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A experiência social dos mesteirais medievais portugueses - 
uma abordagem thompsoniana 

 The social experience of medieval portuguese artisans - a thompsonian approach   
Resumo: Ourives, ferreiros, sapateiros, carpinteiros, moleiros. Durante a Idade Média portuguesa, todos estes ofícios, com distintas funções e prestígios, faziam parte de uma mesma categoria social: a dos mesteirais. O objetivo do presente artigo é de compreender de que forma essa diversidade de atividades agrupava-se sob a mesma denominação e exerciam práticas politico-sociais em conjunto. Para empreender tal análise, lançamos mão do conceito de “experiência”, como concebido por Edward P. Thompson, que estabelece a junção entre ser social e consciência social. Efetuamos, então, a caracterização de três eixos da experiência social dos mesteirais medievais portugueses: a experiência urbana, a experiência produtiva e a experiência cofradia. 
Palavras-chave:  Mesteirais; Portugal; experiência.  
Abstract: Goldsmiths, blacksmiths, shoemakers, carpenters, millers. During the Portuguese Middle Ages, all these crafts, with different functions and prestige, were part of the same social category: the craftsmen. The present article aims to understand in which way this diversity of activities gathered under the same designation and exerted political and social practices together. To perform this analysis, we use the concept of “experience”, as conceived by Edward P. Thompson, which unites social being and social consciousness. Then, it is possible to conceive the characterization of three axis of social experiences of portuguese medieval artisans: the urban experience, the productive experience and the brotherhood experience. 
Keywords:  Craftsmen; Portugal; experience. 
                                                             
1 Mestre e Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC/UFRJ). Pesquisador do Grupo de Estudos Medievais Portugueses (GEMPO) e Bolsista CAPES.  
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No dia 28 de setembro de 1298, D. Dinis enviou uma carta oficial ao Concelho de Lisboa que versava sobre as reuniões da assembleia dos vizinhos e sobre as discórdias que envolviam o pagamento do foro dos cavaleiros e peões do concelho. Os moradores da cidade haviam guerreado, três anos antes, na fronteira de Portugal com Castela. No conteúdo da carta foi apontado que o espaço de reunião dos vizinhos costumavam participar o alcaide (um nobre, representante régio na cidade), alvazis (juízes eleitos pelo concelho), homens-bons (oligarcas de famílias tradicionais) e “doos homees boons de cada mester” (DHCL, 1947: 113). Faziam parte desses mestres sapateiros, alfaiates, peleiros, correeiros, ferreiros, cutileiros, entre outros.   O presente artigo tem por objetivo compreender essa múltipla e complexa categoria que participava ativamente do governo da cidade, denominada pelos documentos da época como mesteirais. Intentamos analisar de que forma tantas atividades de natureza e prestígio tão diferentes podem agregar-se sob o mesmo grupo. Partimos do ponto que todas essas atividades distintas possuíam características comuns, experiências, que podem reunir seus agentes em uma mesma categoria social.   De acordo com A. H. Oliveira Marques, a terminologia “mesteiral” referia-se a um conjunto de trabalhadores significativamente heterogêneo. A denominação medieval incluía trabalhadores de ofícios mecânicos de artesanato ou de indústria2, e também alguns pequenos comerciantes, alguns trabalhadores rurais como os almoinheiros e pescadores (Oliveira Marques, 1974: 136). Dentro dessa extensa categoria existia uma hierarquia, que colocava, por exemplo, os ourives e picheleiros indo à frente de uma procissão, seguidos por tosadores, cirireiros, carpinteiros, estando alfaiates no meio e carniceiros e enxerqueiros indo por último.   De que forma, portanto, podemos considerar essa multiplicidade de atividades como integrantes de um mesmo grupo social? Com o intuito de buscar respostas a esse questionamento, sem pretender esgotar o tema, apresentaremos o conceito de experiência social, na forma utilizada pelo historiador Edward Palmer Thompson. A seguir, trataremos de três eixos de experiência que eram comuns 
                                                             
2 “Se considerarmos a palavra 'indústria' na sua acepção restrita (que é hoje a mais vulgar), de um conjunto de actividades transformadoras implicando produção em larga escala, realizada em fábricas onde trabalham centenas ou milhares de indivíduos, com distinção entre capital e trabalho, dificilmente poderemos falar dela durante os séculos XIV e XV, e muito menos em Portugal. Mas se por 'indústria' aceitarmos um conceito lato, de toda a actividade que concorra para a transformação de matérias-primas e para a produção de riquezas, será então lícito estudá-la no período medieval, mesmo nas suas formas mais limitadas de artesanato doméstico.” (Oliveira Marques, 1987: 115). 
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entre os mesteirais que podem servir para categorizá-los: a experiência urbana, a 
experiência produtiva e, por fim, a experiência cofradia. Pontuaremos nossas ideias com exemplos de cidades portuguesas nos séculos XIII e XIV, nomeadamente aquelas em que os mesteirais guardam maior importância social: Lisboa e Porto. 
  
 
O conceito de experiência para E. P. Thompson   Edward P. Thompson (1924-1993) foi um historiador britânico, reconhecido no âmbito teórico por suas tentativas de renovar a tradição do Materialismo Histórico. É em Miséria da Teoria, sua obra dedicada a desconstruir o pensamento marxista-estruturalista de Louis Althusser, que encontramos os fundamentos e conceitos considerados basilares para a análise das especificidades da lógica histórica. Nela, o autor desenvolve, entre outras ideias, a perspectiva da História como processo, das relações entre estrutura e processo, a categoria de classe social como relação e o termo ausente da epistemologia althusseriana: a experiência.   A partir do arcabouço teórico thompsoniano, o conceito de experiência é imprescindível ao ofício do historiador.  Quando aplicado a um grupo social em um período histórico, permite-nos compreender "a resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de acontecimento" (Thompson, 1981: 15). Com o conceito de experiência podemos dar voz aos agentes sociais do objeto histórico que abordamos, acompanhando suas próprias dinâmicas e evitando confiná-los a uma série de categorias a priori que possuem em suas aplicações um alto risco de anacronismo.    Tendo em vista essa gênese teórica, o conceito de experiência, quando utilizado para a análise do passado, nos dá possibilidades de observar a constituição de identidades sociais e, de igual importância, de esses grupos de indivíduos reagem a essas condições, criando novas formas de experiência. Por isso, ao analisar um grupo social a partir de suas experiências, reinserimos o sujeito no processo histórico, que se relaciona com outros grupos que possuem experiências e interesses distintos. Nas palavras do próprio Thompson:   

“Os homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro deste termo [experiência] - não como sujeitos autônomos, 'indivíduos livres', mas como pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida 'tratam' essa experiência em sua consciência 
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e sua cultura das mais complexas maneiras e em seguida agem, por sua vez, sobre sua situação determinada” (Thompson, 1981: 182)    Thompson defende que as mudanças ocorridas na consciência social de um determinado grupo (por vezes, classes) são mediadas pela experiência. A relação entre experiência e agência histórica é, portanto, dialética. Uma interfere na outra, e só dentro de um processo localizado no tempo e no espaço é que podemos identificar como o conjunto complexo das relações entre experiências e agências dos grupos que compõem o todo social constitui a sociedade daquele período que intentamos estudar. “A experiência entra sem bater à porta” (Thompson, 1981: 134).   Thompson explicita que, em sua compreensão, experiência é um "conceito de junção". Tendo suas bases na máxima marxiana que consiste em considerar que o ser social determina a consciência social, o historiador britânico defende que esse processo se dá através da experiência. É importante salientar que Thompson baseia sua ideia de determinação nos estudos de Raymond Williams, ao afastar-se de um mecanicismo economicista dos estruturalistas que consideram o ser social como apenas definido pela esfera econômica e pelas relações de produção. Ao contrário, Williams e Thompson defendem que determinação é, não tão somente uma criação de limites, uma relação de forças, a qual o ser social infere sobre a consciência social (Williams, 1977: 83-89).   Nesse âmbito, devemos considerar a realidade histórica como um "todo social". Essa abordagem aproxima-se da concepção de uma "história total", e nos faz abandonar uma perspectiva de dicotomia absoluta entre uma "base" (econômica) e uma "superestrutura" (cultura, política, instituições). Antes disso, existe uma constante relação entre essas diversas esferas que, apesar de possuírem uma autonomia relativa, se determinam mutuamente dentro do processo histórico. Por isso, experiência não pode ser considerada apenas como um reflexo das relações econômicas, mas também das relações culturais de identidade, das atividades políticas (práxis) e de outras esferas que compõem a totalidade da sociedade.   Identificando-nos com essa corrente historiográfica, o conceito de experiência passa a ser, portanto, de central importância para a análise do objeto que propomos no presente artigo. É a partir da experiência social comum dos indivíduos em seus diversos ofícios que eles podem ser caracterizados conjuntamente, tanto pelas condições sociais coevas quanto pelo historiador, a partir de uma única categoria: a de mesteirais. Analisaremos, a seguir, os três eixos que consideramos 
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centrais para a identificação desse grupo tão heterogêneo, a começar pela experiência urbana medieval.     
Os mesteirais e a cidade medieval   O Ocidente Medieval, desde o século XI até o começo do século XIV, passou por um profundo processo de transformação social. Jose Luis Romero denomino-o de uma revolução burguesa no mundo feudal (Romero, 1967). Consistia em uma sobreposição de estruturas advindas do sistema cristão-feudal (constituído desde a Crise do Império Romano) e outras constituídas no espaço urbano.   Na cidade medieval diversos grupos sociais encontram-se, relacionam-se e têm uma experiência social comum: a de viver em um aglomerado urbano. Com isso, a categoria de citadin ganha força. A cidade, para Robert Lopez, era um "estado de espírito", que concentra permanentemente um grande número de habitantes num espaço restrito e confere, à cidade, uma personalidade coletiva, uma complexidade e intensidade de vida que a diferencia de uma aldeia rural (Lopez, 1988: 08). Uma definição precisa de suas condições de contato e intercâmbio social, cultural e político pode ser encontrada em Jacques Rossiaud, que citamos:   “Se suas condições são diferentes, como suas mentalidades, o cônego cruza necessariamente com a prostituta, o mendigo e o burguês. Não podem se ignorar e integram um mesmo pequeno universo de população densa que impõe formas de sociabilidade desconhecidas às vilas, uma forma de vida específica, o uso cotidiano do dinheiro e, para alguns, uma abertura obrigatória sobre o mundo.” (Rossiaud, 1989: 160 - tradução 

livre).    É desse amálgama que surge o que Romero chama de uma sociedade 
feudoburguesa, que se constituiu em meio a um crescimento caótico e incontrolável originado nos espaços urbanos.  Observemos o exemplo da cidade de Lisboa. Al-Ushbuna, à época da conquista por parte dos cruzados liderados por D. Afonso Henriques em 1147, era povoada por um número aproximado de 5000 habitantes, distribuídos desigualmente por um espaço de 20ha (Oliveira Marques, 1988: 81). As principais 
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atividades econômicas estavam no setor agrícola, e seu castelo fornecia uma posição estratégica para a defesa da linha do Tejo contra qualquer avanço dos muçulmanos em direção ao Norte. Assim, a cidade definia-se principalmente como uma cidade de fronteira, uma praça militar para o enfrentamento dos islâmicos que permaneciam nos territórios a Sul do reino.   Um cenário profundamente distinto pode ser observado no final do século XIII. Chegando a 14.000 almas, ou seja, quase triplicando seu número, a área ocupada aproximava-se de 60ha (Oliveira Marques, 1988: 84-85). Sua economia não mais se baseava na produção primária, que sem ser abandonada deixara de ser prioritária. No que diz respeito a essa esfera, o carro chefe do desenvolvimento econômico no Ocidente Medieval durante a "revolução burguesa no mundo feudal" foram as atividades burguesas. Robert Lopez considera-as a partir de uma síntese entre duas formas de trabalho, que se encontram no ambiente citadino: o comércio e a produção artesanal. Um não pode ser compreendido sem o outro. Lisboa tornava-se, assim, um centro de comércio (tanto interno quanto externo) e de mesteirais.   Apesar da ascensão dos mesteirais enquanto grupo socio-econômico nas cidades medievais portuguesas, estes não eram considerados os mais poderosos. Na tripartição social dos centros urbanos portugueses, observada por Maria Helena da Cruz Coelho, entre grandes, meiaos e meudos, os produtores urbanos estariam localizados entre os meiaos, ou seja, não eram parte de uma oligarquia local - dominada por proprietários de terra não-nobres e grandes mercadores do comércio exterior - e nem eram pobres - assalariados não-especializados e "ganha dinheiros" (Coelho, 1999: 278). É importante salientar, como bem apontou Arnaldo de Sousa Melo, que esses grupos sociais não eram estanques, pois havia mobilidade social principalmente entre mesteirais e mercadores ou oficiais superiores (Melo, 2013: 151).   Esse crescimento caótico e descontrolado também definiu a forma pela qual os mesteirais ocuparam os espaços nas cidades medievais portuguesas: distribuíram-se majoritariamente nas chamadas "cidades baixas". As chamadas "cidades altas" (ou "alcáçovas", nas cidades de tradição muçulmana) eram espaços amuralhados ocupados pelos poderes tradicionalmente constituídos - poder senhorial, régio e/ou eclesiástico; já as "baixas" foram dominadas por tendas, açougues, fangas, feiras e oficinas - espaços tipicamente burgueses.   Podemos visualizar explicitamente essa divisão espacial das cidades medievais portuguesas se tomarmos como exemplo as duas cidades que cresceram economicamente de forma mais acelerada durante o século XIII: Porto e Lisboa. A 
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Cidade Alta do Porto era dominada pela Sé, devido ao fato do senhorio da cidade ser eclesiástico até a primeira década do século XV, enquanto era na beira do Douro e do Oceano Atlântico que comerciantes e artesãos se distribuíam (Anexo 1). O mesmo fenômeno é observado em Lisboa, na qual a Alcáçova é espaço cativo dos reis enquanto as freguesias de Santa Maria Madalena, São Nicolau e São Julião eram as mais ativas economicamente, estendendo-se pela foz do Tejo e concentrando armazéns e tendas, tanto de propriedade régia quanto de particulares (Anexo 2).   Uma forma específica que os mesteirais, em seus diversos ofícios, tinham de ocupar o espaço urbano era através dos arruamentos. Essa organização começara como norma habitual dos diversos artífices, propiciando um senso de proteção contra eventuais violências e abusos, além de uma vigia mútua sobre os produtos fabricados, preços e métodos de atrair fregueses (Oliveira Marques, 1976: 138-139). No que diz respeito a Lisboa do século XIII, porém, Gerard Pradalié apresenta-nos que os artesãos não se sentiam constrangidos a seguir a rua de seu ofício. O autor aponta diversas atividades que não trabalhavam lado a lado com seus pares, como um cutileiro que possuía tenda na Ferraria ou um ferreiro na Sapataria (Pradalie, 1975: 66).   Devemos identificar como parte integrante da experiência urbana medieval a participação e a relação direta com a constituição de um poder local - as comunas ou, em Portugal, os concelhos. Podem ser definidos como órgãos deliberativos do terceiro estado português, políticos por excelência. Eram geralmente compostos pela assembleia dos vizinhos e por seus cargos funcionais: alvazis e almotacés (encarregados dos pesos e medidas). A assembleia dos vizinhos, também chamada de concilium, reunia semanalmente, no adro da Sé ou sob a sombra de uma árvore, os habitantes da cidade com o interesse de administrar o bem-comum, as terras comunais e promulgar leis a partir dos costumes locais (posturas). Apesar de dominada socialmente pelos mais abastados economicamente, era ainda um espaço de maior atuação democrática na política urbana (Coelho, 1986: 06-07).   Como observamos nos primeiros parágrafos do presente artigo, os mesteirais eram peça ativa do concelho de Lisboa, pelo menos até o fim do século XIII, com a presença de dois representantes de cada ofício na assembleia de vizinhos. Outro indício é um documento datado de 1285 no qual o concelho de Lisboa apresenta diversas medidas a D. Dinis, e para isso faz uma assembleia presidida pelo alcaide Lourenço Escola. Nessa assembleia, o tabelião Ioanne Mendes apresentou nominalmente oito cavaleiros, cinco mercadores, dezesseis peliteiros, dezesseis alfaiates e dez pescadores. E estavam presentes, ainda, "outros muitos caualeiros, escudeiros, crerigos, cidadãos, mercadores, alfayates, peliteyros, çapateiros, correiros, & ferreiros, que forom chamados, & juntados a esta cousa" (Brandão, 1650: 315v). 
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Podemos identificar, portanto, que os mesteirais eram parte ativa da política da cidade, e atuavam diretamente no concelho como forma de defender seus interesses.   Outro uso que os mesteirais encontraram para o concelho foi inseri-los na dinâmica urbana de forma mais central. Um desses exemplos disso foi o pedido que o concelho de Lisboa fez a D. Dinis no ano de 1294, com o intuito de dividir os custos da construção de uma muralha. Esta defenderia a Cidade Baixa, percorrendo a Rua Nova dos Mercadores, de invasores que vêm do mar. Se, por um lado, não temos dúvidas sobre o valor militar de uma fortificação, por outro, devemos estar atentos à simbologia que existe neste que é um dos maiores marcos diferenciais da cidade medieval. Nas palavras de Jacques Le Goff:   
Embora seja provável que motivos militares tenham estado na origem da construção das muralhas, nem por isso estas deixaram de construir - inspiradas nos modelos dos muros, antigos ou lendários, que definem um espaço sagrado da cidade - o elemento essencial para a tomada de consciência urbana na Idade Média. A muralha foi a base material da identidade urbana e estabeleceu uma dialética do interior e do exterior que dominou a atividade urbana, dialética que a cidade medieval ocidental não chegará a realizar plenamente, até a perfeita distinção entre o interior e o exterior (Le Goff, 1992: 15).   Isso significa que, no final do século XIII, os mesteirais utilizavam o aparato concelhio não só para defender seus interesses econômicos, como também para inserir-se na dinâmica urbana - ser considerado um setor social do "interior" de Lisboa, e não mais do exterior, com direito a todo o prestígio e a proteção que esse status lhe acarreta.   O cenário é outro no decorrer do século XIV. A assembleia de vizinhos gradativamente perde sua força política e dá lugar à Câmara dos Vereadores, da qual apenas alguns representantes privilegiados poderiam participar - o que se caracteriza como uma oligarquização, fruto das tensões sociais advindas da grande crise do referido século (Coelho, 1986: 21). Os mesteirais, que nunca foram a elite dominante política, são alijados do processo decisório concelhio, sendo apenas consultados vez ou outra para a regulamentação dos preços de seus ofícios.   De acordo com estudos recentes de Mário Sérgio da Silva Farelo dedicados à oligarquia camarária de Lisboa, no decorrer do século XIV grupos de mesteirais participam de algumas atividades concelhias, documentalmente referidas aos anos de 1304, 1333, 1336, 1352, 1355 e 1364, apesar de não se reverter em nenhum peso político significativo (Farelo, 2008: 67).  Só terão novamente representatividade 
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política no fim do referido século, a partir de sua participação ativa no processo de institucionalização do novo governo de D. João I, com a criação das chamadas "Casas dos Vinte e Quatro", sendo Lisboa pioneira (Melo, 2013: 158-161).   Posição média na hierarquia social, ordenação espacial das novas regiões com arruamentos e muralhas e atividade política nos concelhos podem ser consideradas formas de experiência e agência que os mesteirais sofriam e exerciam na esfera urbana. A cidade, com todas as suas vicissitudes e em processo acelerado de crescimento e complexificação, organizava e aproximava esses ofícios distintos e criava uma certa noção de identidade que ajuda a colocar ourives, ferreiros e sapateiros na mesma categoria de mestres.   
Trabalho e produção - a experiência econômica dos mesteirais    Uma forma de pensar a identidade de todos esses distintos ofícios é observar a forma organizativa interna das tendas e oficinas. Dos ourives aos sapateiros, os mesteirais possuíam em comum uma divisão de trabalho e uma hierarquia interna. A partir desse conjunto de relações sociais de produção, podemos traçar perfis de reconhecimento entre os diversos artífices.   Os mesteirais diferenciam-se, dentro do sistema economico-social medieval, de outras atividades econômicas por serem considerados o que o latim da época chama de artifex, derivado da palavra ars, referindo-se à um tipo de técnica. Inclusive compartilharam dessa terminologia, até o Renascimento, o que contemporaneamente denominamos artistas - arquitetos, pintores, escultores e, especialmente, os dedicados à ourivesaria (Castelnuovo, 1989: 241). Os artifices seriam, portanto, aqueles que realizam trabalhos manuais utilizando uma técnica conhecida por aquele ofício.   É importante que esclareçamos que o nível de técnica dos mesteirais medievais era, de certa forma, ainda rudimentar, o que levava a uma fragilidade da quantidade de produção. Como nos apresenta Robert Lopez, o artesão medieval tendia a ser prisioneiro de um ciclo fechado: ele produzia pouco porque tinha ferramentas inadequadas, e tinha ferramentas inadequadas porque não conseguia produzir rápido o suficiente para acumular capital e investir na sua mecanização (Lopez, 1976: 123). Sua produção era, majoritariamente, direcionada para o uso e comércio local, e não para a exportação - que, em Portugal, era dominada por produtos primários durante toda a Idade Média.  
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 No âmbito da organização do trabalho, devemos identificar a divisão social interna de cada tenda mesteiral. Uma tenda é definida como a menor célula produtiva, um espaço que é, ao mesmo tempo, oficina e loja. Durante o processo produtivo, a autoridade pertence ao mestre, que geria as tendas e os meios de produção - no caso, das ferramentas e utensílios utilizados para a transformação da matéria-prima.    Abaixo do mestre vinham aprendizes e obreiros (sergentes). Aqueles, geralmente filhos biológicos dos mesteirais faziam pequenos trabalhos cotidianos, como o atendimento da clientela e entregador de recados. Estes eram homens que recebiam salário e ajudavam o mestre no processo produtivo. Diferentemente de outras regiões da Europa onde a produção industrial era mais desenvolvida (como Flandres e Itália), em Portugal o número de companheiros era reduzido, variando entre dois e, em raras ocasiões, seis indivíduos.   Oliveira Marques oferece-nos um exemplo ilustrativo do cotidiano produtivo mesteiral:   
Espreitamos, por exemplo, uma oficina de ferreiro na Évora do último quartel do século XIV. Um mestre precisava de um dia de trabalho para lavrar um quintal de ferro em onze ou doze ferros de arado, ou oito enxadas, ou dezasseis dúzias de ferraduras de cavalo com os respectivos cravos. Dois homens - os sergentes - malhavam o ferro enquanto um quarto, o foleiro, certamente ainda aprendiz - 'tangia' ao fole. Um moço - chamado ganha-dinheiros - acarretava o ferro, a lenha e o carvão para a forja, a água para arrefecer o metal e por último empilhava as ferraduras ou os cravos. A oficina ocupava portanto cinco pessoas (Oliveira Marques, 1974: 140)    Convivendo com assalariados e aprendizes, é de suma importância destacar a participação ativa da esfera familiar na produção industrial (Melo, 2009: 269). Não era raro que a mulher e filhas participassem ativamente de partes do processo de produção junto ao pai da família. Em uma tenda de dois andares, na qual a oficina ficava no segundo, o mestre poderia trabalhar com suas máquinas junto aos obreiros e aprendizes, enquanto sua mulher e filhas recebiam a clientela no térreo. O elemento feminino, portanto, participa ativamente do conjunto produtivo mesteiral.   A produção mesteiral medieval passou por um processo de complexificação, principalmente na passagem do século XII para o século XIII. Se tomarmos o foral de Lisboa, poderemos observar que os únicos ofícios explicitamente referidos são os de ferreiro, sapateiro e peliteiro (Coelho, 1986: Anexo 1). Estes, portanto, eram os 
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mais valorizados e provavelmente os que possuíam maior número nas cidades em questão, principalmente em período de Reconquista.   O cenário transforma-se no decorrer do século XIII. Na documentação da centúria as especificações multiplicam-se, surgindo subdivisões como, por exemplo, a do ferreiro, que deu lugar ao alfageme, ao armeiro, ao cutileiro. Já os curtidores e piliteiros, por sua vez, multiplicaram-se em correeiros, seleiros, albardeiros. Os carpinteiros acompanharam-se dos calafates e tanoeiros (Coelho, 1996: 281). Enfim, identificamos aí o próprio crescimento econômico que compõe aquilo a que nos referimos anteriormente como a "revolução burguesa no mundo feudal".   Arnaldo de Sousa Melo apresenta-nos um aspecto importante sobre a propriedade das tendas. Enquanto alguns mestres eram proprietários das tendas e tinham autonomia produtiva, outros estavam inseridos em redes mais vastas de produção, vinculados a redes de crédito e investimentos de mercadores e empresários de grosso trato (Melo, 2009: 252-254). Essa complexa relação com os meios de produção e com todas as relações socioeconômicas condicionava diretamente as hierarquias internas de trabalho e para quem o mestre poderia produzir e comercializar seu produto final.   O autor oferece os exemplos específicos dos moleiros e dos curtidores, durante os séculos XIV e XV, na cidade do Porto. Ambos estavam inseridos em duas "fileiras industriais" de grande importância na época: aqueles faziam parte da "fileira dos cereais" e estes da dos carniceiros-curtição-indústria de couro (Melo, 2009: 257). Enquanto os moleiros possuíam, em sua maioria, sua "oficina" autônoma mas eram pagos pelo serviço (o que restringia seus clientes), os curtidores apenas recebiam salário, sem qualquer posse do meio de produção.   Lisboa possui ainda uma especificidade que determina, em larga escala, a experiência econômica e produtiva dos mesteirais no âmbito da propriedade. De acordo com levantamento de Carlos Guardado da Silva, depois da segunda metade do século XIII, principalmente a partir dos anos finais do reinado de D. Afonso III e atravessando todo o governo de D. Dinis, o poder régio empreendeu uma política intensiva de compra de tendas na cidade (Silva, 2008: 272-282. Anexo 3).   Tal prática não teve respaldo entre os mesteirais da cidade, que viam as propriedades produtivas sendo gradativamente monopolizadas pelo poder régio, que inclusive estendia-se sobre as zonas comuns da cidade. Na referida assembleia de 1285, com intensa participação mesteiral de diversos ofícios, uma das principais reivindicações dos vizinhos de Lisboa era que D. Dinis desse um basta à ocupação 
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dos rossios. O monarca, na ocasião, comprometeu-se em não continuar com tal prática econômica.  A dimensão desse projeto régio de dinamização de seus rendimentos nos é importante para levantar uma questão de fundo: os mesteirais não eram proprietários 
plenos dos meios de produção a partir do século XIII, em Lisboa. Pelo contrário, eram arrendados pelos monarcas e deviam a eles tributos retirados de seu trabalho. Isso onerava seu trabalho e causava tensões políticas, e estes usavam, até os anos finais do mesmo século, o concelho e, posteriormente, a "Casa dos Vinte e Quatro", como principais braços políticos para defender seus interesses.    
Confrarias medievais portuguesas e a solidariedade mesteiral   A partir do século XII, surgem, em diversas regiões de Portugal, as confrarias 
religiosas. Era a principal forma de solidariedade entre os mestres de um mesmo ofício até o século XV, quando surgem as primeiras corporações de ofício no reino. Essas confrarias, como observa Oliveira Marques (1974: 140), ofereciam vantagens práticas, como proteção em caso de doença e muitas vezes um hospital privativo.   A principal finalidade das confrarias era o amor ao próximo, um sentimento caritativo influenciado pelo caráter religioso da cultura medieval e incentivado por ordens mendicantes e, num âmbito mais institucionalizado, a própria reforma gregoriana. Essa solidariedade não era apenas aos vivos, mas também aos mortos, que se traduzia pelas missas de sufrágio por alma dos confrades ou em missas de óbito geral (Tavares, 1989: 102).   Em seu estudo sobre as confrarias medievais, Maria Helena da Cruz Coelho (Coelho, 1992: 155) observa que, apesar das primeiras experiências cofradias remontarem ao século XII, é no século XIII que seu número se multiplica exponencialmente. Continuará crescendo no século XIV - período de crise, guerra, fome - e diminui no século XV (Anexo 4). Tal quadro é similar ao que ocorre em todo o cenário do Ocidente Medieval. Durante todo esse recorte temporal, porém, a entrada na confraria era facultativa - diferentemente das corporações com origem no século XVI, que obrigavam todos os mestres a participar, obedecer aos estatutos e contribuir financeiramente para a instituição.  Existiam diversos tipos de confrarias: de âmbito rural ou urbano; de clérigos ou de leigos; de adoração a um santo específico, a Maria ou ao Espírito Santo; de vizinhos de uma localidade; ou, mais próximas ao objeto do presente artigo, de 
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categorias socio-profissionais. Apesar de existirem outras formas de solidariedade durante a Idade Média como, por exemplo, a família, as confrarias surgiam como um necessário alento à vida de homens e mulheres que a elas se integravam. Como explicita Maria Helena da Cruz Coelho:   
O homem medieval, homem de rua, de espaços abertos e vida ao ar livre, de relações várias com outros homens, vai delinear a confraria como um reforço das cadeias relacionais de família, trabalho, devoção, ajuda e sufrágio. A instituição confraternal concebe-se com uma orgânica e ritualização que convidam à vida em comum. Vida em comum no interior da confraria, vida em comum no mundo externo e, finalmente, vida em comum no passamento e irmandade de vivos e mortos. (Coelho, 1992: 162)    A medida de exemplo, podemos indicar que no Porto, proeminente cidade mesteiral e comercial da região Norte de Portugal, existiam, durante a Idade Média, confrarias de ferreiros, sapateiros e carpinteiros. Todavia, nenhuma cidade portuguesa tem um maior número de confrarias compostas por mesteirais do que Lisboa: existiam confrarias de mercadores, bombardeiros, peleteiros, ourives, tanoeiros, pedreiros e carpinteiros, barbeiros e caldeireiros, hortelãos, carpinteiros do mar, pescadores do alto, chincheiros, sapateiros de correia, alfaiates, entre diversas outras (Tavares, 1989: 110-111; Anexo 5).   No que tange à organização interna, os membros da confraria reuniam-se periodicamente, seja mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente, no cabido: uma reunião plenária de todos os membros, com presença obrigatória sob pena de multa (Tavares, 1989: 123). Nessas reuniões, elegiam-se oficiais da confraria: juízes (chamados de alcaldes), mordomos (que controlavam o patrimônio), pregoeiros, chamadores, andadores, campeiros, porteiros, etc (Coelho, 1992: 163). Agregando-se, dessa forma, garantia a vida conjunta dos membros daquele ofício, dando a eles uma experiência de solidariedade.   Para que a convivência entre os confrades fosse harmoniosa, as confrarias possuíam uma série de regras, que por vezes refletiam em estatutos. Dessa forma, elas eram instrumentos de assegurar a paz social, principalmente em períodos tão conturbados como a Reconquista do século XIII e a crise do século XIV, que fomentavam tensões e conflitos (Coelho, 1992: 165).   Entre as regras, incluía-se a proibição e punição de brigas e agressões verbais entre membros da confraria. As contendas entre confrades deveriam ser resolvidas 
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internamente, e tinham como multas pagamentos em moedas, açoites e juramentos. "Em suma, nunca os confrades, como irmãos que eram, deviam fazer mal entre si, jurar falso contra confrade, atravessar-se-lhe na carreira, ou fazê-lo perder casa ou herdade" (Coelho, 1992: 165).   Entre as rígidas regras das confrarias medievais portuguesas, encontra-se a necessidade da criação de um fundo econômico. O interesse era garantir a autossuficiência nos recursos para que pudessem efetivar, de fato, as caridades e assistências aos membros necessitados. Existiam diversas formas de recolhimento dos provimentos: doações, taxa sobre a produção, pagamento na admissão, herança testamentária, entre outras. Por vezes, esses bens recolhidos eram revertidos em propriedades urbanas e rurais (Tavares, 1989: 122), o que dinamizava suas fontes de rendimento.   Essa experiência cofradia, portanto, oferecia aos mesteirais que dela participavam o contato e o senso de comunidade necessário para constituir uma identidade entre iguais. Contudo, não podemos deixar de identificar que essa igualdade nunca era total: assim como toda a cultura e o imaginário medieval, a hierarquia social também estava presente nas confrarias. Em algumas de forma mais intensa, em outras de forma menos evidente, é certo que a todos os confrades era requerida a obediência às autoridades eleitas no cabido, e que eram escolhidas devido ao prestígio que possuíam dentro da organização (Coelho, 1992: 179). Mesmo assim, isso não nega a prática de solidariedade entre os membros e em relação ao conjunto da sociedade que tal instituição reproduzia e incentivava.   
Considerações finais    Apontamos, no decorrer do presente artigo, alguns eixos gerais que podem traduzir, parcialmente, uma experiência mesteiral. É a partir desse conjunto de experiências sociais, apresentadas aqui, que uma numerosa quantidade de atividades podem reunir-se sob a mesma consigna - ou seja, esse conjunto de experiências faz acomodar uma consciência social comum.   O mesteiral, a partir do século XI, ocupa o espaço urbano.  Junto a outros setores da sociedade como oficiais, jornaleiros e monges mendicantes, compartilham de um modo de viver essencialmente distinto daquele das regiões rurais. Mesmo que Portugal, inserido no contexto do Ocidente Medieval, possuísse uma população agrária substancialmente maior do que a das cidades, estas ofereciam um conjunto 
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de relações sociais, culturais, políticas e econômicas que levava a uma identidade específica de seus vizinhos.   A forma de produção dos mesteirais, em suas oficinas, também é um aspecto que pode caracterizá-los como um grupo à parte da sociedade. Sapateiros, ferreiros, ourives e curtidores compartilhavam de uma organização de trabalho bastante semelhante, com uma hierarquia interna e externa que os identificavam enquanto iguais, mesmo que com status diferentes. Inseridos ou não em uma rede maior de clientelismo, proprietários ou não de suas oficinas, tendas e ferramentas, todos eles continuavam a serem referidos como mestres.   Ainda fazendo parte de uma experiência, mas talvez já uma forma de consciência social específica do período medieval, as confrarias ofereciam um espaço de encontro e solidariedade entre os mestres de um determinado setor. Não sendo especificidade dos mesteirais, ainda assim foram eles que prioritariamente viam nas confrarias uma forma de se organizar para enfrentar as contingências cotidianas da vida e da morte. Voluntariamente, diversos mesteirais reuniram-se em confrarias em todas as grandes cidades de Norte a Sul de Portugal.   Não foi nosso objetivo, no presente artigo, exaurir o tema. Existem diversas outras formas de identificar a forma na qual mesteirais de ofícios de naturezas tão diversas, com prestígio social tão diferentes, ainda assim se agregam sob uma mesma nomenclatura e exercem, em conjunto, agência e práxis social e política. Exemplos não faltam: desde os "dois homens bons de cada mester" e a "Casa dos Vinte e Quatro" aqui referidos, até a própria Revolta dos Mesteirais de 1383, elemento chave para compreender a dinâmica social da sucessão dinástica de Avis. Como homens e mulheres tão diferentes juntaram-se comumente em revoltas espalhadas por todo Portugal para apoiar D. João Mestre de Avis? Esboçamos, aqui, uma resposta possível: devido às suas experiências sociais comuns. 
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Anexos   
Anexo 1  Mapa da cidade do Porto nos séculos XIV e XV: Zona Alta e Zona Baixa  

  Retirado de: Melo et Ribeiro, 2012: 160 
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Anexo 2 
 
 Destaque do mapa da Cidade de Lisboa no século XIV: Cidade Alta (Alcáçova) e Cidade Baixa  

  Adaptado de: Silva, 2008. Anexo. 
 
 

Anexo 3   Gráfico comparativo da quantidade de tendas adquiridas pelo poder régio (por período)  
 
 
 
 
 
 
 
   Retirado de: Silva, 2008: 274 
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Anexo 4   Gráfico comparativo da quantidade de confrarias no reino português (por século)  
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Anexo 5   Mapa de Confrarias Urbanas: Séculos XII-XV  

  Retirado de: Coelho, 1992: 153   
Recebido: 23 de maio de 2014 
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