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PREÂMBULO

Quando falamos de ciência, assim só, pensamos logo nas “ciências duras” ou “exactas”. Lamento
estas compartimentações do saber especializado que herdámos e que se perpectuam. Em relação àquelas
ciências, o meu único sentimento é de ignorância e de curiosidade. Mas uma curiosidade intimidada, ou
dupla ignorância: é que até ignoro o que ignoro e logo antevejo o esforço imenso de, agora, sair dessa
ignorância. Não porque deseje abarcar o todo, ou reduzir tudo à unidade: isso não faz obviamente
sentido.
Dito isto, e pensando em muitos campos de conhecimento que não tenho, que não domino, como
autênticas “florestas” onde precisaria de guia, de um guia permanente, e de um tempo de que já não
disponho (estando assim amputado na minha experiência de forma radical), gostaria apenas de exarar
o óbvio: qualquer campo de conhecimento é uma invenção do homem. Como tal, um produto histórico
e contingente. Há portanto que evitar a pública e ingénua incensão da “ciência” como religião.
Porque vivemos milénios debaixo das religiões (que não eram opções, é nesse sentido que falo)
e depois conseguimos construir a racionalidade científica, e porque as religiões nos oprimiram e em
nome delas se liquidaram e liquidam milhões de seres humanos, e porque as ciências nos aumentam
conforto e desenvolvem conhecimentos fascinantes e tecnologias muito úteis (na verdade, criando novos
mundos, acrescentando realidade), há uma certa tendência popular e também tecnocrática a divinizar a
ciência, o que é uma perversão. A ciência é maravilhosa sem precisar de ser religião.
Assim sendo, e assumindo a pequenez do meu ponto de vista (a de um arqueólogo que mesmo
de arqueologia pouco sabe… mas o que seria saber muito? o saber das enciclopédias não interessa como
fim em si) sobre o mundo, coloco-me do ponto de vista de quem conhece, de quem fabrica o conhecimento. E esse é o ser humano. A minha área prioritária é assim entender o processo de conhecimento
por parte do ser humano, a verdade a que este aspira, e não a Verdade em si, a que aspiram as religiões.
A racionalidade, ligada à ideia de objectividade (distância entre um sujeito observador e um
objecto observado, a partir de um conjunto de regras mutáveis mas em cada momento sancionadas por
uma comunidade científica) é assim uma criação humana, e como tal põe-se-me (a mim, falo só de mim,
mas julgo que muitos leitores dos TAE se identificarão com isto) como prioridade perceber o que
permitiu a eclosão da ideia de ser humano (o “homem”), a ideia de natureza, a ideia de universo, a ideia
de mundo observável, de experiência, etc. Ou seja, preciso de perceber que fenómeno é este, tão
contingente, da própria crença em que assenta a objectividade.
A ideia de objectividade é um produto histórico, como qualquer outro conceito ou paradigma, ou
ontologia. Não é uma realidade intemporal, não se pode ver como “o olhar de Deus”. Deus é a nossa
ilusão fundamental, de que temos de nos descartar porque é um écrã que tapa o mundo, e a “paixão do
real” do mundo é própria do nosso tempo. Por isso a Igreja sempre reagiu à ciência, à racionalidade (de
formas mais ou menos ostensivas ou sofisticadas, sempre procurando degluti-la teologicamente), porque
qualquer religião se sabe ameaçada pela ciência. A ciência, pelo menos tendencialmente, baseia-se na
fé no conhecimento humano, totalmente afastado de Deus, totalmente apartado da ideia de uma explicação última e transcendente.
E nesse sentido a ciência é uma imensa libertação. Não deixemos porém que ela se converta
numa nova religião, em algo cujo horizonte é, ou pretende ser/apresentar-se como transcendente, como
aliás se quer apresentar o próprio capitalismo, no seu desejo ávido de preencher todo o real pensável
e sentível, como se não houvesse uma alternativa, um fora-dele.
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Para que nos libertemos (e este nós é a maioria dos seres humanos que não fruem, substancialmente, de qualquer “progresso” em que dantes acreditávamos, situação desumana até à luz da nossa
tradição cristã), assumamos que qualquer conhecimento é para a partilha e para a emancipação de todos
os seres humanos, e que a necessária especialização é apenas um preço que temos de pagar. Assim,
qualquer campo de experiência/conhecimento pode ser bom para se viver dignamente.
Não aceitemos o poder político das ciências “exactas”, mas apenas o seu maravilhoso potencial
de enriquecimento da experiência e de contributo para a felicidade e bem-estar dos seres humanos. É
que esse poder económico e tecnológico, alheio às motivações últimas de todos os grandes cientistas
(que, como artistas ou filófosos, têm o amor, o desejo, a pulsão constante da criação, da descoberta, da
partilha, do debate, da liberdade), está muitas vezes ligado a uma certa soberba e a um menosprezo dos
outros saberes. E, nesse sentido, a “ciência” pode ser uma nova forma de opressão, uma nova religião,
um novo ópio, para usar uma expressão famosa.
Assim, a um nível interno, qualquer ciência, como qualquer actividade humana, é uma actividade
política e social, feita e reproduzida num contexto determinado, financiada e autorizada (sancionada
positivamente) por um conjunto de forças e por um conjunto de postulados/crenças. A ciência é um
campo de forças como outro qualquer, com grandes disputas internas e por vezes muito opaco para os
que estão de fora, para os não iniciados, iria dizer, para os excluídos. E, dado o sistema da especialização, excluídos somos todos, de algum modo, incluindo obviamente os próprios cientistas de cada
ramo. Ninguém tem a voz de Deus.
A ciência constrói-se em comunidade, hoje globalizada, e segundo regras que em geral nem os
próprios cientistas controlam, obviamente. Há possivelmente grande circulação de ideias/resultados em
certas ciências, mas há também invisibilidade de outros saberes e até menorização de outras ciências,
no campo de forças políticas que o capitalismo controla, ou tenta controlar. Há grandes interesses por
detrás disto tudo, e só um ingénuo acreditaria numa ciência neutra, feita por uma equipa/pessoa abstracta, situada num espaço de comunicação com os seus pares, e ainda por cima suficientemente bondosa
para querer comunicar tudo aos outros.
Qualquer informação implica desinformação; qualquer saber, segredo, a sua outra face. Qualquer
proliferação de saber cria novos espaços de ignorância. Há uma economia política dos saberes, da sua
fabricação, da sua partilha. Há uma luta para chegar mais depressa, para ganhar mais estatuto, para obter
mais crédito, e esse crédito não é só o financiamento, é o capital social e cultural. E os cientistas mais
inteligentes sabem que o seu fascínio está em saberem sair de vez em quando do campo especializado
da ciência e, como cidadãos comuns, dirigirem-se ao público. A ciência, como a política, não precisa
apenas de poder, mas também de glória, eco da antiga religião. Do carisma, ligado hoje à comunicação,
aos media, que conformam o espaço público quase totalmente. Do poder difuso no sentido de Foucault,
que se insinua como ideologia, quer dizer, como natural, evidente, como não tendo contraditório pensável.
No fundo, muito basicamente, qualquer cientista, como qualquer pessoa, quer seduzir o outro, o
outro empírico (projecção de si próprio), e esse elemento transcendental, essa ficção extrema que é o
Outro (para usar a terminologia de Lacan), um Outro laicizado, sim, mas ainda com laivos do antigo
Deus, o pai de que o ser humano infantil carecia.
Sermos adultos, hoje, significa lutarmos por uma outra repartição/organização dos saberes/poderes, sem a ilusão de alguma vez sermos “Madres Teresas de Calcutá”, pois sabemos que a generosidade
absoluta é o egoísmo absoluto. O narcisismo não só é legítimo, mas absolutamente constitutivo de cada
um de nós, cientista ou não.
Dito isto, e tendo em conta a conjuntura em que vivemos, só faço votos para que este não seja
o último preâmbulo dos TAE e para que a revista sobreviva, bem como a SPAE. Apelo a todos os sócios
para a sua responsabilidade. Sigam a nossa actividade no blogue e contribuam, trazendo nova vida à
associação.
Vítor Oliveira Jorge
Porto, Outubro de 2011

PRÉDATION ET VIOLENCE FONDATRICE.
PASCAL QUIGNARD RÉÉCRIT LA THÉORIE
MIMÉTIQUE-VICTIMAIRE DE RENÉ GIRARD

por

Cristina Álvares*

Resumo: Pascal Quignard convoca os grandes discursos teórico-críticos contemporâneos de cujos conceitos
e postulados se apropria para os repensar no âmbito da reflexão sobre o fenómeno humano, elaborada nas
suas ‘ficções críticas’. Salientam-se os discursos de Lévi-Strauss e de Lacan, aos quais é preciso acrescentar
a teoria antropológica de René Girard a que Quignard recorre quando trata questões como a violência
fundadora, a hominização, o fundo sacrificial dos ritos sociais, a continuidade do cultural e do biológico, a
fascinação do arcaico. O texto quignardiano apresenta-se como um campo de tensões entre duas correntes
do estruturalismo que divergem sobre a questão epistemológica crucial da (des)continuidade entre natureza
e cultura.
Palavras-chave: Violência; natureza; cultura.

Abstract: Pascal Quignard appropriates the major contemporary theoretical and critical discourses, like Lévi-Strauss’ and Lacan’s, in order to redefine their concepts and hypothesis within the framework of his ‘critical
fictions’ on the human phenomenon. But we need to add René Girard’s anthropological theory from which
Quignard also draws some theoretical fragments when he writes about foundational violence, hominization,
the sacrificial basis of social rituals, the continuity between culture and biology, the presence of archaic
features in contemporary societies. Quignard’s work is a field of tensions between two lines of structuralism
who disagree about a key epistemological issue: the (dis)continuity between nature and culture.
Key-words: Violence; nature; culture.

La vie est une transformation continuelle qui se presse
dans une hâte que rien n’interrompt.
Pascal Quignard

*

Universidade do Minho.
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Une réinterprétation des structuralismes
Pascal Quignard pratique une forme d’écriture qui combine le discours narratif et le
discours théorico-critique, qui fait que son oeuvre ‘touche à des points cruciaux de la
pensée contemporaine’ (Rabaté, 2008). Cette dimension théorique et épistémique de l’écriture
quignardienne a récemment été étudiée par Chantal Lapeyre-Desmaison et Jean-Louis Pautrot
qui ont mis en relief la présence, entre autres discours, de ceux de Lacan et de Lévi-Strauss. En effet, les théories psychanalytique et anthropologique sont les plus mobilisées
(Pautrot, 2007), sans doute parce qu’il s’agit des deux sciences humaines qui ont atteint,
dans le cadre du structuralisme, le plus haut niveau de développement, de sophistication
et de prestige international. Le texte quignardien apparaît ainsi comme un champ où des
postulats et des concepts du structuralisme sont réécrits, repensés et redéfinis de façon
explicite ou implicite. Il faudrait dire plutôt des structuralismes, étant donné que le
structuralisme n’est pas un bloc théorique homogène. Lacan et Lévi-Strauss, pour ne
mentionner qu’eux, divergent sur des questions essentielles (ce qu’est le symbolique, le
rapport nature-culture, la place du sexuel dans l’inconscient, celle du sujet dans la structure,
l’importance accordée à l’écriture, la référence kantienne) qui constituent la problématique
du structuralisme. Par exemple, lorsque Quignard dit à J-L Pautrot que la recherche d’un
ancrage naturel de la culture et de la littérature est ce qui le rapproche de Lévi-Strauss et
de la mouvance structuraliste en général, il est certain que ce n’est pas là ce que cherche
Lacan. Chez Lacan, la castration est cette ‘fêlure peu naturelle’ qui marque l’humain et le
coupe radicalement de la nature. Or, Quignard revient à une perception naturaliste de
l’inconscient comme formation animale, instinctuelle, archaïque, à laquelle Lacan a toujours
opposé la thèse de l’inconscient structuré comme un langage. Il a répété à satiété que
l’inconscient est dans le signifiant, pas dans l’instinct.
Au cours des dernières décennies, la problématique du structuralisme a connu des
relances et des développements dans le cadre de théories comme celles de René Thom, de
Jean Petitot et de René Girard. Si le premier structuralisme rejetait le problème de l’origine
et ne pensait le phénomène humain, notamment tout ce qui a trait au langage, qu’en termes
de structure – Lacan disait: au début ce n’est pas l’origine, c’est la place (2005: 12) –, la
seconde vague introduit la question de l’origine de la structure et postule son fondement
naturel. Ce structuralisme de seconde génération est clairement naturaliste et critique du
structuralisme logico-combinatoire. Il inverse le postulat de la priorité ontologique du
discret sur le continu (le langage est toujours déjà là) et assume que c’est le continu (flux,
forces) qui précède et que la structure émerge de sa discrétisation. On voit que cette
inversion est nécessaire à la pensée de la (morpho)genèse de la structure à partir d’un
substrat physique. De là découle la perception de la culture comme extension de la nature.
Les spéculations quignardiennes sur l’origine de l’ordre humain, sur l’hominisation,
héritent de ces débats. Prenons par exemple L’étreinte fabuleuse où Quignard avoue sa
perplexité en lisant chez Lévi-Strauss que ‘la ressemblance n’existe pas en soi: elle n’est
qu’un cas particulier de la différence’ (1999: 186). Et il commente: ‘C’est du Jacques
Lacan en plus sévère’ (idem: 187). La suite du texte argumente en faveur de la primauté
de l’identité et de la ressemblance et explique pourquoi l’homme est hanté par la
dissemblance.
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Girard et la violence sacrificielle
Il n’est donc pas étonnant que Quignard se réapproprie et réinterprète des théories
du second structuralisme qui s’intéresse à la genèse en tant que processus dynamique. C’est
le cas de l’anthropologie du religieux de Girard, qui postule que la différence résulte d’une
dynamique de différentiation et que celle-ci ne peut avoir lieu que sur un fond
d’indifférenciation (Girard, 1978: 145). C’est la genèse de la structure, en l’occurrence de
l’ordre social, qui est ainsi posée. L’anthropologie du religieux girardien est une réflexion
sur la stabilité structurelle des sociétés humaines et leur vulnérabilité à la violence interne
que Girard appelle violence réciproque ou mimétique. Celle-ci est la forme concrète,
phénoménologique, réelle, de ce que la logique appelle le continu. Sa thèse majeure concerne
la fonction du rite sacrificiel dans la régulation et la stabilisation de la violence dans les
sociétés préchrétiennes. Le sacrifice élimine rivalités, querelles, dissensions et restaure
l’unité sociale (Girard, 1990: 18-9). Comment? Par le mécanisme victimaire ou du bouc
émissaire. Canaliser la violence sur une victime permet de l’extérioriser et de l’expulser.
La violence réciproque (tous contre tous) devient alors une violence unilatérale et unanime
(tous contre un). L’unanimité de la violence contre la victime et autour d’elle est le trait
essentiel du mécanisme victimaire: c’est l’unanimité moins un (idem: 238, 366) qui résulte
de la transformation de ‘tous contre tous’ en ‘tous contre un’, la victime à éliminer: -1. La
victime émissaire est ce moins-un sur lequel une communauté décomposée se remet en
forme. Puissant dispositif de restauration de l’ordre et de cohésion sociale, la violence
sacrificielle a une valeur fondatrice:
Si la victime émissaire peut seule interrompre le processus de déstructuration, elle est à
l’origine de toute structuration (…) la violence contre la victime émissaire pourrait bien être
radicalement fondatrice en ce sens qu’en mettant fin au cercle vicieux de la violence, elle
amorce du même coup un autre cercle vicieux, celui du rite sacrificiel, qui pourrait bien être
celui de la culture tout entière. (1990: 141)

Bien qu’il ne soit jamais explicitement cité, le discours girardien se fait reconnaître
chez Quignard par le motif du sacrifice et de la violence fondatrice. Dans Le sexe et
l’effroi, par exemple, Quignard écrit sur le rite dionysiaque1 et la tragédie Les bacchantes,
d’Euridipe, dont Girard a analysé le rapport dans La violence et le sacré. Les commentaires
de Quignard reprennent l’esprit et la lettre de la thèse de Girard sur le rôle de la violence
sacrificielle dans l’apaisement de la violence spontanée des phénomènes de foule et dans
la re-fondation rituelle du groupe social qui en résulte.
Une cité ne se fonde que sur la mise à mort violente d’une victime qui devient l’émissaire
arbitraire de sa violence. (…) La société civile n’est qu’un voile léger au-dessus de la férocité
et de l’omophagie. Les coutumes et les arts civilisés ne sont que des griffes rognées qui
repoussent sans cesse (…) Telle est l’extase sanglante qui fonde les sociétés humaines (1994:
326).

1
Il y revient à plusieurs reprises, notamment dans le tout récent Boutès où il est question du
démembrement d’Orphée par les bacchantes.
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C’est ainsi que la lingua est une Roche Tarpéienne et le flux des mots d’une foule poussant
un homme qui tombe dans le vide vertical qui le sépare de la mer. (1996: 35).
Les sociétés s’associent en poussant un homme d’un promontoire, hurlant un grand cri
unanime qui apaise et qu’ensuite elles découpent sous forme de langage articulé (2008: 49).

La prédation
Le sacrifice est un motif récurrent chez Quignard qui surgit fréquemment associé à
un thème qui traverse son œuvre comme un axe et qui me semble avoir valeur de modèle
et/ou d’axiome: la prédation, la chasse2. La constante narrative n’est ni une séquence de
fonctions (Propp), ni le carré sémiotique (Greimas), ni la formule canonique du mythe
(Lévi-Strauss). L’invariant narratif, le modèle d’où émerge toute forme narrative, est la
prédation: tout récit est réductible à une séquence minimale de trois actions, exprimées par
trois verbes: veni, vidi, vici (Jules César) qui disent la prédation muette des fauves: poste,
guet, bond (2002: 153)3. La prédation est un récit minimal, un proto-récit qui (or)donne une
représentation du noyau archaïque, au sens étymologique d’arché: l’origine en tant que
substance et force (et non pas idée au sens plato-junguien d’archétype) d’où tout dérive.
La prédation raconte la dynamique de l’hominisation à partir de et en continuité avec un
fond animal et naturel. Elle est la scène primitive de l’espèce. C’est un thème à valeur
cruciale, le centre où se croisent et se déploient d’autres thèmes: la violence originaire, la
continuité humain-animal, l’abîme vertigineux du réel (la gueule grande ouverte du fauve,
le vol piqué du rapace).
Quel est le rapport du sacrifice à la prédation? Dans Le salon du Wurtemberg, le
narrateur considère que les rites sociaux, comme se réunir pour entendre chanter Mlle.
Aubier, sont des succédanés (Ersatz) des gestes de chasseurs qui persistent en nous, ‘la
meute qui se mobilise pour regarder la proie (…), les chasseurs la dépeçant et la mangeant.’
(1986: 32).
Les gestes omophagiques des chasseurs sont à l’origine des rites sociaux. Le sacrifice
dérive de la chasse. Dans Des choses cachées et autres ouvrages, Girard aborde
sommairement le rapport du sacrifice à la chasse, mais il pose celle-ci comme dérivant de
celui-là, si bien que le gibier succède à la victime (2004: 193). Or, Quignard inverse ce
rapport et pose le sacrifice comme effet de la chasse: ‘découper la chair d’un carnivore et
la distribuer s’appelle sacrifier’ (1995: 40). Le meurtre fondateur, que le rite du sacrifice
commémore, n’est ni celui du père, comme chez Freud, ni celui, spontané, d’une victime
quelconque, comme chez Girard. Ce sont là des ‘mythes d’homme’, le freudien trop familial
(père), le girardien trop religieux (victime, bouc émissaire). Le meurtre est la capture de
la proie. Quignard le dit dans le XXe petit traité, Lingua (1990: 477-82): le mécanisme
2
Ce thème traverse romans, récits et traités, se présentant sous différentes formes et dimensions du
sujet-de-réflexion jusqu’à l’indice – les griffes, dans la citation ci-dessus (l’omophagie consistait à dépécer
la victime avec les ongles et les dents, tout comme les carnivores le font aux proies) – en passant par la
séquence narrative, métaphore, mise en abîme. Quignard y revient sans cesse.
3
La chasse est le référent du récit. Le narrateur est le meurtrier: raconter c’est avoir vaincu, survivre et
être de retour. C’est revenir de la chasse avec le gibier mort en tiers, en preuve, l’histoire à narrer en plus
(Abîmes, p.141). Toute histoire suppose un survivant. C’est pourquoi le temps du récit est toujours le passé.
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victimaire à l’œuvre dans le sacrifice s’est engendré sur fond de rivalité mimétique, tout
comme chez Girard. Mais ce mimétisme, au lieu d’identifier des hommes, identifie prédateurs
et proies: ‘une proie convoite une proie et la dispute à d’autres’ (1995: 39). Dans Rhétorique
spéculative, l’auteur fait appel à la thèse de Moscovici sur l’hominisation comme
cynégétisation pour soutenir sa fiction. Il radicalise la violence mimétique de tous contre
tous, en la poussant un peu plus loin dans le passé, au temps où les hominidés, tout en
imitant les prédateurs, sont devenus carnivores et prédateurs eux-mêmes. Voici la fiction
anthropocynégénétique quignardienne.
Par rapport à Girard, qui avait déjà reculé dans la portée humaine et humaniste du
meurtre fondateur tel que le pose le mythe freudien du parricide primordial (la victime
originelle n’est pas le père, c’est n’importe qui, c’est indifférent4), Quignard recule encore
pour préciser la nature animale de la violence mimétique d’où va se dégager la violence
sacrificielle: la victime originelle n’est pas un homme quelconque, c’est une proie, un
prédateur devenu proie pour une proie devenue prédateur, un animal, un semblable.

Relecture de la métaphore paternelle
Dans Lingua, Quignard précise que les proies étaient les pères nourriciers des
chasseurs. L’introduction du thème de la paternité convoque le discours lacanien pour
redéfinir la notion de métaphore paternelle dans un sens bionaturel qui rabat le père sur la
proie. Si la paternité est une métaphore, ce n’est pas parce qu’elle relève du verbe et de
la sphère de la signification (c’est une conjecture, son être est purement intelligible). Au
contraire, étant la proie-aliment, le père relève de l’immanence vitale: il ne donne pas le
nom, il donne la vie; il n’est pas le signifiant qui inscrit la vie dans un plan transbiologique,
il est la substance qui satisfait un besoin; bref, le père archaïque n’est pas le totem, au
contraire, c’est un animal que l’on tue et que l’on mange.
Avec cette métaphore, Quignard porte un coup fatal à la conception logique de la
paternité et du symbolique. Les révisions lévi-straussienne et lacanienne de Totem et tabou
tâchaient de défaire l’impasse à laquelle aboutissait le parricide mythique: comment la
signification paternelle peut-elle exister avant l’événement censé la produire en tant qu’axe
du symbolique, de la loi et de la culture? La solution de Lacan est de dire que le père est
toujours déjà mort, autrement dit le symbolique ne saurait résulter d’aucun acte, car il n’est
pas effet, il est cause: il est le langage, le logos, la loi, le lien. La solution de Lévi-Strauss
consiste à dire que les espèces naturelles ne sont pas choisies (comme totems) parce que
bonnes à manger mais parce que bonnes à penser (1962: 128). On ne saurait mieux dire
l’emprise du logique sur le vivant et le sensible. Les rapports structuraux éliminent meurtre
et manducation, nettoient sang et chair. La critique de Girard au structuralisme logico-combinatoire cible cette conception pure et pacifique de la structure qui prévaut sur le réel
événementiel et méconnaît la violence des affects et des actions humaines.

4
Mais dans le rite, la victime est sélectionnée en fonction de certains critères qui la marquent comme
se détachant du groupe, hors rang, souillé(e): le roi (monarchie sacrée), mais aussi toute sorte d’exclus
(orphelins, handicapés, étrangers).
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Quignard est du côté de Girard sauf qu’il va un peu plus loin sur la voie qui perçoit
l’homme comme un être vivant et féroce. En posant la chasse avant le sacrifice et la proie
avant la victime, Quignard sépare ce qui est, chez Girard, inextricablement lié: la violence
et le religieux. Le religieux archaïque est la violence unanime centrée sur la victime
(Girard, 1985: 152) et c’est ce centrage qui produit le sacré (divinisation de la victime)5.
Alors que Girard souligne la prégnance religieuse de la violence fondatrice, Quignard rêve
d’une violence fondatrice neutre, nue, asémique, pur acte, pur affect, pur pathos. Girard
voit l’immolation de la victime comme ce qui distingue les rites animaux des rites humains
(Girard, 1978: 132-137). Cela étant, Quignard conçoit une violence antérieure au sacrifice:
le meurtre collectif n’est pas la violence originaire; il y a une violence antéhominienne,
celle de la force pure du fauve: ‘le bondissement des fauves est à la source du plongeur
[de Paestum]’ (Quignard, 2008: 51). L’arché girardienne n’est pas divine mais humaine,
l’arché quignardienne n’est pas humaine mais animale. Au commencement était l’élan –
‘l’élan d’impétuosité violente de l’origine’ (Quignard, 1995: 215).

La périphérie
La marche arrière dans le temps vers une arché animale a son corrélatif dans l’espace:
c’est la marche jusqu’au bout (de la langue). La violence originelle est périphérique, elle
se situe à la limite du territoire, de l’habitat du groupe. Selon Moscovici, chez les primates,
le mâle dominant repousse les mâles subadultes vers les marges du territoire du groupe
pour les empêcher d’accéder aux femelles. On reconnaît le scénario darwinien à partir
duquel Freud a composé sa fiction du meurtre du père. Pourtant Moscovici, et Quignard
avec lui, racontent une histoire différente, dont le sens est centrifuge. Une fois à la périphérie,
les jeunes mâles s’exposent aux attaques des prédateurs. Mais la solution n’a pas été celle
5
C’est que, comme nous l’avons vu, le scénario anthropocynégétique bâti par Quignard se veut exempt
de tout contenu religieux, alors que l’anthropo-théologie de Girard affirme avec force que le religieux, c’est-à-dire l’unanimité violente, est le fondement universel et indéracinable de la culture humaine (1985: 152;
1999: 143, 151). Remarquons que la conception réaliste girardienne du religieux en tant que violence heurte
de front celle du religieux comme idée: ‘Les peuples n’inventent pas leurs dieux, ils divinisent leurs victimes
(1999: 113). Plus loin: ‘[l’arché] ne peut pas se rapporter à la création ex-nihilo qui, étant toute divine, ne
peut pas s’accompagner de violence’ (139).
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de la horde qui se déplace vers le centre pour y tuer le père. Sidérés et fascinés par la
férocité des fauves, ils se sont mis à les imiter. C’est le début de leur cynégétisation, donc
de l’émergence du rite sacrificiel d’où sort la culture. Quignard décentre l’origine: la
source de l’humain n’est pas au centre, que ce soit celui du noyau central occupé par le
mâle dominant, les femelles et les petits, ou celui de la victime autour de laquelle ses
meurtriers font cercle (Girard, 1982: 99). L’origine, la source, le Jadis, se trouvent à la
limite, au bord, à la frontière, au seuil, au bout.
La périphérie de l’ordre humain6, ce bord où il touche à ce qui n’est ni ordre ni
humain, cette extrémité territoriale et linguistique (car le langage est l’habitat de l’homme)
donnant sur un gouffre – abyssos en grec signifiant une bouche ouverte sans fond (1995:
129), qui évoque la gueule du fauve, apparaît notamment sous la forme du nom sur le bout
de la langue. Le nom sur le bout de la langue, oublié par lapsus, est le point, ou la pointe,
où la langue reflue et fait défaut. Déserté par le langage, l’homme se tient ‘au-dessus du
vide du perdu philo et ontogénétique’ (Pautrot, 2007: 77). Le bout ou la pointe de la
langue, c’est le lieu où la défaillance du langage met l’homme face à l’abîme. Il se tient
sur le promontoire de la langue. Or, le mot latin lingua désigne le promontoire qui s’avance
au-dessus de la mer. Dans La haine de la musique (1996) et Boutès (2008), Quignard
revient sur le motif du plongeon de Paestum qu’il avait traité comme suicide dans Le sexe
et l’effroi (1994: 228-30) pour en expliciter le sens sacrificiel7, au point que le plongeon
de Boutès est considéré symétrique du démembrement d’Orphée. Le promontoire est la
pointe au bout de laquelle un groupe pousse une victime à sauter dans le gouffre.
Les sociétés s’associent en poussant un homme d’un promontoire, hurlant un grand cri
unanime qui apaise et qu’ensuite elles découpent sous forme de langage articulé (2008: 49).

Deux actions se succèdent: l’homme noyé et le langage découpé: la langue est traitée
comme un corps, mais le découpage de celui-ci n’est pas démembrement, au contraire, la
structure différentielle de la langue se met en place sur fond d’élimination du corps de la
victime8. Quignard reprend la thèse de Girard selon laquelle ce que Lévi-Strauss appelle
l’élimination radicale d’une fraction du continu, opération logique nécessaire à la formation
d’un système de différences, un logos, n’est autre que le sacrifice réel.
Il me semble que Quignard a plus d’affinités avec Girard qu’avec Lacan et Lévi-Strauss, ne serait-ce que par la fonction fondatrice de la violence et la critique de la pensée
structurale logico-combinatoire: négation de la prévalence du symbolique sur la vie, mise
en valeur du continu, de l’identique, du génétique et du réel événementiel. Mais il faut
6
La périphérie identifie le projet littéraire de Quignard : réhabiliter des textes que les grands discours
catégoriels, génériques, canoniques, doxaux ont repoussé à la frange du monde, à la marge du groupe social,
faute de les avoir enregistrés comme valeurs dans le grand texte de la mémoire collective.
7
Girard voit dans le suicide l’envers du meurtre collectif, l’unanimité persécutrice s’inversant en
hostilité universelle. C’est, par exemple, le cas d’Atalide dans Bajazet, de Racine (1985: 55), et de Nanauatzin,
dans le mythe aztèque de l’origine du soleil (1982: 93-94). Il y a chez Quignard une oscillation entre suicide
et meurtre qui entoure le plongeon de Paestum, modèle du saut de Boutès: est-ce un sacrifice par lequel le
groupe se restaure ou est-ce le choix d’un dissident pour rejoindre la source, la mer/mère (cf. 2008: 75)?
8
Il y a différentes figures du rapport du langage au sacrifice. Rappelons que le petit traité où il est
question du sacrifice et de ses racines prédatrices s’appelle Langue. La langue-promontoire est lieu
d’immolation, foule (flux de mots-pierres) qui pousse la victime dans le vide (1996: 34-5), corps désarticulé,
démembré, dépecé.
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aussi souligner les divergences entre les deux auteurs. On a vu que là où Girard met
l’accent sur l’efficacité sociale du mécanisme victimaire, Quignard, lui, s’intéresse à la
rupture du lien, à la dérégulation, à la décomposition du groupe en foule. Là où Girard
emphatise dans le lynchage fondateur la différence radicale et première entre persécuteurs
et victime (tous contre un), Quignard souligne l’identification du prédateur avec la proie
qu’il capture et dévore. Cette mise au-dedans inverse la mise au-dehors du bouc émissaire:
ce que le fauve incorpore, le groupe expulse.
G
Lynchage spontané
Meurtriers, victime
Religieux/social/humain
Expulsion

Violence fondatrice
Prédation
Prédateur, proie
Faim/organique/animal
Incorporation

Centre

Bord

Q

Quignard refuse de poser le groupe à l’origine et remplace la violence collective par
la férocité animale. Girard dit qu’à l’origine il y a le lien: lien social bâti dans le lien des
liens qu’est le religieux. Or, l’œuvre de Quignard, depuis Carus jusqu’à Boutès, nie ce
postulat avec véhémence: source et lien (langage, loi, logos) sont incompatibles9.
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Em “Le partage du sensible”, Rancière constata que no cerne da formação da comunidade política, à semelhança da de arte, está uma estética sensível. Partage du sensible
é uma espécie de forma a priori1 da subjectividade política, que faz ver quem pode tomar
parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa actividade
se exerce.2 É esta estética primeira – partilha do sensível – que organiza as formes
d’inscription du sens de la communauté.3 Para o autor, esta é o testemunho do inapresentável
que abandona o pensado e organiza o sensível,4 instaurando o que Rancière denomina por
l’inconscient esthétique5. Este não é mais do que uma tela entretecida de ressonâncias de
acontecimentos estéticos e dos seus testemunhos. Inapresentável e irrepresentável, consoante a intensidade com que irrompe, vibrará nas memórias individuais e colectivas a distintas frequências. O sensível partilhado é a instância responsável pela forma como o
sensível distancia-se do sensorial.6 As oposições que ordenam o sensível – olhar/saber,
aparência/realidade, actividade/passividade – definem a partilha do sensível.
Qu’est-ce qui permet de déclarer inactif le spectateur Assis à sa place, sinon l’opposition
radicale préalablement posée entre l’actif et le passif? Pourquoi identifier regard et passivité,
sinon par la présupposition que regarder veut dire se complaire à l’image et à l’apparence en
ignorant la vérité qui est derrière l’image et la réalité à l’extérieur du théâtre? Pourquoi assimiler
écoute et passivité sinon par le préjugé que la parole est le contraire de l’action?7
1
Rancière, em Le partage du sensible afirma que as categorias a priori, princípios ordenadores do
inconsciente estético, devem ser entendidas no sentido kantiano revisitado por Foucault. (2000:13) Sobre
estas Foucault afirma: “A priori, não de verdades que poderiam ser ditas, nem realmente dadas à experiência;
mas de uma história que é dada, porque é a das coisas efectivamente ditas. (…) Frente aos a priori formais
cuja jurisdição se estende sem contingência, ele é uma figura puramente empírica; mas, por outro lado, uma
vez que permite apreender os discursos na lei do seu devir efectivo, deve poder dar conta do facto de certo
discurso, num momento dado, poder acolher e aplicar, ou pelo contrário excluir, esquecer ou desconhecer,
esta ou aquela estrutura formal.” Foucault, M., A Arqueologia do Saber, Trad. Miguel S. Pereira, Ed.
Almedina, Lisboa, 2005, pp. 172-173.
2
Rancière, J., Le partage du sensible, La Fabrique, Paris, 2000, p. 16.
3
Op. Cit., p. 16.
4
Op. Cit., p. 9 – Lévi-Strauss, no artigo A noção de estrutura em etnologia (1952), esclarece-nos que
a estrutura social comporta níveis, nomeadamente o consciente e o inconsciente. As estruturas conscientes
– as normas – são pobres e empobrecedoras, cuja função é perpetuar crenças e usos. Ainda que aparentemente nítidas, estas funcionam ao nível do consciente colectivo como “modelo máscara” de uma tela mais
profunda, modelo inconsciente, interpondo-se a ele como um obstáculo e deformando-o, impossibilitando o
seu acesso. Deste facto resulta, em consonância com o acima afirmado, que a estética sensível é uma estrutura a priori que abandona o pensado e organiza o sensível.
5
O inconsciente estético a que Rancière faz referência deve ser distanciado do inconsciente freudiano. Em
L’inconscient esthétique Rancière procura demonstrar como as formulações freudianas, que atribui à intriga edipiana
um princípio de inteligibilidade, estão em estreita relação com os movimentos de arte próprio da sua época, isto
é, com o inconsciente estético. Para saber mais, ver Rancière, J., L’inconscient esthétique, Galilée, Paris, 2001.
6
O autor coloca nos seguintes termos a forma como ocorre a transformação na percepção sensitiva: Les
partages du sensible se modifient pas notre perception des couleurs en tant qu’informations sensorielles.
Mais la couleur, c’est justement toujours plus que les couleurs. La couleur s’inscrit dans une distribution
du sensible où elle est mise en rapport avec autre chose qu’elle-même: le trait ou le dessin. Dans un régime
éthique, la couleur est souvent associée à une valeur symbolique. Dans le régime représentatif elle est située
dans un rapport hiérarchique de subordination par rapport ou dessin. Le régime esthétique brise cette
subordination de la matière colorée à la forme dessinée. Ce faisant, il modifie la perception sensible de la
couleur elle-même. Rancière, J., Politique de l’indétermination esthétique, in oks-fr&field-author=J%C3%A9r%
C3%B4me%20Game” Game, J.; Aliocha, W. L., Jacques Rancière et la Politique de l Esthétique, Éditions
des archives contemporaines, Paris, 2009, p. 159.
7
Rancière, J., Le spectateur émancipé, in Le Spectateur émancipé, La Fabrique éditions, Paris, 2008, p. 18.
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A grande questão que se coloca é como transpor o abismo que separa os pólos
ordenadores, sendo que essa é a via da emancipação. Rancière afirma que o processo de
emancipação começa quand on remet en question l’opposition entre regarder et agir,
quand on comprend que les évidences qui structurent ainsi les rapports du dire, du voir
et du faire appartiennent elles-mêmes à la structure de la domination et de la sujétion.8 A
educação deverá ter como função única a dissolvência da identidade entre a causa e o
efeito, que se encontra no centro da lógica embrutecedora.
A emancipação intelectual resulta da capacidade de traduzir9 signos por outros signos
e de, por comparações e figuras, comunicar as aventuras intelectuais e compreender o que
uma outra inteligência comunica. Ce travail poétique de traduction est au cœur de tout
apprentissage. Il est au cœur de la pratique émancipatrice du maître ignorant.10 Mas, para
que essa possibilidade seja consagrada, é necessário que cada elemento tome posse do seu
destino, ideia que podemos ver plasmada nos seguintes termos: pour la puissance du
regard et de la parole, la puissance du suspens qu’ils instaurent.11 Emancipação, noção
oposta a instrução, é, então, a possibilidade de toda e qualquer pessoa ou comunidade se
subtrair ao efeito formador do olhar para a ilusão e a passividade. A improvisação, exercício essencial para o homem, é o caminho fundamental para a emancipação. Todo e
qualquer movimento que vise instaurar uma comunidade de iguais é emancipador. Estes
são sucessivamente processados segundo um método dialógico cujo foco é a contraposição
e contradição de ideias. O continuum entre dissensus a consensus, que implica a criação
e superação de tensões entre dois pólos – o individual e o colectivo, segundo valências
distintas – potência e impotência, de que resultam acontecimentos ou actualizações, é o
próprio movimento histórico. Os contrários, no pulsar próprio do sensível, são a condição
fundamental para se entender a vida, na potência e a heterogeneidade que a caracteriza.
Não há qualquer tentativa de superar os contrários, mas sim mergulhar nas forças vitais,
sendo que nelas é insuflado, pelas potências contrárias e heterogéneas, o poder de criação.
Rancière, ao proclamar a igualdade das inteligências viabiliza, não só a emancipação
intelectual individual como a colectiva. “Une communauté émancipée est une communauté
de conteurs et de traducteurs” afirma Rancière.12 Da associação do pressuposto de l’égalité
des intelligences,13 que garante a partilha comum das imagens projectadas que se juntam
8
Quando começamos a questionar a oposição entre ver e agir, quando compreendemos as evidências
que estruturam, em simultâneo, as relações do dizer, do ver e do fazer, separando-os das estruturas de
dominação e sujeição. (Nossa tradução) Op. Cit., p. 19.
9
A actividade de tradução associada à genialidade da criação, está já presente em Kant, ideia que se
reflecte na seguinte citação: o génio consiste na feliz relação, que nenhuma ciência pode ensinar e nenhuma
diligência pode aprender, de encontrar ideias para um conceito dado e, por outro lado, de encontrar para
elas a expressão pela qual a disposição subjectiva do ânimo daí resultante, enquanto acompanhamento de
um conceito, pode ser comunicada a outros. (…) Expressar o inefável, no estado do ânimo por ocasião de
uma certa representação, e torná-lo universalmente comunicável (…) requer uma faculdade de apreender o
jogo fugaz da faculdade da imaginação e reuni-lo num conceito que permite comunicar-se sem coerção de
regras. Kant, I., Crítica da Faculdade do Juízo, trad. de António Marques e Valério Rohden, Imprensa
Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, s.d., p. 223.
10
Id., Le spectateur émancipé, Op. Cit., p. 16.
11
Rancière, J., Les paradoxes de l’art politique, in Le Spectateur émancipé, La Fabrique éditions, Paris, 2008, p. 88.
12
Id., Le spectateur émancipé, Op. Cit., p. 28.
13
O ser humano é um ser político porque é um ser literário, que se deixa desviar do seu destino
«natural» pelo poder das palavras. Cette littérarité est la condition en même temps que l’effet de la circulation
des énoncés littéraires «proprement dits». Apesar da imaterialidade dos discursos eles são orgânicos, têm
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aos corpos vivos, com o système des formes a priori, – infere-se, necessariamente, a
existência de um Sensus Communis.14 O senso comum resulta de um poder natural de
simbiose performativa que garante a instauração de corpos colectivos. Mas, se por esta via
se propaga uma distribuição “conturbada” de lugares e ocupações, pelo poder individual de
traçar o seu próprio sentido, criam-se curto-circuitos, linhas de fuga que possibilitam uma
reapropriação individual de sentido.15 A este poder de associação e dissociação reside a
emancipação do espectador, que não é uma figura passiva, um mero observador, mas sim
a situação normal de todos nós.16 Citando Rancière, nous apprenons et nous enseignons,
nous agissons et nous connaissons aussi en spectateurs qui lient à tout instant ce qu’ils
voient à ce qu’il ont vu et dit, fait et rêvé. Il n’ya a pas plus de forme privilégiée que de
point de départ privilégié. Il y a partout des points de départ, des croisements et des nœuds
qui nous permettent d’apprendre quelque chose de neuf si nous récusons premièrement la
distance radicale, deuxièmement la distribution des rôles, troisièmement les frontières
entre les territoires.17 Neste sentido Rancière adverte, ce travail poétique de traduction est
au cœur de tout apprentissage.18
A política assenta nesta distribuição cénica – découpage des temps et des espaces,
du visible et de l’invisible, de la parole et du bruit19 – que define simultaneamente o lugar
corporeidade, são blocos de palavras fluindo sem um orador legítimo que os acompanham a um destinatário
autorizado. Eles não produzem o corpo colectivo, pelo contrário, introduzem nos “imaginários corpos colectivos” as linhas de fractura, de désincorporation. É verdade que o movimento desses “quase-corpos” determina as mudanças na percepção sensível do comum, da relação entre a linguagem comum e de distribuição
sensível dos espaços e ocupações. Id., Le partage du sensible, Op. Cit., p. 63.
14
Sensus Communis é uma noção que nos remete à arquitectónica kantiana. Segundo Kant, na Analítica
do Belo, da possibilidade do juízo de gosto ser comunicável universalmente, não pertencendo a um juízo
objectivo e de conhecimento, pois não é apodítico, deduz-se necessariamente a existência de um sentido
comum. Contudo, ao considerar estes pontos de intercepção entre as duas perspectivas não indicia uma
confluência total. A noção sensus communis ou mesmo o a priorismo rancièriano, encontra-se dissociada da
concepção kantiana de sujeito transcendental.
15
Num estudo sobre a condição e as formas de consciência dos trabalhadores dos anos 30 do século
XIX, Rancière, ao consultar a correspondência entre dois operários, descobre que a sua actividade de propaganda não era separável dos seus ócios de passeantes e de indivíduos entregues à contemplação. Este
afirma, “La simple chronique de leurs loisirs contraignait à reformuler les rapports établis entre voir, faire
et parler. En se faisant spectateur et visiteurs, ils bouleversaient le partage du sensible qui veut que ceux
qui travaillent n’aient pas le temps de laisser traîner au hasard leurs pas et leurs regards et que les membres
d’un corps collectif n’aient pas de temps à consacrer aux formes et insignes de l’individualité. C’est ce que
signifie le mot d’émancipation: le brouillage de la frontière entre ceux qui agissent et ceux qui regardent,
entre individus et membres d’un corps collectif.”15 Os momentos de ócio que se interpõem ao ritmo dominante (trabalho), instauram no intervalo de tempo um espaço de ruptura, reconfigurando o comum partilhado.
Id., Le spectateur émancipé, Op. Cit., pp. 25-26.
16
Rancière afirma em Le spectateur émancipé, c’est dans ce pouvoir d’associer et de dissocier que
réside l’émancipation du spectateur, c’est-à-dire l’émancipation de chacun de nous comme spectateur. Être
spectateur n’est pas la condition passive qu’il nous faudrait changer en activité. C’est notre situation
normale. (Op. Cit., p. 23).
17
Nos aprendemos e ensinamos, nos agimos e conhecemos enquanto espectadores que, em qualquer
momento relacionamos o que vemos ao já visto ou dito, ao já feito e sonhado. Não há forma mais privilegiada que do ponto de partida privilegiado. Por toda parte há pontos de partida, cruzamentos e nós que nos
permitem aprender algo novo se rejeitarmos primeiramente a distância radical, em segundo a distribuição
de funções, em terceiro, as fronteiras entre os territórios. (Nossa Tradução) Id., Le spectateur émancipé, Op.
Cit., pp. 23-24.
18
Op. Cit., p. 16.
19
Id., Le partage du sensible, Op. Cit., p. 14.
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e o exercício da política como forma de experiência. Esta incide sobre o que se vê e sobre
o que se pode dizer do que se vê, sobre quem tem a competência para ver e a qualidade
para dizer, sobre as propriedades dos espaços e as possibilidades do tempo. Ao organizar
os fluxos e o modo de circulação das palavras, das imagens, dos gestos e dos afectos, não
só se tece a superfície de inscrição de sentido como remete para as margens de circulação
das trajectórias sociais os indivíduos não autorizados. Desta forma, os sentidos marcam
ritmos (tempo) e organizam-se em cenários (espaço). Política designa, então, a configuração própria de um sensorium espácio-temporal. A conexão de «simples práticas» com a
distribuição do visível, do dizível e do fazível, com que se determina as figuras da comunidade, não são, segundo Rancière, fruto de nenhum desvio maléfico.20
A história, na perspectiva de Rancière, é marcada por fracturas, entre as quais se
registam período históricos específicos e governados por sentidos gravitacionais, segundo
um processo constante de fluidificação de tudo. Os sentidos em torno dos quais gravitam
as configurações históricas derivam de um acontecimento21 reconfigurador de sentido, compreendido e gravado nas memórias individuais e plurais. São os novos sentidos, entre o
aprender e trabalhar, que fazem brotar da paisagem constelações imprevistas e sedutoras
de possíveis configurações do devir. Em todos os recortes temporais, que Rancière apelida
de régime esthétique,22 há uma identidade entre o pensamento e o não-pensamento, que
20
A relação entre partidos e movimentos estéticos deriva primeiramente duma confusão entre duas
ideias diferentes da subjectividade política: a ideia “archi-politique” e a ideia “métapolitique”, sendo que a
primeira significa uma inteligibilidade política que resume as condições essenciais da mudança e a segunda
a ideia de uma subjectividade política global, da virtualidade nos modos inovadores de experiência sensível
que antecipam a comunidade por vir. Op. Cit., p. 45.
21
O conceito de acontecimento, tal como aqui é apresentado, deve ser distanciado da noção, mais
próxima do senso comum, de facto. Se um “facto” pode ser arquivado, transmitido, justificado e analisado,
os acontecimentos são indizíveis, inimagináveis, inenarráveis, ou simplesmente inefáveis. Os acontecimentos
não têm autoria nem protagonistas; introduzem uma fractura histórica marcando um “antes” que lhe precede e um “depois” que prevalece; ocorre de forma fulgurante; constitui uma provocação ao pensamento
e surge como uma ruptura de que resulta um certo começo. Contudo, ainda que o acontecimento tenha um
carácter de “já ocorrido”, apresenta todavia uma “actualidade” no tempo presente. Um acontecimento
resulta de um sentimento de inquietação; medo ou/e estranhamento, ocorre num determinado instante, que
não pode ser previsto, em que há uma ruptura com as categorias de pensamento e organizações conceptuais
anteriores devido à erupção de um novo sentido. Um acontecimento é um movimento de definição “a vir”
do sujeito que rompeu com as categorias de pensamento dominantes de que resulta a irrupção de uma nova
temporalidade. “Um acontecimento é uma irrupção do imprevisto e extraordinário é, em primeiro lugar, o
que dá a pensar; não aquilo acerca ou sobre o qual pensamento, mas o que nos dá a oportunidade de pensar
sob a exigência de um pensamento novo, com novas categorias e com uma nova linguagem. Em segundo
lugar, todo o acontecimento é o que nos permite fazer uma experiência. Um acontecimento não é justamente
esse outro que faz experiência em nós, porque é algo que nos acontece e não nos deixa iguais. Em terceiro
lugar, um acontecimento é o que rompe a continuidade do tempo, da história e do tempo pessoal do vivido.
Segundo Dicionário de Filosofia de Educação (2006), Universidade do Porto, Faculdade de Letras. Departamento de Filosofia, Coordenação: Carvalho, A. D.; Comissão Científica: Carvalho, A. D. [et. al.], Porto
Editora, Porto, Entrada: Acontecimento.
22
Rancière resume as características históricas ordenadoras de cada regime da seguinte forma: Ainsi j’ai
proposé d’appeler régime éthique, un régime où des activités que nous appelons des arts ne sont pas
autonomisées comme telles, mais où elles sont immédiatement assimilées aux manières d’être d’une
communauté: la danse y est un rituel ou une thérapeutique, la poésie une forme d’éducation, le théâtre une
festivité civique, etc. J’ai proposé d’appeler poétique ou représentatif un régime qui définit une sphère
sensible propre des activités mimétiques: celles-ci y sont pensées comme des inventions techniques produisant
des formes d’affection spécifique, par exemple la crainte et la pitié de la tragédie. Ce régime présuppose un
accord entre les règles de production des arts (la poiesis) et les lois de la sensibilité humaine (l’aisthesis).
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remete para uma certa ideia de eficácia e configuração do próprio pensamento – modes de
pensabilité. A essa ideia de pensamento corresponde uma ideia de escrita, o que endereçará, necessariamente, a uma superfície de inscrição privilegiada. A escrita não quer dizer
simplesmente uma forma de manifestação da palavra. A superfície pictórica, de son «médium» propre, anima e transporta la parole vivante. A afirmação da capacidade de determinada superfície pictórica de apreender um acto de palavra viva é o momento decisivo
na mudança de paradigma, em que o plano da acção e da significação incorporam-se entre
si.23 Esta tem uma profundidade singular que permite imbuir nas palavras uma acção
manifesta, expressão de uma interioridade, que viabilizará a transmissão de significado. É
desta forma que ocorre o entrelaçamento entre o dizível e visível, instituindo entre eles um
espaço específico para a criação e imitação.
Os regimes históricos, ou as mudanças caleidoscópicas que acontecem na visão do
homem, formam o ritmo da composição do mundo a que só acederemos se investirmos na
própria vida24. Rancière traduz a noção de vida como o investimento de uma energia que
poderá se revelar em três ordens distinta: biológica; histórica e a ontológica. Cada estrato
histórico considera uma distribuição própria das distintas «vidas»,25 na medida em que esta
Mais évidemment cette sensibilité humaine sociales: il ya a, dans ce régime, des choses représentables et des
choses non représentables, des formes nobles appropriées aux grands sujets, des formes inférieures appropriées
aux sujets bas, une hiérarchie des arts et des genres. J’appelle régime esthétique un régime qui ne présuppose
plus aucune forme d’adéquation, c’est-à-dire plus aucune hiérarchie de ce genre. Ce régime qualifie les
choses de l’art non d’après les règles de leur production mais de par leur appartenance à un sensorium
propre et à un mode spécifique d’expérience. Cela ne veut pas dire qu’on y est dans le monde des esprits
purs sans rapport avec les réalités sociales. Cela veut dire que les produits des arts ne sont plus qualifiés
par le degré d’élévation des sujets qu’ils traitent, des destinations qu’ils remplissent ou des puissances
sociales qu’ils servent. Ils s’inscrivent dans une sphère d’expérience propre: c’est seulement dans ce régime
que l’Art existe comme tel, et non pas simplement les arts ou les beaux-arts, qu’il a une histoire et des
institutions propres: le musée où une statue de dieu grec, (…) la salle de concert où la musique se donne
simplement comme musique, sans rapport à avec un texte ou une fonction. Il n’y a plus de rapport entre une
normativité artistique et un partage hiérarchique du sensible. (…) ce qui est «propre» à l’art, c’est une
sphère d’expérience propre (…) il n’y a plus de sujets nobles et de sujets bas (…) n’importe quoi peut entrer
à égalité dans le royaume de l’art. Mais surtout, il n’y a plus de correspondance entre poiesis et aisthesis:
plus de règles permettant de dire pourquoi les choses sont belles ou non, plus de présupposition de
correspondance entre les règles de l’art et les lois de la sensibilité. Id., Politique de l’indétermination
esthétique, Op. Cit., pp. 157-158.
23
Id., Le partage du sensible, Op. Cit., p. 19.
24
O cepticismo, resultante de um excesso de fé na possibilidade de se traçar linha recta entre percepção;
afecção, compreensão e acção, não é uma disposição aceitável. Na verdade, o sistema de informação, que é
em si mesmo um «senso comum», constitui um dispositivo espácio-temporal no seio do qual as palavras e
formas visíveis estão reunidas em dados comuns, pelos quais os sujeitos são afectados e através dos quais se
inscrevem nas comunidades de palavras e das coisas; das formas e das significações. Não há possibilidade em
opor à aparência a realidade, mas sim de construir outras realidades, outras formas de sentido, logo, outras
comunidades, pela instauração de novas relações entre palavras e as formas visíveis, a palavra e a escrita.
25
Tomando como exemplo dois paradigmas – o inaugurado por Aristóteles e o que lhe sucede, inaugurado por Kant – Rancière esclarece, se no primeiro temos valorização dos corpos orgânicos, funcionais,
com elementos harmoniosamente distribuídos segundo uma relação indissolúvel entre poiesis e aisthesis, em
detrimento à vida comum da simples sucessão de eventos, temos no segundo uma nova configuração entre
as formas de vida, sendo que é a experiência estética, e não o artista, que é valorizada em detrimento das
outras esferas da vida. Institui-se assim, em Kant, a comunidade de iguais com experiências distintas por
oposição à precedente, que hierarquizou a sociedade entre aqueles que actuam e os que só vivem. O autor
identifica apenas três regimes25 de arte na tradição ocidental, as já referidas e, o “regime ético das imagens”
em que a questão da arte ou das artes não se coloca como tal, considerando-se apenas como relevante o teor
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poderá ser fragmentada em vida comum por oposição à excepcional, da acção política, ao
artista; etc. Os corpos que animam os espaços cénicos com sua performance irradiam
energia vital, afectando os corpos circundantes, remetendo-os para posições determinadas.
Em bom rigor, a energia de um corpo é determinada pela potência em afectar outros
corpos. Esta energia passa de um corpo para outro em forma de saber.26 Enquanto espectadores, devemos observar, seleccionar, comparar e interpretar o que se cria, para que, na
nossa esfera, com os elementos recolhidos noutros espaços cénicos, compor o nosso próprio poema e, num modo próprio, sermos actores ou realizadores, dramaturgos ou bailarinos ou os performers. Citando Rancière, c’est ce que signifie le mot d’émancipation: le
brouillage de la frontière entre ceux qui agissent et ceux qui regardent, entre individus et
membres d’un corps collectif.27
Política e arte, enquanto conhecimento, constroem ficciones, no sentido em que
reordenam a materialidade dos signos e das imagens; a relação entre o que vemos e o que
se diz; entre o que se faz e o que se pode fazer. Os enunciados políticos e literários criam
seus efeitos no real, sendo que o homem é, por natureza, literário. Eles definem as variações de intensidade sensível, as percepções e capacidades dos “corpos”; desenham a cartografia do visível; dos trajectos entre o visível e o dizível; a relação entre os modos de
ser, maneiras de fazer e modos de dizer. Apesar da imaterialidade dos discursos eles são
orgânicos, têm corporeidade, são blocos de palavras fluindo sem um orador legítimo que
os acompanham a um destinatário autorizado. Eles não produzem o corpo colectivo, pelo
contrário, introduzem nos “imaginários corpos colectivos” as linhas de fractura, de
désincorporation.28 É verdade que o movimento desses “quase-corpos” determina as mudanças na percepção sensível, da relação entre a linguagem comum e a distribuição sensível dos espaços e ocupações. Eles são entendidos como os que “desenham” comunidades
aleatórias que contribuem para a formação de colectivos de enunciação que colocam em
questão o papel, territórios e linguagens.29 Eles são apreendidos por todos os seres humanos
e cavam lacunas, abrem derivações, alteram as formas; as velocidades; as vias pelas quais
aderem a uma condição e reagem às situações, de acordo com o reconhecimento das suas
imagens. Eles reconfiguram o mapa do sensível ao esbater a funcionalidade dos gestos e
dos ritmos adaptados aos ciclos naturais de produção; da reprodução e submissão. É pela
assimilação das acelerações ou dos abrandamentos da linguagem, da sua mistura com
imagens ou de tons, de todos os seus diferentes potenciais entre o trivial e sobrevalorizado,
de verdade e a recepção das imagens – de que forma a maneira de ser das imagens diz respeito ao ethos,
à maneira de ser dos indivíduos e das colectividades. Para Platão, a arte não existe mas as artes, isto é,
distintas maneiras de faire. As “imitações” são distintas dos “simulacros”, não só quanto à sua origem mas
também quanto aos seus destinatários. Op. Cit., pp. 27-28.
26
Quanto a esta questão Rancière afirma: “Mais l’opposition du voir au faire se retourne aussitôt quand
on oppose à l’aveuglement des travailleurs manuels et des praticiens empiriques, enfoncés dans l’immédiat
et le terre à terre, la large perspective de ceux qui contemplent les idées, prévoient le futur ou prennent une
vue globale de notre monde. On appelait naguère citoyens actifs, capables d’élire et d’être élus, les propriétaires
qui vivaient de leurs rentes et citoyens passifs, indignes de ces fonctions, ceux qui travaillaient pour gagner
leur vie. Les termes peuvent changer de sens, les positions peuvent s’échanger, l’essentiel est que demeure
la structure opposant deux catégories, ceux qui possèdent une capacité et ceux qui ne la possèdent une
capacité et ceux qui ne la possèdent pas. Id., Le spectateur émancipé, Op. Cit., p. 18.
27
Op. Cit., p. 26.
28
Id., Le partage du sensible, Op. Cit., p. 63.
29
Op. Cit., p. 64.
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das diferentes modalidades de viajar através da paisagem de significações dispostas na
topografia dos espaços, de fisiologia círculos sociais, da expressão silenciosa dos corpos,
que se cria a fictionalité propre.30
A racionalidade discursiva não pode ser confundida com uma razão intencional, ou
com a falsidade, mas sim com uma inteligibilidade irracional. A ficção comporta uma
inteligibilidade irracional. Será necessário articular o conceito fictionalité propre com o
conceito de fabulação bergsoniano. A dinâmica que garante a inteligibilidade da história
é a memória associada à imaginação, e não a Razão. Prova de tal facto, é que Rancière
denuncia os paradoxos e as ambiguidades em que o processo histórico incorre, demonstrando a inexistência ou inacessibilidade da palavra originária31. A fabulação, segundo Bergson,
anima o movimento histórico com um impulso projectivo que, a partir do movimento
próprio da expressão, propicia a reconfiguração dos territórios por onde atravessa ou habita. Esta povoa o universo de intenções, de “potências semi-pessoais” ou “presenças
eficazes”.32 Contudo, e citando Bergson, o dispositivo observado serve o interesse do
indivíduo ou da espécie. (…) A tendência considerada é instinto, se não fosse justamente
no lugar de um instinto que surgem no espírito tais imagens fantasmáticas. Estas desempenham um papel que teria podido ser atribuído ao instinto e que o seria, sem dúvida, num
ser desprovido de inteligência. Digamos provisoriamente que é o instinto virtual, entendendo por isso que no extremo de uma outra linha de evolução, nas sociedades de insectos,
vemos o instinto provocar mecanicamente uma conduta comparável, pela sua utilidade, à
que sugerem ao homem, inteligente e livre, imagens quase alucinatórias.33
O que é da ordem do indizível encontra ligação com a memória e a tradição literária,
constituindo-se esta última como uma aprendizagem transmitida e transmissível de geração
para geração. A transmissão implica a presença do destinatário, bem como a “visualização”
do que é dito. Tal significa, que a par do que é dito prevalece toda uma actividade
performativa desenvolvida pelo emissor, via pela qual corporiza e vivifica o dizer. Citando
Rancière, il peut apprendre non pour occuper la position du savant mais pour mieux
pratiquer l’art de traduire, de mettre ses expériences en mots et ses mots à l’épreuve, de
traduire ses aventures intellectuelles à l’usage des autres et de contre-traduire les traductions
qu’ils lui présentent de leurs propres aventures.34 Rancière inscreve-se na linha de pensamento que deriva de Kant, que asseverava como condição necessária à celebração da
comunicação a ligação entre a palavra, o gesto e o tom (articulação, gesticulação e modulação). Este afirma, pensamento, intuição e sensação são simultânea e unificadamente
transmitidos aos outros.35 É deste entrelaçamento que resulta o que denominamos por
textura sensível, que não é mais do que uma tela composta pelas figuras estéticas que
animam o nosso imaginário.
30
Rancière propõem uma releitura da história, com base nesta noção. Id., Le partage du sensible, Op.
Cit., pp. 54-65.
31
Id., Les paradoxes de l’art politique, Op. Cit.
32
Bergson, H., As Duas Fontes da Moral e da Religião, Ed. Almedina, Coimbra, 2005, p. 168.
33
Op. Cit., pp. 95-101.
34
Ele pode aprender, não para ocupar a posição de conhecedor, mas sim para melhor praticar a arte
de traduzir, para colocar suas experiências em palavras e suas palavras à prova, para traduzir suas aventuras intelectuais para uso de outros e contra-traduzir as traduções que outros apresentam das suas próprias
aventuras. (Nossa tradução) Id., Le spectateur émancipé, Op. Cit. p. 17.
35
Kant, I., Op. Cit., p. 227.
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Ora, é necessário suspender o tempo da(s) vida(s), para propiciar espaço(s) à recepção das figuras estéticas. Em Rancière, à semelhança de Deleuze e Guattari, ocorre a
ontologização da arte. Cabe à arte criar os seres que nos tocam, cabendo aos sujeitos
políticos36 a sua tradução. O percepto e o afecto que subsiste na obra de arte cria a
paisagem que vê. O percepto é a paisagem anterior ao homem, na ausência do homem,
como os afectos são devires não humanos do homem. Tudo é visão, devir – devir universo;
devir animal; devir vegetal; devir homem.37 A sensação que emerge da obra constitui um
monumento. Este, enquanto bloco de sensações, não comemora o passado, é presente,
porque se conserva, e futuro, porque é devir. A arte, mesmo considerada como forma de
pensamento, não tem opinião. Na realidade não estamos no domínio da doxa, mas da
urdoxa,38 no sentido que a sensação concebida deve ser entendida como opinião originária
que fecunda o ânimo receptivo. A arte é o que dá a pensar e não aquilo sobre o qual se
pensa. Só a vida cria zonas onde redemoinham os viventes, e só a arte pode aí aceder e
penetrar na sua empresa de co-criação. A arte vive nos interstícios da indeterminação, de
indiscernibilidade. A memória, ainda que seja uma faculdade activa, substância sobre a
qual sedimenta e sobrepõe-se os cenários e mapas cartográficos, que podem ser telescópicos ou microscópicos, não é uma faculdade estética, mas sim ética. Esta é ferida, afectada,
tocada pela arte. Ela é, contudo, o espaço privilegiado de acolhimento às figuras estéticas,
que irrompem sem corporeidade. As figuras estéticas ferem a memória, no sentido que
percorrem-na e fecundam-na de embrionário devir.
Mas não basta que alguém pinte para que haja arte. Para além do artista e do espectador, é necessária uma performance entre um modo de fazer e um modo de olhar, que
edifique entre os dois pólos de acção um espaço de efectividade. A eficácia do dissensus,
isto é, a ruptura estética, não é garantida pelo conflito de ideias ou dos sentimentos, mas
sim pela reconfiguração do sensorium39 espácio-temporal dominante. Em bom rigor, o
efeito político da arte passa pela distância estética, isto é, depende da eficácia com que se
efectua o corte estético entre o representável e a representação. Segundo o grau de
receptividade dos sujeitos, ocorre um pensamento singular nas relações que estabelece.
Para Rancière existem apenas duas maneiras de pensar o indecidível e de produzir
obra com ele.40 Este afirma: il y a celle qui le considère comme un état du monde où les
opposés s’équivalent et fait de la démonstration de cette équivalence l’occasion d’une
nouvelle virtuosité artistique. Et il y a celle qui y reconnaît l’entrelacement de plusieurs
politiques, donne des figures nouvelles à cet entrelacement, en explore les tensions et
déplace ainsi l’équilibre des possibles et la distribution des capacités.41 As figuras que
36
O que usualmente costumamos chamar de política é, para Rancière, o comum sensível partilhado,
mantido pelo poder de polícia. A política emerge aquando a um dissensus, que é sempre dirigido àqueles que
partilham esse comum. Por sujeitos políticos entendamos todos nós enquanto espectadores activos.
37
Deleuze, G. Guattari, F., O que é a Filosofia? 1ª Edição, Lisboa, Editorial Presença, 1992, p. 149.
38
Op. Cit., p. 157.
39
Rancière define «senso comum» como sendo antes de mais uma comunidade de dados sensíveis:
coisas cuja visibilidade supostamente é partilhada por todos, modos de percepção dessas coisas e significações igualmente partilháveis que lhes são conferidas. É depois a forma de estar em comum que liga entre
si indivíduos ou grupos na base dessa comunidade primeira entre as palavras e as coisas. Id., L’image
intolérable, Op. Cit.
40
Id., Les paradoxes de l’art politique, Op. Cit., pp. 91-92.
41
Há aqueles que consideram determinado estado do mundo onde os opostos são equivalentes e representam essa mesma equivalência, ocasionando um novo e virtuoso artístico. [como é exemplo a fotomontagem
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irrompem da redistribuição entre o único e o múltiplo; entre o pequeno e o grande; entre
imagem e palavra; entre causa e efeito, são elas mesmas imagens.
O que resulta, assim, da perspectiva rancièriana é a recusa do ideal de verdade. Tal
como afirma Rancière, le cinéma, la photographie, la vidéo, les installations et toutes les
formes de performance du corps, de la voix et des sons contribuent à reforger le cadre de
nos perceptions et le dynamisme de nos affects. Par là ils ouvrent des passages possibles
vers de nouvelles formes de subjectivation politique. Mais aucun ne peut éviter la coupure
esthétique qui sépare les effets des intentions et interdit toute voie royale vers un réel qui
serait l’autre côté des mots et des images. Il n’y a pas d’autre côté. (…) cet effet ne peut
pas être garanti, qu’il comporte toujours une part d’indécidable.42
O acontecimento estético, enquanto inaugural de uma nova ficção, desponta sempre,
no mínimo, em duas direcções:43 em direcção ao que foi e em direcção ao que irá a ser.
Neste movimento, as obras são separadas das formas de vida que lhe deram origem.
Desafectadas da sua carga simbólica, inscrevem-se em novos circuitos de visibilidade,
acolhem um novo modo de circulação da informação, fragmentando-se numa temporalidade
dual. Para o ilustrar Rancière toma como exemplo o Torso do Belvedere de Winckelmann
(1430), sobre qual afirma : nous parlent a été la figure d’un dieux, l’élément d’un culte
religieux et civique, mais elle ne l’est plus. Elle n’illustre plus aucune foi et ne signifie plus
aucune grandeur sociale. Elle ne produit plus aucune correction des mœurs ni aucune
mobilisation des corps. Elle ne s’adresse plus à aucun public spécifique, mais au public
anonyme indéterminé des visiteurs de musées et des lecteurs de romans.44 O Torso do
Belvedere de Winckelmann, é considerado por Rancière, como operando uma ruptura
relativamente ao paradigma representativo em dois aspectos essenciais. Citando o mesmo,
premièrement, cette statue est démunie de tout ce qui, dans le modèle représentatif, permettait
de définir en même temps la beauté expressive d’une figure et son caractère exemplaire:
elle est sans bouche pour délivrer un message, sans visage pour exprimer un sentiment,
sans membres pour commander ou exécuter une action. Or Winckelmann décida pourtant

de Martha Rosler, Bringing the War Home: Balloons] E há aqueles que, por reconhecerem o entrelaçamento
de várias políticas, atribuem novas figuras a esse entrelaçamento ao explorarem as tensões, alterando o
equilíbrio das possibilidades e a distribuição das capacidades [como é exemplo a fotografia da manifestação
contra a guerra [Sem título de Josephine Meckseper]. (Nossa tradução) Rancière dá também como exemplo
The Eyes of Gutete Emerita de Alfredo Jaar (1996) que retrata o massacre de Ruanda onde as formas
representativas estão organizadas em torno de uma fotografia única, os olhos de uma mulher que viu o
massacre da família. São os olhos de uma pessoa dotada do mesmo poder dos que os olham, mas também
do mesmo poder de que os seus irmãos e irmãs foram privados pelos autores dos massacres, o de falar ou
de se calar, de mostrar os sentimentos ou de os guardar.
42
Cinema, fotografia, vídeo, instalações e todas as formas de performance do corpo, da voz e dos sons
contribuem para reorganização do quadro das nossas percepções e das dinâmicas dos nossos afectos. Desta
forma abrem passagens possíveis para novas formas de subjectivização política. Mas não é possível evitar
a ruptura estética que separa os efeitos das intenções e proíbe qualquer via privilegiada para uma realidade
que seria o outro lado das palavras e das imagens. Não há outro lado. (…) Esse efeito não pode ser garantido,
ela sempre envolve um elemento de indecidível (Nossa tradução) Id., Les paradoxes de l’art politique, Op.
Cit., p. 91.
43
Op. Cit., pp. 63-64.
44
A estátua de Winckelmann [Torso Belvedere] é a figura de um deus, o elemento de culto religioso
e cívico, que deixou de o ser. Já não ilustra uma fé nem grandeza social. Já não produz nenhuma correcção
dos costumes nem mobilização dos corpos. Já não se dirige a um público específico, mas o público anónimo
indeterminado dos visitantes de museus e dos leitores de romances. (Nossa tradução) Op. Cit., pp. 64-65.
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d’en faire la statue [le Torse du Belvédère] du héros actif entre tous, Hercules, le héros
des Douze Travaux. Mais il en fit un Hercules au repos, accueilli après ses travaux au sein
des dieux. Et c’est de ce personnage oisif qu’il fit le représentant exemplaire de la beauté
grecque, fille de la liberté grecque – -liberté perdue d’un peuple qui ne connaissait pas
la séparation de l’art et de la vie. La statue exprime donc la vie d’un peuple, comme la
fête de Rousseau, mais ce peuple est désormais soustrait, présent seulement dans cette
figure oisive, qui n’exprime aucun sentiment et ne propose aucune action à imiter. C’est
là le deuxième point: la statue est soustraite à tout continuum qui assurerait une relation
de cause à effet entre une intention d’un artiste, un mode de réception par un public et une
certaine configuration de la vie collective45. A actividade tornou-se pensamento, mas o
pensamento em si passou a movimento imóvel. A imagem pensativa é a imagem de uma
suspensão da actividade. Ao baralhar as fronteiras da representação irrompe, não uma nova
forma de vida que se enraíza, mas um abismo face as estruturas vigentes da vida colectiva.
É neste sentido que afirmamos que a mudança de regime estético opera uma transformação caleidoscópica na percepção, na medida que abre fissuras na relação que se
estabelece entre objectos, signos de pensamento e sentimentos associados. Não resulta
desta acção uma supressão de uma determinada configuração, mas sim uma suspensão do
código interiorizado nas memórias colectivas por determinação do habitus. A nova figura
estética neutraliza a tradicional oposição que definia arte como uma acção que imponha
uma forma activa a uma matéria inerte que, por concordância, correspondia a uma hierarquia social em que os homens dotados de uma inteligência activa dominavam os homens
materialmente passivos. A modificação do estatuto das relações entre pensamento; arte;
acção; imagem e expressão para um regime estético, tornou possível pensar positivamente
a pensatividade da imagem, produto do novo estatuto da figura que conjuga dois regimes
de expressão sem os homogeneizar.46
Em “A imagem intolerável” Rancière desmantela a oposição entre palavra/imagem
e testemunho/prova. À semelhança dos discursos, a imagem, para abrir um espaço novo de
tradução, tem necessariamente de afectar quem a visiona, estando por isso pressuposto o
desvinculo ao regime de visibilidade em que se estava inscrito. Temos de aprender a
dominar as imagens, sugere Rancière, que afirma: Elle [Sophie Ristelhueber] produit ainsi
peut-être un déplacement de l’affect use de l’indignation à un affect plus discret, un affect
à effet indéterminé, la curiosité, le désir de voir de plus près. (…) Ce sont là en effet es
45
Em primeiro lugar, a estátua é desprovida de tudo o que no modelo representativo definia, simultaneamente, a beleza expressiva de uma figura e o carácter exemplar: ele não tem boca para proferir uma
mensagem; não tem rosto para expressar um sentimento; não tem membros que lhe permitisse dirigir ou
realizar uma acção. Contudo, Winckelmann instituiu-a como representando o mais activo entre todos os
heróis. Mas ele fez um Hércules em repouso, acolhido entre os deuses depois dos seus trabalhos. Foi esta
personagem ociosa que o autor institui como representante exemplar da beleza grega, filha da liberdade grega
– a liberdade perdida de um povo que não conhecia a separação entre arte e vida. A estátua exprime a vida
de um povo, mas esse povo foi subtraído, presente apenas nessa figura ocioso, que não expressa mais nenhum
sentimento nem propõe nenhum modelo de acção. Este é o segundo ponto: a estátua é subtraída do continuum
que assegurava a relação de causa e efeito entre uma intenção de um artista, um modo de recepção por um
público e uma determinada configuração da vida colectiva. (Nossa Tradução) Op. Cit., pp. 64-65.
46
Na mimese clássica, por exemplo, a figura conjugava duas significações harmonizadas pela relação
de conformidade entre o termo «próprio» representado e o termo «figurado». Pretendia-se então representar
directamente um pensamento ou sentimento, substituindo uma expressão (leão, por exemplo) por outra
(coragem) para aumentar a potência.
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affects qui brouillent les fausses évidences des schémas stratégiques: ce sont des dispositions
du corps et de l’esprit où l’œil ne sait pas par avance ce qu’il voit ni la pensée ce qu’elle
doit en faire. Leur tension pointe ainsi vers une autre politique du sensible, une politique
fondée sur la variation de la distance, la résistance du visible et l’indécidabilité de l’effet.
Les images changent notre regard et le paysage du possible si elles ne sont pas anticipées
par leur sens e t n’anticipent pas leurs effets.47
A função da arte é de fazer curto-circuitos entre a representação e a percepção
espectável, tal como já foi afirmado neste ensaio. Ao captar as singularidades das formas
indeterminadas, cria-se uma tensão entre os vários modos de representação, a heterogénese.48
Tal como afirma Rancière, le travail de l’image prend la banalité sociale dans
l’impersonnalité de l’art, il lui enlève ce qui fait d’elle la simple expression d’une situation
ou d’un caractère déterminé.49 A transformação do banal em impessoal vem corroer por
dentro a aparente evidência e imediaticidade da imagem. La pensivité de l’image, c’est
alors la présence latente d’un régime d’expression dans un autre.50 Ela não é uma propriedade constitutiva da natureza de certas imagens, mas um jogo de afastamentos e aproximações entre várias funções-imagens presentes na mesma superfície, criando figuras novas
que despertam novas possibilidade sensíveis. A pensatividade, isto é, o que dá a pensar,
poderá ser definida como o entrelaçamento entre várias indeterminações, proveniente da
circulação entre o assunto e imagem; o artista e o espectador; o intencional e o não-intencional; o sabido e o não-sabido; o exprimido e o não exprimido; o presente e o passado,
de que resulta uma parecença desapropriada ou uma arqui-parecença.51
Mas, assim como não chega que alguém pinte ou aprecie para que haja a arte, um
relato não é suficiente para garantir um testemunho. Se a potência do pensamento se
inscreve na textura sensível ao dar que pensar; do testemunho depende a inscrição da
impotência, sendo que é a via privilegiada pela qual se inscreve na história os afectos de
carga negativa que feriu uma memória. A virtude do testemunho ou a dignidade da prova
47
Ela [Sophie Ristelhueber] desloca do afecto vulgar de indignação para um efeito mais discreto, um
afecto de efeito indeterminado, a curiosidade, o desejo de ver mais perto. (…) Estes são os efeitos dos afectos
que esbatem as falsas evidências dos esquemas estratégicos: são disposições do corpo e do espírito em que
o olhar não sabe com antecedência o que vê ou o que o pensamento deve fazer com o que é visto. A tensão
destes afectos aponta para outra política do sensível, fundada na variação da distância, na resistência do
visível e da indecidibilidade do efeito. As imagens mudam a nossa visão e a paisagem do possível, se não
forem antecipadas pelo seu sentido e se não anteciparem seus efeitos. (Nossa tradução) Id., L’image intolérable,
Op. Cit., p. 114. A obra de Sophie Ristelhueber é uma reflexão sobre o mundo no qual o homem fala através
de seus vestígios, dos ferimentos que lhes são infligidos ou dos que ele deixa no solo, um mundo de
territórios marcados por cicatrizes, através de corpos suturados ou de ruínas da guerra.
48
Segundo definição de Rancière, que adopta este termo de Deleuze, traduz uma tensão entre diversos
regimes de expressão. Rancière, J., L’image pensive, in Le Spectateur émancipé, La Fabrique éditions, Paris,
2008, p. 183.
49
Op. Cit., p. 127.
50
Op. Cit., p. 132.
51
A primeira, por oposição à segunda, é uma presença que não nos remete para nenhum ser real ou ideal
com o qual possamos comparar a imagem. É a presença de um ser qualquer, cuja identidade não importa,
e oculta os seus pensamentos ao oferecer o seu rosto. É como que um representante de seres do mesmo
género. Por arqui-parecença entende-se uma presença e um afecto directos do corpo. A fotografia de Lewis
Payne, por exemplo, apresenta-nos três imagens numa só imagem criada pela tensão entre vários modos de
representação. Em bom rigor, são três funções-imagens numa só imagem: há a caracterização de uma identidade; há a disposição plástica intencional de um corpo num espaço; e há os aspectos que o registo mecânico
nos revelam sem que saibamos se forma verdadeiros. Op. Cit., p. 124.
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é tão maior quanto menor é o desejo de serem testemunhos ou de fazerem prova de um
facto. À enganadora suficiência atribuída à imagem para constituir prova, enquanto representação do visível, deve-se instaurar, complementarmente, a insuficiente representação da
palavra. Comunicar um estádio de ânimo, independentemente da sua valência, é colocar no
plano da visibilidade o irrepresentável. Da identidade entre o pensamento e o não-pensamento, da intercepção do plano do (in)visível com o do (in)dizível, tanto na sua significação como na sua ressonância, depende a eficácia da transmissão do que é irrepresentável.
Le vrai témoin est celui qui ne veut pas témoigner. C’est la raison du privilège accordé
à sa parole. Mais ce privilège n’est pas le sien. Il est celui de la parole qui le force à
parler malgré lui, afirma Rancière.52 A sacralização da palavra da testemunha (da vítima;
do sobrevivente, etc.) que fala não porque quer, mas porque deve fazê-lo, resulta de ser o
oposto da imagem, que é idolatria, de ser proferida pelo homem incapaz de falar, mas
obrigado à palavra por uma palavra mais poderosa do que a sua. Testemunhar é acção pela
qual se inscreve na textura sensível a impotência em actualizar a percepção de determinado
facto, isto é, o irrepresentável. Não nos esqueçamos que, para Rancière, representar não é
um acto pelo qual se produz uma representação visível, mas sim o acto de estabelecer
equivalências, via pela qual uma imagem ou um relato se transforma num acontecimento
sensível.
O que garante o testemunho é a palavra associada à emoção estampado na sua figura;
são as lágrimas retidas e as enxugadas, são os momentos de suspensão do relato, pela força
do silêncio. La force du silence qui traduit l’irreprésentable de l’événement n’existe que
par sa représentation. La puissance de la voix opposée aux images doit s’exprimer en
images. Le refus de parler et l’obéissance à la voix qui commande doivent donc être
rendus visible.53 Transmitir o irrepresentável, na impossibilidade de o traduzir, dependerá
da criação de um sistema de relações de equivalências, entre semelhança e dissemelhança,
que coloca em jogo várias espécies de intolerável. A palavra dá testemunho, não quando
é colocada em oposição à forma visível da imagem, mas quando consegue construir uma
imagem, isto é, uma certa conexão inusitada entre o verbal e o visual. A voz, captada no
decurso do processo de construção de imagem, é um elemento vital que transforma um
acontecimento sensível num outro. O privilégio de relatar o irrepresentável, não é o da
testemunha, mas sim da tensão sentida em que a palavra força a testemunha a falar, apesar
da sua incapacidade de proferir determinado relato. L’image n’est pas le double d’une
chose. Elle est un jeu complexe de relations entre le visible et l’invisible, le visible et la
parole, le dit et le non-dit. (…) Ce sont toutes ces figures qui substituent une expression
à une autre pour nous faire éprouver la texture sensible d’un événement mieux que ne le
feraient les mots «propres». Il y a, de même, des figures de rhétorique et de poétique dans
le visible.54

52

Rancière, J., L’image intolérable, in Le Spectateur émancipé, La Fabrique éditions, Paris, 2008, p. 101.
A força do silêncio que traduz o irrepresentável do acontecimento não existe senão através da sua
representação. O poder de voz que se opõem às imagens deve exprimir-se em imagens. A recusa em falar
e obediência à voz que ordena devem ser visíveis. (Nossa tradução) Op. Cit., p. 102.
54
A imagem não é o duplo de uma coisa. É um jogo complexo de relações entre o visível e o invisível,
o visível e a palavra, o dito e o não-dito. (…) Estas são as figuras que substituem uma expressão por outra,
aproximando-nos da textura sensível de um acontecimento melhor do que fariam as palavras «próprias».
Existem, de igual modo, figuras de retórica e de poética no visível. Op. Cit., pp. 103-104.
53
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Parafraseando Kant, ser testemunha de um estado de ânimo implica o confronto entre
as nossas Ideias e o Ideal Outro. A memória, ao ser tocada por essa palavra viva, por essa
intenção, acontecimento inaugural, atrairá todas as representações que se vão metamorfoseando num novo ideal sumamente perfectível. É pela palavra que o saber prolifera,
sendo que nela concorrem a vontade de simbiose entre os homens. Citando Rancière, l’un
veut parler, l’autre veut deviner, et voilà tout. De ce concours de volontés résulte une
pensée visible pour deux hommes en même temps. (…) Ces créations ou, si l’on veut, ces
métamorphoses, sont l’effet de deux volontés qui s’entraident. Ainsi la pensée devient
parole, puis cette parole ou ce mot redevient pensée; une idée se fait matière et cette
matière se fait idée; et tout cela est l’effet de la volonté. Les pensées volent d’un esprit à
l’autre sur l’aile de la parole. Chaque mot est envoyé avec l’intention de porter une seule
pensée, mais, à l’insu de celui qui parle et comme malgré lui, cette parole, ce mot, cette
larve, se féconde par la volonté de l’auditeur ; et le représentant d’une monade devient le
centre d’une sphère d’idées rayonnantes en tout sens, de sorte que le parleur, outre ce
qu’il a voulu dire, a réellement dit une infinité d’autres choses ; il a formé le corps d’une
idée avec de l’encre, et cette matière destinée à envelopper mystérieusement un seul être
immatériel contient réellement un monde de ces êtres, de ces pensées.55
A inversão da inversão, isto é, a inversão do saber e do agir, só ocorre quando a
ressonância da imagem cinde a memória, conduzindo-a à reordenação das imagens-memória. A criação é o efeito de duas vontades que se ajudam entre si, que interagem entre si,
cabendo a um a função de projectar a imagem e a outro traduzi-la. Neste ponto da análise,
urge esclarecer a passagem necessária do domínio da significação, que é do domínio
colectivo, para o de acção, que é sempre individual.
Ora, se acontecimento estético é independente do seu autor; modelo e mesmo espectador, já a acção ocorre, unicamente, na esfera individual. Para cumprir o objectivo que
agora se nos coloca e respeitando o esquema apresentado no início deste ensaio, deslocaremos o foco da nossa análise para a esfera do sujeito.
É-nos indispensável, visando a acção, traduzir nossa experiência afectiva em dados
possíveis da visão, do tacto e do sentido muscular. Cabe à educação dar as regras de
associação entre a sensação afectiva presente e a ideia de uma certa percepção possível.
Bergson, à semelhança de Rancière, traduz vida como um fluxo de energia, sendo a percepção entendida em termos de potência. Há uma potência do objecto externo em afectar
um corpo na mesma proporção da potência do corpo em influir sobre o objecto uma acção.
A linha axial do pensamento bergsoniano determina, em termos ontológicos, o movimento
como vector fundamental, dado que o mundo material é constituído por imagens, cujas

55
Num quer falar, o outro quer adivinhar, e é tudo. Neste concurso de vontades resulta um pensamento
visível para dois homens em simultâneo. (…) Estas criações ou, se quiserem, essas metamorfoses, são o
resultado de duas vontades que se inter-ajudam. Assim, o pensamento torna-se palavra, que se converte
posteriormente em pensamento, uma ideia se faz matéria que logo se faz ideia, tudo isso é o efeito da
vontade. Os pensamentos voam de um espírito a outro nas asas da palavra. Cada vocábulo é enviado com
a intenção de carregar um só pensamento, mas, apesar disso, essa palavra, essa larva se fecunda pela vontade
do ouvinte; e o representante de uma monada torna-se o centro de uma esfera de ideias que irradiam em todos
os sentidos, de forma que o falante, para além do que quis dizer, disse realmente uma infinidade de coisas;
ele formou o corpo de uma ideia com tinta, e essa matéria destinada a envolver misteriosamente um só ser
imaterial contém realmente um mundo desses seres, desses pensamentos. (Nossa tradução) Rancière, J., Le
maître ignorant; cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Fayard, Paris, 1987, pp. 107-108.
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partes agem e reagem umas sobre as outras, percebidas em profundidade, através de puras
mobilidades contínuas e indivisíveis, tendo como eixo uma imagem privilegiada, a do
corpo.56 Esta é, simultaneamente, sede de afectação e fonte de acção. Representação é a
síntese das imagens percebidas, organizadas em função da indeterminação do agir, o que
implicará a coordenação entre dois movimentos vitais; o de contracção (síntese) e o de
expansão (para considerar todas as possibilidade de agir).
Os objectos situados em torno de nós representam, em graus diferentes, uma acção
que podemos realizar sobre as coisas ou que iremos sofrer delas. A distância no espaço
relativa à proximidade de uma ameaça ou de uma promessa no tempo é o que entendemos
por futuro. O mesmo instinto, em virtude do qual abrimos indefinidamente diante de nós
o espaço, faz com que fechemos atrás de nós o tempo, que concebemos como passado
(duração). O passado é a sedimentação em planos de imagens virtuais munidas de uma
energia própria. Nous ne percevons, pratiquement, que le passé, le présent pur étant
l’insaisissable progrès du passe rongeant l’avenir57, afirma Bergson. Entendamos, contudo, a necessidade de desregrar esta concepção de tempo da do senso comum. A percepção
presente ocupa necessariamente uma duração no sentido que insufla de energia o passado
e o futuro, que confluem para o ponto actual, actualizando a sua potência, à semelhança
da actualização colectiva. O passado, tendo já esgotado sua acção possível, só voltará a ter
influência tomando emprestada a vitalidade da percepção presente. Ao contrário, o futuro
imediato consiste numa acção iminente, numa energia ainda não despendida. L’actualité de
notre perception consiste donc dans son activité, dans les mouvements qui la prolongent,
et non dans sa plus grande intensité: le passé n’est qu’idée, le présent est idéo-moteur.58
À semelhança da arte, a percepção não celebra o passado, é presente, porque se conserva,
e futuro, porque é devir. Citando o mesmo, la part d’indépendance dont un être vivant
dispose, ou, comme nous dirons, la zone d’indétermination qui entoure son activité, permet
donc d’évaluer a priori le nombre et l’éloignement des choses avec lesquelles il est en
rapport. Quel que soit ce rapport, quelle que soit donc la nature intime de la perception,
on peut affirmer que l’amplitude de la perception mesure exactement l’indétermination de
l’action consécutive, et par conséquent énoncer cette loi: la perception dispose de l’espace
dans l’exacte proportion où l’action dispose du temps.59
Contudo, parafraseando Bergson, como que por um golpe teatral, num momento
quase intemporal, o homem parece dispensar o mundo material que cerca o corpo, o corpo
que abriga o cérebro, o cérebro onde se distinguem os centros, surgindo uma coisa absolutamente nova e distinta da representação inicial. O discernimento é o movimento que faz
56
Bergson, H., Matière et mémoire: essai sur la relation du corps a l’esprit, 72ª ed., Les Presses
universitaires de France, Paris, 1965, p. 167.
57
Nós só percebemos, praticamente, o passado. O presente puro, sendo apenas um ponto em que o
passado avança para consumir o futuro, é impossível de apreender. (Nossa tradução) Op. Cit., p. 126.
58
A actualidade de nossa percepção consiste portanto na sua actividade, nos movimentos que a prolongam, e não na sua intensidade: o passado não é senão ideia, o presente é ídeo-motor. (Nossa tradução) Op.
Cit., p. 88.
59
A independência de que um ser vivo dispõe, ou, como diremos, a zona de indeterminação que cerca
sua actividade, permite portanto avaliar a priori a quantidade e a distância das coisas com as quais ele está
em relação. Qualquer que seja essa relação, qualquer que seja portanto a natureza íntima da percepção, pode-se afirmar que a amplitude da percepção mede exactamente a indeterminação da acção consecutiva, e
consequentemente enunciar esta lei: a percepção dispõe do espaço na exacta proporção em que a acção
dispõe do tempo. (Nossa tradução) Op. Cit., p. 22.
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com que a percepção se separe da imagem resultante da afectação, cindindo a percepção
da acção.60
Já na arquitectura kantiana, entende-se por intuição empírica a imagem mental resultante da síntese entre intuição pura e conceitos empíricos (espaço-tempo). Esta traduz o
momento em que o ânimo tem consciência de que foi afectado. Cabe aos conceitos
transcendentais (às categorias do entendimento) configurar as intuições empíricas mediante
as possibilidades das suas leis a priori. Estes organizam-se em linhas de convergência para
o centro que são as ideias ou esquemas transcendentais produzidos pela imaginação. As
ideias normais são imagens flutuantes, formas de acordo com as quais julgamos as diferentes espécies da natureza. As ideias estéticas61 transcendem a possibilidade da experiência e têm como função atrair todas as representações nascentes a um ideal sumamente
perfectível.62 Esta ideia de um máximo, conceito da razão, não pode ser representada mediante
conceitos, mas somente por um ideal. Neste seguimento, por ideal entende-se a representação de um ente individual como adequado a uma ideia.63 Se as ideias normais são imagens, já as ideias estéticas são, o que Rancière denomina, fonction-images.64
Em bom rigor, tal como esclarece Bergson, a memória contrai-se no acto, sendo que,
quanto mais perto fica da percepção exterior, mais adquire uma finalidade prática. A
função memória é fornecer à percepção um esboço65 a partir do qual, num movimento de
composição, se projectam imagens-memórias66, mais ou menos longínquas, recriando o
60

Op. Cit., p. 28.
Nos termos rancièrianos “Kant appelait idées esthétiques les inventions de l’art capables d’opérer ce
raccord entre deux «formes», qui est aussi un saut entre deux régimes de présentation sensible. 61 Neste
seguimento o mesmo se propõe “essayé de penser cet art des «idées esthétiques» en élargissant le concept
de figure, pour lui faire signifier non plus seulement la substitution d’un terme à un autre mais l’entrelacement
de plusieurs régimes d’expression et du travail de plusieurs arts et de plusieurs médias.” Id., L’image
intolérable, Op. Cit., p. 139.
62
Citando Kant, “por uma ideia estética entendo porém aquela representação da faculdade da imaginação que dá muito que pensar, sem que contudo qualquer pensamento determinado, isto é, conceito, possa ser-lhe adequado, representação que consequentemente nenhuma linguagem alcança inteiramente nem pode
tornar-se compreensível. – Vê-se facilmente que ela é a contrapartida de uma ideia da razão, que inversamente é um conceito ao qual nenhuma intuição (representação da faculdade da imagem) pode ser adequada.
(…) Ora, se for submetida a um conceito uma representação da faculdade da imaginação, que pertence à sua
apresentação, mas por si só dá tanto que pensar que jamais deixa compreender-se num conceito determinado
e por conseguinte amplia esteticamente o próprio conceito de maneira ilimitada, então a faculdade da imaginação é criadora e põe em movimento a faculdade de ideias intelectuais (a razão), ou seja para pensar, por
ocasião de uma representação (o que na verdade pertence ao conceito do objecto), mais do que nela pode
ser apreendido e tornado claro.” Kant, I., Op. Cit., pp. 219-220.
63
Nos termos de Kant, “O entendimento fornece, mediante a possibilidade das suas leis a priori para
a natureza, uma demonstração de que somente conhecemos esta como fenómeno, por conseguinte simultaneamente a indicação de um substrato supra-sensível da mesma, deixando-o no entanto completamente indeterminado.
Através do seu princípio a priori do julgamento da natureza segundo leis particulares possíveis da mesma, a
faculdade do juízo fornece ao substrato supra-sensível daquela (tanto em nós como fora de nós) a possibilidade
de determinação mediante a faculdade intelectual. Porém a razão dá precisamente a esse mesmo substrato,
mediante a sua lei prática a priori a determinação; e desse modo a faculdade o juízo torna possível a passagem
do domínio do conceito de natureza para o de liberdade. Op. Cit., Prólogo LV-LVI.
64
Novas formas de figuralidade que propõem novos encadeamentos entre lógicas distintas com funções
inéditas. Id., L’image pensive, Op. Cit., p. 138.
65
Respeitando os termos em que Bergson apresenta, defendemos que a noção detalhe ou esboço
bergsoniano equivale à de imagem flutuante kantiana.
66
A imagem-memória pode ser accionada ou por recepção de um estímulo sensorial, que implicará um
movimento centrípeto, ou por um objecto virtual, respeitando neste caso um movimento centrífugo.
61
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detalhe. Un moment arrive où le souvenir ainsi réduit s’enchâsse si bien dans la perception
présente qu’on ne saurait dire où la perception finit, où le souvenir commence. À ce
moment précis, la mémoire, au lieu de faire paraître et disparaître capricieusement ses
représentations, se règle sur le détail des mouvements corporels.67 O mesmo autor alerta
para a necessidade de encontrar o equilíbrio entre os extremos da experiência humana. Em
bom rigor, não podemos ser pura acção, onde a memória se contrai excessivamente no
sentido de garantir o encaixe perfeito na percepção actual, pautando-se apenas pelo detalhe
dos movimentos corporais, nem viver como um sonhador, evocando imagens-memórias,
reproduzidas com todos os seus detalhes, sem vínculo com a situação actual. O agir depende, precisamente, da contracção da memória, ou seja, que esta se aguce até apresentar
apenas o fio de sua lâmina à experiência onde irá penetrar. Já conhecer, ou expandir
intelectualmente, implica um movimento contrário. Para tal, a memória contém memórias
dominantes através das quais ela se dilata em resposta ao impulso crescente de expansão
intelectual. Ora, segundo Bergson, a síntese entre imagem recolhida e imagens rememoradas
projectadas pela memória resulta de um investimento primordial de ordenação das suas
partes em relação a um centro de acções nascentes (corpo). Esta imagem activa68 irá, por
efeito de ressonância, actuar, no sentido de actualizar, todas as imagens e sistemas cada vez
mais vastos a ela associados, expandindo a memória pela actualização ou inscrição de
novos traços mnésicos. Concluí-se, por tal, que o objecto, antes de ser reconstruído, terá
de ser investido.
Remetendo novamente para Kant, este determina como função da faculdade da imaginação,69 não só criar a imagem protótipo dos objectos possíveis, a partir de um número
indizível de objectos (sensação objectiva originada pela afectação do objecto externo), que
o ânimo adopta para comparações, como permitir a queda de uma imagem em função de
uma outra (sensação subjectiva originada pela afectação do sentimento interno), instituindo
um novo ideal a partir da qual se desenhará uma nova ideia normal. O juízo estético é
anterior ao prazer e condiciona-o, no sentido em que o sujeito reconhece no objecto a
imagem flutuante, a ideia normal de beleza.70 Teremos necessariamente de asseverar a
actualidade da teoria platónica segundo a qual a experiência é entendida como uma reminiscência. A imagem flutuante, intuição singular, é uma pré-configuração resultante da
sobreposição de imagens-memória, que, mesmo caracterizada por uma certa plasticidade,
faculta à percepção um padrão com que se possa regular. Sempre que somos afectados por
imagens cujo encaixe na pré-configuração não se verifique ou que não seja operacionalizável
67
Chega um momento em que a memória assim reduzida se encaixa tão bem na percepção presente que
não se saberia dizer onde a percepção acaba, onde a memória começa. Nesse momento preciso, a memória, em
vez de fazer aparecer e desaparecer caprichosamente suas representações, se pauta pelo detalhe dos movimentos
corporais. (Nossa tradução) Id., Matière et mémoire: essai sur la relation du corps a l’esprit, Op. Cit., p. 88.
68
A noção de imagem activa está igualmente presente em Kant (Ideal ou ideia estética) e em Rancière
(função-imagem).
69
Os juízos que derivam desta faculdade chamam-se estéticos porque, citando Kant, “o seu fundamento
de determinação não é nenhum conceito, mas sim o sentimento (do sentido interno) daquela unanimidade no
jogo das faculdades do ânimo, na medida em que ela pode apenas ser somente sentida.” (Op. Cit., p. 119)
70
Kant distingue o belo do bom (o que agrada por meio da razão), do agradável (o que exige a aceitação
dos sentidos) e do útil (circunscrito a uma situação particular e relativa). O belo é sempre uma sensação
subjectiva e desinteressada, não sendo determinado por nenhuma predisposição particular do sujeito, mas
universal, enquanto arquétipos instituído pela natureza.70 “O belo é o que é representado sem conceitos como
objecto de um comprazimento necessário.” Op. Cit., p. 132.
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pela função-imagem, dependendo do grau de desfasamento, tomamos a consciência de que
fomos afectados por uma parecença desapropriada ou por uma arqui-parecença.
Todavia, o acontecimento estético, motor da história segundo Rancière, não se pauta
pelos valores do Belo. É o próprio Rancière que estabelece a sua equivalência com a noção
de Sublime kantiano. À semelhança do belo, o Sublime não pressupõe nenhum juízo dos
sentidos nem lógico-determinante, mas sim um juízo de reflexão.71 No que o distingue do
belo, é que o Sublime pode ser encontrado num objecto sem forma, sendo que não é o
objecto que nos permite ajuizar mas sim a disposição do ânimo na avaliação do mesmo.
Se a demora na contemplação do belo fortalece e reproduz a si própria o estado próprio
da representação, por oposição, perante o sentimento de inadequação, isto é, quando algo
acontece mas não se deixa figurar, a faculdade de imaginação, numa tentativa de estabelecer concordância com as ideias racionais, estabelece o que é lei para nós, a saber, a
determinação em avaliar em pequeno tudo aquilo que, por comparação àquela medida
suprema das grandezas, não é equiparável. O esforço da faculdade da imaginação em
submeter, o que se impõe como sublime, a um esquema de ideias, revela-se terrificante
para a sensibilidade. Quanto tal ocorre, estamos perante o irrepresentável, e a impossibilidade de o traduzir. O vector axial do pensamento Kantiano é de que uma Ideia da razão
se revela ao mesmo tempo que a imaginação se mostra impotente para formar os dados,
como nos esclarece Lyotard.72 Pensar, escrever ou pintar é dispor o corpo numa espécie de
vazio, é suspender os motivos usuais do espírito que se encontram associadas aos habitus,
às disposições do corpo. Os dados não são dados mas dáveis e a selecção não é uma
escolha, afirma Lyotard.73 A energia trespassa os corpos, organizando-os, o que implica,
por vezes, calar as palavras para que o corpo da ideia se crie livremente. No julgamento
estético (sem conceito) a superioridade sobre os obstáculos pode ser ajuizada somente
segundo a grandeza da resistência, que é sempre um poder, e não uma força74, como tão
bem esclareceu Kant. O sublime kantiano é o “signo «estético» (negativo) de uma
transcendência própria à ética, a da lei moral e da liberdade. (…) No Sublime75, a natureza deixa de se dirigir a nós nessa linguagem de formas, nessas «paisagens» visuais ou
sonoras provocadas pelo prazer puro do belo e que inspiram o comentário enquanto
tentativa de decifração, afirma Lyotard.76 Tudo aquilo que chamamos existente não passa
de ficção, aparência, onde se encontra um determinado quantum de energia, isto é, de
poder em nos afectar.
71
Segundo definição do próprio Kant, Juízo de reflexão é um juízo singular que se anuncia como
universalmente válido, reivindicando apenas o sentimento de prazer e não o conhecimento do objecto. (Op.
Cit., p. 137) Nos termos Lyotardianos, o juízo de reflexão “é uma maneira de pensar não dirigida por regras
de determinação dos dados, mas que demonstra eventualmente ser capaz de elaborar estas regras a partir de
resultados objectivos depois da reflexão.” – Lyotard, F., O Inumano: Considerações sobre o Tempo, Estampa, Lisboa, 1989, p. 24.
72
Op. Cit., p. 140.
73
Op. Cit., p. 26.
74
Id., Crítica da Faculdade do Juízo, Op. Cit., p. 157.
75
O sentimento do espírito [Sublime], significa que o espírito tem falta de natureza, que a natureza lhe
faz falta. Apenas se sente a si próprio. Assim, o sublime não é mais do que um anúncio sacrificial da ética
no campo estético. Sacrifício porque a natureza imaginativa (…) deve ser sacrificada no interesse da razão
prática (…). Anuncia-se, deste modo, o fim da estética, o fim do belo, em nome da destinação final do
espírito, ou seja a liberdade. Id., O Inumano: Considerações sobre o Tempo, Op. Cit., p. 140.
76
Op. Cit., p. 140.
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A arte, nomeadamente a poesia, fortalece o ânimo enquanto permite sentir a sua
faculdade livre, espontânea e independente da determinação da natureza, para contemplar
e ajuizar a natureza como fenómeno segundo pontos de vista que ela não oferece por si na
experiência.77 Cabe à faculdade da imaginação insuflar de ânimo os conceitos do entendimento, pela originalidade das suas ideias em conformidade com a sua liberdade e a legalidade do entendimento.78 A natureza cria-se pela genialidade do sujeito, transmitindo
através dele a regra da criação. Citando o próprio Kant, o génio é a originalidade exemplar
do dom natural de um sujeito no uso livre das suas faculdades de conhecimento.79
A dimensão estética do conhecimento, não é uma nova teoria do belo ou da arte, mas
o novo tipo de sistematização da experiência, no qual o objecto de apreensão estética não
é nem um objecto de conhecimento nem de desejo. Isto significa que o “belo”, para
Rancière, separado dos objectos da arte, é ele mesmo uma experiência de suspensão das
condições normais da experiência social. Conhecer não é ser capaz de formular juízos, mas
sim de os suspender. O importante não é o julgamento mas a transformação das grelhas
perceptivas e a forma como são afectadas por elas.80 O potencial especulativo das imagens
e o modo como podemos relacioná-las, distinguindo, nelas e através delas, a realidade da
qual partem, permitirá mudar de alguma forma o modo de apreensão sensível, sendo que
para tal, é preciso renunciar a uma unidade, a uma doutrina, a uma moral; é necessário um
certo distanciamento. Esse corte, se não for produzido pela própria arte, deve ser activado
pelo espectador, que não pode esperar dela uma proposta de organização do mundo. Perante a insuficiência de imagens e o intento de harmonizar o seu objecto com o da razão,
ocorre o desregramento entre as faculdades a que corresponderá um sentimento de tensão,
que caracteriza o pathos do sublime.81 Mas, tal como afirma Lyotard, a dor de pensar não
é um sintoma que, vindo de qualquer parte, se instala no espírito em vez de ocupar o seu
verdadeiro lugar. É o próprio pensamento em si que, convertido à irresolução, decide
tornar-se paciente e querer não querer, querer, exactamente, não querer dizer em vez do
que deve ser significado.82
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TERRITÓRIOS E IDENTIDADES EM TRÂNSITO.
DEFINIÇÕES EMERGENTES*

por

Inês Alves**

Resumo: Um particular interesse na identidade territorial e memória colectiva moveu-me desde o ingresso
no curso de Arquitectura. Inicialmente, muito interessada pela análise etnográfica e quase ancestral dos povos
isolados do mundo contemporâneo, desenvolvi uma primeira aproximação a esta temática, com um Trabalho
de Projecto, de final de curso, com a reabilitação de uma aldeia no concelho de Amarante e que porém trazia
adjacente toda uma carga identitária, de cariz altamente encerrado sobre si mesmo.
No mestrado em Arte e Design para o Espaço Público, esta dimensão sofreu uma mutação que se traduziu
num forte interesse pela dimensão ‘suburbana’ dos aglomerados populacionais, pela aparente extinção do
conceito de cidade, bem como da dicotomia entre esta e o ‘campo’, e principalmente na forma como estas
alterações se projectaram na dimensão humana, com o despoletar de novas identidades.
Palavras-chave: Identidade; subjectividade; industrialização.

Resumo: The territorial identity and collective memory was the main interests since the beginning of my
Architecture degree. Initially interested by the ethnographic analysis – almost ancestral – of the isolated
populations in a contemporary world, I developed the first approach to this topic, with a Final Project, at the
end of the degree, with the rehabilitation of a small village close to Amarante, that reveal an huge identity
charge, highly closed on itself.
At the Master of Art and Design to the Public Space, this dimension suffered a mutation that was translated
by an huge interest on the ‘suburban’ dimension, on the apparent extinction of the concept of ‘city’, as well
as the dichotomy between this one and the ‘field’, and mainly on the projection that those alterations made
on the human dimension, with the beginning of new identities.
Keywords: Identity; subjectivity; industrialization.
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Territórios e Identidades em Trânsito: Definições Emergentes
“Como que fazendo frente ao Marão, a meia encosta da Serra da Aboboreira, surge-nos Carvalho de Rei, uma aldeia parada no tempo, como tantas outras, mas que se distingue pela sua solidez, disposta como se erguida do chão pelos socalcos da montanha.
De uma incrível beleza, construída pelos seus recursos naturais e pela vontade humana, este lugar vive hoje tempos complexos, como se o progresso surgisse aqui apenas
sob a forma de desertificação e abandono.
A 1 hora da cidade do Porto encontramos o passado; encontramos o cheiro a terra
molhada e a fumo. Encontramos ainda uma população envelhecida e pouco numerosa,
descrente nos tempos que correm, de olhos postos na pobreza extrema em que vivem; na
morte que já tarda.
Ao encontrarmos o passado entendemos que tudo o é mas que já nada tem que ver
com a realidade que vivemos. Entendemos que a sensação agradável que sentimos ao
atingir aqueles 730m de altitude, existe por um saudosismo que apenas se fez sentir quando
nos demos conta que lá não ouvimos barulhos mecânicos e que os nossos pulmões se
enchem aí de um ar melhor. Damo-nos conta de que poderíamos viver aí, ou que então
poderíamos encontrar neste sitio a paz e as nossas raízes, que esquecemos existir no
quotidiano.
Entendemos também que o saudosismo de que falo pode salvar aquele lugar, e tantos
outros como este, parado no tempo, que vive hoje da agricultura e do trato do gado, hoje
já raro, feito por pessoas idosas que mereceriam com certeza ter uma velhice melhor do
que aquela que o clima rígido de montanha e a pobreza extrema em que vivem, têm para
oferecer.
Hoje busco soluções para trazer Carvalho de Rei ao presente, através de uma ponte
imaginária entre a contemporaneidade e o passado, considerando esta como solução única
para evitar uma morte de sentido eminente, pelas bandas daquela encosta verdejante.”
Amarante, Janeiro 2007

A experiência de partilhar de uma comunidade é algo que se alterou por completo
nas últimas décadas. A nossa identidade vê-se interrompida em pontos distintos, desfasados
e complexos, ao possuirmos uma realidade física, de características fisionómicas, outras
psicológicas – que nos caracteriza com traços de personalidade –, e ainda uma final, que
veio alterar por completo todo o ideal anterior, de constituirmos uma realidade tão mais
exacta e rígida.
Uma certa desfragmentação instalou-se e trouxe consigo um agravar de uma condição anterior de subjectividade, na qual ser humano protagonizou um movimento interior
descendente, a par de um desenvolvimento tecnológico e consequente crescimento dos
núcleos industriais, nos quais as condições de habitabilidade foram consecutivamente ignoradas.
As cidades iam crescendo, a par de um sentimento de auto-insegurança e desconfiança no futuro. Os desastres que o homem foi presenciando ao longo da sua estadia nestes
territórios densos populacionalmente mas vazios na sua dimensão humana, foram sendo
recebidos como avisos constantes da potencia da tecnologia e da ciência, que facilmente
se traduziam no receio de um ‘esmagar’ da condição individual e sociológica da raça
humana.

Territórios e identidades em trânsito. Definições emergentes

39

Instala-se uma dicotomia devastadora entre homem e máquina, aquela que representava a força e a potencia, mas que trazia consigo uma dimensão capitalista à sociedade
onde o homem, frágil e doente, se tinha de adaptar.
Esta insegurança, levada ao extremo com um recusar total da Modernidade, aquela
responsável pela ideia de zonning e da proclamação da máquina, vai traduzir-se numa
atitude antagónica, em relação às premissas anteriormente impostas.
O movimento Pós-Moderno veio romper com a ideia de ordem, que na realidade já
se tinha imposto, com um recusar completo do pensamento humanista, ultrapassando a
premissa de que o homem seria medida de todas as coisas e a mulher emerge com “um
papel central na cidade desordenada, na qual a própria ideia de desordem não pode mais
ser expressa, desde que não existe ordem prévia para confluir” (1).
Artisticamente muito criticada, a corrente Pós-Moderna imponha, também ela, um
romper com o passado, recusando os ideais clássicos e as grandes superfícies brancas, ou
materiais sóbrios que os arquitectos e artistas modernos proclamavam. O resultado seria
uma amalgama de cores e formas que resultavam numa combinação atractiva aos sentidos,
e que envergava no seu propósito a sua mais valia, representando uma “forma de desorientação, sem significado e de fragmentação” (Wilson, 1991), intensificada ainda com a
exploração de novos estudos que visaram explorar a subjectividade humana, como a Teoria
da Psicanálise Freudiana.
É imposta a ‘lei das ruas’, que é como quem diz, dos subúrbios. O movimento
Moderno, altamente proclamado entre as classes mais enriquecidas da população, vem
estabelecer uma vontade de criar o oposto. A confusão, o caos, a amálgama, materializada
sob forma de arte e que representava a antítese daquilo que havia sido antes proclamado
por aqueles que levavam a cabo um capitalismo responsável pelo zonning e a industrialização, e portanto, pelo caos a que os protagonistas do Pós-Modernismo haviam sido condenados.
Mumford, já em 1922, apontava os subúrbios como “dormitórios onde a vida era
levada sem disciplina de ocupação rural e sem recursos culturais que as ‘centrais de
distrito’ retinham” (2), e definia deste modo um território ‘estranho’, sem normas tipológicas
de cidade ou de campo, considerando-o desordenado em relação aos meios ruralizados,
mas demasiado periférico relativamente aos núcleos urbanos.
Podemos dizer que com a industrialização são arrastadas grandes consequências,
reflectidas pela fragmentação humana, pelo crescimento não planeado das cidades e total
alteração na dicotomia entre cidade e campo. São dadas as premissas para uma sociedade
de consumo, uma ‘cultura-mundo’ gerida pelas premissas capitalistas na qual “a mulher
urbana contemporânea é” ainda hoje “ao mesmo tempo consumidora e produto de consumo” (3), e portanto, uma ‘pós-modernidade extremada’, que Lipovetzky (2008) nomeou
recentemente de Hipermodernismo.

Dicotomia Cidade e Campo
A temática do subúrbio, já muito explorada por investigadores de várias áreas de
conhecimento, representam ainda hoje uma ferida em aberto, composta por resíduos de um
passado difícil, que se confundem porém por territórios comuns que apesar de ‘resultantes’,
necessitam hoje ser trabalhados.
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Uma das constantes observadas é a subjectividade deste território, constituindo como
que um passo dado com alguma irreversibilidade, na qual a partir do momento em que
destacamos a subjectividade do homem não mais possamos encarar a vida e o nosso espaço
do mesmo modo. Constitui quase como que estados antagónicos, de familiaridades e
globalidades, “não um espaço onde possamos entrar (...) mas um espaço de imagens saturadas, que é ao mesmo tempo intensamente pessoal (dentro das casas das
pessoas e cabeças) e amplamente abstracto”. (4)
Continuamos no entanto a assistir a alguns discursos que descredibilizam a imagem e
tipologia do subúrbio, tida muitas das vezes como a “ugly sister” (Hartley, 1996) da cidade
histórica e desenvolvendo uma leitura marginal destes territórios descaracterizados, junto aos
principais eixos de distribuição de tráfego automóvel, algumas vezes (re)conhecidos pelos
piores motivos. Uma das prioridades para a reconfiguração do subúrbio prende-se necessariamente com a sua associação a determinados comportamentos sociais de exclusão, que terão
sido fomentados com fenómenos de segregação num período inicial de zonamento periférico.
“Pode-se prosseguir, considerando a auto-estrada intrusa na paisagem e na vida bucólica
do campo, ou na geometria e vida do meio urbano. (...)”, no entanto será um jogo de forças
inútil e ingénuo, nomeadamente se considerarmos o esquema infra-estrutural como constante
movimento de forças. O mero esquema formal promove uma estrutura estável que, assumido
exclusivamente nos dias de hoje, representa vertente altamente volátil e obsoleta. “Se interagirmos com a sua força, aproveitamos as suas potencialidades e somos capazes de ver de
forma oblíqua esse acto linear de ritmos e forças em movimento que configuram a lógica
dinâmica da mobilidade, os resultados podem ser uma amálgama mais orgânica de forças
similar à dos rios que delinearam estrias na paisagem.” (Martin Price 1994-1996).
Se considerarmos as mais valias de uma sociedade de informação, fluxo e mobilidade, consideraremos principalmente as vias de comunicação; não só o telemóvel ou o computador – numa dimensão virtualizada e imaterial, que no entanto constitui a mais rápida
difusão, sem grandes obstáculos ao nível das suas fronteiras, e com um notável espalmar
da relação espaço/tempo – mas também as vias asfaltadas que atravessam os territórios lés-a-lés, aeroportos, portos e caminhos de ferro, dotaremos os nossos territórios; elementos
estruturantes, ou pólos de atracção para a fixação populacional. E se as barreiras se esbatem
quando consideramos a dimensão virtual das nossas relações e comportamentos e se, aceder ou não, depende não do tempo dispensado, ou da linearidade do caminho a percorrer,
mas de um terminal que permite a chegada de determinada informação, o acesso motor a
determinada realidade, mantém a relação espácio-temporal que, apesar de em constante
mutação, conhece fronteiras físicas, variando contudo no dispositivo utilizado, sendo que
este representa uma relação de maior acessibilidade, não dependendo inteiramente de um
pórtico de passagem para uma realidade imaterial.
No Plano de Desenvolvimento para Almería, de 2004, o colectivo de arquitectos
MVRDV referiam “É surpreendente que apenas se tenha explorado as possibilidades
derivadas dos acessos às auto-estradas urbanas. Os vários nós tendem efectivamente a
converter-se em obstáculos para o desenvolvimento do território circundante: Quais seriam
as estratégias a adoptar a fim de impulsionar o uso intensivo das ditas zonas em torno das
auto-estradas?” (5) Parece-me que nos últimos anos temos assistido uma inversão desta
tendência, quando observamos uma crescente fixação ao longo destes nós viários, no qual
se conclui um provável entendimento de habitar próximo de um ‘pórtico’ de entrada de
rápido acesso aos centros empresariais, serviços e emprego.
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Dicotomia Homem e Máquina
Tal como inicialmente referi, a industrialização provocou um reconhecimento da
potencialidade imposta pela máquina, e portanto um estabelecer de uma dicotomia entre
esta e o Homem que se tornou devastadora no entendimento do homem, perante si mesmo
e perante o outro.
Hoje protagonizamos uma era ‘híbrida’, na qual também o homem deixa de se considerar apenas na sua dimensão, mas ainda naquelas a que pertence virtualmente. Recentemente pudemos observar um casamento entre o Homem e a Máquina, na qual o indivíduo
já reconhece comummente a técnica como sua aliada.
O processo atingiu um pico de aceleração nos últimos 30 anos e mais que nunca
necessitamos de ‘próteses’ para desempenharmos as tarefas mais básicas. A televisão, por
exemplo, veio fornecer ao cidadão mais comum a acessibilidade ao poder da imagem, que
anteriormente circulava apenas entre determinados meios muito restritos, e com o avançar
desta sociedade de informação foram avançando também os meios a partir dos quais esta
informação era difundida.
Ao habitarmos realidades múltiplas somos também objecto de desmultiplicação, e
inevitavelmente assumimos uma condição de subjectividade crescente, ao mesmo tempo
que, toda a nossa realidade é numérica, a começar pela linguagem ‘virtual’, que facilmente
nos reduz a ‘x’ números de identificação.
A ideia de dispositivo, aprofundada por Agamben – seguindo o legado de Foucault
– pode aqui ser resgatada e reflectida, já que segundo este, os dispositivos existem desde
sempre, sendo estes “tudo o que tem, de uma maneira ou de outra, a capacidade de
capturar, de orientar, de determinar, de interceptar, de modelar, de controlar e de assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres vivos” (Agamben, 2007).
A própria máquina computacional é dispositivo que nos altera as acções e pensamentos.
A textualidade do espaço cibernético, vêm acentuar a desmaterialidade e fragmentação do ‘eu’, provocando uma crescente subjectividade, a partir de um ‘cyberdispositivo’,
sob a forma de ‘network’. A matéria dilui-se; o corpo “entra neste ‘espaço’ sob a forma
de escrita, (e) torna-se literalmente um corpo ‘cybertextual’. Porque a linguagem envolve
a Internet, todo o ambiente se torna numa projecção textual.” (6)
“O espaço do possível está a encolher. Isto não só quanto à identidade e retorno
religioso mas ainda da perda crescente do espaço politico. (...) Pode a cidade ser espaço
de articulação politica e reestruturação social? Ou estamos a entrar numa fase da história
em que o homem recusa ser carne e sangue e a Internet rapidamente toma conta do
imaginário e a economia do desejo se torna o único espaço possível para pensar a politica
do futuro?” (7). Ramoneda ao colocar esta questão, anuncia a eminência da extinção da
função politica e social na civitas, o que me leva a reflectir que no dia em que estas
condições deixarem de se observar, deixaremos de ter cidade e passaremos a habitar um
outro organismo. Talvez uma ‘grande megalopolis descentrada’(8), tal como Chistine Boyer
recorda o ‘cyberespaço’ ser vulgarmente nomeado, uma vez que ao alcançar patamar anunciado por Ramoneda, todas as tipologias espaciais sofreriam fenómenos de esbatimento de
fronteiras; um estado levado ao extremo daquilo que hoje o mundo ocidental vai fruindo
e vivenciando.
Boyer desenvolve ainda um paralelismo invertido entre o indivíduo Pós-Moderno e
o indivíduo ‘cyberespacial’, referindo que aqui os ‘espaços de clausura’ de Foucault se
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invertem. “Os marginais (...) são deixados fora da zona protegida. (...) O marginal tornou-se o nosso ‘Monstro Pós-Moderno’, fora da norma e de invisibilidade crescente” (9). A
autora refere ainda que existe um “suporte digital que divide quem está conectado e quem
está desconectado” (10), factor indiscutível para uma reflexão à cerca da ideia de democratização da informação. Se a informação hoje se encontra disponível ao virar de cada
esquina, – ou mesmo na frente urbana, como referia Venturi – a diferença entre quem se
confronta com esta e a quem esta não se encontra acessível, torna-se como grande parede
divisória entre duas realidades antagónicas, muitas vezes, fisicamente próximas.
A ideia de que “as telecomunicações substituirão o contacto faca-a-face e a cidade
enquanto espaço urbano fixo tornar-se-à eventualmente redundante” (11), talvez se tenha
vindo a cumprir, porém parece-me importante considerar a inconstância dos tempos, a
evolução humana e entendimento das suas conquistas e seus pensares. A evolução é um
conceito que, antes de definido teoricamente, já na prática existia, e assim ia demarcando
diferenças entre o dia de hoje e o de ontem. E será importante ter presente que a postura
à cerca dos meios de informação actuais constituem sintoma de quem tem sofrido duros
golpes com o avançar da tecnologia.
Uma constante nostálgica que nos tem cravado o quotidiano – já aprofundada neste
trabalho – leva-nos a uma persistência no que toca a permitir que esta realidade virtual
invada as nossas casas e cidades. Quase que um “choro nostálgico por contacto real no
mesmo tempo que a simulação gerada por computador confundiu o nosso sentido de
autenticidade”. (12) Talvez a ambiguidade da autenticidade nos retire a capacidade de
assegurar um futuro concreto, já que o passado tem um sabor romântico e o presente
permanece incerto.
Arika Suzuki define o território contemporâneo como representador de uma “convergência de toda uma série de redes possíveis”, desde o transporte, à informação, no qual
a mestiçagem de forças, culturas e constante cruzar de fluxos exista “ uma tendência para
introduzir nos espaços reais a pureza sintética do ‘cyberespaço’” (13), permitindo uma
maior fluidez e deste modo ultrapassando barreiras e esbatendo as fronteiras. Existe no
entanto “(uma) analogia entre a rede virtual e as cidades regionais (...)” que nos pede
“para dar um salto qualitativo do virtual para o espaço físico, erradamente supondo que as
fronteiras entre esses espaços podem ser cruzados com facilidade” (14), aspecto que na
realidade nos leva a considerar que apesar das barreiras que destruímos, o espaço físico e
vitual persistem como aspecto representador de uma aguda diferença, muitas das vezes
com realidades inversas.
Manuel Gausa, defende “um sistema ‘multicapa’ progressivamente diversificado
produzido por informações e realidades diversas, descontínuas e sobrepostas – em coabitação – que continuamente mutariam, perverteriam, alterariam, transformariam e interpretariam assim os próprios esquemas elementares de desenvolvimento que as definiriam,
e cuja força radicaria, precisamente, na capacidade constante de renovação e de modernização. De construção e reciclagem.” (15)

Dicotomias à Parte
“Nunca como antes, o planeamento é necessário para que as cidades sobrevivam”(16).
Um planeamento estratégico e experimental, que de olhos postos no presente e num futuro
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próximo, aspire a uma franca relação entre individuo, sociedades, territórios e globalidades.
Um programa de articulação entre diversas escalas que em alguns pontos partilhem um
lugar comum, permitindo estruturar uma plataforma contínua de reflexão e abordagem, de
questões cognitivas, materiais e programáticas.
Koolhaas refere que “a cidade já não existe”, proclamando a “morte do urbanismo”,
reflectindo que “fomos deixados com um mundo sem urbanismo, só arquitectura (...)”. O
autor defende uma nova forma de urbanismo, que não consista apenas numa “profissão, mas
(n)uma forma de pensar, (n)uma ideologia”, que possibilite desenvolver um exercício no qual
deixe de ser “à cerca do ‘novo’, mas sobre ‘adição’ e ‘modificação’” voltando-se para as
questões urgentes dos territórios nos quais nos movemos, alterando prioridades, não sendo
mais “sobre o cidadão mas sobre o subdesenvolvimento.” Refere ainda que “nossa ‘sofisticação’ esconde grandes sintomas de cobardice centradas na simples questão do posicionamento que tomamos – talvez a mais básica acção de fazer cidade”. Colmatando a reflexão,
proclama que, “mais do que nunca, a cidade é tudo aquilo que temos”. (17)
Para entendermos o discurso de Koolhaas – que por alguns poderá ser considerado
contraditório –, teremos primeiro de entender que a cidade que ele refere inicialmente não
existir, não é a mesma na qual acaba por colocar toda a sua esperança, necessitando para
isto, estabelecer mais que uma disciplina, uma doutrina, que deixe de se centrar na arquitectura e no constante posicionamento da mesma, mas que se volte, sem desvios, para a
crueza das questões contemporâneas.
Jean Michel Léger afirmava há já mais de 20 anos que “uma Arquitectura forte é
uma Arquitectura arriscada”, recordando, no entanto que “do mesmo modo que o exercício da cidadania não é suficiente para garantir a felicidade do cidadão, o da participação
não garante por si só a satisfação do habitante” (LÉGER, 1990), pelo que estará certamente do lado daqueles que, num posicionamento político e decisor, poderão promover
uma articulação de interesses públicos e privados, porém conscientes das heterogeneidades
sociais e territoriais.
A forma ‘intersubjectivada’ que fomos assumindo ao longo das ultimas décadas,
torna-nos permeáveis à envolvente material, cognitiva ou virtual. Os espaços que fazemos
hoje, ‘fazem-nos’ amanhã, molda-nos à sua medida, sendo que aquilo que materializamos
num determinado momento, nos consome de seguida, sob forma inesperada e distinta da
definida à priori. “A condição humana é hoje condição urbana”,(18) que nos torna mais
que cidadãos, ou participantes – tal como Léger referia –, mas elementos participativos,
como que células de um organismo em constante redefinição, não atingindo, em ocasião
alguma designação estável.
“As disciplinas clássicas da arquitectura e do urbanismo já não são suficientes para
entender, planificar e controlar a paisagem urbana, nem a conduta dos seus habitantes”(19). A confinação de determinada profissião à sua própria disciplina não faz mais
sentido; o técnico terá de lidar com as ciências exactas, bem como com as humanas e
sociais, e o entendido no estudo do homem e sociedade terá de levar em conta todas as
dimensões formais e descritivas de um processo. “O projecto urbano pode agora ser mais
estratégico e plástico, com intenções acunpuncturais sobre a pele humana para afectar o
organismo inteiro”(20).
Um indicio deste conceito surge através da ideia de “Sistema Linear Contínuo”
(Hansen e Hansen, 1967), no qual se entendia o mundo como instável e imprevisível e que,
na sua aplicação à arquitectura, este pressuposto deveria ser tido em conta, produzindo
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“formas abertas” e espaços “inacabados”, ao “pensar o espaço relacionalmente” (Hansen,
2005), permitindo uma apropriação e consequente identificação por parte do utilizador.
Será importante, nos dias que atravessamos, resgatarmos pensamentos e formulações
teóricas que coloque ênfase nas preocupações que, na génese, lhes esteve associadas. “Crises
como a presente depressão económica são bons momentos para fazer um balanço das
cidades” (21), será portanto útil enfrentar esta como uma oportunidade para uma alteração
conceptual e processual, procurando que as “visões para iniciativas arquitecturais e estratégias de projectos de investigação não podem continuar a ser completamente controladas
pelo designer ou investigador, mas adoptando uma qualidade recíproca entre a teia social
e as relações ambientais” (22).
Será pacífico considerar o ambiente territorial descentrado e fragmentado, como
meio de maior urgência de alteração das abordagens e práticas, que necessariamente passará pelo respeito pela pré-existência, e portanto consideração pelas tipologias formais,
comportamentais, e relacionais pré-estabelecidas. “Assim, não só se pouparão recursos,
naturais e construídos pelo homem, mas as nossas energias estarão focadas para criar novas
e inesperadas intervenções híbridas.” (23)
É pacifico afirmar que a cidade, tal como se estruturou no início do processo de
sedentarização do homem, deixou de se inscrever na actual estruturação urbana e territorial.
Manuel Gausa nomeava esta de dimensão ‘metaurbana’, uma “estrutura definitivamente
aberta (...) uma tripla combinação entre ‘arquipélagos edificados’, ‘suportes arteriais’ e
‘espaços livres intersticiais’”, o que nos permite chegar a um léxico mais franco dos
elementos compositores do território, ou seja, “edificações (volumetrias), ‘infra-estruturas’ (linhas) e ‘paisagens’ (superfícies)”(24). O autor refere ainda que já a ideia de
‘metapolis’ na sua origem não remeteria já apenas para “a capacidade de crescimento, mas
sobretudo para a capacidade de ‘combinação’: de interconexão e interacção. Com o
território e com outros territórios; com o lugar e outros lugares. Com identidades... e
entre identidades.” (25)

E a identidade?
O homem, ao atingir este estado complexo e de multi-camadas, a par de toda uma
sociedade que parece estar a sofrer o mesmo processo, coloca-se numa posição de possível
conversão para um estado comum e de homogénea apatia.
O próprio conceito de identidade encontra-se em mutação.
O que é hoje considerado como identidade, noutros tempos não o era, apenas porque
os avanços foram surgindo e constituem ainda hoje novidade. Possuímos identidades
múltiplas que vamos construindo online e outras que desenvolvemos nas nossas relações
e interacções com o outro e connosco. Seja como for, entendo identidade como dimensão
construída, camada atrás de camada que vamos sobrepondo, com cada traço de personalidade, seja esta demonstrada ou configurada de que forma for.
Ao nascermos, a nossa matéria é apenas ela mesmo. Matéria. Ao vivermos, respirarmos o ar que respiramos, com a educação a que vamos sendo postos à prova, costumes e
desafios, tudo se vai densificando, até um momento em que é densificação constante. Não
existe identidade construída e estanque. Aquilo que vamos estruturando como identidade
está sempre, constantemente em mutação, crescimento e densificação.
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O que outrora sentíamos como identidade, como símbolo inquestionável da nossa
génese, do nosso passado e cultura foi sendo substituída por necessidades infra-estruturais
– numa perspectiva pragmática –, de consciente ruptura com passado – personificada na
imersão de um pensar pós-moderno – ou através de uma simples falta de planeamento
territorial. “A criação da identidade – individual ou social – é central para a nossa
capacidade de nos orientarmos no mundo. (...) Qualquer cidade ou território serve um
propósito, seja quando oferece abrigo, segurança. ou serve necessidades económicas,
politicas ou sociais.” (26)
O rápido crescimento e reinvenção dos nossos núcleos urbanos foi, a longo prazo,
reflectir-se numa nova consciência de nós próprios e por conseguinte do património herdado. O percurso foi assim sendo traçado entre estados antagónicos, indo desde um momento de total desconhecimento e negligência histórica, a uma tendência “musificadora”
dos traços de antiguidade das nossas cidades, que passam como que a constituir “dispositivo de segurança. O monumento assegura, sossega, tranquiliza (…) procura apaziguar
a angústia da morte e da aniquilação.” (27) A falta de adaptação dos centros históricos
e dos antigos edifícios às necessidades e comodidades que surgiram – a escala e o fluxo
automóvel, ou a infra-estrutura de saneamento base – é numa primeira instancia geradora
de repulsa pelo passado, com adaptação descontrolada, progressivamente surgindo movimentos de consciência cívica e histórica. Vai-se impondo a ideia de que “as coisas antigas
eram melhores num momento original e que desde então têm vindo gradualmente a degradar-se. (…) A história parou num período dourado; a mudança é uma estranheza.” Estabelece-se, deste modo, uma clara relevância nas frentes urbanas e num exibir patrimonial, no
qual “o exterior dos edifícios é restaurado, apesar de o seu interior ser irrelevante.” (28)
Assistimos ainda a resquícios deixados pela imagem suburbana e desqualificada, às
problemáticas socioeconómicas, à marginalidade ou às minorias, que protagonizaram o
movimento Pós-moderno. Somos levados a de algum modo efabular os territórios históricos de uma cidade em detrimento daqueles materializados através de um crescimento sem
planeamento e sem história. Este olhar ingénuo, gerador de avaliação estética e juízos de
valor limitadores ocultam a lógica de que “… a nova paisagem não é pior, é diferente; não
pode ser julgada nem deve ser apreciada segundo regras tradicionais, e sim segundo suas
próprias regras.” (29)
O passado é e será uma constante, e a carga idílica da história, será sempre responsável pelo estímulo do imaginário colectivo e individual, mas entendem-se como ultrapassadas questões de exacerbada ingenuidade. Uma perda da inocência necessária para usufruir
dos benefícios tecnológicos, encarar a alteração das necessidades e usos, e permitir uma
valorização contida e justa dos sinais da história.
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Resumo: Neste trabalho de investigação abordam-se os diversos planos em que o Património Cultural assume
um especial relevo, em concreto, no domínio constitucional e internacional. Em paralelo, e para que seja
possível perceber como, em Portugal, é salvaguardado o Património Cultural, foi nossa intenção analisar,
com cuidado, os diplomas essenciais nesta matéria, em especial a Lei do Património Cultural e a Lei do
Património Cultural Subaquático.
Por outro lado, e porque a protecção dos bens culturais constitui um aspecto de especial relevância, focamos
a nossa atenção nas duas vias administrativas previstas na legislação nacional para defesa dos bens que
integram o Património Cultural: a classificação e inventariação. Consideramos, de igual forma, que se impõe
abordar, mesmo que sucintamente, a tutela penal e contra-ordenacional, bem como os benefícios e incentivos
fiscais previstos nesta área.
Por último, reflectimos sobre o futuro dos arqueólogos e da sua profissão e, ainda, sobre as expectativas,
ambições e exigências que recaem sobre este ramo do Direito.
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Abstract: This research papers analyses the topic of the legal framework applicable to the cultural heritage
in Portugal, both from a domestic and international perspectives.
The main legislative instruments are considered, namely the Cultural Heritage Laws and the important legal
diplomas that regulate the process of inventory and classification of cultural heritage goods.
It is also covered in this study a brief analysis of the criminal and tax frameworks, indispensable when
studying this subject matter.
Finally some legal questions are treated, namely those that apply to professionals working in this field and
also the challenges and dilemmas of the cultural heritage in Portugal.
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O presente trabalho foi elaborado no quadro das cadeiras de Direito do Património
Cultural, Inventariação e Classificação e Direito e Gestão do Património Cultural, leccionadas
no âmbito do Mestrado em Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Das diferentes áreas e temáticas que aí foram discutidas irá, agora, fazer-se uma abordagem – breve – que se pretende panorâmica e abrangente face aos problemas e questões que
estão associados a este ramo emergente do Direito.

1. Património Cultural: uma definição jurídica2
A primeira grande questão que se coloca entronca num dos problemas que subjazem
aos mais diversos campos em que o Direito se aplica: a definição do conceito. Apesar de
a definição de um determinado conceito se apresentar como redutora e, diremos, não raras
vezes, cerceadora, não podemos deixar de tentar alcançar – ainda que de forma imperfeita
– uma definição jurídica de Património Cultural.
A Convenção da UNESCO sobre a Protecção do Património Mundial, Cultural e
Natural, de 1972, apresenta-nos no seu artigo 1.º uma definição lata que deixa perceber,
desde logo, que o conceito de Património Cultural está directamente associado ao legado
da Humanidade, ou seja, o conjunto de obras que o Homem deixa às gerações vindouras.
Afasta-se, portanto, do chamado património natural que, apesar de relevado por esta Convenção, não merece ser enquadrado no âmbito do Património Cultural.
Ainda dentro do capítulo das Convenções Internacionais atente-se no estabelecido no
artigo 2.º da Convenção do UNIDROIT sobre Bens Culturais Roubados ou Ilicitamente
Exportados, aprovada em Roma em 1995 “(…) entende-se por ‘bens culturais’ os bens que,
por motivos religiosos ou profanos, possuem importante valor arqueológico, pré-histórico,
histórico, literário, artístico ou científico (…)”.
Tal como acontece na Convenção da UNESCO sobre a Protecção do Património
Mundial, Cultural e Natural, também aqui somos remetidos para uma noção de Património
Cultural distinta e afastada de património natural.
O legislador nacional, no âmbito da Lei de bases da política e do regime de protecção
e valorização do património cultural3, também designada por Lei do Património Cultural,
procurou também definir o conceito de património cultural.
Da leitura deste normativo. é possível concluir que (i) o legislador nacional atribuiu
uma dimensão ampla ao conceito de Património Cultural, abrangendo não só os bens
materiais e imateriais como o próprio contexto em que uns e outros se inserem e (ii) afasta,
na senda do definido a nível internacional, desta definição o conceito de património natural
(que, no entanto, não é esquecido).4

2
Para um desenvolvimento científico da temática, ver Vitor Oliveira Jorge e Julian Thomas (eds),
Overcoming the Modern Invention of Material Culture, Porto, ADECAP, 2006/2007 e Vitor Oliveira Jorge,
Fragmentos, Memórias, Incisões, Edições Colibri, 2006.
3
Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro.
4
Vide artigo n.º 14, n.º 2 do mesmo diploma: “Os princípios e disposições fundamentais da presente
lei são extensíveis, na medida do que for compatível com os respectivos regimes jurídicos, aos bens naturais,
ambientais, paisagísticos ou paleontológicos.”
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A esta visão do legislador português não será, certamente, alheia a necessidade de
proteger as diversas formas e modos que o Património Cultural português assume aquém
e além fronteiras, constituindo a sua preservação uma obrigação do Estado e, simultaneamente, uma via privilegiada para a manutenção de uma identidade nacional.

2. A Perspectiva Constitucional
A Lei do Património Cultural corresponde, em grande medida, à concretização de um
objectivo que deriva da própria Constituição da República Portuguesa e que constitui uma
tarefa fundamental do Estado: a protecção e valorização do Património Cultural português.
Nesta medida estabelece o artigo 9.º, alínea e) da Constituição que “[São tarefas fundamentais do Estado] Proteger e valorizar o património cultural do povo português (…)”.
Esta concepção de “tarefa fundamental do Estado” está presente na referida Lei do
Património Cultural, estabelecendo-se, no artigo 3.º, as vias a que o Estado deve recorrer
para efectivar e concretizar esta tarefa.
A referência ao conceito de Património Cultural no âmbito constitucional não se
limita à disposição agora enunciada. Pelo contrário, o legislador constituinte preocupou-se
em desenvolver e uniformizar diferentes aspectos que dele decorrem e que lhe estão associados.5
É por este motivo que encontramos na Constituição um conjunto de preceitos que
consagram esta tarefa de protecção e valorização do Património Cultural. Assim, e no
quadro dos direitos, liberdades e garantias, destaca-se o artigo 52.º, n.º 3, alínea a), e que
assume grande relevância na medida em que traduz a garantia jurisdicional e constitucional
que resulta do “direito de acção popular” e que pode ser invocado para obviar ou impedir
situações em que bens que integram o Património Cultural estejam em risco de destruição.
Note-se, aliás, que o preceituado neste artigo é objecto de concretização legislativa na Lei
do Património Cultural, mormente no seu artigo 9.º, números 2 e 4.
Para além do artigo 52.º, podemos encontrar outras normas constitucionais que abordam e desenvolvem as questões relacionadas com o Património Cultural, como é o caso
dos artigos 66.º e 73.º.
Por último, importa chamar à colação o disposto no artigo 78.º, quer no seu n.º 1
“Todos têm direito à fruição e criação cultural, bem como o dever de preservar, defender
e valorizar o património cultural”, – e que se encontra desenvolvido e concretizado no
artigo 11.º da Lei do Património Cultural –, quer na alínea c) do n.º 2 “Incumbe ao Estado,
em colaboração com todos os agentes culturais (…) Promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificador da identidade cultural
comum”.
Esta dupla vertente é, de igual modo, defendida e preconizada pelo Professor Jorge
Miranda: “A contrapartida do direito e do interesse difuso é o dever de preservar, defender
e valorizar o património cultural, com uma dupla vertente positiva e negativa”.6

5

Nabais, J. Casalta, Introdução ao Direito do Património Cultural, Almedina, 2004, pg. 89 e seg.
Miranda, Jorge e Medeiros, Rui, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra Editora, 2005,
pág. 746.
6
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3. O quadro internacional e europeu
Breve referência merece, também, as diversas normas, de índole internacional e
europeu que abordam e regulam o Património Cultural.
Desde logo, e numa primeira linha, as Convenções da UNESCO. Este organismo
especializado da ONU tem sido fértil na elaboração de convenções internacionais que têm
como campo de aplicação o Património Cultural. Naturalmente as convenções em causa só
serão aplicadas pelos Estados que as ratifiquem, pelo que o seu âmbito varia consoante o
número de ratificações que se verificaram. No entanto, o esforço realizado no sentido de
criar uma disciplina internacional merece os maiores aplausos e deve ser encarado como
uma demonstração clara e inequívoca do papel que a preservação, defesa e valorização do
Património Cultural e, porque não dizê-lo, do património natural, merecem na sociedade
hodierna.
Foram várias, como se disse, as convenções concluídas sob os auspícios da ONU.,
destacando-se, desde logo, a acima mencionada Convenção sobre a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural, concluída em Paris, em 16 de Novembro de 1972. Esta
Convenção estabelece e define o regime de registo e de protecção internacional dos bens
culturais considerados património da Humanidade.
Acresce que, no âmbito desta Convenção – aprovada para adesão por Portugal através do Decreto n.º 49/79, de 6 de Junho – foram estabelecidas, para os Estados que dela
fazem parte, um conjunto de obrigações que têm como objectivo último a salvaguarda e
protecção do património situado nos seus espaços geográficos, através da inventariação do
património neles existentes.
Ênfase merece, igualmente, a Convenção para a Protecção do Património Cultural
Subaquático adoptada em Paris, a 2 de Novembro de 2001. Nesta Convenção, ratificada
por Portugal, salientam-se alguns pontos que nos parecem de enorme relevância: (i) uma
definição alargada do conceito de património cultural subaquático7; (ii) a adopção de uma
visão marcadamente proteccionista (e não comercial ou mercantil) do património cultural
subaquático; (iii) a preservação in situ do património cultural e que será prioritária face a
qualquer intervenção e (iv) a cooperação multilateral entre os diferentes Estados tendo
como desiderato comum a protecção do património cultural.
Por último, e ainda no âmbito das Convenções da UNESCO, referência para a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, adoptada em Paris a 17 de
Outubro de 2003, e aprovada por Portugal através da Resolução da Assembleia da República n.º 12/2008, de 26 de Março. De entre os vários aspectos que marcam esta Convenção
salientamos, por um lado, a definição de património cultural imaterial e das suas manifestações e, por outro lado, o estabelecimento de diversas obrigações para os Estados que dela
fazem parte – artigos 11.º e seguintes. Uma última referência deverá ser feita à criação, no
âmbito desta Convenção, de um Fundo para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial
– artigos 25.º e seguintes – para o qual todos os Estados devem contribuir.

7

“Artigo 1º Definições
a) “Património cultural subaquático” significa todos os traços de existência humana tendo um carácter cultural, histórico ou arqueológico, que tenham estado parcialmente ou totalmente debaixo de água,
periódica ou continuamente, durante pelo menos 100 anos, tais como (…)”
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Acrescente-se ainda a Concordata entre Portugal e a Santa Sé, celebrada em 18 de
Maio de 2004, na cidade do Vaticano e que estabelece, entre outros pontos, que ambos os
Estados se empenham na salvaguarda e valorização dos bens que integram o património
cultural nacional.
O Tratado da União Europeia aborda – ainda que de forma menos profunda – a
importância e a relevância do património cultural como elemento agregador e revelador de
uma matriz comum a uma identidade plural: “A União respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística e vela pela salvaguarda e pelo desenvolvimento do património
cultural europeu” (artigo 3º, n.º 3).
Na mesma linha importa destacar o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
no qual se regulam e disciplinam alguns aspectos referentes ao património cultural, em
especial no artigo 13º “(…) Estados-Membros terão plenamente em conta as exigências em
matéria de bem-estar dos animais, enquanto seres sensíveis, respeitando simultaneamente
as disposições legislativas e administrativas e os costumes dos Estados-Membros, nomeadamente em matéria de ritos religiosos, tradições culturais e património regional.”, no
artigo 36º (ex-artigo 30º TCE) “(…) de protecção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico” e no artigo 167º (ex-artigo 151º TCE), n.º 1 “A União
contribuirá para o desenvolvimento das culturas dos Estados-Membros, respeitando a sua
diversidade nacional e regional, e pondo simultaneamente em evidência o património
cultural comum.” e n.º 2 “A acção da União tem por objectivo incentivar a cooperação
entre Estados-Membros e, se necessário, apoiar e completar a sua acção nos seguintes
domínios: (…) conservação e salvaguarda do património cultural de importância europeia
(…)”.
Destacamos, igualmente, as Convenções do Conselho da Europa, nomeadamente a
Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico assinada em Londres,
em 6 de Maio de 1969, e revista em La Valetta, em 16 de Janeiro de 1992; a Convenção
para a Salvaguarda do Património Arquitectónico, assinada em Granada, a 3 de Outubro
de 1985 e a Convenção Europeia sobre Infracções relativas a Bens Culturais, assinada em
Delfos, a 23 de Junho de 1985.
Finalmente, saliente-se, entre outros diplomas, (i) a Directiva 93/7/CEE do Conselho,
de 15 de Março, alterada pela Directiva 96/100/CE e pela Directiva 2001/38/CE e que se
refere à restituição de bens culturais que tenham saído ilícitamente do território de um
Estado-membro, (ii) o Regulamento CE n.º 116/2009, do Conselho, de 18 de Dezembro de
2008, relativo à exportação de bens culturais – e que revogou o Regulamento (CEE) n.º
3911/92 do Conselho, de 9 de Dezembro – e, em execução deste último, o Regulamento
(CEE) n.º 725/93, de 30 de Março, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 656/2004, da
Comissão, de 7 de Abril) e (iii) a Recomendação 2006/585/CE, da Comissão, de 24 de
Agosto de 2006, sobre a digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural e a
preservação digital.

4. Notas sobre a Lei do Património Cultural e a Lei do Património Cultural
Subaquático
Depois de analisada a perspectiva internacional e europeia importa traçar as linhas
orientadoras sobre alguns aspectos da Lei do Património Cultural.
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No artigo 9.º estabelecem-se, no seu n.º 1, as garantias dos administrados, destacando-se, desde logo, o direito de promover a impugnação dos actos administrativos e, ainda,
o direito de recurso às vias cautelares de natureza administrativa e civil (quando não seja
possível recorrer às vias administrativas).
Realce merece também o facto de se ter consagrado expressamente, no n.º 3 do artigo
deste artigo, o dever que incumbe ao Ministério Público de defesa “dos bens culturais e
outros valores integrantes do património cultural”, assistindo ainda aos particulares o
recurso ao direito de acção popular para “a protecção de bens culturais ou outros valores
integrantes do património cultural”.
O artigo 12.º regula as concretas e efectivas finalidades que se pretendem assegurar
através da protecção do Património Cultural como um todo, possibilitando a criação de um
elo de ligação entre o passado, o presente e o futuro. O legislador assumiu, com esta
redacção, um papel marcadamente voluntarista na medida em que procura atingir objectivos intrínsecos a cada pessoa e à comunidade em geral.
Nesta medida, percebe-se mais facilmente o disposto no n.º 2 do mesmo artigo
“Constituem objectivos primários da política de património cultural o conhecimento, a
protecção, a valorização e o crescimento dos bens materiais e imateriais de interesse
cultural relevante, bem como dos respectivos contextos.”, ou seja, o objectivo primário que
se visa alcançar depende, em larga medida, da forma como os destinatários destas normas
encaram a sua aplicação e, sobretudo, da forma como lhe dão efectivo cumprimento. Mais
do que um estrito cumprimento das disposições, nomeadamente daquelas que se impõem
de forma imperativa, o legislador busca uma consciencialização colectiva, sem a qual a
concretização dos objectivos a que se propõe se torna praticamente utópica.
Prosseguimos esta viagem e mergulhamos, agora, na protecção dos bens que integram o Património Cultural. Não se irá, para já, dissertar sobre o procedimento de classificação e da inventariação (o que faremos adiante), mas apenas salientar alguns aspectos
de índole genérica que importa reter.
Assim, e desde logo, nos artigos 20.º a 22.º, que regulam a forma como se relacionam a Administração e os Administrados, estabelecem-se os direitos e os deveres dos
detentores (incluindo-se neste âmbito os proprietários, possuidores e demais titulares de
direitos reais sobre bens que tenham sido classificados ou inventariados) e os deveres
especiais que recaem sobre a Administração.
Numa época em que o confronto e a análise dos direitos e deveres que recaem sobre
a Administração e os Administrados assumem uma especial relevância, estas três normas
revestem um carácter de essencialidade na compreensão das restantes disposições deste
diploma.
O artigo 32.º refere-se ao dever de comunicação das situações de perigo, ou seja,
sempre que o proprietário ou o titular de um direito real de gozo sobre um bem classificado
tenha conhecimento de algum perigo que ameace o bem dele, dar conhecimento aos órgãos
competentes.
Nos termos do artigo 34.º está proibida a aquisição por usucapião de bens culturais
classificados ou em vias de classificação.8

8
“Os bens culturais classificados nos termos do artigo 15º da presente lei, ou em vias de classificação
como tal, são insusceptíveis de aquisição por usucapião.”
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Pela importância que assume não se pode deixar de realçar o artigo 50.º, que se
reporta ao mecanismo da expropriação. Resulta deste dispositivo normativo que a expropriação só pode ocorrer numa de três situações específicas: violação dos deveres do detentor; existência de razões técnicas que a justifiquem e quando o interessado a tiver requerido.
A estas três situações acresce mais uma, estabelecida no n.º 2 do mesmo artigo:
podem ser expropriados os bens imóveis que se situem na zona de protecção dos bens
classificados, ou em vias de classificação, quando se revelem prejudiciais para a boa
conservação dos bens classificados.
Refere-se ainda o regime especial de protecção e valorização referente ao património
arqueológico, destacando-se a definição de património arqueológico (artigo 74.º), a estatuição
de deveres especiais para as entidades públicas (artigo 76.º), a definição de trabalhos
arqueológicos (artigo 77.º) e o dever de notificação de achado arqueológico (artigo 78.º).
Para além da Lei do Património Cultural, sobressai no panorama legislativo nacional
um outro diploma legal que se reveste de especial interesse e relevância no estudo das
questões associadas à tutela e protecção do património cultural.9
Falamos da Lei do Património Cultural Subaquático, aprovada pelo Decreto-Lei 164/
/97, de 27 de Junho. No artigo 1.º deste Decreto-Lei define-se o conceito de património
cultural subaquático, sendo de salientar o n.º 3 do preceito, de acordo com o qual os bens
que integram o património arqueológico são considerados, para os efeitos previstos na Lei
do Património Cultural, bens arqueológicos.10
Nos termos do artigo 2.º, n.º 1 os bens integrantes do património cultural subaquático
sem proprietário conhecido constituem propriedade do Estado, sendo que os bens que se
enquadrem no estatuído no artigo 1.º e sejam considerados de “valor cultural” serão objecto do procedimento de inventariação – artigo 3.º, n.º 1 e artigos 4.º a 6.º.
Pelo significado que assume no estudo das questões em análise, merece uma menção
especial o disposto no artigo 7.º onde se define e regulamenta o conceito e natureza dos
trabalhos arqueológicos.
Ainda nesta sede, mencionam-se o artigo 8.º, onde se regula a utilização de aparelhos
de detecção aproximada ou remota; o artigo 9.º, no qual se estabelece a obrigatoriedade de
obtenção prévia de licenças para a realização de trabalhos arqueológicos e o artigo 10.º que
define as condicionantes a observar na realização dos referidos trabalhos.
Uma palavra, por último, para os artigos 12.º e seguintes relativos aos designados
“achados fortuitos”, fazendo-se aqui uma referência à obrigação de comunicação de achado
fortuito – artigo 12.º, n.º 1 –, na sequência da qual deverá ser lavrado o respectivo auto –
artigo 13.º – e, ainda, proceder-se à inventariação do achado fortuito.
Em virtude do achado fortuito, o achador tem direito a uma recompensa, calculada
nos termos dos artigos 17.º a 20.º, conforme estabelece o artigo 16.º.
Tal como acontece na Lei do Património Cultural, também na Lei do Património
Cultural Subaquático estão previstas contra-ordenações e sanções acessórias – artigos 22.º
e 24.º respectivamente.

9
10

n.º 1.).

Ver José Luís Bonifácio Ramos, O Achamento de Bens Culturais Subaquáticos, Livraria Petrony, 2008.
A Lei do Património Cultural revogou a Lei n.º 13/85, de 6 de Julho (vide artigos 113º, n.º 1 e 114º,
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5. Da Classificação e da Inventariação
De acordo com o artigo 16.º, n.º 1 da Lei do Património Cultural a protecção dos
bens culturais decorre de duas vias: classificação e inventariação.
Em primeiro lugar torna-se necessário perceber quais são os bens que a lei define
como “bens culturais”. A este propósito estabelece o artigo 14.º, n.º 1 que “Consideram-se bens culturais os bens móveis e imóveis que, de harmonia com o disposto nos n.os 1,
3 e 5 do artigo 2.º, representem testemunho material com valor de civilização ou de
cultura.”, ou seja, são considerados bens culturais aqueles bens que se reconduzam e
preencham os critérios estabelecidos no artigo 2.º.
Por outro lado, importa compreender quais são as categorias de bens que existem, ou
seja, quando um bem classificado é enquadrado numa determinada categoria conforme a
sua importância. Deste aspecto trata o artigo 15.º da Lei do Património Cultural, estabelecendo-se no n.º 1 que “Os bens imóveis podem pertencer às categorias de monumento,
conjunto ou sítio, nos termos em que tais categorias se encontram definidas no direito
internacional, e os móveis, entre outras, às categorias indicadas no título VII.” E estabelece o n.º 2 do mesmo artigo que “Os bens móveis e imóveis podem ser classificados como
de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal.” Daqui decorre que,
após a classificação, um bem é enquadrado numa destas três categorias: interesse nacional,
interesse público e interesse municipal.11 Saliente-se ainda que, de acordo com n.º 7 “Os
bens culturais imóveis incluídos na lista do património mundial integram, para todos os
efeitos e na respectiva categoria, a lista dos bens classificados como de interesse nacional.”
De seguida o legislador estabelece os critérios gerais que deverão ser atendidos no
âmbito da classificação ou inventariação de um bem. Apesar de não o definir de um modo
claro e inequívoco, parece-nos que os critérios determinados no artigo 17.º constituem um
ponto de partida e não uma fonte de exclusão de outros critérios que possam ser considerados, ou seja, estaremos perante uma verdadeira cláusula aberta e não restritiva.
Os artigos 18.º e 19.º entram, verdadeiramente, na definição da classificação e
inventariação, neles se lendo que “Entende-se por classificação o acto final do procedimento administrativo mediante o qual se determina que certo bem possui um inestimável
valor cultural.” (artigo 18.º, n.º 1) e que “Entende-se por inventariação o levantamento
sistemático, actualizado e tendencialmente exaustivo dos bens culturais existentes a nível
nacional, com vista à respectiva identificação.” (artigo 19.º, n.º 1).
Decorre desta redacção, desde logo, que nos encontramos perante um conceito
indeterminado – “inestimável valor cultural” –, que deve ser completado quer através do
recurso aos critérios do artigo 17.º, quer através da análise do bem concreto que se pretende proteger. O legislador atribuiu uma ampla margem de manobra, o que, a nosso ver,

11
“4 - Um bem considera-se de interesse nacional quando a respectiva protecção e valorização, no todo
ou em parte, represente um valor cultural de significado para a Nação.
5 - Um bem considera-se de interesse público quando a respectiva protecção e valorização represente
ainda um valor cultural de importância nacional, mas para o qual o regime de protecção inerente à classificação como de interesse nacional se mostre desproporcionado.
6 - Consideram-se de interesse municipal os bens cuja protecção e valorização, no todo ou em parte,
representem um valor cultural de significado predominante para um determinado município.”
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constituiu uma opção acertada, também se afigurando como acertadas as restrições à intervenção na esfera dos particulares que são definidas nos números 2 a 4 do artigo 18.º.
No que toca à inventariação importa realçar que podem ser objecto desta protecção
quer os bens públicos, quer os bens privados (artigo 19.º, n.º 2) e que os bens inventariados
não são apenas aqueles que foram objecto de classificação, mas todos os que mereçam essa
designação (artigo 19.º, n.º 3). Para além disto, o inventário pode ser de bens públicos e
de bens privados (artigo 19.º, n.º 4).
De acordo com o estabelecido no artigo 24.º, números 1 e 2, o prazo para a conclusão
do procedimento de inventariação e de classificação é de um ano, podendo o procedimento
iniciar-se a pedido de qualquer interessado.
Nos termos no n.º 5 do artigo 25.º um bem considera-se em vias de classificação –
e por isso sujeito a um regime especial (art.º 25, n.º 4) – “a partir da notificação ou
publicação do acto que determine a abertura do respectivo procedimento, nos termos do
n.º 1 do presente artigo, no prazo máximo de 60 dias úteis após a entrada do respectivo
pedido.”
A instrução do procedimento compete, nos termos do n.º 1 do artigo 26.º “ao serviço
instrutor da entidade competente para a prática do acto final, em conformidade com as
leis estatutárias e orgânicas e a demais legislação de desenvolvimento” sendo, presentemente, tal atribuição da competência do Director do IGESPAR, I.P., nos termos da alínea
i), do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 96/2007, de 29 de Março.
Nos termos do artigo 27.º os particulares têm direito a serem ouvidos no âmbito deste
processo, devendo a classificação de um bem ser sempre fundamentada, bem como comunicada aos respectivos interessados e devidamente publicada (artigo 29.º).
O Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, veio estabelecer o procedimento de
classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas
de protecção e do plano de pormenor de salvaguarda. No âmbito deste diploma “Um bem
imóvel é classificado nas categorias de monumento, conjunto ou sítio, nos termos em que
tais categorias se encontram definidas no direito internacional.” (artigo 2º, n.º 1), podendo
a classificação “abranger, designadamente, prédios rústicos e prédios urbanos, edificações
ou outras construções que se incorporem no solo com carácter de permanência, bem como
jardins, praças ou caminhos.” (artigo 2º, n.º 2).
Nos termos do artigo 4º o procedimento de classificação de um bem imóvel inicia-se oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado – remetendo-se para o artigo
25º da Lei do Património Cultural –, sendo o requerimento apresentado junto do IGESPAR,
I.P. (artigo 4º). A instrução do requerimento é da competência do IGESPAR, I.P. em articulação com a direcção regional de cultura territorialmente competente (artigo 7º, n.º 1).
De acordo com o artigo 14º um bem imóvel é considerado em vias de classificação a
partir da notificação da decisão de abertura do respectivo procedimento de classificação ou da
publicação do respectivo anúncio (n.º 1), ficando, a partir desse momento, ao abrigo de um
conjunto amplo de direitos que visam, no essencial, conferir protecção a esse bem (n.º 2).
A decisão final sobre o procedimento de classificação de um determinado imóvel
como de interesse nacional, depois de observado o respectivo processo administrativo,
cabe ao Governo mediante proposta do membro responsável pela área da cultura – artigo
30º, n.º 1.
O artigo 36º estabelece o mecanismo, relevante nesta sede, da zona de protecção,
nele se estabelecendo que os bens imóveis em vias de classificação beneficiam automati-
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camente de uma zona geral de protecção (n.º 1), que os bens imóveis em vias de classificação podem beneficiar, em alternativa à zona de protecção, de uma zona especial de
protecção provisória (n.º 2) e que os bens imóveis classificados beneficiam de uma zona
especial de protecção (n.º 3).
As Câmaras Municipais têm, elas próprias, competência para proceder à classificação de um determinado bem imóvel como de interesse municipal (artigo 57º, n.º 1), podendo os bens imóveis classificados, ou em vias de classificação, como de interesse municipal
dispor de uma zona especial de protecção provisória ou de uma zona especial de protecção
(artigo 58º, n.º 1).
Apesar de este Decreto-Lei ter um âmbito restrito, constitui um desenvolvimento
importante no que se refere ao processo de protecção dos bens que integram o Património
Cultural, não se podendo deixar de aplaudir o esforço que foi dado no sentido de definir,
de forma mais clara, os procedimentos administrativos a adoptar para esse efeito.

6. As Leis Orgânicas
Falamos agora de um aspecto de enorme importância prática, sobretudo se atendermos à reforma levada a cabo em 2007, e que é aquele que se refere às leis orgânicas que
regulamentam o Património Cultural em Portugal.
O Decreto-Lei n.º 215/2006, de 27 de Outubro, estabeleceu a chamada Lei Orgânica
do Ministério da Cultura, nele se regulando quer as Direcções Regionais de Cultura (DRC),
quer o IGESPAR, I.P.
As normas relativas a estes organismos – DRC’s e IGESPAR – foram posteriormente desenvolvidas, nomeadamente no que se reporta às competências e atribuições de
cada um. Nesse sentido foram publicados o Decreto-Lei n.º 96/2007, de 29 de Março,
que define o IGESPAR, a Portaria n.º 376/2007, de 30 de Março, que aprovou os respectivos Estatutos e o Decreto Regulamentar n.º 34/2007, de 29 de Março, que regulamentou as DRC, tendo este último diploma sido desenvolvido pela Portaria n.º 373/2007,
de 30 de Março.
Da análise conjunta dos diplomas acima mencionados ressaltam alguns pontos que
importa destacar. Desde logo o legislador, apesar de distribuir competências entre os dois
órgãos, procurou articular as atribuições de cada um deles e promover a cooperação na
prossecução de objectivos comuns. Atente-se, a este nível, no disposto quer no artigo 21.º,
n.º 1, alínea c) da Lei Orgânica do Ministério da Cultura12, quer na alínea d), do n.º 2 do
artigo 18.º do mesmo diploma.13
Contudo, e apesar da vertente de colaboração mútua e recíproca, o legislador tentou
isolar competências, definindo atribuições próprias de cada um dos organismos. Veja-se,
por exemplo, o artigo 3.º, n.º 3, alínea d) do Decreto-Lei n.º 96/2007 “Promover a

12
“c) Assegurar, em articulação com as Direcções Regionais do MC, a gestão e valorização do património cultural arquitectónico e arqueológico que lhe esteja afecto e promover, executar e fiscalizar as obras
necessárias com esse fim;”
13
“d) Propor ao IGESPAR, I. P., o plano regional de intervenções prioritárias em matéria de estudo
e salvaguarda do património arquitectónico e arqueológico bem como os programas e projectos anuais e
plurianuais da sua conservação, restauro e valorização, assegurando a respectiva promoção e execução;”
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inventariação sistemática e actualizada dos bens que integram o património cultural na
respectiva área de actuação, bem como assegurar o registo patrimonial de classificação
e o registo patrimonial de inventário dos bens culturais objecto de protecção legal”, e o
artigo 2.º, n.º 2, alínea a) do Decreto Regulamentar n.º 34/2007 “Assegurar o acompanhamento das actividades e a fiscalização das estruturas apoiadas pelo Ministério da Cultura”.
O cerne da questão surge, todavia, quando estamos perante competências que são,
aparentemente, sobrepostas. Vejamos o que nos diz o n.º 1, alíneas a) e b) do artigo 2.º do
Portaria n.º 373/2007: “a) Propor a classificação de bens culturais imóveis e a definição
ou redefinição de zonas especiais de protecção; b) Propor a desclassificação de bens
imóveis classificados”.
E vejamos, agora, o que dispõe o artigo 3.º, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º 96/
/2007: “Propor a classificação e inventariação de bens de interesse nacional e de interesse
público de relevância arquitectónica e arqueológica e estabelecer zonas especiais de protecção, bem como a respectiva revogação”.
Como decorre da leitura do preceituado nas normas agora transcritas os dois órgãos,
em determinadas situações, podem prosseguir as mesmas atribuições, o que se poderá
revelar uma fonte de problemas, dando origem aos sempre nefastos conflitos de competências que apenas contribuem para o aumento da morosidade dos processos.
Ora, tendo em conta o período de tempo decorrido desde a introdução destes diplomas legais e as dificuldades práticas decorrentes da sua aplicação, torna-se imperativo
proceder a uma interpretação correctiva das diferentes normas, de modo a evitar a existência de incoerências administrativas que apenas têm como consequência um sistemático
incumprimento dos prazos para a tomada de decisão e um acréscimo significativo dos
procedimentos e da burocracia.

7. Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e Regime Jurídico de Salvaguarda do Património Cultural Imaterial
Não se pode, igualmente, deixar de fazer uma menção a dois diplomas complementares, e que são o reflexo de uma progressiva consciencialização legislativa face aos novos
desafios que o Património Cultural coloca: o Decreto-Lei n.º 138/2009, de 15 de Junho,
que cria o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e o Decreto-Lei n.º 139/2009,
publicado na mesma data (15 de Junho de 2009) e que estabelece o Regime Jurídico de
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial.
O primeiro diploma, e conforme é referido no seu preâmbulo, corresponde “à determinação da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro (…) de criar um fundo público para os
bens culturais” uma vez que “a resolução dos problemas que afectam o património cultural passa pela criação de um conjunto variado de instrumentos financeiros públicos
adequados a garantir a salvaguarda da nossa herança nacional, cuja continuidade e
enriquecimento constitui uma tarefa fundamental do Estado nos termos da Constituição da
República.”.
De entre as normas que compõem este diploma destacamos o artigo 3.º, no qual se
estabelece o objecto e finalidade do Fundo, mormente o seu n.º 1, e o artigo 5.º, n.º 1
respeitante às diversas fontes de financiamento do Fundo.
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O Regime Jurídico de Salvaguarda do Património Cultural Imaterial visa definir os
normativos orientadores na protecção, defesa e, naturalmente, salvaguarda deste tipo de
Património Cultural específico.
De acordo com o n.º 2 do artigo 1.º do referido diploma, ficam abrangidas as tradições
e expressões orais, incluindo a língua; as expressões artísticas e manifestações de carácter
performativo; as práticas sociais, rituais e eventos festivos; os conhecimentos e práticas
relacionados com a natureza e o universo e as competências no âmbito de processos e
técnicas tradicionais. Nos termos do n.º 3 do mesmo artigo “apenas se considera património
cultural imaterial o património que se mostre compatível com as disposições nacionais e
internacionais que vinculem o Estado Português em matéria de direitos humanos, bem como
com as exigências de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos.”
Os artigos 5.º a 20.º regulam o processo (inovador e específico) de inventariação do
Património Cultural imaterial, sendo ainda de salientar a criação, nesta sede, de uma
Comissão para o património cultural imaterial, a quem incumbe, entre outros aspectos,
instruir os procedimentos de inventariação e deliberar sobre os pedidos de inventariação
(artigo 21.º, n.º 2).
Estes dois diplomas apresentam-se como um sinal positivo rumo ao que se pretende
que seja um crescimento sustentado da legislação concernente ao Património Cultural e que
permita abranger todas as idiossincrasias que lhe subjazem.
Por fim, e ainda no domínio da legislação complementar, nota para o Decreto-Lei n.º
140/2009, de 15 de Junho, que estabelece o regime jurídico dos estudos, projectos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais classificados.

8. O Direito Penal no âmbito do Património Cultural
Também no campo do Património Cultural é possível falar numa tutela penal e
contra-ordenacional.
A Lei do Património Cultural consagra estes dois aspectos. Desta forma, surgem, no
âmbito deste diploma, a consagração de três tipos de crimes: o crime de deslocamento, o
crime de exportação ilícita e o crime de destruição de vestígios.
Paralelamente, estabelece-se uma tutela de carácter contra-ordenacional, estando
previstas a existência de contra-ordenações especialmente graves, graves e simples (artigos
104.º a 106.º).
Por outro lado, a negligência é punida – artigo 107.º – e, cumulativamente com as
coimas podem ser aplicadas ao infractor uma série de sanções acessórias, que podem ir
desde a apreensão dos bens objecto da infracção à suspensão de autorizações, licenças e
alvarás (artigo 108.º).
A tutela penal do Património Cultural é uma tutela, em grande medida, fragmentada
uma vez que não existem, para além das disposições acima referidas, normas penais que
sancionem infracções cometidas contra bens que se integrem neste âmbito. No entanto, há
que salientar o facto de determinadas disposições do Código Penal serem directamente
aplicáveis, o que permite atenuar a inexistência de uma regulamentação penal concreta.
Neste sentido salienta-se o artigo 203.º, n.º 1 do Código Penal (C.P.), referente ao
crime de furto, no qual se estabelece que “Quem, com ilegítima intenção de apropriação
para si ou para outra pessoa, subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão
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até 3 anos ou com pena de multa.” Apesar de não se tratar de uma disposição específica
do Património Cultural, a norma em causa será, logicamente, aplicável às situações de
furtos que envolvam bens que integrem o âmbito do Património Cultural.
Maior relevância, porque tem um âmbito mais específico, merecerá o disposto no
artigo 204.º – furto qualificado – quer no n.º 1, alínea c) “1 – Quem furtar coisa móvel
alheia (…) afecta ao culto religioso ou à veneração da memória dos mortos e que se
encontre em lugar destinado ao culto ou em cemitério (…) é punido com pena de prisão
até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias.”, quer no seu n.º 2, alíneas b) e d) “Quem
furtar coisa móvel alheia (…) b) Que possua significado importante para o desenvolvimento tecnológico ou económico (…) d) Que possua importante valor científico, artístico ou
histórico e se encontre em colecção ou exposição públicas ou acessíveis ao público (…)
é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.
Apesar de não se referirem de forma expressa ao conceito em análise, estamos
perante normas que protegem bens reconduzíveis à matriz deste trabalho. Aliás, é neste
contexto que surge a referência ao “importante valor científico, artístico ou histórico e se
encontre em colecção ou exposição públicas ou acessíveis ao público.”
A tutela penal, no âmbito do Código Penal, do Património Cultural abrange ainda
outros dispositivos legais, destacando-se o artigo 213.º – relativo ao crime de dano qualificado –, o artigo 215.º – usurpação de coisa imóvel – e ainda o artigo 355.º referente ao
crime de descaminho ou destruição de objectos colocados sob o poder público.
Em síntese, não existe, presentemente, uma tutela penal adequada às necessidades e
aos valores inerentes ao Património Cultural, ou seja, as normais previstas têm por objecto
bens que se integram no conceito amplo de Património Cultural e não o Património Cultural em si mesmo, enquanto espelho e reflexo de uma civilização.
Por outro lado, as normas existentes apenas reflexamente protegem os bens culturais
dado que, como se viu, não há uma protecção directa do bem jurídico Património Cultural.
Acresce que, e não menos importante, o elenco de ilícitos tipificados, não responde
às necessidades crescentes de uma sociedade que defende e valoriza o Património Cultural
enquanto manifestação de cultura e identidades próprias, o que consubstancia uma ausência
de regulamentação numa área em manifesto crescimento.14

9. Os Benefícios e Incentivos Fiscais
No âmbito das denominadas matérias fiscais é possível verificar a existência de uma
tutela ou, de alguma forma, de uma protecção conferida a temáticas conexionadas com o
Património Cultural.
Nesta medida começamos por destacar o disposto no artigo 44.º, n.º 1, alínea n) do
Estatuto dos Benefícios Fiscais, no qual se estabelece que “Estão isentos de imposto
municipal sobre imóveis (…) os prédios classificados como monumentos nacionais e os
prédios individualmente classificados como de interesse público ou de interesse municipal,
nos termos da legislação aplicável.”

14
Bravo, Jorge dos Reis, A tutela penal dos interesses difusos : a relevância criminal na protecção do
ambiente, do consumo e do património cultural, Coimbra Editora, 1997, pág 50.
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Este normativo estabelece, desta forma, um benefício fiscal que é muito relevante em
sede de tributação na medida em que constitui um incentivo à conservação e manutenção
dos imóveis por parte dos seus proprietários. Atendendo ao (mau) estado de conservação
de muito imóveis, constituindo alguns deles bens integrantes do nosso património, esta
medida surge-nos como um estímulo à prossecução, pelos particulares e pelas próprias
entidades públicas, dos objectivos traçados na Lei de Bases do Património Cultural.
Para que possam beneficiar da referida isenção os imóveis têm de ter sido, previamente, classificados como monumento nacional ou, no caso de se tratar de um prédio
individual, como de interesse público ou de interesse municipal.
No que se refere aos procedimentos a seguir para que seja possível beneficiar desta
isenção estabelece o n.º 5 do mesmo artigo 44.º que “A isenção a que se refere a alínea
n) do n.º 1 é de carácter automático, operando mediante comunicação da classificação
como monumentos nacionais ou da classificação individualizada como imóveis de interesse público ou de interesse municipal, a efectuar pelo Instituto de Gestão do Património
Arquitectónico e Arqueológico, I. P., ou pelas câmaras municipais, vigorando enquanto os
prédios estiverem classificados, mesmo que estes venham a ser transmitidos.”. A isenção
tem início, nos termos do n.º 2, alínea d), no ano em que se verifique a classificação do
prédio15, sendo que, se o prédio for desclassificado, o benefício fiscal cessa.16
Para além da isenção acima referida realce-se o estatuído no artigo 6.º, alínea g) do
Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT), nos
termos do qual “Ficam isentos de IMT (…) As aquisições de prédios individualmente
classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal,
nos termos da legislação aplicável”.
Também aqui é clara a intenção do legislador: incentivar a transmissão dos prédios,
promovendo a sua conservação e preservação.
Existe uma grande similitude entre os procedimentos estabelecidos para o reconhecimento e aplicação desta isenção e da isenção concedida no âmbito do EBF. Desta forma,
a isenção do pagamento do IMT é reconhecida a requerimento do interessado, devendo ser
apresentada antes do acto que esteve na origem da transmissão do prédio e sempre antes
da liquidação que deveria ter sido efectuada.17: “em princípio, a isenção de IMT conferida
às aquisições onerosas de prédios classificados depende de ter sido requerida antes da
celebração do acto ou contrato que origine a transmissão e, em qualquer caso, antes da
liquidação, pelo que não sendo assim, não será reconhecido o benefício fiscal respectivo.18
De salientar o facto de o pedido de isenção ter de ser acompanhado de documentos,
nomeadamente do documento emitido pelo serviço competente para a classificação, ates-

15
“2 - As isenções a que se refere o número anterior iniciam-se: (…) d) Relativamente às situações
previstas na alínea n), no ano, inclusive, em que ocorra a classificação.”
16
“10 - Os benefícios (…) constantes da alínea n) cessam no ano, inclusive, em que os prédios venham
a ser desclassificados.”
17
“Artigo 10º Reconhecimento das isenções.
1 - As isenções são reconhecidas a requerimento dos interessados, a apresentar antes do acto ou
contrato que originou a transmissão junto dos serviços competentes para a decisão, mas sempre antes da
liquidação que seria de efectuar.”
18
Gomes, Nuno Sá, Os incentivos fiscais na tributação do património cultural, in Revista da Faculdade
de Direito da Universidade do Porto, Ano 3, pág. 609.
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tando, por esta via, que o prédio foi classificado e permitindo ao adquirente beneficiar da
isenção.19 Se o bem for objecto de desclassificação a isenção caduca.20
Estas isenções mais não são do que uma decorrência do estabelecido na Lei do
Património Cultural, mais concretamente no seu artigo 97.º “A definição e estruturação do
regime de benefícios e incentivos fiscais relativos à protecção e valorização do património
cultural são objecto de lei autónoma.”

10. Uma Ordem para os Arqueólogos?
Um dos aspectos mais destacados pelos mestrandos refere-se a um ponto que urge
resolver e solucionar: a ausência de uma entidade específica que regule e regulamente a
actividade dos arqueólogos.
Na realidade, e não obstante existirem algumas ideias de princípio quanto a este problema, bem como algumas linhas orientadores, a inexistência de uma Ordem ou de uma
Associação de Direito Público torna muito complicada a tarefa de regulação desta actividade.
Torna-se, por este motivo, premente a criação de uma entidade que congregue os
profissionais arqueólogos e que estabeleça os direitos e os deveres que os devem reger.
Este foi outro dos aspectos que mais foi destacado pelos mestrandos: a inexistência de um
conjunto de normas de carácter deontológico que funcionem como guia de orientação e,
bem assim, como fonte normativa de condutas.
A relevância crescente que esta actividade tem adquirido torna essencial uma tomada
de posição clara e segura no que a estas matérias diz respeito. Duas são as questões que
se colocam: qual o papel do arqueólogo e quais os limites à sua actuação? Paralelamente
surge uma outra questão: quem pode estabelecer os limites?
Os últimos anos têm assistido a um crescimento da actividade do arqueólogo. Ultrapassada que está a época em que o arqueólogo era pouco (ou nada) valorizado em detrimento de outras profissões, surgem os problemas directamente relacionados com a maior
valorização desta profissão. E, inevitavelmente, a sua expansão cria um outro conjunto de
situações que importa solucionar.
Desta consideração resulta a resposta à primeira das questões que colocamos: o
arqueólogo desempenha um papel activo e essencial no desenvolvimento cultural da nossa
sociedade, sendo um actor de relevo na prossecução dos objectivos inerentes à política do
Património Cultural.
Mas, se assim é, quais as limitações que se devem observar? Quais os limites a
estabelecer? De facto “o novo mercado despoletou uma procura crescente de arqueólogos
e uma consequente organização de objectivos e metodologia”21. Consequentemente, a pró19
“2 - O pedido a que se refere o nº 1 deve, quando for caso disso, conter a identificação e descrição
dos bens, bem como o fim a que se destinam, e ser acompanhado dos documentos para demonstrar os
pressupostos da isenção, designadamente: (..) c) No caso a que se refere a alínea g) do artigo 6º, de
documento emitido pelo serviço competente do Ministério da Cultura;”
20
“Artigo 11º Caducidade das isenções (…)
4 - As isenções concedidas ao abrigo do disposto na alínea g) do artigo 6º ficarão sem efeito se os
bens forem desclassificados do património cultural.”
21
Oliveira, Ana Maria da Costa, Uma ordem dos Arqueólogos, Tese de mestrado em Direito e Gestão
do Património Cultural, Julho 2008.
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pria actividade do arqueólogo passou a estar organizada de modo distinto: não se reporta
exclusivamente à investigação para fins científicos mas abriu-se ao mercado. Neste sentido, veja-se o facto de os arqueólogos serem contratados para acompanharem a execução
de obras, sobretudo de grande envergadura, quando estas possam afectar bens protegidos.
As novas metodologias trouxeram ainda um novo conceito: as empresas de arqueólogos. Apesar de, como qualquer sociedade comercial, terem como fim o lucro, estas
empresas apresentam-se, também, como um elemento de divulgação e fomento da actividade de arqueólogo.
Fruto desta emancipação e diversificação da profissão torna-se obrigatório e, porque
não dizê-lo, imperativo, a criação e elaboração de regras próprias que regulem todas estas
actividades, ou seja, quer o arqueólogo desenvolva a sua actividade enquanto trabalhador
independente, quer enquanto trabalhador por conta de outrem. Naturalmente, e apesar desta
dupla face, as regras essenciais – leia-se, o código de conduta ou de ética – não poderão
divergir.
A introdução de limitações às actividades desenvolvidas pelos arqueólogos é, como
se referiu, um imperativo. E, se é um facto que esta actividade está sujeita às regras gerais
de direito civil e penal que são aplicáveis a todos os cidadãos – nomeadamente no que se
refere à moldura penal aplicável a determinados crimes e, no âmbito civil, à obrigação de
indemnizar, verificados os pressupostos da responsabilidade civil contratual ou extracontratual – o Estado não se pode desobrigar de regulamentar esta profissão.
De facto, actualmente, os direitos e os deveres que regem os arqueólogos são aqueles
que decorrem apenas das leis gerais aplicáveis e não de um normativo específico.
Por este motivo, a constituição de uma associação de direito público ou de uma
Ordem dos Arqueólogos seria uma das soluções para resolver um problema que aumenta
de forma proporcional ao crescimento e desenvolvimento desta profissão que se apresenta
como de manifesto interesse público.
Associado a este plano, e no âmbito da regulação interna da actividade, coloca-se a
questão de saber até que ponto será exequível e necessário o estabelecimento de um código
deontológico, eventualmente inserido num Estatuto, definidor de direitos e deveres.
Cabe aos arqueólogos, de forma individual ou em associações de direito privado, a
procura de soluções que, mesmo não sendo unânimes, busquem um consenso que permita
alcançar os desideratos a que se propõem.

11. Que futuro para o Direito do Património Cultural?
Da nossa experiência científica e pedagógica é possível concluir que o Direito do
Património Cultural é um ramo do Direito em franca expansão e desenvolvimento, sendo
o actual enquadramento jurídico manifestamente exíguo face às crescentes exigências e
necessidades, algumas delas aqui explanadas.
Seja no âmbito da tutela penal, seja no âmbito orgânico, seja, ainda, no âmbito
deontológico, é premente a necessidade de regulação e de normação.
Apenas desta forma será possível obter um aperfeiçoamento e especialização de um
ramo do Direito e de uma profissão que assumem uma importância crescente nas sociedades desenvolvidas em que nos inserimos.
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Resumo: Este artigo tem subjacente uma investigação dedicada à História do Movimento Humanitário. Os
objectivos de compreender e clarificar os diferentes momentos organizacionais e geracionais do movimento
humanitário moderno, surgem aqui particularizados na focagem dos acontecimentos e actores que estiveram
na sua génese: a fundação da Cruz Vermelha por Henry Dunant. Hoje, a ajuda humanitária pode desdobrar-se numa multiplicidade de acções, mas a alavanca que a fez emergir foi a intenção de minimizar as nefastas
consequências da guerra. A parte da história do movimento humanitário aqui analisada debruça-se em exclusivo sobre os seus contributos e esforços para minimizar as infelicidades associadas aos conflitos armados.
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Abstract: This article is based on a research devoted to the Humanitarian Movement History. The objectives
to understand and clarify the different organizational and generational moments of the modern humanitarian
movement appear here focused on the events and the actors that were in its genesis: the foundation of the
Red Cross by Henry Dunant. Today, humanitarian aid can unfold in a multitude of actions, but the leverage
that made it emerge was the goal to minimize the devastating consequences of war. The part of the history
of the humanitarian movement here examined focuses exclusively on their contributions and efforts to
minimize the unhappiness associated with armed conflicts.
Keywords: Humanitarian Movement; Red Cross; Humanitarian Law.

Introdução
É verdade que a expressão “movimento humanitário” vem ganhando efectivo reconhecimento na opinião pública. De forma razoavelmente consistente, a expressão remete o
comum dos mortais para um sistema de assistência internacional cujas referências surgem
cada vez mais frequentes e divulgadas, se bem que os seus contornos práticos e ideológicos, as suas instituições e os seus agentes possam aparecer bastante menos esclarecidos.
Importa compreender que tal sistema de assistência internacional tem uma história e uma
*
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“cultura” e que estas, por sua vez, têm sofrido desenvolvimentos e alterações significativas
ao longo do tempo. A perspectivação histórica do movimento humanitário moderno é um
meio fundamental de lhe perceber os contornos e as vicissitudes.
Tendo em mente a realidade institucional e organizacional deste também chamado
Terceiro Sector, é lícito dizer que a acção humanitária tem como características centrais a
fluidez e um efectivo carácter evolutivo/adaptativo. Convenhamos que esta afirmação só
será surpreendente e inesperada se não se tiver presente, ou se se escamotear, as dimensões
ideológica e política que, inevitavelmente, ela inclui. Em termos de perspectivação histórica geral, a Cruz Vermelha é a instituição que não pode ser negligenciada, dado o papel
proeminente que desempenhou no processo de emergência e consolidação do movimento
humanitário moderno (Pictet, 1979). De facto, este começou com a criação da Cruz Vermelha, no século XIX, e é através da mesma instituição que se consolidou, depois da I e
da II Guerra Mundial, através da construção de um enquadramento humanitário
intergovernamental e de um quadro legislativo e operacional de grande consistência. O
Direito Internacional Humanitário que, em 1949, daí resultará terá uma abrangência quase
universal e mostrar-se-á capaz de atender a um largo espectro de questões (Swinarski,
1988).
O presente texto tem subjacente um projecto de investigação aprovado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) com o título Localizar a Globalização. Médicos
do Mundo: Discursos e Práticas de Desenvolvimento e Saúde numa ONG Internacional de
Desenvolvimento.1 Inserido nesse contexto de investigação, este artigo remete igualmente
para um outro texto, mais amplo e ainda em fase de conclusão, dedicado à História do
Movimento Humanitário, onde procuro dar conta das grandes etapas e dos principais actores intervenientes na constituição daquele movimento. Os objectivos de compreender e
clarificar os diferentes momentos organizacionais e geracionais do movimento humanitário, surgem aqui particularizados na focagem dos acontecimentos e actores que estiveram
na sua génese: a fundação da Cruz Vermelha por Henry Dunant. Actualmente, a ajuda
humanitária pode desdobrar-se numa multiplicidade de acções que vão desde as mais
pontuais missões de resgate em situação de catástrofe natural à promoção do desenvolvimento em sentido muito alargado, mas a alavanca que a fez emergir foi a intenção de
minimizar as nefastas consequências da guerra. Em virtude disso, a parte da história do
movimento humanitário que é analisada nas páginas seguintes, debruça-se em exclusivo
sobre os seus contributos e esforços para esconjurar as infelicidades associadas aos conflitos armados.

“Nunca se resignar, mas sempre actuar”: o lema de Henry Dunant
A paisagem assistencial foi profunda e duravelmente transformada com a criação da
Cruz Vermelha Internacional por Henry Dunant, em 1863. Este acontecimento marca o
nascimento do movimento humanitária moderno porque tem subjacente a si uma ruptura
com tudo o que existia antes. A nova instituição será capaz de fornecer ao movimento uma
filosofia, uma organização e um Direito que, em conjunto, formam um novo quadro coerente e articulado.
1

Trata-se da bolsa de investigação com a referência SFRH/BPD/41376/2007.
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A história desse processo pode ser contada a partir dos personagens reais que lhe
deram corpo. A 24 de Junho de 1859, os exércitos coligados de Piemonte e de Napoleão
III enfrentaram as tropas austríacas, no que veio a ser conhecida como a Batalha de
Solferino (localidade no Norte da Itália). Do confronto resultou a derrota dos últimos, mas,
principalmente, o número atroz de 18000 baixas entre os austríacos e 13000 entre os
aliados, correspondentes a mortos e feridos. Tendo assistido, se não à própria batalha, pelo
menos à carnificina dela resultante, o banqueiro de Genebra Henry Dunant prontamente
procurou, em conjunto com a população da aldeia, prestar ajuda aos feridos votados ao
abandono no campo de batalha. Para além do horror da situação, pôde igualmente constatar
o quanto eram desorganizados e rudimentares os socorros prestados. Tão trágicas observações vão constituir-se como a mola de actos cujos efeitos se fazem sentir até aos dias de hoje.
Henry Dunant não consegue esquecer os feridos de Solferino. Acaba por se retirar
dos seus afazeres profissionais e durante um ano redige o livro que aparecerá, em 1862,
com o título Un Souvenir de Solferino (Dunant, [1862] 1980). Trata-se de um texto dividido em duas partes, cuja primeira constitui uma descrição épica da Batalha segundo a
tradição da História Militar. Chegado à segunda parte, tudo muda no livro e o leitor é
confrontado com a face escondida da guerra através de descrições impressivas dos tormentos dos feridos e moribundos. A ambição do seu autor não é, contudo, ficar pela descrição
de horrores e pelo correspondente despertar de condoídas emoções. Desde logo, Henry
Dunant interroga-se sobre a possibilidade de criar organizações de socorro que, constituídas em tempo de paz, estivessem preparadas para fornecer cuidados aos soldados feridos
e doentes aquando da eclosão de conflitos armados. Ao mesmo tempo, coloca a questão de
como encontrar um princípio internacional que pudesse ser acordado e ratificado pelos Estados, por a forma servir de base a essas sociedades de socorro a feridos de guerra. Tendo
esses objectivos em mente, faz publicar o seu livro numa edição de autor, sobre a capa dos
1600 exemplares editados faz aparecer a inscrição “não se vende” e, a seguir, usa-o como
uma espécie de Carta Aberta que faz chegar às famílias reinantes da Europa, às chancelarias,
às altas patentes militares, a médicos, homens de letras e filantropos. A rápida difusão da
obra e o seu eco nas consciências da época sustentam, nos meses seguintes, duas reedições
que são agora colocadas nas livrarias, bem assim como traduções em diversas línguas.
Henry Dunant tinha razão. Pode-se dizer que do gesto espontâneo de um único
homem resultou a constituição de uma organização internacional. Porém, a concretização
de tal utopia precisava da participação de mais intervenientes, o que foi directamente
proporcionado pela difusão do seu texto. No dia 9 de Fevereiro de 1863, na reunião
ordinária de uma pequena Sociedade de Beneficência de Genebra, o seu presidente Gustave
Moynier fazia figurar na ordem de trabalhos a discussão da proposta veiculada pelo livro de
Dunant (Bugnion, 2009). O assunto é entendido como de dimensões demasiado grandiosas
para ser discutido naquela instituição de incidência local, mas, em contrapartida, é decidido
levar as proposições de Dunant ao Congresso Internacional de Beneficência, a realizar em
Berlim no Verão desse ano. Para isso deveria ser elaborado um memorando, sendo criada a
respectiva comissão redactora composta por cinco membros: o próprio Dunant, Moynier que
era jurista de formação, o general Dufour e os médicos Appia e Maunoir.
Essa comissão de cinco membros, formada por decisão de uma Sociedade de utilidade pública de Genebra, tem a sua primeira reunião a 17 de Fevereiro de 1863, onde
começa por ser decidida a sua transformação em comité internacional permanente: o Comité Internacional de Socorro aos Militares Feridos. Estava, assim, criado o “Comité In-
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ternacional” ou “Comité de Genebra”, já que a sua designação não surge completamente
fixada até 1875, altura em que é adoptado de modo definitivo o nome de Comité Internacional da Crus Vermelha (CICV).
O Comité dos cinco fundadores mostra-se extremamente activo. Por um lado, através
da discussão e compilação de sugestões, vai desenvolvendo a ideia de constituição das Sociedades de Socorro Nacionais. Estas, que deviam mobilizar os recursos de solidariedade privada
contra a forma absolutamente desumana como eram tratados os feridos de guerra, teriam uma
existência nacional e seriam organizadas numa base permanente, usando o tempo de paz para
prepararem a sua acção para as situações de guerra. Em tempos de guerra, organizariam
grupos de enfermeiros voluntários, postos à disposição dos Estados-Maiores dos exércitos dos
respectivos países que decidiriam do momento e local em que seriam precisos. Os enfermeiros acolheriam e tratariam dos feridos sem distinção de nacionalidade, havendo por isso a
necessidade de que fossem reconhecidos como actores neutros. Os governos deviam estar
associados às obras das Sociedades de Socorro Nacionais desde a sua origem.
Por outro lado, o Comité dos cinco fundadores vai igualmente desenhando as bases
internacionais em que o movimento devia assentar. As Sociedades de Socorro, depois
designadas Sociedades Nacionais, deviam surgir unidas numa rede de solidariedade internacional para o que o carácter permanente do próprio Comité de Genebra seria essencial
em termos de comunicação e coordenação. A criação das Sociedades Nacionais e a sua
multiplicação no maior número possível de países seriam, afinal, as duas faces de uma
mesma organização.
O objectivo inicialmente traçado era apresentar estas propostas gerais no Congresso
Internacional de Beneficência, programado para se realizar em Berlim. Verificando que tal
encontro não se concretizaria, o Comité de Genebra toma a iniciativa de reunir, na sua
cidade e sob a sua responsabilidade, uma Conferência Internacional com o objectivo de
estudar “os meios para suprir a insuficiência dos serviços sanitários dos exércitos em
campanha”. A partir de Setembro de 1863, são enviadas convocatórias para todos os governos da Europa, bem assim como a diversos militares, médicos e filantropos. O trabalho
do grupo tinha igualmente produzido um “Projecto de Concordata” que abrangia dez Artigos sintetizadores dos princípios gerais defendidos na obra de Dunant, o qual segue junto
com a convocatória.
A Conferência Internacional realiza-se em Outubro de 1863, reunindo 18 delegados
em nome de 14 governos, seis delegados representando diversas organizações, sete pessoas
a título privado e os cinco membros do Comité (Bugnion, 2009). Deve-lhe ser reconhecido
um êxito que ultrapassou as expectativas, inclusive, dos organizadores. Como base de
discussão foi adoptado o “Projecto de Concordata”, já conhecido dos participantes, que no
essencial versava sobre a organização das Sociedades Nacionais e sobre a possibilidade de
existência e acção de enfermeiros voluntários em articulação com os exércitos. No final,
é alcançada a directiva geral de que as Sociedades Nacionais deviam ser criadas e deviam
procurar obter a protecção dos respectivos governos. Foram também adoptadas Dez Resoluções e Três Votos, estes dirigidos aos governos, que no seu conjunto constituíram o acto
de fundação do movimento da Cruz Vermelha.2

2
As Resoluções, adoptadas em 1863, funcionaram como a base estatutária fundamental do movimento
da Cruz Vermelha até à adopção, em 1928, dos Estatutos da Cruz Vermelha.
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No essencial, as Resoluções definem a base estatutária das Sociedades de Socorro
aos Militares Feridos – as futuras Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha – definindo que
cada uma deve estabelecer relações com o governo do respectivo país para oferecer os seus
serviços e que, em caso de guerra, oferecerá ajuda aos respectivos exércitos através, sobretudo, do fornecimento de enfermeiros voluntários. Quanto aos Três Votos dirigidos aos
governos, eles traduzem a percepção clara por parte da Conferência e do movimento de que
as questões implicadas tocam aspectos de Direito Internacional em relação aos quais, em
simultâneo, é necessária a sensibilidade e a anuência dos governantes. É pedido que os
governos concedam a sua alta protecção às Sociedades Nacionais que se venham a formar
e que facilitem, tanto quanto possível, o cumprimento do seu mandato. Solicita-se igualmente que, em tempo de guerra, seja proclamada a neutralidade das ambulâncias e dos
hospitais, bem assim como, e de um modo ainda mais completo, a do pessoal sanitário
oficial dos exércitos, dos enfermeiros voluntários, dos habitantes do país que irá tratar dos
feridos e dos próprios feridos. É ainda feito apelo à admissão de um signo distintivo
idêntico, a ser usado pelos corpos sanitários de todos os exércitos ou, pelo menos, pelas
pessoas de um mesmo exército ligadas a esse serviço. Deve igualmente ser adoptada, em
todos os países, uma bandeira idêntica para as ambulâncias e os hospitais.
Apesar do sucesso da Conferência Internacional de 1863, é claro para os seus
organizadores que as resoluções tomadas não eram mais do que um conjunto de intenções,
expressando um voto e uma ambição proclamados através de um encontro que foi internacional, mas, em todo o caso, desprovido de toda a autoridade jurídica. Para que as
directivas tomadas se tornassem efectivas e, nomeadamente, para que a atribuição de neutralidade a feridos de guerra e pessoal cuidador pudesse acontecer, faltava traduzi-las em
regras de Direito. Faltava inscrever o conjunto de decisões tomadas num Tratado. A ambição do – agora, mais efectivamente – Comité Internacional não é que, de forma pontual,
seja reconhecida a neutralidade às ambulâncias e pessoal sanitário, mas antes, que tal
posição se torne irrevogável e válida para todos os conflitos.
Em simultâneo, os próprios resultados da Conferência de 1863 transformaram aquele
Comité, de mero promotor de uma instituição, num órgão cujas funções de comunicação
e coordenação internacional, implicitamente, põem a seu cargo outros campos de acção. A
este nível deve ser referida a atitude do Comité Internacional aquando do episódio da
invasão da Dinamarca pelas tropas austro-prussianas, a 1 de Fevereiro de 1864. Embora
sem deter qualquer autoridade efectiva, aquele Comité decide enviar para a área dois
delegados encarregues de proporcionar alguma assistência aos feridos e de averiguar in
loco da exequibilidade das resoluções tomadas na Conferência de 1863. Posteriormente, o
mesmo Comité assegurará a publicação de um dossier reunindo quer os relatos da missão
dos dois delegados, quer dois outros textos de análise histórica versando o tema do socorro
a feridos de guerra na Europa do século XVIII e nos Estados Unidos durante a Guerra de
Secessão (o Código Lieber). O Comité Internacional continuava a fazer o seu trabalho de
casa. Entretanto, as primeiras dez Sociedades Nacionais tinham já surgido.
O Comité Internacional começa, então, a tentar preparar a realização de uma Conferência Diplomática que estivesse habilitada a transformar os votos de 1863 numa regra
convencional com força de lei para as partes contratantes. Era preciso encontrar um governo que aceitasse proceder à convocação de tal Conferência. Várias diligências efectuadas,
nomeadamente com Paris, deixam supor outras intenções iniciais, mas é a Confederação
Helvética que acaba por aceitar esse papel. Dando continuidade ao trabalho do Comité, o
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Conselho Federal da Suíça envia a todos os governos da Europa – incluindo a Turquia –
aos Estados Unidos, Brasil e México uma carta de convite à participação na Conferência
Diplomática que terá lugar de 8 a 22 de Agosto de 1864. Esta contará com a presença de
16 Estados, participando Dufour e Moynier como membros da delegação suíça, enquanto
os restantes membros do Comité Internacional serão autorizados a seguir os trabalhos, sem
tomar parte nas deliberações nem na sua votação.
Importa assinalar que a Conferência Diplomática, de 1864, tinha uma natureza completamente distinta das suas congéneres até então realizadas. Nela não se procurava regular
as sequelas de um conflito, nem ajustar interesses divergentes entre Estados, mas estabelecer normas gerais, válidas para o futuro. O grande objectivo era a atribuição definitiva
de neutralidade a feridos de guerra e respectivo pessoal sanitário implicado no seu tratamento.
Mais uma vez, o Comité Internacional tinha preparado um “projecto de convenção”
que a Conferência Diplomática adopta como ponto de partida dos trabalhos e de cuja
discussão resultará a I Convenção de Genebra. Relativamente ao documento de base, havia
um único ponto de litígio que dizia respeito aos enfermeiros voluntários e contornos do seu
estatuto de neutralidade. Os conferencistas ultrapassaram o desacordo através da não referência directa no texto a tais agentes que surgem equiparados ao pessoal sanitário dos
exércitos, já que trabalharão submetidos à mesma disciplina militar (Bugnion, 2000; 2009).
Adoptado em Agosto de 1864, ainda antes do final desse ano, o novo Tratado será ratificado por diversos países, acabando rapidamente por atingir uma universalidade que nenhum outro jamais tinha alcançado. Tratava-se do primeiro acordo intergovernamental de
natureza humanitária, por definição aberto a todos os Estados e assente no princípio da
neutralidade dos serviços de socorro. Estavam lançadas as bases de um Direito Internacional Humanitário formalizado, fundado sobre acordos entre Estados e liberto da ligação a
qualquer substrato religioso. Também por isso, desde logo ficava mais potenciada a sua
possibilidade de universalização. O lema de Dunant: “nunca se resignar, mas sempre actuar” mostrava-se frutuoso desde o início (Mayou, 2000).

Direito Internacional Humanitário
Uma outra maneira de dar conta da relevância e participação fundamental da Cruz
Vermelha na história do movimento humanitário e na “cultura humanitária” que lhe está
subjacente, é dedicar alguma atenção ao Direito Internacional Humanitário (DIH). A constituição e consolidação deste não é completamente coincidente com a emergência e a
importância exclusiva daquela na constituição do movimento humanitário porquanto o DIH
viu os seus Tratados serem reformulados em várias ocasiões, as quais se estendem até à
actualidade (Sassoli & Bouvier, 2003). Tendo, contudo, presente que a abordagem do DIH
implica a ultrapassagem dos marcos temporais da constituição e existência exclusiva da
Cruz Vermelha no panorama da ajuda humanitária, a exposição pode ganhar em compreensão o que perde em linearidade cronológica.
O DIH é o ramo do Direito Internacional que rege as condutas em situação de
conflito armado, visando limitar as suas consequências nefastas (Fernandes, 2006). Trata-se de um conjunto de regras aceites no plano internacional e aplicáveis a todos os conflitos. Inicialmente, foram formuladas para garantir a assistência aos feridos de guerra e
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doentes, mas acabarão por vir a ser aplicadas também aos prisioneiros de guerra e aos
civis. Pode-se dizer que o Direito Internacional Humanitário tomou corpo à medida que a
Cruz Vermelha se desenvolveu, mas é igualmente verdade que insuficiências do programa
desta se virão a traduzir em acrescentos daquele. Hoje, o DIH é constituído, no essencial,
pelas Quatro Convenções de Genebra – cujos textos não mais foram alterados desde a
redacção acordada a 12 de Agosto de 1949 – e por Três Protocolos Adicionais, produzidos
em datas mais recentes, como complementos necessários para a consideração de tópicos,
antes, não atendidos. Prestando atenção a cada uma dessas peças jurídicas, é possível
especificar:
1) A I Convenção de Genebra – relativa ao “melhoramento do destino dos feridos
e doentes das forças armadas em campanha” – foi adoptada em 1864, tendo
sofrido melhorias em 1906, 1929 e 1949. É composta por 64 Artigos que visam
assegurar a protecção dos feridos de guerra e dos doentes, bem como do pessoal
sanitário e/ou religioso e das unidades e meios de transporte sanitários. O mesmo
texto reconhece os símbolos da cruz vermelha e do crescente vermelho como dois
emblemas distintivos que passarão a identificar os meios de socorro. Inclui ainda
dois Anexos que dão corpo a um projecto de regulação, relativo às “zonas sanitárias” e a um modelo de bilhete de identidade para os membros do pessoal
sanitário.
2) A II Convenção de Genebra – relativa ao “melhoramento do destino dos feridos
e doentes das forças armadas no mar” – foi adoptada em 1949 em substituição da
Convenção de Haia, de 1907. Segue de perto as disposições da I Convenção em
estrutura e conteúdos, adaptando à guerra marítima os seus princípios. É composta por 63 Artigos especialmente aplicados às guerras no mar, bem como um
Anexo onde figura o modelo do bilhete de identidade para os membros do respectivo pessoal sanitário.
3) A III Convenção de Genebra – relativa ao “tratamento dos prisioneiros de guerra”
– foi adoptada em 1929, tendo sido melhorada em 1949. De uma para a outra
data, o texto passa de 97 para 143 Artigos traduzindo essa expansão o alargamento das categorias de pessoas que podem reclamar a qualidade de prisioneiro de
guerra: “todo o combatente capturado, podendo este ser soldado de um exército,
membro de uma milícia ou até mesmo civil, como os resistentes”. Surgem definidos de modo bastante preciso as condições e o regime de captura, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho dos prisioneiros de guerra, aos seus recursos
financeiros, às ajudas que lhes são enviadas e aos procedimentos judiciários tentados contra eles. Esta III Convenção estabelece o princípio segundo o qual os
prisioneiros serão libertados e repatriados, sem demora, depois do fim do conflito
e inclui ainda cinco Anexos com diferentes regulamentos-tipo e outros formulários.3
4) A IV Convenção de Genebra – relativa à “protecção das pessoas civis em tempo
de guerra” – é a única cuja primeira versão data de 1949. As outras três – adoptadas
3
A III Convenção permitiu ao CICV visitar sem restrições os campos de prisioneiros de guerra, durante
a II Guerra Mundial.
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antes desta data – diziam respeito apenas aos combatentes, não atendendo às
pessoas civis. A II Guerra Mundial, contudo, veio demonstrar até que ponto era
deplorável a ausência de uma convenção internacional para protecção dos civis
em tempo de guerra. Nos seus 159 Artigos transparecem muitas experiências
conhecidas, relativas àquele conflito. São definidas as obrigações da potência
ocupante relativamente à população civil, apresentando-se disposições detalhadas
sobre os socorros humanitários a favor das populações em território ocupado. É
igualmente descrito um regime específico para o tratamento dos hospitalizados
civis. Contendo uma curta secção relativa à protecção geral das populações contra
alguns efeitos da guerra, trata, contudo, essencialmente do estatuto e do tratamento das pessoas protegidas. Não chega, portanto, a especificar a conduta a adoptar
perante os civis durante as hostilidades, o que só será abordado com significativo
pormenor nos Protocolos de 1977. Inclui ainda três Anexos relativos a um acordo-tipo para “zonas sanitárias e de segurança”, um regulamento-tipo para os socorros humanitários e modelos de bilhetes de identidade.
Cada uma das quatro Convenções de Genebra, com os seus textos fixados sem
alteração desde 1949, tem como países-partes dos respectivos Tratados Internacionais 194
Estados. Este é um número mais elevado do que o dos países membros da maior Organização Internacional que é a ONU.4 As quatro Convenções de Genebra têm em comum o
Artigo 3 que estabelece regras fundamentais em relação às quais nenhuma desculpa é
aceitável. O Artigo 3 parece-se e é chamado “pequena convenção”. No seio dos Tratados,
sistematiza as regras essenciais das Convenções numa fórmula condensada e torna-as aplicáveis a todos os conflitos armados, independentemente do seu carácter internacional ou
não. Exige que todas as pessoas que se encontrem nas mãos do inimigo sejam tratadas com
humanidade e sem nenhuma distinção de carácter favorável. Interdita particularmente a
morte, as mutilações, a tortura, os tratamentos cruéis, humilhantes e degradantes, a tomada
de reféns e todos os processos equiparáveis. Estabelece que os feridos, doentes e náufragos
devem ser recolhidos e tratados. Concede ao Comité Internacional da Cruz Vermelha o
direito de fornecer os serviços de socorro às partes em conflito, apelando a que tais partes
ponham em vigor as Convenções de Genebra. Reconhece, por fim, que a aplicação das
disposições prescritas não terá efeito sobre o estatuto jurídico das partes em conflito.
Como forma de minorar mal entendidos inúmeras vezes repetidos, esclareça-se que
há mais duas Convenções também designadas como de Genebra, porque em tal cidade
foram aprovadas, mas cujos conteúdos não se orientam especificamente para a regulação
das condutas em tempo de guerra e que foram constituídas no quadro de Conferências
Diplomáticas realizadas sob a alçada da ONU. A estas seria, portanto, mais adequada a
designação de Convenções das Nações Unidas. O Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados (ACNUR) existe desde 1951 e, desse mesmo ano, data a respectiva
Convenção relativa ao estatuto dos refugiados – ou “Convenção de Genebra de 1951”.
Trata-se de um texto aprovado em Conferência Especial das Nações Unidas, no qual surge
definido quem pode ser entendido como refugiado (o que exclui os criminosos de guerra),
o estatuto e os direitos dos indivíduos a quem é concedido o direito de asilo, bem como
4
Actualmente, dos cerca de 200 Estados-Nação existentes, “apenas” 192 são membros da ONU, entre
eles não figurando, nomeadamente, a Suíça em virtude da sua opção histórica de neutralidade.
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as responsabilidades das nações concedentes desse asilo. Inicialmente, os seus contornos
surgiam claramente moldados para a protecção dos refugiados europeus no pós-II Guerra,
mas, em 1967, é-lhe acrescentado um Protocolo que lhe remove os limites geográficos e
temporais, expandindo de forma universal o plano de aplicação desta Convenção.
A outra Convenção das Nações Unidas – também designada como de Genebra – é
a de 1980, relativa à proibição ou restrição de uso de certas armas convencionais. O seu
objectivo é limitar o uso de armas consideradas como causando sofrimento excessivo aos
combatentes ou que, pela sua natureza, causem danos indiscriminados à população civil e
seus bens. Foi pensada desde o início como uma Convenção-Quadro onde figurariam
apenas disposições declarativas de carácter geral que seriam depois complementadas por
Protocolos, de modo a proporcionar-lhe maior flexibilidade e capacidade de adequação a
situações futuras. Com essa intenção, está estabelecida a realização de uma Conferência de
Revisão da Convenção de 1980 a cada cinco anos. Cada um dos respectivos Protocolos
proíbe ou regulamenta o uso de determinado tipo de arma convencional. Em 1980, foram
estabelecidos três e, posteriormente mais dois, um IV, em 1995 e um V, em 2005. O I
Protocolo proíbe o uso de armas cujo efeito principal seja o de produzir ferimentos por
meio de fragmentos que, no corpo humano, não possam ser detectados por radiografias. O
II estabelece diversas restrições ao uso de minas terrestres e armadilhas, tendo sido revisto
em 1995 no sentido de reforçar as restrições de uso dessas armas, mas não chegando,
contudo, a proibi-las em absoluto.5 O III proíbe o uso de armas incendiárias, como o
napalm, contra civis e os seus bens, não sendo tais armas proibidas contra objectivos
militares desde que sejam tomadas precauções para evitar danos colaterais sobre população
civil. O IV Protocolo proíbe o uso de armas laser projectadas para provocar cegueira
permanente, total ou parcial. E o V define a necessidade de remover restos de explosivos
de guerra, munições abandonadas ou falhadas.
Esclarecido o pormenor das peças jurídicas internacionais constituídas no quadro da
ONU, podemos regressar às quatro Convenções de Genebra estreitamente relacionadas
com a Cruz Vermelha e com a constituição inicial do Direito Internacional Humanitário.
Importa referir ainda os respectivos Protocolos de emenda que sobre elas foram accionados. Em termos gerais, é correcto vê-los como o resultado dos esforços concretizados na
tentativa de ir suprindo as falhas ou lacunas sentidas, nomeadamente, normas de conduta
que devem ser generalizadas, mesmo quando as partes conflituantes deixam de ser, em
exclusivo, os tradicionais Estados-Nação.
1) I Protocolo Adicional de 1977 – relativo à protecção das vítimas de conflitos
armados internacionais. – A Conferência Diplomática onde foi adoptado definia
como seu objectivo “a reafirmação e desenvolvimento do DIH aplicável a conflitos armados”, em estreita continuidade com os conteúdos das Convenções de
Genebra, mas procurando agora definir de forma mais efectiva a conduta a adoptar perante os civis durante as hostilidades. Os mais de 100 membros plenipotenciários e vários movimentos de libertação nacional que participaram na Conferência
Diplomática de 1977, introduziram a novidade significativa de definirem os con-

5
Há uma outra Convenção Internacional, dita de Ottawa, que foi adoptada em 1967 fora da alçada
directa da ONU e que proíbe de forma completa o uso, armazenamento, produção e transferência de minas
terrestres anti-pessoais.
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flitos armados contra a dominação colonial, a ocupação estrangeira e os regimes
racistas como devendo ser considerados conflitos internacionais. Ainda que participantes na Conferência e, nessa altura, manifestando intenção de a subscrever,
até à actualidade, países como os Estados Unidos, Israel, o Irão ou o Paquistão
continuam sem ratificar este I Protocolo Adicional.
2) II Protocolo Adicional de 1977 – relativo à protecção das vítimas de conflitos
armados não internacionais. – As provisões formuladas até 1949 tinham subjacente
a perspectiva dos Estados-nação como as partes oponentes dos conflitos. A única
disposição aplicável a conflitos não internacionais era a “pequena convenção” do
Artigo 3 comum a todas as Convenções de Genebra, pelo que definia de regras
fundamentais a aplicar a qualquer contexto de conflito. Essa formulação torna-se,
contudo, manifestamente insuficiente num período como o pós-1945 em que a
grande maioria das vítimas o são em resultado de conflitos armados não internacionais que apresentam, porém, idênticos, ou até mais altos, níveis de violência
e crueldade. O objectivo do II Protocolo é estender às guerras internas as regras
essenciais da Lei Internacional sobre conflitos armados. O temor de que as disposições aprovadas possam afectar a soberania dos Estados-Nação, impedindo os
governos de efectivamente manterem a ordem e a lei dentro das suas fronteiras,
e/ou que tais conflitos possam ser invocados para justificar uma intervenção exterior, torna as negociações difíceis. A Conferência Diplomática de 1977 acabará
por simplificar e encurtar o projecto de Protocolo, inicialmente proposto pelo
Comité Internacional da Cruz Vermelha. Os respectivos Artigos foram reduzidos
de 47 a 28, se bem que a sua substância essencial tenha sido mantida. Mas
ficaram eliminadas do texto final as especificações sobre os métodos e os meios
de combate tidos como legítimos, bem assim como algumas definições sobre as
actividades das organizações humanitárias que vêem as respectivas disposições
aprovadas de uma forma menos vinculativa do que inicialmente previsto. De
facto, o II Protocolo de 1977 acaba por produzir uma definição do seu campo de
aplicação (Artigo 1) que é mais restritiva do que a gama de conflitos internos que
podiam ser referenciados através do texto do Artigo 3 das Convenções de Genebra. Ainda assim, apesar de em 1977 terem manifestado a intenção de o fazer, até
ao presente, países como os Estados Unidos, Israel, o Irão, o Iraque ou o Paquistão,
ainda não ratificaram este documento.6
3) III Protocolo Adicional de 2005 – relativo à adopção de um signo distintivo
adicional. – Desde os Três Votos dirigidos aos governos, saídos da Conferência
Internacional de 1863, que o movimento humanitário emergente tinha defendido
a necessidade de adopção de um signo distintivo a ser usado pelos corpos sanitários, ambulâncias e hospitais. Em referência ao próprio país de Henry Dunant
e ao respectivo princípio da sua neutralidade histórica, a I Convenção de Genebra,
em 1864, consagra a cruz vermelha (emblema invertido da bandeira suíça) como

6
As dificuldades de ratificação dos dois Protocolos de 1977 levaram, nesse mesmo ano, o Comité
Internacional da Cruz Vermelha a lançar um apelo, segundo o qual determinados Artigos contidos em ambos
os documentos deveriam ser entendidos e reconhecidos como regras de Direito Consuetudinário, enquanto
tal válidos para todos os Estados, mesmo que não os tenham ratificado em concreto.
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símbolo do movimento. A intenção é alcançar uma manifestação visual que simbolize a estrita neutralidade da acção humanitária, ao mesmo tempo que se contribui para a protecção dos seus meios e agentes. Ainda antes do fim do século
XIX, alguns países do Médio Oriente fazem aparecer como símbolo das suas
Sociedades Nacionais e respectivos meios de socorro o crescente vermelho. Tomado como um facto pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha, a revisão de
1929 da I Convenção de Genebra consagra o reconhecimento internacional dos
dois emblemas como signos distintivos do movimento humanitário.7
No texto de 1949, no comentário ao Artigo 38 da I Convenção de Genebra pode
ler-se: “os emblemas não têm senão um significado próprio, mas que é ele mesmo
imenso: o respeito do homem que sofre, do homem sem defesa, que deve ser
socorrido, seja ele amigo ou inimigo, sem distinção de nacionalidade, de raça, de
religião, de classe ou de opinião.” Apesar da clareza das afirmações, os dois
emblemas são, por vezes, percebidos como detendo alguma conotação religiosa
ou política, o que em si mesmo é um factor a evitar, na medida em que põe em
causa os princípios fundamentais da neutralidade e imparcialidade inerentes ao
movimento humanitário. Em simultâneo, em anos mais recentes, alguns outros
países recusam adoptar qualquer um dos dois emblemas por não se reconhecerem
neles, o que prejudica os objectivos de universalidade constantemente almejados.
Reconhecendo a pertinência e a delicadeza implicadas na questão, é adoptado, em
2005, o III Protocolo Adicional às Convenções de Genebra que consagra um
terceiro emblema adicional: o cristal vermelho. Trata-se de um quadrado vermelho assente sobre um dos vértices colocado sobre fundo branco. Este “emblema
do III Protocolo” – que não substitui os anteriores símbolos, constituindo-se como
mais uma opção adicional – foi adoptado com o intuito de se alcançar um símbolo
despido de todas as conotações de ordem política, religiosa ou outra. Os três
símbolos universais de assistência às vítimas de conflitos armados podem ser
usados, em exclusivo, pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha e seus organismos dependentes, bem como pelos serviços médicos das Forças Armadas dos
Estados-Nação e pelos hospitais civis através do benefício de uma autorização
específica.

Conclusão
Em termos conclusivos, o Direito Internacional Humanitário está fixado nas quatro
Convenções de Genebra e nos seus três Protocolos Adicionais, os quais se constituem
como um dispositivo jurídico adoptado por um número muito significativo de Estados-Nação. A existência de tal dispositivo representou um avanço capital para o movimento
humanitário, na medida em que sob a alçada internacional ficaram cobertas as mais varia-

7
Ainda no século XIX, o Irão utilizou também como símbolo dos serviços sanitários o “leão e o sol
vermelho”, tendo, contudo, posteriormente renunciado ao seu uso. De qualquer modo, a revisão de 1949 da
I Convenção de Genebra, reconhece a existência dos símbolos da cruz, do crescente e do leão e do sol
vermelhos.
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das situações de conflito: desde as guerras entre Estados e as guerras civis mais convencionais, até conflitos armados internos que se estendem a outros países, passando por
conflitos internos opondo o Estado a forças não regulares, com ou sem intervenção de
forças multinacionais. Estes sete Tratados Internacionais contêm as regras fundamentais
através das quais se procura fixar limites à barbárie da guerra. Eles servem a protecção de
todas as pessoas que não participam nas hostilidades: civis, membros do pessoal sanitário
e das organizações humanitárias, bem assim como os que já não tomam parte nos combates, os feridos, os doentes, os náufragos e os prisioneiros de guerra. A emergência e a
consolidação do Direito Internacional Humanitário significaram a laicização de alguns
princípios anteriores muito difusos, substituindo-os pelo fundamental e mais lato direito à
vida humana.
Ao movimento iniciado por Henry Dunant e prosseguido em grande medida através
da fidelidade ao seu lema de acção persistente,8 tem de ser reconhecida uma relevância
significativa. O Comité Internacional da Cruz Vermelha – como, em 1875, passou a ser
designado o anterior Comité Internacional de Socorro aos Militares Feridos – tomou a seu
cargo a tarefa primordial de constituição, difusão e manutenção dos princípios do movimento humanitário. E levou-a a bom termo. O CICV torna-se o mandatário da comunidade
internacional para a ajuda humanitária em situação de conflito armado. Promotor do Direito Internacional Humanitário, do qual é hoje considerado o guardião, o CICV ganha
capacidade operacional através das Sociedades Nacionais existentes em cada país e agrupadas numa Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho, sediada em Genebra.9 Em conjunto, a Federação e o CICV formam a Cruz
Vermelha Internacional, órgão máximo que organiza a Conferência da Organização de
quatro em quatro anos.
A Cruz Vermelha foi, então, capaz de fornecer ao movimento humanitário, em simultâneo, um Direito, uma filosofia e uma organização. A gigantesca diferença relativamente a tudo o que existia antes é esta articulação de um Direito Internacional extensivamente
ratificado, usado ao serviço de uma filosofia assente no princípio da estrita neutralidade,
que consegue ser posto em acção através de uma organização universal detentora de uma
estrutura imponente. É a consistência jurídica e operacional do seu funcionamento que
permite à Cruz Vermelha criar um verdadeiro sistema de ajuda humanitária que, de forma
incontestada e exclusiva, servirá de guia ao movimento por mais de um século. Desde o
inicio da sua existência, as intervenções da Cruz Vermelha nas guerras franco-alemã (1870),
russo-turca (1877), sérvio-búlgara (1885), dos Balcãs (1912) ou na I Guerra Mundial (1914-18) foram ocasiões bem aproveitadas para a obtenção, não apenas de experiência operacional
efectiva, mas também de uma autoridade moral inquestionável, nomeadamente, pela fidelidade estrita ao princípio da neutralidade.
A passagem do tempo, contudo, desencadeia inexoráveis mudanças nos contextos
ideológicos, políticos e sociais sobre os quais o movimento humanitário se vê obrigado a
actuar. Com a chegada do fim dos anos 60 do século XX, alguns novos factores e agentes
terão de ser tomados em consideração. A Cruz Vermelha perde a exclusividade que detinha
8
Henry Dunant foi homenageado com o Prémio Nobel da Paz em 1901; o próprio movimento da Cruz
Vermelha será agraciado, por diversas vezes, com o mesmo galardão.
9
Por si, cada Sociedade Nacional intervém ao nível da melhoria das condições médico-sanitárias em
tempo de paz e em situações de catástrofe natural.
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há mais de um século como referência do movimento humanitário, sendo detectável a
emergência de concepções diversas sobre a acção humanitária. Emerge a corrente do “Sem
Fronteirismo” e, a partir daí, a cada vintena de anos o cenário humanitário corporizará
profundas mutações, no seu ambiente ideológico, bem assim como nas modalidades das
suas práticas. Mas essa é já outra etapa da história do movimento humanitário.
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ON SHAME, FEAR AND OTHER PERVASIVE
FEELINGS. ETHNOGRAPHY OF THE EXPERIENCE
OF ECONOMIC ‘CRISIS’ IN A PORTUGUESE
INDUSTRIAL TOWN

by

Bruno Monteiro*

Abstract: The drastic processes of economic “reconversion” occurring in a Portuguese industrial town have
profound consequences in the lived experience and sense of reality of workers. Through an ethnographic
research conducted during two years, it was possible to understand the personal mediations of economic
“crisis”. In this sense, this article aims to explore, first, the embodied forms that translate, viscerally, the
durable exposition to economic fragility. Then, it aims to illuminate the ways the restructuring of social
relations load the frames of interactional actualisation and, also, shape the implicit tactics to cope with it.
Keywords: Ethnography; embodiment; economic crisis.

Resumo: Os drásticos processos de reconversão económica que estão a ocorrer numa comunidade industrial
portuguesa têm profundas consequências na experiência vivida e no sentido de realidade dos trabalhadores.
Através de uma pesquisa etnográfica conduzida durante dois anos, foi possível compreender as mediações
pessoais da “crise” económica. Neste sentido, este artigo procura explorar, primeiro, as formas incorporadas
que revelam as consequências da exposição prolongada à incerteza e fragilidade económicas. Depois, ele
procura iluminar os modos como a reestruturação das relações sociais actua nos quadros de interacção e
molda as tácticas usadas no quotidiano.
Palavras-chave: Etnografia; incorporação; crise económica.

An ethnography of the lived experience of class: structural rearrangements
and existential manner
Recent years have bring into play new social trends to a local economy ordinarily
characterized by the prevalence of market informality, steady labour relationships of a
paternalistic kind and enduring patterns of familiar and craft transmission. Unified under
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the designation of «crisis» is a vast array of social, economic and cultural processes that
are reconstituting the morphology and the experience of working class. Rising unemployment and work flexibility, changes in the work organization and in the power configurations of the shopfloor, indebtedness occurring as a result of propriety access, displacement
through the intermittent emigration to Spain, combination between the maintenance of
education handicaps and the first effects of the devaluation of academic degrees: these are
some of the most evident changes produced by the transformations occurring both inside
and outside the factories, houses, schools, cafes.
In order to overcome some of the biases about the dominated classes enmeshed in
the academic “collective unconsciousness”, I try to enact an ethnographic approach to the
working class existence that combines long-term permanence in the lived world of this
agents and in-depth interviews. After having worked for 14 weeks as machine operator in
a furniture shop in Rebordosa (Portugal), in 2007, I’ve spent 16 more weeks living there,
this year, in a rented apartment (with two other persons, a night club security and a female
school teacher). In place myself, in a regular and progressively “natural” way, in most of
the sociability places which constitute the everyday routines of this industrial workers. For
example, I’ve played in an amateur football team (named “Os Herois”, the heroes) during
half of the local championship season and have travelled with a team of masons to Galiza,
where I’ve stayed for 10 days. It will be annoying enumerating all the social occasions I’ve
been invited or place myself (football matches, weddings, parties, concerts, etc.). The field-notes compose several volumes (about 1500 manuscript pages) and are complemented by
hundreds of photos. I’ve interviewed 22 workers, with different ages and occupational
roles, in 2007. This year I’ve interviewed more 27 workers, plus the “revisite” to some of
my anterior interviewees. Normally, I do two sessions with each one, with a semi-structured script, and each interviews as length from 2 to 6 hours.

«We know how the things are». Embodiment, effects of place,
and the hidden marks of class
“Calluses”, “routine” and “prison” all define a corporal and relational experience and
a sensorial horizon. This reiterated experience of the world implicitly defines that which
cognitively and emotionally is allowed or forbidden, praiseworthy or blameworthy, good
or bad, that which should be repressed or flaunted. Through the diffuse inculcation of
dispositions whose specificity and effectiveness is tied to the objective conditions associated with a specific social place, we acquire a long-lasting way of seeing, of feeling and
thinking. The enduring immersion in circumstances of spatial and economic confinement,
the reiterated and proximal submission to the redundancy of social situations and to the
tacit demands that every physical and social space demands of its occupants, explains the
acquisition, throughout individual history, of postures, practices and preferences able to
work in a practical state and through practice as “posture”, “manner” or “taste”.
This mutual understanding between the (re)socialised lived body and the objectified
space naturalises the social distances and limits, infra-consciously recording them as postures of deference, a sense of one’s proper place and own value, and a sensibility adjusted
to the practices and goods plausible and suitable for “people of our kind”. The order of
things is engraved in the flesh and bones of agents in the form of preferences and rejec-
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tions, likings and aversions. This practical involvement in everyday life corresponds to a
relationship of circumspection structured by the specificity of the relationships maintained
with our immediate surroundings. Something like a sense of class that is revealed in the
form of “premonitions” and “knowing how to be”.
We acquire our sensibilities as a part of the systems of practical intentionality, of the
ways of doing and being acquired through our specific situationality. These marks, which so
specifically reflect the inequalities, the social positionings, embedded in people themselves,
are the result of a life style and act as marks of class inscribed on the body as an existential
manner and style (Charlesworth and Monteiro, 2011). The sense of their own selves is
fundamental for social agents. This sense, acquired socially and interpersonally, incorporates
a cultural history made up of relationships of inequality. It is this propensity to be, to see and
to do that guides social agents, giving the body an objectivity, a perceptibility and a significance for others, that constitutes the basis of social experience. The effects of the differential
form of being of manual workers, due to their differential relationship concerning the resources, affect the most intimate processes of subjectivity formation. It is the intersubjective
structure of behaviour that, in turn, concretises and actualises this specific social experience.
Precisely because of that, the reference dimension of practices and representations, of experiences and significances, that is, the universe of the significant distinctions of social agents,
is absolutely twinned with their properties of position.
An agent’s smallest and most trivial acts and words reveal the agent’s social position
as it was insensitively internalised, be it in the way that people are perceived and appreciated in terms of personal significance, or in the tacit way as people feel, act or speak,
they constitute the personal level of the class. Existence as a “class-object” is coincident
with a personal and interpersonal experience of objectification. The reproduction of social
patterns of subalternity, of retraction, of reactiveness and self-negation due to cultural
shame that characterise the working class condition, thus involves the translation, in living
flesh, of class differences, both through the inculcation structured in terms of the naturalisation of arbitrary cultural factors and through the diffuse and implicit assimilation of
social personalities. The places of class are always especially effective places of socialisation.
The symbolical-ideological effectiveness of the domination objectively experienced
by the working classes emerges precisely in the discourses used to bestow intelligibility on
everyday experiences. It is these discourses that immediately allude to that silent assimilation of a social experience of impotence and objectification. However, “the doxic attitude
does not mean happiness; it means bodily submission, unconscious submission, which may
indicate a significant level of internalised tension, a lot of physical suffering” (Bourdieu
and Eagleton, 1994: 269). The silent imputations and the urgent injunctions that result from
the compulsoriness of everyday life are physiologically transmuted and actualized in the
contexts of co-presence.
In Rebordosa, the processes of economic recomposition underway, chiefly due to
what they represent in terms of the insecurity of social existence, generate a potential for
frustration and affliction, unequal but transversal to all fractions of the working class. For
those who live in social conditions of subordination, the diffuse injustice, malice or bad
luck, in the face of which we are impotent, constitute indirect means of bestowing coherence on the “crisis”. Because they are repressed, subterraneously contrived, (self-)denied
and incorporated, these are dimensions of a “hidden transcript” (Scott, 1990: 32) of a
process of social insecurity.
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«Since we got this new house, I‘ve lost 26 pounds in my weight»
Portrait of the worker with a bank loan to pay.
«I feel tired… I, in this moment, feel tired… really, really tired! I dunno it it’s from my head,
if it’s because how much I think in life… Sometimes, I get up from my bed, in the morning, more
tired than when I lay down… I dunno why… If it’s because I think a lot in my life, “will I have
enough money to pay my house this month?”, “to pay all my little things?”… I am very
paranoid [cismento], I like everything being the right way, and I try to maintain my life
bearable… I have to spare a lot, we have to thing about every cent we spend. I don’t even go
more to the coffee…
If I get sick, we are doomed! We are doomed! We don’t have anything more, don’t have even
a penny! We don’t have a penny! Nothing! If some illness appears, I, I don’t even want to…
I think but I don’t wanna to think, but I think a lot in this things, and it’s because I’ve lost 25
pounds or more! Since we got this new house, I’ve lost 26 pounds in y weight! We’re not
starving, thanks God, but… It’s from the constant mistrust [cismas]… And the head always
working! Look! [he holds a tuft of white hair in his hand] White hair… It’s because of my
endless preoccupations [cismas]… I am always suspicious, I am always prudent [pé atrás],
always full of fear… As the world goes, I don’t know the day tomorrow… We cannot know how
it will be, the day tomorrow… Today the life is this way, but tomorrow we cannot know, it can
be worst. And then? We lost everything? All we’ve paid, we lost? Without the house, the… It’s
true! We lost really everything! And… And as I said, my had is always thinking about these
things… It’s difficult, the life is really difficult… It’s not like some years ago, when we could
say “oh, I want this pants, I’m gonna buy it”. Now? Not anymore… Now, to buy a pair of pants
we have to think how we’ll gonna buy them, we have to see how much they’ll cost… The money
is not the same…
We’ve to work very much hours to hold the life as it is… Otherwise… it’s very difficult. I work
to hold the life [lever a vida]. But now we start to see [dá fé], because it falls down everything
in my body [cai tudo em cima do corpo]… I feel tired, I feel really tired… Sometimes in my
bed, I stop looking at the roof… I cannot sleep… And then, sometimes, I dream… bad dreams…
I don’t know if it’s because the life I have… I dunno…»
(Manuel, joiner, 42-years-old).

Understanding the social conditions implies keeping in mind the personal and
intersubjective terms through which these social conditions are realised. The forms of
subjectivity through which we realise and display the “biologisation of culture” (Bourdieu
and Wacquant, 1992: 90) and class are related to the forms of sociability through which,
intuitively, we understand the value that is publicly bestowed on these distinct and distinctive marks inscribed in the flesh. The personal inflections of these particular economic
conditions constitute points of expression that effectively reveal the processes of impersonalisation and anonymous violence that, in the course of processes of recomposition of the
social space, befall those who occupy economically and symbolically marginal and
marginalised positions. To be “downcast” and “unmotivated” is the physiological repercussion of situations interpersonally generated and consequential (“a bad environment”, “lack
of respect”, “distress”).
A relationship of “mistrust” in relation to the world, to the future and to others,
the sleepless nights and nightmares induced by “worries”, a feeling of permanent
exhaustion, “nerves troubles”, an experience of spatial and corporal oppression and of
objectification (“suffocation”, “we are pushed from on side to the other”) are all part
of those bodily idioms of anxiety and of the culturally mediated somatic experiences.
The “heartburn” and “indigestion”, the “hot head” and “burning up” silently reveal the
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incarnation of class as it is interpersonally constituted in situations progressively understood and experienced as representing a “lack of respect” or “offence”. These corporal metaphors make it possible to articulate and clarify experiences that would
otherwise remain unarticulated, repressed or censured by the local power system or
would be realised in accordance with socially prearranged and recognised modes of
expression. What stands out in the working class discourse, generally in an intermittent
and fragmented way, is a kind of visceral evocation that, in a figurative and literal
sense, leads to lending substance, to give a body, to the attempts to confer coherence
on the social transformations.
The devaluation of “art” implies the negation of the “artist”. The processes that
foster social precarity of the working classes, especially of the segments which have
in the meantime been subjected to a greater level of depreciation of corporal capital
and confronted with the devaluation, inadequacy or impossible reconversion of the
schemes of action, perception and appreciation of the workshop universe, inhibit, impede
or make the activation of the subjective forms that are recognised as confirming virile
and craft dignity harder. The objective devaluation of the “value” of manual workers
is interiorised and experienced in terms of the ongoing social inferiorisation, the loss
of possibilities of self-assertion and the gradual deterioration of interpersonal relations.
Personal and collective identity and self-esteem are irredeemably affected insofar as
situations that deny and vilipend the “value” of their holders are faced (“we, the people, feel drained”).
People are “all going for one another”. They are like “dogs”. This war of all against
all, physical but above all moral (“badmouthing”, “cursing”, “nauseated”, “evil eye”, “irritate”, “envy”), illustrates the relative dismemberment of local social networks and the
weakening of the moral economy of “respect” and “friendship”. This dehumanisation of
interpersonal forms makes personal existence vulnerable, precisely because manual workers, because of that double ineptitude, tend to adjust to the image that is sent back in
every situation in which they face the depreciation or denial of the value and relevance of
their practices and their discourse. “Shame” and “embarrassment” are the most frequent
manifestations of situations in which the sense of place and, concomitantly, the authorized
limits in the words and in the actions of each social agent are overstepped. The feeling of
outrage acts, in Thomas Merton words, as a “self-fulfilling prophecy” through which the
fear becomes a reality.
These collective feelings of inferiority are converted into processes of social self-exclusion and retraction consigned to the logic of things and which are evidence of the
work of an effect of destiny. «The perceived bodily difference along class lines serves to
justify or naturalize inequalities, making them appear purely or primarily natural and not
also social in origin» (Holmes, 2006: 1787). Thus, each kind of body is understood to
deserve its relative social position and present condition. People internalize their position
through their pride or shame in perceptual significances that irradiate from the most intimate manners, attitudes and conducts. Because of these perceptions, the workers bodies are
seen as belonging in its position in the very system which imputations of inferiority lead
to its inferiorization. By the inertia of the incorporated structures, through corporal postures and discourses of deference, social agents contribute to reconstitute the power
asymmetries present in the social conditions that are at the heart of their dispositions on
a daily basis.
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“It’s the reality, it’s what we have, it’s what we are”, one 51 year-old machine
operator tells me. Although amplified along the lines of the internal morphology of the
working class as a whole, this seems to be a structural trait of the contemporary
working class condition. Both the difficulty and inability to access the recognised
forms of being and appearing, and the cumulative concentration of negatively perceived personal characteristics (especially linguistic traits, physical appearance, alimentary habits) are mutually related to the objective situation of deprivation in terms
of material and symbolic resources and the occupation in the socio-professional structure of a position that makes the request for “respect” impossible or inhibits it. The
rarefaction and fragility of objectively possessed resources correspond to personal
experiences of inferiority and discredit and command an impoverished and limited
relational and personal experience. In these conditions, not only do the possibilities of
acquiring social recognition diminish, but the investment in interpersonal forms of
distinction that can only be seen as acts of ostentation and of “going beyond the
bounds” becomes superfluous.
The attempts to assert and maintain an honourable status within a framework of
material constraint, competitive tension between peers and the absence of control over the
conditions of work and existence (“things might be ok but they can change suddenly and
the rug is snatched from under you”) involve tactics of conflictual uncommitment. These
constitute “practices of personal integrity” (Moodie, 1991: 39) and disaffection in relation
to experiences of negation or deprivation. Modalities that are tacit, and apparently insignificant, which make it possible to indirectly express dissatisfaction and protest, in spite
of the absence of visible signs of challenge. The indelible definition of spaces of reparation
and practices of restitution and self-assertion constitutes an attempt to subvert the experiences of exploration and domination experienced daily in the factory, in the home, in the
cafes.
In other occasions, the maintenance of self-esteem involves practices of social differentiation and distancing from the holders of negative symbolic capital (the “rogues”, the
“have-beens”, the “conceited”). This process of deflection of stigmas and “vices” defines
boundaries within the working class group. Between those who refuse the factory culture
and seek to conceal the marks of manufacturing work and all others who, risking proscription by the administrative apparatuses of companies and public institutions, adhere insensitively to an ethics, an aesthetics and a pragmatics that crystallise the masculine and
artistic virtues once dominant among the working classes, there lies a frontier of reciprocal
“avoidance” and “pollution” (vd. Douglas, 1996).
«I arrive home, it’s my life, the factory falls behind me, I forgot it. I‘m another person»
A worker facing intensification of work, new production rules and the degradation of «the
factory inner environment».
«In the past [she works only after two and a half years and this still is first employ], we arrive
there [factory] and works, we talked with each other but nobody stops, but now, if we open our
mouth we’re beat up [lever em cima]. We have to work like machines, even the mouth we
cannot open…
There, we find that kind of people that… to climb up inside are going to do that role “oh, I
see someone talking” and goes complain [fazer queixinhas] to the boss, “I look so and so”,
and sometimes they even say things that don’t happen at all. That’s because everything inside
the factory are getting complicated, very, very complicated…
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Lately, we get some new rules that are completely without logic [sem jeito], god save us!
Things we are accustomed to do, like, for example, talk, we are accustomed to that, and we
can’t do it… We have to follow their rules and we cannot refuse that, otherwise they threaten
sending us back home. (…)
One arrives home so tired, that I don’t even have time to anything else, we don’t have patience
[cabeça] to anything more. One gets home, sometimes, and stresses our family, we come
stressed by that environment and is the family that pays. Now, that I’ve seen I cannot hold it
[não dava mesmo], I arrive home, it’s my life, the factory ends for me. I arrive home, it’s my
life, my home is my life, the work falls behind me, I forgot it. I cannot think about work at home
otherwise are the other who have to pay [tenho de descarregar nos outros]. I came super-stressed. So, when I arrive, the work day ends. I arrive home, take a bath, I’m another person.
I didn’t take anything. But I know people who feels tired and then goes running to the doctors.
The doctors gives them medication to rest, to sleep. I don’t do that. I arrive home, I try put
myself normal [por-me normal], gain my person [ter a minha pessoa]. I care of my skin, I try
to conceal the marks of that material we use in the factory. The last thing is going to sleep,
I try to sleep without thinking in nothing.»
(Isabel, packing worker, 20-years-old)

“Thinking is what, sometimes, makes you tired, thinking about life” (Manuel, 42,
joiner). The strength and firmness of reality in the face of intentions to endow it with
significance must be diluted by the detachment and alienation, more or less provoked.
Through exercises in oblivion (“we try to forget so we don’t think too much”, “it’s
better to not even talk about it”, “don’t remind me!”) an attempt is made to inhibit or
reduce the dissonance born from the “awareness” or intuition of insignificance. “Ruminating is a disease, bugger!, if we ruminate too much, we go crazy!” (Sérgio, 29,
packer). In these conditions, it is not only improbable but also unadvisable to insist on
transporting the world to the plane of reflection and rationalisation, which can only
insist on the damage caused by the perception of the closing and mutilation that existentially characterise their way of life. The more or less dramatized manifestations of
disentailment or deliberate indifference (“I don’t give a shit”) are visible in workers`
words and actions. The aim is to “forget” or “alleviate” through practices of decompression or mortification of sensibility, mainly by resorting to chemical solutions in
order to diminish or invert the experience of heteronomy and negation (“get hammered”, “drink to forget”).
These social agents exist within a restricted circle of interpersonal forms of
acquisition of recognition, they are highly restrained in the possibilities of projection
and realisation and affectionately experience a generalised state of finitude and impotence. Frequently dominated by affliction and a feeling of estrangement, they are susceptible to suffering a distortion of temporal structures in the sense of their circumscription in the immediate environment. It is the virtual impossibility of suspending the
urgency and hostility of the conditions of existence that stimulates a realistic vision of
reality, a description not symbolically euphemised of the suffering generated by the
“crisis”.
The objective insecurity subjectively experienced explains the opacity and prudence
in the perception of the future. The feeling of being immobilised in a reality which itself
is “stopped” or subject to the perversities of a higher power and also the tendency to
convert “money” into a universal principle for regulating social life are expressions of that
logic of impersonality. On the other hand, the impossibility of avoiding and controlling the
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personal vicissitudes beyond the sphere of the incidental and the perspective of an “dimmed
future”, closed around a single point of escape – paid work – reflect and delimit the
pessimistic nature of the experience of the world and the apprehensive and timorous forms
of interpersonal behaviour that are characteristic of these segments of the working classes.
“To understand the same and to feel the same emerges from being situated, established, in
the same world, and sharing the same “interests”, both in the colloquial and in the political
sense” (Charlesworth, 2008: 4n8). The “fear of the future” means the best one can do is
to try to skirt around it lightly, “without taking any risks”, and to focus above all on
“today”.

Social precariousness, spiritual insecurity and epistemic anxiety
When the world apparently refuses and is indifferent to our efforts to interact with
it on social and reciprocal terms it becomes, in our imaginations and sensed intuitions, a
locus of minatory power and translates into a sense that one is worthless or doomed. «One
readily falls prey to fears that forces, named or unknown, are conspiring against one when,
in reality, it is simply one‘s powerlessness and estrangement that produces this erosion of
self-confidence, and the pervasive sense of shame, degradation, exclusion or smallness»
(Jackson, 2008: 71). Listening to Zé Manel, we accede to the unused but excruciating life
dimensions of someone who is, in its own words, a “haunted man”.
«We’re dying slowly… I see the others dying with 45, 50 years, and I know I’m dying too…»
Body usury, management abuses and loss of love.
«A man don’t sees this to happen [não dá fé], we don’t see it, but we are working unacquainted
in a bad air. Um gajo até não dá fé, não dá fé e está a andar nos vapores sem dar por isso.
For now, I don’t feel nothing, but I see around me others polishers with 45, 50 years, and they
are all finished… I think the bosses should pay much better our art, because this art will
damage our health [dar cabo da saúde] in a few years. Sooner or later, the problems will show
up, they could show in a year or two, even three four or five, but they’ll show up, that’s for
sure! By the experience I have, and because of what I see, with 45, 50, 55 years, they are all
sick! They are all sick! And it is caused by the art!
I have to earn money, I’ve the bills to pay, I’ve the car, the house, so I cannot change of place
[mudar de ares]. I cannot risk lost my earnings…
The bosses take advantage in time of crisis. They use the crisis in their interest. Here, all the
people earn 600, 700 or 800 euros per month, but they only pay the taxes correspondent to 500
or less. We got the crisis and then a lot of employees were reduced to their legal payment, a
lot of them lost 150 or 200 euros in that cut. The boss says, “you’ll start receiving by the
account [pela folha], you’ll earn only the minimum wage [427 euros], and if you’re not alright,
you could go [se não estiveres bem, põe-te]” A lot of factories do that, a lot of them! And that
costs a lot! That is heavy… They have to accept! If they don’t accept they are unemployed or
start looking for another Job… If that is the value that is in the account, the official account,
what can they say? For if they demand, the boss says “ok, go then look for another place to
stay”… If the people demand, the bosses ordain us to get lost…
I earn better 10 years ago than now Tem years ago I earned much more than now! And, here,
it’s everybody this way… They want to pay small wages, they says the situation is bad, that this
is the crisis, the crisis, and because it’s the crisis they don’t want to pay wages, they take that
advantage over people… And you could see a lot of people earning less money today than they
earn 8 or 10 years ago…
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I have to work, because I’ve to, I need to work. But I’ll work without falling in love [ganhar
amor] by the work. In this moment I see it this way. I’m not going to be lovelorn by the work.
I’m going to do my job, do my job, I’ll try to do it but without affect. I’m going to accomplish
my obligations, but you cannot give love to the work. If you fall in love by the work, you’ll be
kicked in the ass [lever um pontapé no cu] and you’ll go take a turn...
A lot of enterprises want a friendship, a friendship they say [with a accent of irony], but they
don’t humanize nothing! They are giving a shit [estou-se lixando] for the workers. When we’re
not alright, you could go, they sign the letter [the document signalling the end of the contract]
and you could go, you’ve to change the job. Today it’s like that. They don’t respect anyone,
they only think in numbers… Even the job contracts, for example, today it‘s a lot more of paper
contracts than before. And, you know, when you‘ve to sign a contract, it will end some months
later… Te work, today, is precarious, much more precarious than some years ago…»
«My life is going backwards… I‘m thinking going to the witch…»
Consumption styles, social visibility and frustration.
«I’ve a lot of charges [“encargos” meaning debts or responsibilities] now. In this moment I’ve
a lot of charges… And my life starts to walk backwards [andar ao para trás] since I buy the
Mercedes [an used C class model from 91]… Exactly from that moment! Always backward,
ever, ever, ever! Until today it was all the time walking backwards. Since I buy the Mercedes
– I don’t know what the mother fucker has – but my life only walks backwards. Nothing more!
My bills fall uncontrolled, completely, and know I’m going to have a lot of troubles to put them
alright again… Since we buy it, my life is getting worst… Everything seems then perfect, we
had a good life, but then… I have to go the witch, honestly, I’ve to go… There something bad
here, something bad, some people… [“Some people cannot see you happy”, says his wife from
the kitchen]
Man, look: since then I lost my job, and my bills are always rising, all the thing I’ve to pay
started to be delayed, and all my debts start to rise, that’s it! I got problems at home, it’s
everything! Lost my job brings me a lot of problems here in my house… All the things together,
I got fucked…
And now it‘s painful, because you gets habituated to a certain level of life, a certain way of
do this or that… Then, starts everything walking backwards! It’s fucked! Gaining things it’s
good, you feel nice, but then… When you get habituated to have the things, you don’t… When
you have to leave them… You know, we get habituated to have things, to have some comfort
[comodidades]… My house, my car… Man, mobile phones, and other stuff, you know… Now,
you open the letters, and all you find is bills, bills to pay, a lot of them… I don‘t know ehere
to find a solution [nem sei para onde me hei-de virar]…»
(Zé Manel, 36 years-old, polisher, works since 15)

The dissolution of affinities continuously instituted and restored by the “favours”,
“graces” and “friendship” between manual workers, the intensification of the work rhythm
and hierarchical pressure (the “obsession with pushing people to the limit” brought by the
“new bosses”) and the insecurity of labour relations (in spite of the generalised persistence
of economic informality) favour the emergence of “greed” and selfish conniving, the loss
of “love” and “enjoyment” for work and the feeling of wickedness created amidst the
competition between workers. The “bad atmosphere” and the climate of insecurity repeatedly experienced cannot but reinforce social experiences lived in the realm of injustice,
injury or shame.
The “envy”, which arises “from one man having a better car than the other, from one
man building a house while the other one doesn’t”, is “the poison” appointed to explain
the contamination of a community convulsed by a deep process of social recomposition.
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These tendencies of social restructuring brought unwonted situations and symptoms of
social inequality and bestowed on “money” a centrality that makes the maintenance of the
principles of gratitude and disinterest characteristic of symbolic exchanges infeasible. The
acquisition of social visibility, hence, of socially recognised value, depends, namely, on the
possession and flaunting of guarantees – socially recognised - that secure “social esteem”.
The possibility of accessing these forms of recognition seem to be exclusively conditioned
by access to “money”, understood as an omnipotent social force.
«They are like dogs one to each other».
Greed, «nerves» and delusional mood.
«It is maybe the environment… I dunno… The greed… That greed, that bad environment
everywhere… The people is now always like that, nervous. In the factories, in the cafes, everywhere, everybody is nervous, because of that system where everything is expensive. The life is
very difficult, everything is expensive now! And we are startled, afraid of everything, without
confidence… And then no one forgives the other, if we have problems at home we take them
to the coffees, if we have problem at home we take it also to the factories… And we take the
problems of the workplace back home again… Even he, when arrive home, I complain [desabafo]
sometimes… All the people… They are like dogs to each other! This is the law of jungle, is what
is!»
(Adelino, machine operator, ancient joiner, 62-years-old).

The need to guarantee “social honour” fundamentally involves modes of stylising
life intermediated by the market and realised through the consumption and acquisition of
goods deemed capable of bestowing relevance and confirming the dignity – and humanity
– of the individuals. The contingency of persevering in the realisation of these modes
against an economic background characterized by the emergence of processes of precariousness, which exacerbate the objective vulnerability of the whole of the working class,
and to the development of unprecedented inequalities in the distribution of resources,
opens up spaces of marginalisation. All these are prone to lead to, simultaneously, the
emergence of a heavily individualised vocabulary to explain merit (that sees in the “total
failures”, “vices” or personal adversities the reasons for many “misfortunes”) and the
generalisation of feelings of injustice. The denouncing – or the refuting of eventual suspicions – of “envies”, resentments and avidity (“greed”), the prudence in relation to personal and other’s “desires” and “ambitions” and the (ridicule of the) suspicion regarding
the presumed envy (the “big eye”) of “happiness” and material possessions, are aspects of
a situation in which the cultural autochthony (respect, virility, artistic pride) of the working
class seems threatened.
«Today, people cannot see you with a better car. They are jealous!»
Dinning with a working class couple under the influence of the «big eye»
«After the dinner in Pedro and Filipa‘s house, we talked about the “true friends”, those who
“are here in the chest [Pedro puts his hand over the heart]” and who we search “to disburden
[desabafar]”. “We have few true friends”, says Pedro, a 24-years-old assembly worker. Filipa,
his wife, a polisher with 23-years-old, agrees, balancing up and down her head. I ask them
why.
Pedro.: I think people nowadays are very fake [falsas]…
Filipa: Sure! And then… friends, we could find friends, but we have to be very careful, isn’t
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it?, we have to lay down limits… We cannot tells them everything… In former days, maybe we
could tell them more things, but nowadays people are always trying to set you up…
Pedro: People now are more fake, in everything, believes me, they cannot see you with a good
life, they start talking in your back… All you get is doubtful for them…
Filipa: They are also opportunistic.
Pedro: They’re opportunistic, they live with more jealous, they are jealous about the other, they
cannot see you, they start giving you bad look [mau olhado]… We… I couldn‘t complain too
much, but I see that people now is like this: you got, and because he got too, you have to have
also. And that we call envy. They cannot see you with a better car, a better house. That
becomes jealousy, automatically. They are jealous!»

“Envy” is the malevolent emanation of people who “are not happy with themselves
and try to ruin other people’s lives to be happy”, who “take pleasure in the misfortunes of
others”. Although the feeling that life is continually exposed to harmful forces is palpable
and the fear of falling under such a negative influence is real, in fact, it is extremely
difficult to attribute directly responsibility for the malicious deed to someone and practically impossible to accurately determine the motives and means employed, given that these
are generally kept secret. The “distrust”, the “demotivation”, the “saturation” are mutually
related to the threats and annoyances that involve the working class and the emptying of
“trust” and “sincerity” which made the “confidences”, the “friendship” and the “complicity” between colleagues possible. This situation helps worsen that experience of “spiritual
insecurity” related to material dimensions of everyday insecurity, such as social precariousness, the fragility of capitals, violence and oppression, disease. “Envy”, “bad luck”,
“evil-eye” are ways of interpreting and attempts at manoeuvring the invisible forces that
act on the lives of these social agents and that, interiorised by them, are transfigured into
those feelings of “life going backwards” or of being continually exposed to threats. A
context marked by the progressive obsolescence of the forms of autochthonous enhancement, by the frequent impossibility of accessing alternative forms of public acknowledgement and by economic instability, makes the feeling of anxiety that looms even over the
smallest possessions plausible.
The work of interpreting “misfortunes” such as unemployment or the “bad debts”
becomes harder; therefore, people begin to suspect the spread of “wickedness” that incubates “out of sight”. They suspect that intrigue (“[people] really like to talk behind other
peoples’ backs”) and the “evil eye” are directed, mainly, at those who “are doing well in
life”. Efforts associated with the logic of social distinction, like that guaranteed by “conspicuous consumption” afforded and demanded by the social ascent of certain strata of the
working classes, fundamentally by resorting to credit, are held as evidence of “vanity”.
Therefore, they lend themselves to interests that deny the principles of austerity and equality, fuelling the suspicion that they are benefits acquired secretively.
This “mode of comprehension” that points to the presence of invisible dynamics and
anonymous forces in the development of the “sense of spiritual injustice” constitutes a
“structure of plausibility” that holds up the coherence possible in a situation of “spiritual
insecurity” and “epistemic anxiety” (Ashforth, 2005: 19, 172). The vulnerability,
marginalisation or even collapse of the ways of life and the principles for interpreting and
acting on social reality correspond to a loss of common sense. Acute social transformations
bring about precisely the modification of the altered sense of reality, of self-knowledge and
of cultural justifications of the social order.
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A change in the conditions that sustain “reality” itself of reality risks compromising
the relationship of familiarity with the social world, making it more or less suddenly a
strange or unfortunate space. Michel Pialoux, in this context, speaks of “existential
unquietness” (1996: 14). The recognition bestowed by reality on the agent who recognises
that reality and the realisation of what he is in the same reality that contributed to create
him, is threatened. This tendency of divergence between two histories shows how the
effects of the technological and economic change in the factory and of the global processes
of social insecurity of the working class condition can constitute a deeper and inward
experience for manual workers.
The schemes of perception and appreciation incarnated as a sense of evidence
break off from reality. A reality that seems to resist henceforth to the workers’ forms of
appropriation and that becames hostile to the practices of shared sociability. “You don’t
even know where to put your feet”, “you find [the world] strange”. Even in the most
common acts and words, it is the tacit discernment of reality that yields. It is the dominant meanings and practices that mould the substance of daily experiences, that is, “our
expectations, meanings and lived practices which are part of and form our sense of social
relations and reality” (Ong, 1987: 3). Although assuming different modalities and consequences according to the sectors that internally make up the working class, especially the
change in the materiality of cultural practices and of the fixed spaces (heavily supported
by a bureaucratic redefinition of the “profiles” and the “participation” of workers), it
means a change in the lived space. The relations of domination and subordination thus
emerge transfigured as an (in)capacity to adapt or chronic and ingenerate resistance to
“change”, especially by those workers who are more “tied” to and “rooted” in the “ways
of working of the past”.
The transformation of the mutual implication between the incorporated history and
the objectified history, which through repetition and routine defines the tacit and unquestioned relationship with reality, upsets the fluency and naturality of the corporal presence, replacing it with a solidity that interrupts the conative relationship and the affective
resonance in relation to the surrounding world. The feelings of drowning, of “pressure”
and “suffocation”, of stupor in the face of the rigidity of reality, of restriction or “burden”, are related to the objectification of the lived body. In this way, the body ceases to
confer sensory and cognitive access to the world and appears deprived of the affective
and sensorial harmony with reality (“not even food tastes good to me”, “I don’t pay
attention to that anymore”, “I don’t care anymore”).
The loss of control over ourselves (“he got muddled”, “he got irritated”, “he
froze”) and the feeling of estrangement from everyday life (“it’s all topsy-turvy”, “I
am always mistrustful”) are correlative of the loss of the affective, pre-reflexive and
intersubjective commitment with the present situation. However, it is important to
highlight that this depressive incorporation, that arises in restrictive, aversive and
apparently uncontrollable environments, constitutes not only a realistic response in the
face of the changes, but also an adaptive response in relation to restricted possibilities
of creative action, of fulfilling objectives or satisfying desires. The dampening of
affection and action, through the consumption of substances that numb the consciousness or through involvement in practices of suspension and escape from everyday life,
as well as learnt abandonment, replace a social experience of deprivation, discipline
and weakness.
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“Crisis” and affectedness
The decadent perception, the forms of self-punishment and self-aversion (the guilt,
shame, disinterest, blameworthiness), the physical and emotional discomfort and distress
(“fed up”, “irritated”, “stressed”, “demotivated”), the generalisation of malevolence, the
impulsive physical and verbal aggressiveness in relation to the supposed inducers of the
misfortunes and the selfish intentions they nourish, are part of the perception that many
workers have of the evolution of the quality of interpersonal relations within factories,
homes, cafes and the generality of spaces of working class sociability. The commonplace
and tacit forms through which the “crisis” takes shape and is interactionally actualised
constitute, still, crucial elements for the understanding of what the working class condition
currently represents.
The fear and deception brought on by the difficulty in meeting the requirements
made by “ambitions” (“house”, “car”, goods and forms of self-representation), in the
meantime naturalised as conditions of condign access to social existence, produce an effect
of closing the probable aspirations and futures, at the same time favouring the maintenance
of bulimic familiar patterns of mobilization for work. The feelings of physical and psychological distress constitute somatised expressions associated with social contexts marked by
growing disparities in the power relationships and with processes that foster social precarity.
The feelings of inferiority and shame and the attitudes of self-repression are the result of
the multiplication of the circunstances for workers to face institutional spaces of symbolic
denial or depreciation of their cultural forms. The adoption of practices that induce numbness and obnubilation of perception and consciousness (so-called “high risk” behaviours,
self-medication, consumption of narcotics) are ways of dealing with the “fear of the future”
and the “grief of thinking about life”. The perverse feeling of the dissemination of malice
and envy throughout the community accompanies the growing improbability in the maintenance of the forms of recognition accessible to the working classes, such as work or
domestic sustainability. These are all crucial dimensions in the social experiences structured by and constituting the processes of practical, historical and everyday (re) production
of the working class (vd. Pereira, 2005).
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ETNO-PAISAGENS E MEGALITISMO –
CONTRIBUTO PARA UMA HERMENÊUTICA DA
ETNOLOGIA HISTÓRICA NO ALENTEJO
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Resumo: Este artigo é uma proposta de interpretação do megalitismo no distrito de Évora que radica na
articulação das funções sociais desta arquitectura com os espaços envolventes de uso local e de recurso
regional.
Palavras-chave: Paisagens; megalitismo; etno-história.

Summary: This article proposes an interpretation of the arquithecture of the megalithical culture, namely at
Évora (Alentejo-Portugal) based on the articulation of the socials functions of this arquithecture with the
space of local use and the regional space of resources.
Keywords: Landscapes; megalithism; ethonogical history.

Quando olhamos o território como um “continuum” e nele colocamos os grupos
humanos em mobilidade, compreendemos que grande parte dos vestígios da caminhada
histórica e cultural são marcas espaciais de dupla função: a que lhes foi impressa pelos que
as edificaram e a que lhes podemos reconhecer hoje, mercê da reconstituição lógica das
funções sociais de então. Devolvidos, neste contexto, ao conceito de “etno-paisagens”, é
a partir dele que propomos a leitura etno-arqueológica das paisagens megalíticas que integram o território da unidade administrativa que é o distrito de Évora.
Para o efeito, sugerimos um percurso que percorre os mais conhecidos espaços arqueológicos de uma das regiões mais ricas neste tipo de ocupação espacial, devidamente
precedido das referência teóricas em que assenta o raciocínio e a demonstração a que
procederei. Relembro, por isso, o que diz sobre as “etno-paisagens” o antropólogo Armindo
dos Santos (2004): “(…) é interessante pensar as paisagens como objecto sociológico, cujo
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protocolo metodológico de estudo representa uma posição estratégica qualificada de observação (directa e indirecta) das relações sociais inscritas materialmente no espaço (…)
se considerarmos que a perspectiva da importância estratégica das propriedades parciais
permite, como é de esperar, aceder às propriedades da lógica social global. Traduz esta
postura prestar atenção ao que representa a espécie de linguagem sociológica discretamente expressa na configuração espacial e reflectida pela paisagem social (…)”1.
De facto, como escreveu Vítor Oliveira Jorge (2003): “(…) Só recentemente os
arqueólogos têm recebido a importância da paisagem, do território, como um todo, para
a compreensão do modus vivendi das comunidades antigas (…) Mas o mais importante é
tentar compreender a dinâmica histórica total da paisagem, com a ajuda da geo-arqueologia e de outras ciências (…)”2.
Olhar a paisagem como um todo que os grupos humanos (com destaque para as
comunidades pastoris mas, também para as que, sob a forma militar ou simplesmente
viajante) utilizaram e utilizam como espaço de uso e de recurso, permite perceber o padrão
das suas deslocações, através da localização dos marcos espaciais que serviram de comunicação e referência à criação de rotinas e circuitos de mobilidade. É esta função comunicacional e orientadora que confere sentido à colocação, ao longo dos seus itinerários, de
menhires (para assinalar a proximidade dos locais de reunião) e cromeleques (como testemunho desses lugares partilhados comunitariamente) que atesta das mais antigas evidências desta complexidade da comunicação social inerente à representação e ao uso social do
espaço, a cuja distribuição acresce, nas proximidades ou conforme o determinavam as
distâncias dos lugares de povoamento humano, as antas e monumentos funerários, cuja
localização não coincide mas, integra, o espaço dos vivos – numa prática de preservação
dessa dicotomia sensitiva e cognitiva que separa a vida da morte, a comunicação do silêncio, o sagrado do profano.
As rotas pastoris, complementadas pela recolecção das populações desde o neolítico,
coexistentes com os espaços de sedentarização mais ou menos precária que o território
permitia às necessidades dos grupos humanos que os ocupavam, justificam o povoamento
de testemunhos e vestígios megalíticos e oferecem, de forma evidente, resposta às perguntas colocadas: onde habitavam os construtores dos megalitos? – Circulavam, podemos
dizê-lo… Circulavam como também o faziam os que integravam viajantes e ocupantes e,
quando estacionados para enfrentar os rigores do tempo, a sua ocupação espacial era
efémera pelo recurso decorrente do uso de materiais perecíveis que a intenção da duração
de permanência justificava. Por isso, na construção cultural do espaço que os grupos a que
Flausino Torres e Antonino de Sousa chamaram “nómadas sedentarizados”3 protagonizaram,
o mais importante era, por um lado, o traçado dos caminhos e, por outro lado, a transmissão da informação para que a reunião fosse possível sempre que a regularidade do calendário ou a necessidade o requeriam. E que melhor cartografia referencial para marcar o
espaço físico com os sinais materiais da passagem ditada pela circulação inerente à mobilidade, do que a que se podia ler no céu e procurar a partir dele, pela percepção e estabe1
“As Etno-Paisagens - A Observação Etnogeográfica das Formas Sociais de Modelagem do Espaço”
in Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol. 44 (1-2), ed.SPAE, Porto, pp. 30.
2
In A Irrequietude das Pedras – Reflexões e Experiências de um Arqueólogo, ed. Afrontamento, col.
Biblioteca de Arqueologia nº 1, Porto, pp. 74.
3
In Civilizações de Nómadas Sedentarizados, ed. Tip. Emp. Contemporânea de Edições, Lisboa, 1946.
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lecimento da correspondência perceptiva entre pedras e estrelas, tomada como “sinal”, isto
é, como indicação orientadora?
Os sistemas de orientação espacial são, essencialmente, sistemas de comunicação
social ou não desempenhariam a função social que os justifica. Percorrer o espaço regional
de forma capaz de garantir o encontro com outros grupos humanos, implica, necessariamente, a confiança no acaso ou a prevenção de encontros possíveis entre humanos que
circulam no mesmo espaço, com a marcação de trajectos susceptíveis de serem percorridos,
proporcionando-lhes o contacto e a comunicação.
A questão, particularmente importante para quem percorria grandes distâncias – sendo
esta medida relativa, de acordo com a extensão do território a percorrer e com a duração
dos percursos pedestres – requeria sistemas referenciais de comunicação e orientação fixos
ou, pelo menos, dotados da maior permanência possível, para evitar desencontros ou equívocos nas opções dos caminhos. Por essa razão, no contexto da mobilidade de longo curso,
a cartografia celeste emerge como o mais fiável de todos os instrumentos de orientação,
uma vez que o seu único factor de variação reside nas mudanças atmosféricas – obstáculo
contornável pelo tempo e a paciência ou seja, a capacidade de esperar.
As dinâmicas económicas e sociais requerem o encontro das comunidades humanas,
nomeadamente, para concretizar a troca de bens e de pessoas. O mercado patrimonial e
matrimonial implicava encontros e negociações e justificavam a existência de espaços
destinados à sua operacionalização, designadamente, a partir da complexidade destes processos de trocas que estruturaram a organização política. Em comunidades pastoris dispersas no território, em função da mobilidade que lhes está subjacente, onde os núcleos de
residência sedentários se encontram distantes, a existência de espaços de reunião é, por
isso, uma condição das relações sociais e a relevância do seu significado para a sobrevivência dos grupos é de tal forma reconhecida pelos seus membros que, a tais espaços se
associa a necessidade da sua protecção e preservação – dimensão em que assenta o carácter
simbólico que lhes confere a perspectiva do sagrado ao longo do tempo, factor e agente de
construção do grau de complexidade e sofisticação desses encontros. O mesmo acontece
relativamente a comunidades sociais e políticas distanciadas espacialmente mas, culturalmente próximas ou, pelo menos, com apetência de proximidade (pacífica ou não).
À dimensão do respeito e da regulação das atitudes e práticas na presença do “outro”,
é inerente a dimensão do distanciamento, como forma de prevenir susceptibilidades, potencialmente capazes de despertar equívocos e conflitos – e é esta prevenção que justifica a
ritualização dos procedimentos requeridos pela preparação e condução dos processos negociais.
Torna-se, assim, fácil – senão evidente! – a razão que justifica o desenvolvimento de uma
praxis ritualística nos locais de reunião, cujo fundamento é, essencialmente, preventivo, a
título de estratégia direccionada para o controle da “desconfiança” e de caução para a boa-fé e a pacificidade necessárias às relações comerciais, no seu sentido mais lato.
Circular no espaço, reduzindo o número de referências equívocas, torna-se um problema para o qual as comunidades humanas encontraram resposta na adopção de um sistema de sinalização capaz de resistir ao efémero e desenvolvido a partir do recurso a
materiais de longa duração, trabalhados de forma a assinalar, inequivocamente, a intenção
humana do seu reconhecimento: a pedra. Erguer menhires como indicação de aproximação
aos lugares de encontro colectivo e edificar cromeleques como delimitação desses mesmos
espaços, previamente assinalados, torna-se uma evidência lógica irrefutável e dedutível
pelo reconhecimento da sua função social.
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Eis a sustentabilidade ontológica e gnoseológica do megalitismo, a que pode,
justificadamente, acrescer a dimensão hermenêutica e heurística em que tem assentado a
sua interpretação esotérica, religiosa e mágica, fruto da identificação da “estranheza” com
que se interpretam materiais que remetem para o simbólico (por exemplo: “covinhas”,
altares, oferendas) ou da sua abordagem micro-espacial, enquanto esforço metodológico de
conservação do distanciamento que salvaguarda a tendência de ceder ao excesso de generalização e à eventual macrovisão hiperbólica.
A conservação dos vestígios arqueológicos tem decorrido, fundamentalmente, da
permanência da estrutura agrária assente na grande propriedade4 e do facto de, no distrito
de Évora, a exploração económica ser polivalente, libertando grandes extensões de terreno
para a pecuária e o montado – actividades relativamente às quais os afloramentos graníticos
e a existência de pedras de grande dimensão não representam impedimentos ou dificuldades relevantes para a prossecução do trabalho agrícola.
A ideia de um espaço marcado pela presença de lugares colectivos de reunião
(cromeleques) assinalados previamente (menhires) numa área territorial de cerca de 80kms,
torna plausível a ideia de uma sociedade organizada em fratrias ou clãs que repartiriam
entre si o domínio dos mercados de uso e o acesso aos de recurso.
Vale de Maria do Meio (Arraiolos – Montemor-o-Novo – Évora), Portela de Mogos
(Évora – Escoural – Montemor-o-Novo), Almendres (Évora – Guadalupe – Montemor-o-Novo), Cuncos (Montemor-o-Novo – Vendas Novas), Fontainhas e Vale d’El Rei (Mora),
Tojal, Perdigões, Ribeira do Álamo, Xarez (Reguengos de Monsaraz), Defesa Velha
(Alandroal – Montoito – Redondo): eis os nomes de alguns dos locais de recintos megalíticos
de reunião de relevo que, além dos menhires (da Oliveirinha, do Barrocal, dos Almendres,
do Outeiro, da Belhoa, da Pedra Alçada, entre muitos outros), se localizam no interior dos
limites administrativos do distrito de Évora.
A densidade demográfica e o nível de organização sócio-cultural das comunidades de
há 4.000 anos ficaram testemunhados nas centenas de monumentos funerários que coexistem no espaço envolvente destes recintos que, para o reino dos vivos de então, assinalavam
formas de contacto e reunião entre espaços de ocupação espacial construídos com materiais
perecíveis. A densidade de ocupação espacial denota a complexidade e dimensão da organização social com que é povoado esse território.
Cartografar o espaço numa sociedade sem escrita ou onde a escrita não é do conhecimento geral, cria a necessidade de produção de um sistema referencial que viabiliza a
comunicação com recurso a signos e sinais susceptíveis de descodificação pelos potenciais
utilizadores dessas indicações. Com este condicionalismo “a priori”, apenas reconhecível
a partir da consideração que o futuro nos proporcionou, de que a comunicação escrita é
universal, é fácil perceber que a cartografia mais antiga, pré-histórica – se assim podemos
dizer! – recorreu a um sistema de referências espaciais capaz de ser descodificado, pelos
que se deslocam no seu espaço de influência.
Uma das questões que se coloca é a de saber quem seriam os destinatários dessa
comunicação uma vez que seriam esses quem deveria aceder e utilizar os espaços comunitários de reunião materializados nos cromeleques e assinalados pelos menhires… e se
esta é uma das questões relevantes, uma possibilidade de resposta remete para a estrutura
4
Fitas, Ana Paula “A Construção Cultural do Espaço” in Forum Sociológico, n.º 5, ed.IEDS, Lisboa,
1994, pp. 179-188.
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política da sociedade de então, cuja organização poderia proceder por via da reunião de
todos os membros do clã dominante ou pela reunião apenas dos lideres das fratrias desse
clã. Esta ou outra hipótese interpretativa conduz à representação do espaço como espaço
organizacional das relações de vizinhança para o controle sócio-económico e político do
território. Até que ponto a dimensão, a complexidade e a sofisticação arquitectónica dos
lugares nos pode dar pistas para responder a esta questão, é um problema que permanece
em aberto, designadamente, para a arqueologia contemporânea.
A configuração espacial do megalitismo tem sido objecto de estudo e de especulação,
por parte de arqueólogos, etnólogos e filósofos. Mircea Eliade apresentou a mais ousada
das teorias, ultrapassando a microvisão espacial dos sítios e colocando-a em perspectiva de
forma integrada, de tal modo que nela podemos reconhecer a coesão e coerência dos
arquétipos projectados em representações materiais, cuja repetição de padrões adquire significado em terrenos formais e substantivos. Referimo-nos à função de orientação espacial
quando falamos em termos de dimensão formal e à função simbólica quando falamos de
dimensão substantiva.
A propósito das construções megalíticas da Europa Ocidental e Setentrional, vale a
pena citar Mircea Eliade: “(…) tais monumentos não estão isolados. Fazem parte de um
complexo megalítico que se estende do litoral mediterrânico de Espanha, compreendendo
Portugal, metade da França, as costas ocidentais da Inglaterra e prolongando-se pela
Irlanda, Dinamarca e as costas meridionais da Suécia. Existem, decerto, variações
morfológicas significativas. Mas, duas gerações de pré-historiadores têm-se esforçado por
demonstrar a continuidade de todas as culturas megalíticas europeias. Continuidade que
só se poderia explicar pela difusão do complexo megalítico, a partir de um centro situado
em Los Millares, em Almeria. (…)”5. Mas se o território ibérico integrou a lógica identificável
na Europa Ocidental e Setentrional, o facto, ao contrário do que muito tem sido veiculado,
não é incompatível com o que decorre do que Moisés Espírito Santo escreveu, não só ao
dizer que: “(…) As culturas sobrepunham-se subrepticiamente, não eliminavam os povos.(…)”6 mas, essencialmente, ao afirmar: “(…) A identidade cultural portuguesa é
mediterrânica.(…)”7, referindo-se às influências de fenícios e púnicos, entre o século XV
a.c. e o domínio romano. De facto, a extensão temporal das influências civilizacionais
recebidas no território, permite a continuidade cultural no uso das marcas espaciais que a
pedra, enquanto marca, concretiza, viabilizando a mobilidade e a comunicação não só ao
nível local mas, latu sensu, regional.
A tese interpretativa de M.Eliade corrobora esta perspectiva ao explicitar o papel da
Pedra enquanto recurso tecnológico de longa duração e múltipla funcionalidade, na seguinte afirmação: “(…) o rochedo, a laje, o bloco de granito revelam a duração infinita, a
permanência, a incorruptibilidade e, finalmente, uma modalidade de existir independente
do devir temporal (…)”8 onde, na opinião do autor, se evidencia uma alteração conceptual
da humanidade que radica no significado da importância da agricultura e remete para o
culto dos mortos: “(…) Os mortos retornam ao seio da Terra-Mãe, na esperança de
5

In História das Ideias e das Crenças Religiosas, ed. Rés, Porto, pp. 109.
In Cinco Mil Anos de Cultura a Oeste – Etno-História da Religião Popular numa Região da
Estremadura, ed. Assírio e Alvim, Lisboa, 2004, pp. 32.
7
Idem, pp. 43.
8
In ob.cit., pp. 110.
6
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participar da sorte das sementes (…)”9; e se a relação entre a agricultura e o culto dos
mortos se torna uma evidência pelo apelo ao raciocínio analógico, é, também, de fácil
percepção a relação posterior entre o culto dos mortos e a edificação megalítica: “(…) eles
[os mortos] são, além disso, misticamente associados aos blocos de pedra, e, por conseguinte, tornam-se poderosos e indestrutíveis como os rochedos. Com efeito, o culto megalítico
dos mortos parece comportar não só a certeza da sobrevivência da alma, mas sobretudo,
a confiança no poder dos antepassados e a esperança de que irão proteger e assistir os
vivos.(…)”10. A extensão das inferências e deduções de M.Eliade prolonga-se logicamente
na exploração analógica do entendimento que subjaz ao uso do megalitismo: “(…) A
crença nas virtudes fertilizantes dos menhires eram ainda compartilhadas pelos camponeses europeus no início deste século [século XX]. Na França, as mulheres jovens, para
conceberem, praticavam o “deslizamento” (deixando-se escorregar ao longo de uma pedra) e a “fricção” (sentando-se sobre monólitos, ou esfregando o ventre contra certas
rochas). Esta função genesíaca não deve ser explicada pelo simbolismo fálico do menhir,
muito embora tal simbolismo seja atestado em determinadas culturas. A ideia primeira, e
fundamental, era a “transmutação” dos antepassados em pedra; seja por intermédio de
um menhir “substituto do corpo”, seja integrado, na própria estrutura da construção, um
elemento essencial do morto: o esqueleto, as cinzas, a “alma”. Em ambos os casos, o
morto “animava” a pedra, habitava um novo corpo, mineral e portanto imperecível. Por
conseguinte, o menhir ou o túmulo megalítico constituíam um reservatório inesgotável de
vitalidade e poder. Graças à sua projecção nas estruturas de pedras funerárias, os mortos
tornavam-se senhores de fertilidade e de prosperidade. (…)”11.
Espaço cultual dos mortos e da fertilidade, à monumentalidade megalítica subjaz
uma funcionalidade social detectável pelo estudo articulado da localização, contextualização
e finalidade, características dos seus elementos constitutivos, onde a referência espacial
assinala a concepção do mundo como habitado por mortos e vivos.
Espaço cultural por excelência porque eivado de significações cumulativas que coincidem com os referenciais de interpretação da condição humana e justificam a coesão de
valores que sustenta a identidade em que assenta a dinâmica das relações sociais endógenas
e exógenas, a ocupação espacial megalítica reflecte o recurso a materiais semelhantes,
utilizados por uma lógica comum de que emerge uma ideologia e uma religião, decorrentes
de uma economia baseada na agricultura.
A pressuposição de M.Eliade sobre a estrutura continental da continuidade cultural
subjacente à arquitectura megalítica (entendida enquanto reflexo monumental de uma organização sócio-política e económico-cultural configurada territorialmente pela disposição
das marcas da ocupação espacial que as comunidades humanas materializaram), alargada
à consideração geográfica dos espaços de proximidade mediterrânica (Magrebe e Próximo
Oriente), encontra também confirmação na perspectiva dos sistemas de orientação da
mobilidade, nomeadamente, na consideração da constelação estelar de Orion, dominante no
hemisfério norte, que, deste ponto de vista, surge como matriz referencial. Na realidade,
a orientação que esta constelação permite, possibilita o percorrer dos caminhos que acedem
às comunidades conhecidas desse tempo histórico em que o sistema de comunicação assen9
10
11

Ibidem, pp. 111.
Ibidem.
Ib., pp. 112.
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tava no recurso ao mundo natural, uma vez que, seguindo-se a orientação das suas estrelas,
quer por terra, quer por mar, se encontram os lugares de povoamento e reunião das populações e culturas que habitam o seu espaço de influência… além disso, no âmbito da
divulgação dos conhecimentos geográficos, a constelação de Orion permitia aos viajantes
de áreas territoriais distintas e longínquas referenciar, no espaço, trajectos que facilitavam
o encontro com comunidades várias, com as quais podiam ser desenvolvidas relações de
vizinhança, cordiais ou de dominação, de troca e de interacção conflituosa ou pacífica. De
facto, as relações sócio-políticas e económicas entre comunidades distantes ou, simplesmente, rivais, dependiam, em grande parte, do domínio do conhecimento que cada comunidade, grupo ou elite detivesse, relativamente à localização geográfica e à cartografia
estelar enquanto método de orientação… e, registe-se!, no plano etnológico, constata-se a
utilização tradicional das estrelas, quer para a orientação local, quer para a orientação de
longo curso (disso são testemunho, por um lado, etnológica e etnograficamente, a vida de
pastores e pescadores e, por outro lado, a vastidão do mundo simbólico, mais universal
mas, também, de reconhecimento mais restrito).
Conhecer o céu e nele criar formas zoomórficas ou antropomórficas, projectando-as
em constelações estelares, é, provavelmente, das mais antigas formas de orientação espacial para efeitos de deslocação e mobilidade de média e longa distância, servindo as estrelas (identificadas pela sua localização no contexto da delimitação permitida pelas formas
atribuídas a constelações e agrupamentos estelares) como pontos de referência para o traçar
de caminhos, em cujo percurso se encontram os espaços que se pretendem encontrar e que
o conhecimento registado de deslocações anteriores permite antever. A estratégia de uso da
cartografia estelar passa, necessariamente, pela sua consideração a partir do ponto de
observação em que, a cada momento, o observador se situa, numa dinâmica de redefinição
constantemente reformulável que permite a duração do sistema referencial de orientação…
E se, no mar, o céu é o único garante de segurança de permanência das marcas indicadoras,
capaz de ultrapassar a possibilidade de mudança, desaparecimento ou deslocação desses
mesmos sinais, também em terra, face ao desconhecido, o céu oferece indicações úteis à
orientação dos caminhos. Estrelas e Pedras são, assim, as referências persistentes contra a
efemeridade, de que o controle para a mobilidade carece, para que a continuidade de uso
seja possível.
A orientação eficaz que o céu permite no encontrar dos espaços humanos em que as
comunidades se reúnem, evoca a protecção dos antepassados que, do reino dos mortos,
vigiam os vivos, caucionando-lhes os sucessos; neste contexto, à função referencial
subjacente à identificação dos espaços habitados, acrescenta-se a função (totémica) de
homenagem aos antepassados, devendo assinalar-se que, na monumentalidade megalítica,
as duas funções coincidem, garantindo a perspectiva integradora e não-ameaçadora do
cosmos, por oposição ao caos desorganizado a que se opõe a sobrevivência organizada da
sociedade humana.
Deste modo, compreende-se que, à função material da identificação e da orientação
espacial a que se soma a evocação protectora dos antepassados, se associe o conjunto
ritualístico de procedimentos inerente à procura de ajuda mágica que remete para o sagrado, que, de acordo com o que conhecemos das organizações societárias, implica uma
estrutura social que recorre à hierarquia protagonizada pela segregação de funções, de que
são testemunho os próprios enterramentos e o tipo de espólio que os distingue e caracteriza.
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Da função social decorrente do seu carácter de marca de territorialização à dimensão
político-ideológica de controle e negociação das relações de poder e à dimensão religiosa
resultante da significação evocativa dos antepassados, do reino dos mortos e do sagrado,
a arquitectura megalítica é o símbolo e o testemunho de uma organização societária complexa, cuja maior parte dos vestígios e da tecnologia de uso corrente, pela natureza precária
dos seus materiais, desapareceu na voragem dos tempos.
Reconstituir a lógica das relações sociais operadas num determinado período temporal que remonta há mais de 4.000 anos e se prolonga pela História designadamente até aos
mapas rodoviários romanos da Ibéria, no caso, no distrito de Évora, a partir da configuração da ocupação espacial megalítica e do espólio emergente dos seus monumentos funerários, é hoje uma prioridade para o entendimento da construção histórica da etno-paisagem
local.
Caracterizar esse território e proceder à sua inscrição na morfologia social e na
cultura regional12 inferida da similitude material dos vestígios arquitectónicos e funerários,
permitiria a percepção etno-paisagistica do sul e do sudoeste peninsular, de que participam,
em Portugal, entre outras, as áreas de Vila do Bispo e, em Espanha, os núcleos contemporâneos da ocupação espacial até, como sugeriu Mircea Eliade, Los Millares em Almeria,
configurando uma leitura consistente da História (em particular desse período que vai de
finais do Neolítico ao Calcolítico, às Idades do Bronze e do Ferro), essencial para a
compreensão da História da Cultura, relativamente à qual a Arqueologia representa um
instrumento precioso, capaz de nos resgatar dessa representação ideológica que ainda faz
radicar nas ocupações e aculturações romana e árabe a construção da identidade cultural
do extremo peninsular do ocidente europeu.

12
Fitas, Ana Paula “Paisagens etno-arqueológicas e culturas regionais – do Endovélico a Mérida e aos
Almendres” in Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol. 50, ed. SPAE, Porto, 2010, pp. 193-201.

NOTÍCIA
CONFERÊNCIA PROMOVIDA NO PORTO
NO DIA 8 DE OUTUBRO PELA SPAE
CENTRO UNESCO

A Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia (SPAE) promoveu neste local,
de colaboração com a Fundação Engenheiro António de Almeida, em 2011, várias conferências, por reputados investigadores, e sempre com entrada livre.
No dia 12 de Março falou a Prof.ª Doutora Maria João Cantinho (IADE) sobre
“Walter Benjamin: Um filósofo a contrapelo da história”
No dia 9 de Abril a doutoranda (FLUP) Maria José Barbosa sobre “Imagem; representação e emancipação em Rancière”
No dia 14 de Maio a Prof.ª Doutora Eugénia Vilela (FLUP) sobre “Corpos
heterotópicos. Notas sobre a biopolítica e a deslocação clandestina”
Sobre todas estas conferências podem encontrar-se dados no blogue da SPAE:
http://sociedadeportuguesaantropologia.blogspot.com

Um dos mais eminentes físicos da actualidade, Prof. Orfeu Bertolami, falou no dia
8 de Outubro, entre as 14,30 e as 17,30 horas, sobre:
“O Universo segundo a física do início do século XXI”
Prof. Doutor Orfeu Bertolami
Departamento de Física e Astronomia
Faculdade de Ciências
Universidade do Porto
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Resumo:
A cosmologia moderna teve início em 1917, quando Einstein considerou o problema
do espaço-tempo ou do Universo como um todo, como uma aplicação da sua Teoria da
Relatividade Geral, formulada em finais de 1915. Neste estudo pioneiro, Einstein conside
Estudos teóricos subsequentes que sugeriam uma alternativa evolutiva para o espaço-tempo global foram confirmados pela descoberta da expansão do Universo pelo astrónomo
norte-americano Edwin Hubble em 1929.
Desde então, a cosmologia evolutiva desenvolveu-se consideravelmente e impôs-se
como o paradigma que melhor harmoniza os factos observacionais mais salientes. Segundo
este modelo, frequentemente referido como modelo do “Big Bang”, o Universo teve origem numa explosão do espaço-tempo que aconteceu há cerca de 13.7 mil milhões de anos.
Até há cerca de duas décadas acreditava-se que o Universo era constituído essencialmente pelas partículas elementares conhecidas. Contudo, há fortíssimas evidências de que
a dinâmica e a formação das grandes estruturas do Universo, galáxias, enxames de galáxias
e super-enxames de galáxias, só é possível devido a presença de 10 a 15 vezes mais
matéria da que pode ser observada em todos os comprimentos de onda do espectro electromagnético. Por outras palavras, a formação de estruturas no Universo, requer a existência de matéria que não se manifesta electromagneticamente, a matéria escura. A natureza
e as propriedades desta matéria escura são um dos enigmas fundamentais da cosmologia
moderna.
Mas não é este o único grande mistério. A partir de 1998, evidências oriundas das
observações de explosões de estrelas muito afastadas, sugerem que a expansão do Universo
é, na verdade, cada vez mais rápida! Este facto, pode ser explicado por meio de uma ideia
sugerida no artigo de 1917 de Einstein, nomeadamente que o Universo é preenchido por
uma ténue distribuição de energia que permeia todo o Universo, mas que não se manifesta
luminosamente e, que por conseguinte, é designada por energia escura. Também aprendemos que esta energia é o constituinte dominante do Universo! A expansão acelerada do
Universo pode no entanto, ser alternativamente explicada como devida a partículas elementares desconhecidas com propriedades algo especiais.
Assim, no início do século XXI, somos confrontados com uma visão do Universo na
qual cerca 95% do conteúdo em energia do Universo é-nos desconhecido. Acredita-se que
só através da integração do conhecimento advindo da cosmologia e da física de altas
energias é que estes mistérios poderão ser resolvidos.
Estas ideias, e muitas outras, são detalhadamente discutidas no “O Livro das Escolhas Cósmicas”, publicado em 2006 na colecção Ciência Aberta da Editora Gradiva.

Notícia

103

Orfeu Bertolami
Nasceu em São Paulo, Brasil, em 1959. Licenciado em Física pela Universidade de
São Paulo em 1980, obteve o mestrado no Instituto de Física Teórica em São Paulo em
1983, o Grau Avançado em Matemática na Universidade de Cambridge no Reino Unido em
1984 e o doutoramento em física teórica na Universidade de Oxford em 1987.
Desenvolveu actividades de investigação no Institut für Theoretische Physik em
Heidelberg, na Alemanha, no Centro Europeu de Investigação Nuclear (CERN) em Genebra, na secção de Turim do Istituto Nazionale de Fisica Nucleare e na Universidade de
Nova Iorque. Foi professor no Departamento de Física do Instituto Superior Técnico e é
actualmente Professor Catedrático no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto. É autor de mais de 215 artigos científicos, em
livros, jornais, actas de conferências, dos quais mais de 140 em revistas especializadas com
arbitragem nas áreas da astrofísica, cosmologia, física e propulsão espacial, gravitação
clássica e quântica, e em teorias de cordas quânticas. Já apresentou mais de quatro dezenas
de palestras convidadas em conferências internacionais e cerca de duas centenas de seminários especializados em universidades e centros de investigação na Europa, na Rússia, na
Coreia, no Japão, no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. Tem participado em
actividades de divulgação apresentando muitas dezenas de palestras sobre temas como a
unificação das interacções fundamentais da natureza, o Big Bang, a estrutura em larga
escala do Universo, as explosões de raios gama, a origem da vida, ciência e literatura, a
vida e a obra de Albert Einstein e mais recentemente sobre a vida e a obra de Galileo.
Foi galardoado com o terceiro prémio da Gravity Research Foundation dos Estados
Unidos em 1999, com o Prémio União Latina de Ciência em 2001, e o Prémio Universidade Técnica de Lisboa/Santander Totta de excelência científica nas áreas de Biofísica e
Física em 2007. Colabora em projectos europeus no estudo da física da matéria escura, da
energia escura e física fundamental no espaço e é membro do Galileo Science Advisory
Committee da Agência Espacial Europeia.

