos pescadores do bacalhau durante os meses que 
estavam em viagem, proporcionava novas condi-
ções para o governo da casa, quando os homens 
estavam ausentes e sem se saber ao certo o resul-
tado da pescaria. Se o pescador pescasse mais do 
que a quota imposta, recebia mais algum dinheiro, 
indicado por uma tabela de cotas preconcebida. 
Durante os meses que o navio estava atracado em 

Preparando o Trol. 
Coleção Museu Marítimo de Ílhavo
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terra, os homens que iam ao bacalhau recebiam um 
terço do ordenado de quando estavam embarcados. 
Esta medida pretendia também ser um regulador 
social. Segundo Inês Amorim, «o Estado Novo (…) 
considerava que as soldadas fixas e as percenta-
gens sobre a pesca realizada haviam de representar 
um capital capaz de acudir ao sustento da casa e de 
ser também o necessário para evitar que a mulher e 
os filhos menores fossem obrigados a, diariamente, 
abandonar o lar, para angariar o complemento que 
era indispensável para prover à modesta manuten-
ção»11. Deste modo, os homens bacalhoeiros con-
seguiam trazer dinheiro para casa, dar sustento à 
sua família e contribuir para a regulação do lar. No 
entanto, o papel feminino mostra-se mais uma vez 
fundamental, pois era a mulher que geria a soldada 
fixa quando o homem não estava, era ela que gover-
nava a casa, a quem se pedia todo o empenho no 
seu papel exigente de gestora da casa. 

Consciente da centralidade do papel femini-
no na gestão da casa e da família, mais uma vez o 
Estado Novo, através da Organização Corporativa 
das Pescas, intervém de modo a regulamentar as 
questões sociais que se desenvolviam nas ausên-
cias dos homens que iam ao bacalhau. Deste 
modo, a Junta Central das Casas dos Pescadores 
(JCCP), elemento do organigrama corporativo, edi-
tou folhetos informativos e sugestivos de como 
deveria ser o dia-a-dia da mulher como, por exem-
plo, “Conselhos às mulheres dos pescadores de 
bacalhau”, “Alimentação infantil” ou “Como cuidar 
das crianças”12. Do mesmo modo, deu formação 
às mulheres nas Casas dos Pescadores, de modo a 
orientá-las na melhor forma de gestão familiar e da 
casa. Para além disto, ainda havia as “visitadoras”, 
mulheres que vigiavam a higiene e arranjo do lar, 
assim como o tratamento que era dado às crianças 
recém-nascidas. 

A brochura “Conselhos às mulheres dos pes-
cadores de bacalhau”, editada pelo Grémio dos 
Armadores em 1938 com o apoio dos Serviços de 
Assistência respetivo do Fundo de Previdência 
Social, revela com clareza os pressupostos da assis-
tência e educação que dão centralidade ao papel 
feminino na gestão da casa e da família: «O Grémio 

11 Amorim, Inês, 2001, História do Trabalho e das Ocupações, 
vol. II – As Pescas, Oeiras, Celta, p.53
12 Lucena, Manuel, 2001, As casas dos pescadores revisita-
das, in A Pesca do Bacalhau — História e Memória, A. Garrido 
(coord.), Lisboa, Editorial Notícias, pp. 155-179.

dos Armadores de Navios da Pesca do Bacalhau, 
organismo do Estado Novo, sempre pronto a desen-
volver a indústria bacalhoeira, a proteger os pesca-
dores e as suas famílias, a fazer o que for de justiça 
para cada um e de bom para Portugal, vem agora 
ensinar-te umas pequenas regras para bem criares 
os teus filhos. […] Cria-o bem. Educa-o e dá-lhe bons 
exemplos para que de futuro seja um bom e bravo 
português.»13. Depois deste texto introdutório, a 
brochura apresenta conselhos relativos a aspetos 
práticos dos cuidados infantis: do asseio, do banho, 
do mamar, o quarto, o sono, estado de saúde; vacina, 
andar e falar, dentes e educação.

A criação da ação social aos pescadores, ou da 
propagandeada “obra social das pescas” tem uma 
intenção socialmente reguladora. A ideologia cor-
porativista assentava no ideal do trabalho para o 
bem comum, o fortalecimento da pátria, sendo o 
Governo apenas um regulador, os trabalhadores os 

13 Grémio dos Armadores de Navios da Pesca do Bacalhau, 
1938, Conselhos às mulheres dos pescadores do bacalhau, 
Serviço de Assistência do Fundo de Previdência Social, Lisboa, 
p.2

Conselhos às mulheres dos pescadores do bacalhau. 
Brochura Grémio dos Armadores de Navios da Pesca do 
Bacalhau. Coleção Museu Marítimo de Ílhavo
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atores e os patrões o capital. Porém, certos traços 
culturais e sociais das comunidades piscatórias 
poderiam ser difíceis de compatibilizar com a orga-
nização corporativa das pescas.

As comunidades marítimas têm práticas sociais 
próprias, vincados traços culturais e orientam-se 
por padrões por vezes distintos das sociedades 
em que estão inseridas. O mesmo acontecia com 
as comunidades piscatórias portuguesas antes do 
Estado Novo. A visão estratégica do salazarismo 
assentava em três motivos: o Estado precisa da clas-
se piscatória, os valores próprios da classe podiam 
ser utilizados a favor do Estado, mas seria sempre 
necessário haver regulação social – ou política, no 
limite – de modo a que houvesse um perfeito equilí-
brio entre os valores do Estado e os valores da clas-
se. A ambicionada paz social representa a não usur-
pação instantânea dos valores culturais e sociais 
dos pescadores, notando-se neste processo que há 
a intenção, por parte do Estado Novo, de “domar” e 
sociabilizar a classe piscatória.

O equilíbrio de interesses dos pescadores, dos 
patrões e do Estado é mantido pelos organismos 
corporativos de representação profissional e previ-
dência, pelos quais passa a missão de socializar a 
classe piscatória. O Jornal do Pescador, como órgão 
de divulgação da obra social da Junta Central das 
Casas dos Pescadores, expressa muitas vezes nas 
suas edições conselhos de valorização profissional, 
pessoal e familiar, tanto para os pescadores como 
para as suas famílias. Estes artigos serviam para 
enaltecer o trabalho da Junta Central, mas também 
davam maior dimensão aos valores incutidos às 
Casas dos Pescadores. 

A obra de previdência social montada em torno 
da pesca do bacalhau que auxilia no equilíbrio e 
regulação das comunidades bacalhoeiras abran-
gia um vasto leque de estruturas que subsistiam 
debaixo da alçada da Junta Central das Casas dos 
Pescadores, como os Centros de Assistência Social, 
Serviço Social, Maternidades, Posto de Puericultura, 
Creches, Lares e Refeitórios, Escolas Primárias e de 
Pesca, Portos de Ensino, Cantinas, Casas de Trabalho 
Feminino e de Ensino Doméstico, Colónias de Férias, 
Internatos e Assistência Moral e Religiosa. 

As Casas de Trabalho Feminino e de Ensino 
Doméstico, enquadradas na orgânica das Casas dos 
Pescadores locais, revelaram-se preponderantes na 
ação da regulação social corporativista, dado que a 
ausência do homem na sua atividade profissional, 

de maior ou menor duração, desprovia o agregado 
familiar da figura masculina, deixando à mulher 
a responsabilidade de gerir a casa e de educar os 
filhos. Com a perfeita noção da responsabilidade 
que as mulheres tinham, a Junta Central possuía 
30 Casas de Trabalho Feminino14 espalhadas por 
todo o país, com 641 alunas no total. Não eram só 
as filhas que utilizavam essas casas, as mulheres 
dos pescadores tinham muitas vezes sessões de 
esclarecimento e formação sobre assuntos do foro 
doméstico, «de modo a suprimir as deficiências do 
meio, tendo em vista cultivar e valorizar a mulher na 
sua função sublime de esposa e mãe, contribuindo 
para o desempenho da delicada missão para que 
Deus a destinou»15.

Num outro exemplo da doutrina corporativista 
e da regulação social das comunidades marítimas 
através de conselhos sobre assistência e educação 
às mulheres, o Jornal do Pescador compila, num arti-

go onde enaltece a “obra social”, algumas das máxi-
mas de ensinamento às comunidades piscatórias 
social, onde se aconselha as mães sobre a melhor 
forma de tratar os filhos: 

• Não deixe os seus filhos dias inteiros na rua, 
expostos ao sol, aos carros que passam, aos perigos 
que a sua inocência provoca.

• Às raparigas ensine a coser, a limpar e arrumar 
a casa. Aos rapazes, utilize-os também nas tarefas 
caseiras. Faça-os estudar, ler alto, ensine-os a cantar, 
a serem alegres.

14 Junta Central Das Casas Dos Pescadores, 1962, 25 anos de 
Assistência à Gente do Mar, Lisboa, JCCP
15 Jornal do Pescador, ano 23, nº 272, Agosto de 1961, p.49

Inauguração do Bairro dos Pescadores Ílhavo, 1962. 
Coleção Museu Marítimo de Ílhavo
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• Não queira que o seu filho lhe tenha medo. 
Respeito e Amor, isso sim!

• Ninguém há que seja tão pobre que não possa 
dar alguma coisa. Consolar os aflitos, encorajar os 
desesperançados e estender a mão ao que precisa, é 
distribuir uma fortuna.

• Um homem só é grande e forte quando se une aos 
seus irmãos, quando serve o dever e sente gratidão 
pelos bens recebidos.

• O que aprende a ler e a escrever torna-se inde-
pendente e não necessita que outrem conheça os seus 
íntimos segredos.

• Entre os serviços que uma mãe pode prestar aos 
seus filhos, não há outro que exceda o de ajudar a 
conhecerem-se a si mesmo e a descobrirem a mensa-
gem que Deus lhes confiou para a humanidade.

• A Guerra e a Paz estão nas mãos da família: dos 
pais e dos educadores.

• Para conduzir à felicidade, não há melhor cami-
nho que o trabalho.

• A mentira abre a porta a todos os vícios, mormen-
te ao roubo. Para quê mentir?16

A regulação social aplicada pelo Estado Novo 
ao papel das mulheres dos meios piscatórios vai 
ao encontro da doutrina fascista que despontou 
na Europa nos anos 30 do séc. XX. Uma parte da 
ideologia dos movimentos fascistas baseia-se na 
teoria da dominação de Max Weber17, que estabe-
lece três tipos de dominação legítima: a dominação 
legal, a dominação tradicional e a dominação caris-
mática. A dominação legal é fundamentada numa 
ordem estabelecida, que obedece a regras e leis e 
é estruturada em princípios hierárquico-adminis-
trativos. A dominação tradicional assenta na cren-
ça da legitimidade da hierarquia e da autoridade, 
estando diretamente ligada aos costumes sociais e 
aos valores individuais. A dominação carismática é 
legitimada pelo reconhecimento que é atribuído a 
quem domina, geralmente marcando uma posição 

16 “Jornal do Pescador”, ano 23, nº 275, Novembro de 1961, 
p.42
17 Weber, Max, 2004, Tipos de dominação, in Manuel Braga da 
Cruz, Teorias sociológicas os fundadores e os clássicos, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 681-723.

consciente em determinadas causas da sociedade 
em que interage. É normalmente uma dominação 
afetiva, emocional, que não obedece a regras ou a 
estruturas. Contudo, para Weber a dominação legiti-
ma só existe se houver concordância do dominado, 
em qualquer uma das três tipologias. 

A ideologia fascista alicerça a sua ação na força 
do Estado, na importância da tradição e no culto do 
reconhecimento dos valores, a base da teoria da 
dominação de Weber. Embora as duas primeiras for-
mas possuam um cariz legal e estruturado, a última 
precisa de ser constantemente trabalhada para que 
as três funcionem em plenitude. Para tal, a regula-
ção social é um instrumento importantíssimo para a 
manutenção dos equilíbrios sociais, pois é uma fer-
ramenta indireta do Estado. Recorrendo à fórmula 
da regulação social o Estado procura reduzir os con-
flitos na aplicação da sua doutrina, a qual vais sendo 
inconscientemente absorvido pela sociedade, legi-
timando assim a dominação dos valores impostos.

***

As questões de género numa comunidade baca-
lhoeira precisam de ser enquadradas em vários 
aspetos, porque o ambiente social, político e pro-
fissional delimita as dinâmicas coletivas. Ílhavo, a 
comunidade bacalhoeira que aqui se aborda, detém 
um papel preponderante na funcionamento da 
pesca do bacalhau durante o século XX, não só pelos 
cerca de 20% de efetivos que em média fornecia 
às campanhas do bacalhau, mas sobretudo pelo 
facto desses homens ocuparem postos influentes 
na dinâmica do navio18. Categorias como Capitães, 
Imediatos e Pilotos, Maquinistas, Cozinheiros e 
Contramestres eram em larga maioria preenchidas 
pelos homens da localidade, o que se reforça a pre-
ponderância em número, mas sobretudo em impor-
tância e influência.

Os navios da frota bacalhoeira funcionavam 
como unidades industriais: devido aos vários 
meses de intensiva atividade piscatória e à 
coabitação de várias dezenas de homens num 
espaço físico reduzido, necessitavam de uma 
metodologia de trabalho organizada, estrutura-
da e hierarquizada, de modo a que a pesca do 
bacalhau e o enchimento da tonelagem do navio 

18 Cfr. Costa, N., 2008, Mulheres de Bacalhoeiros: Sazonalida-
de e Género (1950-1974), Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa – ISCTE, Lisboa, texto policopiado
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com pescado permitissem regressar às origens o 
mais rápido possível. 

A divisão do trabalho dentro do navio estava bem 
definida e a hierarquização profissional também. As 
dimensões e capacidades de pesca do navio varia-
vam bastante, mas a hierarquização socioprofissio-
nal que existia no seu interior mantinha-se, inde-
pendentemente de qualquer característica física 
do navio. Consequentemente, a hierarquização de 
bordo era transposta na totalidade para terra, onde 
as famílias nas comunidades bacalhoeiras cumpriam 
escrupulosamente a mesma organização de subor-
dinação e poder. As relações sociais em terra espe-
lhavam a hierarquização a bordo, onde mulheres e 
filhos se relacionavam com outros da mesma clas-
se e categoria profissional. A familiar de um jovem 
Verde que procurasse novidades sobre o decorrer 
da campanha teria de as procurar junto da mulher 
do respetivo Maduro, que as procuraria na família 
de um Cozinheiro ou Contramestre, que por sua vez 
as conseguiria junto da mulher de um Oficial, Piloto 
ou Imediato, até por fim chegar à mulher do Capitão, 
numa cadeia de comando plenamente definida e 
totalmente consentida.

Esta cadeira hierárquica era trabalhada, em 
comunidade, através de relações de dependên-
cia e trocas cordiais. As dádivas e as recompensas 
funcionavam tanto no sentido ascendente como 
descendente e serviam em grande medida para 
manter a paz social, através do reconhecimento da 
subalternização. Os subprodutos do bacalhau, como 
as caras, as línguas e os samos serviam de moeda 
de troca para cimentar relações de confiança, de 
cima para baixo, e a colheita da lavoura e da cria-
ção para garantir proteção superior, de baixo para 
cima. Se a cadeia de hierárquica não funcionasse 
bem a bordo, isso repercutia-se em terra e também 
no sentido inverso. Se a paz social de comunidade 
fosse perturbada por algum acontecimento, isso 
espelhava-se a bordo. Aliás, na composição da tri-
pulação para a companha seguinte, para além das 
regras impostas pelo Grémio, o Capitão costumava 
auscultar a palavra da sua mulher, avalizadora do 
cumprimento moral, social e familiar dos membros 
da tripulação. Verificaram-se casos em que o “bom 
desempenho” familiar garantia lugares em tripula-
ções de pescadores menos eficazes em detrimento 
de excecionais pescadores com uma estrutura fami-
liar debilitada. Ou seja, o bom desempenho dum 
pescador bacalhoeiro começava obrigatoriamente 
no lar, tal com o Estado Novo o preconizava. 

A identidade de um grupo é consequência da teia 
de relações sociais que o envolve e sujeita a rea-
justes constantes, tantos quantos as alterações das 
relações sociais. As performances sociais mulheres 
de bacalhoeiros de Ílhavo estão delimitadas, como 
já vimos, pelas várias envolventes, mas também tem 
de haver a sua predisposição delas para assumir e 
desempenhar esse papel social de mulheres de 
bacalhoeiros.

O sociólogo Erving Goffman, no livro “A 
Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias”19, 
estuda os processos que as pessoas utilizam ritual-
mente na sua vida quotidiana e que servem como 
elementos de interação do indivíduo com a socieda-
de. Isto significa, que os indivíduos no seu dia-a-dia 
utilizam formas de ser que lhes permitem adquirir 
todos os rituais da vida quotidiana de certos grupos 
ou sociedades, como gestos, práticas, valores ou 
emoções que identifiquem esse grupo social e que 
lhe proporcione a respetiva integração.

Para Goffman, a vida quotidiana do indivíduo 
assemelha-se a uma peça de teatro. Os locais onde 
são efetuados as relações sociais funcionam palco e 
o sítio onde o indivíduo encena a sua ação é seme-
lhante aos bastidores. Os indivíduos que se tentam 
inserir num grupo são os atores e o grupo é a pla-
teia, que vai avaliar o desempenho do indivíduo. Por 
outro lado, Goffman afirma que o desempenho não 
é algo característico do indivíduo, mas sim do papel 
que está a desempenhar. Assim, ator social desem-
penha estados de espirito que não são os seus mas 
sim os da personagem que encara.

Percebendo as dinâmicas de género da comunida-
de ilhavense à luz da teoria de Goffman, as mulheres 
dos bacalhoeiros ilhavenses encarnam a “persona-
gem” que o Estado Novo lhes reservou, com a função 
social de transmissão dos valores familiares e morais, 
em recato nas ausências do marido, em lamento pela 
distância e como esteio do lar e educadora dos filhos. 
Nos casos em que não houvesse eficácia a encarnar 
a personagem por alguma mulher, a regulação social 
do estado e a pressão do próprio grupo “obrigavam-
-na” a cumprir o papel de mulher de bacalhoeiro.

O retorno da mulher ao lar e a preocupação da 
Estado Novo em garantir o funcionamento da “indús-
tria nacional”, pressupunha que as mulheres dos 

19 Goffman Erving, 1993, [1959], A apresentação do eu na de 
todos os dias, Lisboa, Relógio d’Agua
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bacalhoeiros não trabalhassem fora de casa, que o lar 
fosse o seu lugar de eleição e que a sua ocupação se 
cingisse à edução dos filhos e aos trabalhos domés-
ticos, como a costura, a lida da casa ou a lavoura. O 
quotidiano das mulheres de bacalhoeiros era deter-
minado pela sazonalidade, tanto a da presença do 
marido com a da entrada de dinheiro.

A ausência do marido atribui-lhe o papel de dona 
da casa, liderante, matriarcal, de ralação próxima com 
os filhos e com a autoridade que outras mulheres 
durante o período do Estado Novo provavelmente 
não possuíram. Durante as ausências o recato do lar e 
o bom desempenho social, moral e religioso para evi-
tar “falatório” eram o seu principal objetivo, porque a 
regulação social a impeliam a partilhar à distância as 
agruras da vida no mar, para não desonrar a profis-
são do marido. Uma das preocupações principal na 
organização corporativa das pescas foi a estabilida-
des dos lares bacalhoeiros durantes os seis meses de 
ausência masculina.

A entrada sazonal de dinheiro é outro aspeto 
marcante no quotidiano feminino de uma comuni-
dade bacalhoeira. Os pagamentos eram diferencia-
dos pela tipologia de pesca, sendo que em ambas a 
maior parte do dinheiro chegava no final da viagem 
com a contabilização da quantidade pescada, na 
pesca à linha existia um avanço de vencimento e 
na pesca do arrasto uma pequena percentagem era 
paga por mês de atividade. Efetivamente a percen-
tagem de pescado correspondia a cerca de 70% a 
80% do vencimento anual, atribuindo às mulheres 

dos bacalhoeiros um desempenho determinante na 
gestão do orçamento familiar. O governo da casa e 
a gestão dos assuntos domésticos eram impostos à 
mulher pela ausência do marido, diferente do papel 
subalternizado que as outras mulheres tinham 
durante o Estado Novo. Contudo, cabia ao mari-
do legitimar o domínio da gestão feminina do lar, 
embora nas estadias em terra o domínio feminino 
do lar tendia a não ser exuberante para evitar outras 
tensões.

O incremento económico conseguido com as 
campanhas da pesca do bacalhau acompanhou a 
devoção pelo padroeiro dos marítimos, o Senhor 
Jesus dos Navegantes, o que se nota pelas inúmeras 
oferendas de ex-votos em honra do Senhor Jesus 
dos Navegantes. Indo ao encontro da importância 
do apoio moral e religioso presente na doutrina 
social do Estado Novo, a frequência de espaços 
religiosos pelas mulheres de bacalhoeiros não só 
era bem-visto como era fortemente incentivado. 
Porém, quando as festividades tinham um cariz 
mais profano, como um bailarico ou folclore, a pre-
sença feminina só se verificava quando os maridos 
estavam em terra, em sinal de respeito. O mesmo 
se verificava para os filhos mais jovens, agindo com 
recato durante a ausência do pai.  A devoção, como 
algo aceite socialmente, preenchia vastas vezes a 
ocupação feminina, pois a contínua preocupação 
com o bem-estar do marido na pesca originava a 
multiplicação de atos de devoção e fé.

As mulheres dos bacalhoeiros de Ílhavo, mesmo 
sem ação direta na atividade piscatória, demons-
tram um quotidiano totalmente dependente dessa 
ocupação. A centralidade da figura feminina é deter-
minante na educação dos filhos, na gestão do lar e 
no controlo financeiro, mas sobretudo no equilíbrio 
das assimetrias provocadas pelas ausências e na 
regulação de uma sociedade órfã da figura mas-
culina. Numa comunidade, como a de Ílhavo, em 
que a pesca do bacalhau obteve tanta expressão e 
impacto, a influência que esta exerceu nas dinâmi-
cas familiares, sociais e morais é fundamental para 
melhor compreendermos a sociedade atual.

Na Ponte do “Gazela”
Coleção Museu Marítimo de Ílhavo
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