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Resumo: Breve balanço de uma vida de trabalho terreno e de reflexão em antropologia cultural e 
social comparada, este texto chama-nos a atenção para o carácter minoritário da nossa visão do mundo 
como ocidentais, mas de como ela, apesar disso e através da nossa expansão por toda a terra, tendeu 
a esmagar outas formas de compor mundos que o autor designa como extra-modernas, e que, fazendo 
a riqueza do humano, exigiriam uma nova cosmopolítica e uma antropologia finalmente não eurocên-
trica. Criação ocidental, a antropologia defronta-se assim com a necessidade da sua própria refundação 
radical, para ter sentido num mundo plural.

Palavras-chave: Cosmopolítica; Realidades coletivas; Mundos extra-modernos.

Abstract: A brief balance of a lifetime of field work and reflection in comparative cultural and social 
anthropology, this text draws our attention to the minority character of our worldview as Westerners, 
but how it has nevertheless, and through our expansion across the planet, tended to crush other ways 
of composing worlds that the author calls extramodern, and which, making the richness of the human, 
would require a new cosmopolitics and finally a non-Eurocentric anthropology. A Western creation, 
anthropology is thus faced with the need for its own radical refounding, in order to make sense in a 
plural world.
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INTRODUÇÃO

A cosmopolítica tem vindo a tornar-se, ultimamente, mais uma vez, um 
 conceito na moda. Não no sentido clássico kantiano das condições para um projeto 
de paz mundial, implicando regras universais segundo as quais os seres humanos, 
onde quer que se encontrassem na Terra, poderiam levar uma vida civilizada. Nem 
mesmo no sentido popularizado por Ulrich Beck, em que o cosmopolitismo se 

 1 Texto inicialmente publicado no volume 1 da revista The Otherwise, aqui publicado (em tradução 
de Vítor O. Jorge) com autorização do autor.
 2 Professor Emérito do Collège de France, Paris.
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torna a consciência de um destino partilhado unido os povos de toda a parte na 
sua exposição aos mesmos riscos3. Embora o cosmopolitismo no sentido beckiano 
implique, com razão, que os sociólogos devem conduzir os seus estudos para além 
dos limites do Estado-nação, ele é no entanto uma noção construída com base num 
mundo empobrecido e normativo, muito semelhante ao cosmos kantiano: em todo 
o lado idêntico para toda a gente.

Em contraste, na nova cosmopolítica defendida por pessoas como Isabelle 
Stengers e Bruno Latour, o cosmos não é o cosmos universal de Kant e Beck nem 
qualquer cosmos particular, tal como poderia ser concebido por uma  tradição local4. 
É antes um projeto que se refere à possibilidade de colocar em pé de igualdade uma 
multiplicidade de mundos, um projeto que orientaria a política do conhecimento 
científico numa direção totalmente nova relativamente àquela que ela tem seguido 
até ao presente. Utilizo o conceito de cosmopolítica, no entanto, num sentido ainda 
diferente (que talvez seja mais terra-a-terra e certamente mais fiel à etimologia do 
termo), para designar os operadores que relacionam mundos e  operam no sentido 
de reunir e articular coisas e seres que de outra forma pare ceriam existir em planos 
ontológicos diferentes. De notar que estes operadores diferem amplamente uns 
dos outros de acordo com os princípios que organizam a variedade de conjuntos 
de seres humanos e não-humanos relativamente aos quais os registos etnográficos 
e históricos nos oferecem um testemunho rico e muito diversificado. Esta visão 
a distância é assim simplesmente a perspectiva que os antropólogos são capazes 
de assumir quando tentam dar sentido à diversidade desconcertante de regimes 
ontológicos que agrupam todas as classes de seres; e a cosmopolítica designa as 
formas que essas associações assumem, constituindo cada uma delas um mundo 
próprio em que elas se tornam viáveis.

UMA CIÊNCIA GERAL DAS RELAÇÕES

Antes de desenvolver esta ideia, porém, gostaria de dizer algumas palavras 
introdutórias sobre a natureza e os motivos do projeto geral de reformulação de 
conceitos antropológicos que tenho vindo a desenvolver nos últimos vinte anos. 
Uma das principais motivações para este empreendimento teórico é aprofundar 

 3 Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity (London: Sage Publications, 1992).
 4 Isabelle Stengers, Cosmopolitics I, trans. Robert Bononno (Minneapolis, University of Minnesota 
Press, 2010); Bruno Latour, “Whose Cosmos? Qual Cosmopolítica? Comments on the Peace Terms of 
Ulrich Beck”, Common Knowledge 10, n.º 3 (2007): 450-462.
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o trabalho de crítica e de relativização dos instrumentos analíticos utilizados nas 
ciências sociais, a fim de poder propor outros que sejam mais fiéis às diversas 
realidades que estes instrumentos devem apreender, qualificar e organizar adentro de 
um quadro comparativo. As noções-chave destas disciplinas — tais como cultura, 
natureza, sociedade, história, economia, política, religião, arte, e mesmo classe, 
género e raça — permitiram-nos elucidar a condição coletiva dos europeus e dar 
nomes a realidades que começaram a adquirir uma autonomia perceptível entre 
o início do século XVIII e o fim do século XIX, período crucial que forjou os 
principais conceitos que permitiram à Europa definir-se reflexivamente como uma 
realidade coletiva alicerçada em processos históricos. Esses conceitos são assim tudo 
menos trans-históricos: eles são, pelo contrário, o produto de uma história social 
e cultural inteiramente singular. No entanto, embora estivessem intrinsecamente 
ligados ao destino sociopolítico da Europa, estes conceitos foram ainda utilizados 
pelas ciências sociais para descrever e explicar sociedades não europeias, como se 
o seu valor descritivo fosse universal. Na verdade, esta convicção arreigada de que 
as sociedades do Ocidente poderiam fornecer modelos capazes de qualificar qualquer 
forma de associação de seres está, na verdade, ligada à ideologia evolucionista, 
dominante naquela época, a qual via todos os grupos humanos como estando desti-
nados a seguir as mesmas fases e talvez um dia a tornarem-se — com a “ajuda” 
da colonização — num tipo de “sociedades” semelhante às encontradas na Europa, 
com o mesmo tipo de divisões analíticas entre a organização social, a economia, 
e a política. No entretanto, contudo, essas sociedades exóticas, em processo de 
se tornarem sociedades autênticas, eram vistas como mantendo-se supostamente 
como meras prefigurações imperfeitas desse futuro, formas indefinidas nas quais 
os antropólogos eram capazes de discernir a sua eventual realização futura como 
sociedades completas, semelhantes às nossas.

Temos aqui um paradoxo constitutivo da antropologia moderna: o euro-cen-
trismo dos conceitos que ela utiliza indica uma amputação do princípio do relati-
vismo implantado pelos etnólogos desde o início do século XX. O relativismo, 
entendido como um método e não como um imperativo moral, que a primeira 
geração de etnógrafos de campo desenvolveu, consistia simplesmente em não tomar 
os valores e as instituições do observador como modelos servindo para calibrar os 
valores e as instituições do observado. Os etnólogos seguiram fiel e eficazmente 
este princípio quando descreveram e analisaram sistemas de parentesco e tipos de 
agrupamentos familiares, formas de troca de bens e serviços, e teorias da pessoa 
humana ou modos de categorização de plantas e animais. Em nenhum destes 
 domínios as instituições europeias foram tomadas como universais antropológicos, 
quer se tratasse da família heterossexual monogâmica, do mercado capitalista, das 
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concepções cartesianas do corpo como res extensa e da mente como res cogitans, 
ou da classificação de tipos naturais por Lineu.

Porém, como Roy Wagner foi um dos primeiros a salientar, este princípio do 
relativismo metodológico — tão hábil e eficientemente empregado no estudo de 
domínios como o parentesco, a circulação de valores, a ontogénese ou o conhe-
cimento biológico — não foi seguido até às suas últimas consequências, ou seja, 
até ao ponto de se pôr em causa o quadro geral adentro do qual os nossos próprios 
valores e instituições tinham tomado forma5. E este quadro geral é a ontologia que 
nos é familiar no Ocidente, a que chamei naturalismo: uma ontologia constituída 
por seres e estados de coisas que, a nós, não nos surpreendem — sociedade, natu-
reza, progresso, hábitos culturais, uma clara separação entre coisas e pessoas, entre 
o conhecimento científico e as crenças religiosas, entre factos e valores. Mas estes 
seres e estados de coisas não existem sob esta forma noutras ontologias, se é que 
existem de todo. Assim, ao fazer um balanço do carácter historicamente contingente 
da ontologia naturalista, eu não defendo o hiper-relativismo. A minha ambição é, 
antes, a inversa: elaborar instrumentos analíticos que sejam menos afetados pelos 
particularismos e preconceitos históricos de que sofrem atualmente os conceitos das 
ciências sociais6. A força gravitacional, a fotossíntese e a fórmula química da água 
qualificam objetos e fenómenos cujos princípios de composição e de funcionamento 
são idênticos em todo o lado na Terra; mas isto não se aplica a noções como as 
de sociedade, cultura ou natureza, que recortam a textura do mundo de acordo 
com padrões estruturantes que são próprios apenas de locais específicos e de um 
período específico — padrões estruturantes que são assim perfeitamente relativos, 
embora sejam indevidamente considerados como sendo exatamente o oposto.

Foi por isso que senti a necessidade de avançar na reflexão, não me conten-
tando com a crítica a esta ou aquela noção do repertório sociológico e passando 
para um nível mais profundo da construção de mundos partilhados — a saber, 
até ao nível da detecção de regularidades no nosso meio, regularidades essas 
que, quando se sistematizam, tornam possíveis formas de realidades coletivas, 
 concepções do sujeito, teorias da ação, modos epistémicos, concepções da duração 
e da espacialidade, as quais são comuns a grandes universos sociais. Ao proceder 
desta forma, já não considero as “sociedades” como realidades já constituídas, 
ou seja, como conjuntos de seres humanos que seguem conjuntos de convenções 
auto-impostas; em vez disso, tento compreender como é que emergem realidades 

 5 Roy Wagner, The Invention of Culture (Chicago: University of Chicago Press, 1981).
 6 Philippe Descola, Beyond Nature and Culture, trans. Janet Loyd (Chicago: University of Chicago 
Press, 2013).
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coletivas  específicos — em que apenas algumas delas se veem a si próprias como 
“sociedades”. A abordagem ontológica que adopto é a seguinte: não é uma  afirmação 
sobre o que o mundo em geral é ou deveria ser, mas sim uma investigação sobre as 
diversas formas segundo as quais os seres humanos selecionam certas características 
dos objetos cuja existência inferem a partir do seu meio para comporem mundos 
a partir desse material. E é porque estas modalidades primárias de identificação 
do mundo variam que as formas de realidades coletivas que os seres humanos 
inventam irão variar de acordo com elas: eles, seres humanos, ficarão imersos em 
configurações políticas, tipos de trocas, e tipos de relações entre eles e com os 
seres não-humanos que serão bastante diferentes umas das outras, e irão mudar 
com o tempo. A minha ambição é, assim, levar a um nível mais elementar o obje-
tivo crítico das ciências sociais, de modo a torná-las mais bem equipadas para a 
tarefa de apreender as formas gerais de interação entre os seres. Obviamente, não 
estamos aqui apenas no domínio das ciências sociais; a nossa preocupação não 
diz respeito apenas a grupos integrados de seres humanos. O que está em causa é 
muito mais amplo. As interações a estudar e a qualificar adentro destes conjuntos 
muito diversos desdobram-se entre agentes com diferentes estatutos ontológicos: 
seres humanos, sem dúvida, mas também organismos de vários tipos, artefatos, 
representações, possibilidades e efeitos físicos, divindades e espíritos, imagens e 
ambientes materiais, e todos os outros elementos com os quais os mundos são 
compostos. A ciência que estaria em condições de estudar este tipo de objetos 
complexos seria, então, uma ciência geral das relações, uma ecologia no sentido 
mais lato do termo, tal como o que Gregory Bateson lhe tinha dado: uma ciência 
ainda por vir e para a qual qualquer disciplina poderia contribuir na medida em 
que lida com o que se poderia designar por “interagencialidade” [interagentivity] 
— isto é, um processo que provoca o aparecimento de propriedades emergentes 
em resultado da interação de agentes humanos e não humanos, os quais possuem 
configurações diferentes mas têm a capacidade de serem afetados uns pelos outros7.

Agora já deveria ser óbvio para o/ leitor/a que se eu coloquei este empreen-
dimento sob os auspícios da ontologia, não foi para reivindicar uma anexação pela 
antropologia de um domínio anteriormente reservado à filosofia; pelo contrário, 
foi principalmente para enfatizar o facto de que o nível a que eu creio que a 
 análise antropológica se deveria situar é mais elementar do que aquele em que tem 
funcionado até agora. Não se pode explicar os sistemas de diferenças nas formas 
propriamente humanas de habitar o mundo concebendo estas diferenças como um 
produto derivado deste ou daquele tipo de instituição, organização económica, 

 7 Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind. Nova Iorque: Chandler Publishing Company, 1972.
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infraestrutura técnica, regime de valores, visão do mundo — em suma, qualquer 
dos aspectos das realidades coletivas que as ciências sociais reificam em domínios 
separados, a fim de fazer emergir determinações causais. Pelo contrário, cada um 
desses aspectos pode ser visto como o resultado estabilizado de intuições e infe-
rências mais fundamentais a respeito do que o mundo contém e sobre qual o tipo 
de relações que as suas componentes humanas e não humanas mantêm. A palavra 
ontologia pareceu apropriada para designar este nível analítico, que também poderia 
ser qualificado como pré-predicativo na linguagem da fenomenologia husserliana; 
e essa foi a razão pela qual comecei a usá-la, parcimoniosamente, há mais de 
duas décadas. Se contribuí para a chamada “viragem ontológica” (uma expressão 
que eu próprio nunca utilizo), foi, pois, por necessidade de higiene conceptual: é 
preciso procurarmos as raízes da diversidade do comportamento humano a um nível 
mais profundo do que aquele que a etnografia revela, ao nível das diferenças nas 
inferências básicas que os seres humanos fazem relativamente aos tipos de seres 
que habitam o mundo e quanto às formas como estes seres estão ligados entre si. 
Daí resultam os tipos de realidades coletivas dentro das quais a vida em comum 
e a natureza da sua composição se desenrola; daí resultam também regimes de 
temporalidade e formas de figuração — daí resulta, de facto, toda a riqueza da 
vida social e cultural.

COSMOPOLÍTICA EXTRA-MODERNA

Voltemos a uma questão crucial: como devemos tratar a cosmopolítica em toda 
a sua diversidade sem cair no preconceito eurocêntrico? Antes de mais, admitindo 
que a principal diferença entre a cosmopolítica extra-moderna e as instituições 
políticas modernas deriva do facto de a primeira ser capaz de integrar os seres 
não-humanos em realidades coletivas mistas, ou de tratar os seres não-humanos 
como sujeitos políticos que operam nas suas próprias realidades coletivas, enquanto 
que as segundas confinam os seres não-humanos a funções acessórias: envolver 
os humanos como meio ambiente destes, fornecer-lhes recursos, ou oferecer-lhes 
alimento para o seu pensamento simbólico. Se admitirmos isso, então temos  também 
de admitir que os tipos de realidades coletivas que constituem o meio onde a 
vida se desenvolve em certas em partes do mundo e que ainda resistem à frente 
da moder nização diferem dos que conhecemos no Ocidente, pois associam seres 
 humanos e não-humanos de formas diferentes. Por exemplo, se observarmos de perto 
as componentes daquilo a que os antropólogos chamam um grupo de  descendência 
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— um clã, uma linhagem, um parente consanguíneo [sib], uma “metade” [moiety] 
ou qualquer unidade semelhante — não como a antropologia o define, isto é, como 
um conjunto de seres humanos descendentes de um antepassado comum, mas como 
ele é concebido pelos povos em que tais unidades existem, então apercebemo-nos 
de que ele contém muito mais do que seres humanos.

Vou pegar em três breves exemplos de diferentes partes do mundo. Entre os 
Wodaabe Peul do Níger, a palavra dudal é normalmente empregada por antropó-
logos para designar uma fracção de uma linhagem, ou seja, a unidade segmentar 
de maior dimensão funcionando como um grupo corporativo. No entanto, como 
Angelo Bonfiglioli demonstrou, dudal refere-se de facto tanto a uma linha de 
 humanos como a uma linha de zebus que os seres humanos selecionaram ao longo 
de várias gerações; um grupo de seres humanos e um grupo de animais domés-
ticos — a linhagem dudal e o rebanho dudal — formam uma totalidade contínua 
e imbri cada referida por um único termo8. O mesmo pode ser dito de uma noção 
utilizada pelos pastores Tuva da Sibéria, aal-kodan, sendo o seu significado ainda 
mais abrangente do que o de dudal. Charles Stépanoff explica que aal-kodan se 
refere ao mesmo tempo a um acampamento, aos seus habitantes humanos, aos seus 
cães e gado, aos seus yurts, aos seus recintos, e aos seus terrenos de pasto vizinhos, 
com o resultado de que os seres humanos, os não-humanos, e a terra estão todos 
incorporados nesta noção9. A solidariedade de todos os membros desta realidade 
coletiva ontologicamente mista torna-se evidente em tempos de crise. Quando o 
gado é flagelado por doenças, por exemplo, os seres humanos têm pesadelos, uma 
indicação segura de que o aal-kodan está a ser atacado por espíritos malévolos. 
Consequentemente, é todo o aal-kodan que tem de ser tratado por um xamã.  
Os mongóis têm uma noção semelhante, khot-ail10. Aquilo que é chamado um 
ayllu nos Andes é muito semelhante. O termo quichua ayllu é tradicionalmente 
definido na literatura etnográfica como um grupo de parentesco, uma linhagem, 
ou como uma comunidade nativa ligada a um território que se envolve em ati-
vidades coletivas, particularmente as rituais. Mas quando se olha mais de perto 
para a etnografia, torna-se óbvio que um ayllu é mais do que um agrupamento 
humano: inclui plantas, animais, rochas sagradas, espíritos e divindades locais, e 
muitos outros seres existentes. É assim que Justo Oxa, informante de Marisol de 

 8 Angelo Bonfiglioli, Dudal: histoire de famille et histoire de troupeau chez un groupe de Wodaabe 
du Niger (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).
 9 Charles Stépanoff, Chamanisme, rituel et cognition chez les Touvas de Sibérie (Paris: Éditions de 
la Maison des sciences de l'homme, 2018).
 10 Natasha Fijn, Living with herds: human-animal coexistence in Mongolia (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011).
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la Cadena na zona de Cuzco, define o ayllu: “[ayllu] é como o produto de uma 
tecelagem [weaving], e todos os seres do mundo — pessoas, animais, montanhas, 
plantas, etc. — são como os seus fios, nós fazemos parte desse “desenho” [design].  
Os seres deste mundo não estão sozinhos, tal como um fio por si só não é uma 
obra de tecelagem, um ser humano (runa) está sempre em-ayllu com outros seres”11. 
Noutras palavras, no clã, na linhagem, no grupo totémico, no dudal, no aal-kodan, 
no ayllu, há sempre muito mais do que mulheres, homens e crianças, vivos ou 
mortos; há também animais, plantas, territórios, divindades, espíritos, santuários, 
agentes patogénicos, elementos de conhecimento, tipos de perícia, imagens, e mil 
outras coisas essenciais à vida. E todos estes componentes da realidade coletiva 
estão lá ab initio; são constitutivos das unidades mistas que estes segmentos formam, 
eles não foram acrescentados posteriormente como uma decoração sugestiva para 
o teatro das ações humanas, ou como meros elementos fornecedores de metáforas, 
tal como as ciências sociais têm tendência para os ver, para melhor exprimirem 
a sociabilidade destas ações.

A ideia de que a unidade de análise da antropologia é fornecida exclusiva-
mente pelo ser humano constitui, portanto, um bloqueio que ofuscou as dimensões 
políticas da vida coletiva exterior às sociedades modernas. Havia razões para este 
preconceito, e mesmo boas razões. O antropocentrismo da modernidade tem as 
suas raízes filosóficas na luta contra a ordem orgânica do ancien regime e foi 
alimentado pelo desenvolvimento do individualismo, que veio a ser visto como 
o fundamento de toda a legitimidade e resultou na criação ou promoção de insti-
tuições em franca descontinuidade com as que prevaleciam na ordem anterior. Do 
ponto de vista da recomposição das relações entre seres humanos e não-humanos, 
o que é que aconteceu exatamente entre o final do século XVI e o século XIX — 
 primeiro nas Ilhas Britânicas, e depois no resto da Europa e na América do Norte? 
A segmen tação hierárquica das realidades coletivas baseada nas dife renças de esta-
tuto desmoronou-se, dando lugar a uma imensa massa de indivíduos humanos que 
se tornaram legalmente iguais mas continuaram a ser separados por disparidades 
concretas tanto adentro das comunidades particulares em que se distribuem como 
também adentro do agregado formal que todos eles constituem em conjunto no 
“concerto das nações”. Os mundos mistos que cada realidade coletiva tinha forjado 
foram diluídos num universo infinito que foi reconhecido por todos aqueles que, 
independentemente da sua posição na Terra, reconheceram a universalidade das 
leis não-humanas que a regem. Acima de tudo, a Cidade de Deus foi fragmentada 

 11 Marisol de la Cadena. Seres da Terra: Ecologias da Prática nos Mundos Andinos (Durham: Duke 
University Press, 2015): 44.
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numa multidão de “sociedades” das quais os seres não-humanos eram banidos — 
pela lei, pelo menos, se não de facto. Isto deu origem a uma multiplicidade de 
realidades coletivas consideradas como sendo da mesma natureza, “sociedades”, 
que eram portanto comparáveis, mesmo que durante muito tempo fossem julgadas 
como desiguais de acordo com critérios evolutivos, principalmente devido ao facto 
de algumas delas, as de extra-modernos, parecerem ser incapazes de expulsar do 
coração da sua vida social os diversos tipos de seres não-humanos que aí tinham 
acolhido. A representação que os modernos deram ao seu próprio modo de  agregação 
política foi então transposta para a análise das sociedades extra-modernas, juntamente 
com uma série de especificidades, tais como a divisão entre natureza e cultura, ou 
a separação entre crença e conhecimento, ou a ideia de que um clã ou um uma 
linhagem contém apenas seres humanos. É com esta concepção de política — ao 
mesmo tempo antropocêntrica e eurocêntrica — que eu desejo romper.

REALIDADES COLETIVAS E TERRITÓRIO

Comecei a fazer isto recentemente, tentando dar sentido à variedade de  relações 
que os seres humanos mantêm com os lugares onde habitam. Para o fazer, é  preciso 
despojarmo-nos de todo um conjunto de preconceitos. Em particular, é preciso 
 perceber que a maioria dos conceitos que utilizamos neste domínio qualificam 
situações que são basicamente características das sociedades modernas. Vou dar 
apenas dois breves exemplos. O primeiro refere-se à noção de apropriação em geral, 
e mais particularmente à apropriação de um território. Apropriação é uma noção 
que tem sido amplamente utilizada por antropólogos, historiadores e geógrafos para 
definir, independentemente de situações históricas e usos locais, as relações que uma 
realidade coletiva mantém com o lugar onde habita, embora isso seja tipicamente 
o produto de um sistema jurídico e filosófico próprio do Ocidente. Desde o início 
dos movimentos de apropriação privada de terras comunais [enclosure movements] 
na Grã-Bretanha, a Europa e depois outras partes do mundo têm transformado 
constantemente em bens alienáveis e possuídos a título privado uma parte cada 
vez maior dos ambientes em que se vive. Este movimento de mercantilização, 
que não tem paralelo noutros locais, foi tornado possível por uma concepção de 
apropriação como o ato pelo qual um indivíduo ou uma comunidade se torna o 
dono titular de um direito relativo a uma componente do mundo, uma concepção 
estreitamente ligada à filosofia política moderna tal como ela se desenvolveu nos 
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séculos XVII e XVIII, nomeadamente na Grã-Bretanha, particularmente através 
daquilo a que Macpherson chamou a teoria do individualismo possessivo.

Porém esta configuração não tem qualquer sentido para a maioria das realidades 
coletivas extra-modernas na sua relação com a terra, quanto mais não seja porque 
para muitas delas, particularmente as realezas não europeias, o poder do soberano 
diz respeito ao controlo dos seres humanos ou da fecundidade cósmica, mas não 
da terra. Assim, a própria noção de território tem de ser questionada; pois num 
contexto extra-moderno, um território raramente corresponde àquilo a que estamos 
habituados, desde a emergência do sistema vestefaliano,  compreendendo-se por 
esse termo uma porção de espaço sobre o qual um Estado exerce a sua soberania 
e cujos limites estáveis são reconhecidos pelos Estados vizinhos. Para além da 
esfera da modernidade, é de facto comum que um único espaço físico seja utili-
zado como território por diferentes grupos humanos, da mesma forma que uma 
entidade coletiva pode utilizar diferentes espaços dispersos que constituem um 
território descontínuo. Além disso, a utilização de um território não depende apenas 
dos seres humanos; está também sob o controlo de uma miríade de não-humanos 
que parecem manifestar uma “agência” [agency] autónoma — deidades, espíritos, 
antepassados, fantasmas, plantas, animais, montanhas, grutas, rios — e com os 
quais os seres humanos devem contar e com eles se articular.

Contudo, antes de prosseguir a discussão da noção de território, gostaria de 
voltar a um outro conceito que já utilizei várias vezes aqui, um conceito que deve 
desempenhar um papel crucial no trabalho de refundação que falta realizar para 
fomentar uma nova cosmopolítica purgada do antropocentrismo e eurocentrismo 
que herdámos da filosofia política do Iluminismo. E este é o conceito de realidade 
coletiva [colective]. Em contraste com outras categorias que designam conjuntos 
organizados de seres, o conceito de realidade coletiva tem o grande mérito de 
não prejudicar nem o conteúdo do que poderia estar associado nem os modos de 
associação. Por outras palavras, a noção de realidade coletiva torna irrelevante a 
distinção ontológica entre, por um lado, associações de seres humanos —  sociedades, 
nações, linhagens, tribos, classes, e afins — e, por outro lado, associações de 
seres não-humanos tais como espécies, comunidades bióticas, conjuntos técnicos, 
manadas, panteões, e coleções. Obviamente, nem todas as formas de associação 
são idênticas, mas a sua tipologia não assenta na distinção a priori entre seres 
humanos e não-humanos na qual se baseia o regime da modernidade.

Como vamos então definir uma realidade coletiva? Inicialmente fui buscar 
a noção a Bruno Latour, mas utilizo-a num sentido diferente daquele que ele 
lhe dá. Para Latour, uma realidade coletiva é o produto de uma ação literal de 
 agrupar [collecting], através da qual diversos tipos de forças e seres são associados;  
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é assim um processo, e mesmo um projeto, que é indissociável da teoria  ator-rede 
da qual constitui uma das principais ferramentas analíticas e que consiste em 
juntar entidades heterogéneas que não foram antes reunidas entre si, de modo 
a pôr à prova a relevância da sua conjunção. A operação é experimental e visa 
ligar associações de seres humanos e não humanos que deixariam então de estar 
separadas pela “Grande Divisão” entre os domínios da natureza e da sociedade.  
A realidade coletiva latouriana designa assim a dinâmica — simultaneamente episté-
mico, metafísico e político — pela qual se compõe progressivamente um mundo 
comum que ignora abertamente os dois atractores habituais da modernidade. Daí 
resulta que não é necessário especificar de início qual a natureza dos seres que 
integram a realidade coletiva e as suas relações. Em suma, a realidade colectiva 
é o que justifica o trabalho de investigação porque a sua natureza e a sua compo-
sição nunca são conhecidas de antemão. Segue-se também que a realidade coletiva 
latouriana não é um objeto substantivo nem sequer um processo de composição, 
mas um processo destinado a reproduzir, dentro de uma análise, o processo de 
recrutamento do conjunto de seres humanos e não humanos que o analista adoptou 
como objeto de estudo — um conjunto que, se tudo correr bem, poderá tornar-se 
numa nova forma de existência política, expandindo-se para incluir outros actantes 
humanos e não humanos.

Há que reconhecer o grande potencial de tal noção, que é responsável por 
conjuntos reais de seres sem operar discriminações ontológicas entre eles.  Contudo, 
parece-me que reduzir a realidade colectiva ao processo de agrupamento [collecting] 
empreendido pelos modernos para ultrapassar a sua condição dividida equivale 
a privarmo-nos de tudo o que os extra-modernos nos possam ensinar sobre o 
 assunto. Pois estamos bastante familiarizados como antropólogos com situações 
em que humanos e não-humanos estão associados em totalidades governadas pelos 
 mesmos princípios e normas, ou com conjuntos mono-específicos de seres humanos 
interagindo com uma variedade de conjuntos mono-específicos de não-humanos de 
acordo com as mesmas regras de sociabilidade, ou ainda com grupos mistos de 
humanos e não-humanos que cooperam em todas as esferas da vida social enquanto 
permanecem ontologicamente diferentes uns dos outros. Estes tipos de realidades 
colectivas são as formas habituais sob as quais os extra-modernos se apresentam 
a nós na desconcertante variedade das suas instituições. É por isso que se tem de 
reconhecer que as realidades colectivas não adquirem a sua consistência exclusi-
vamente como produto de um agrupamento [collection] operado por um analista, 
mas que existem também, e talvez antes de mais, sob formas estabilizadas,  mesmo 
canónicas: formas que a antropologia social e cultural tem reconhecidamente 
descrito de forma fragmentária e com um viés antropocêntrico, mas formas que 
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não é impossível restaurar em toda a riqueza e complexidade da sua arquitetura. 
Além disso, estas formas estabilizadas de colectividade não foram inventadas por 
alguns antropólogos inteligentes a fim de fornecer modelos analíticos aos seus 
colegas menos dotados: os seus princípios de composição são bastante explícitos 
para os membros humanos das realidades coletivas correspondentes, que sabem 
muito bem como avaliar os seus méritos à luz dos que dominam as entidades 
colectivas vizinhas. Por conseguinte, seria absurdo e condescendente reservar a 
antropologia comparativa das realidades colectivos apenas para os estudiosos que 
supostamente se tenham podido extirpar da frente da modernização. Em suma, uma 
realidade colectiva, a meu ver, é uma forma estabilizada de associação entre seres 
que podem ser ontologicamente homogéneos ou heterogéneos, e cujos princípios 
de composição, bem como modos de relação internos, são prontamente especificá-
veis e susceptíveis de serem tratados de forma reflexiva pelos membros humanos 
destes conjuntos, especialmente quando se trata de qualificar as suas relações com 
realidades coletivas vizinhas onde estes princípios e modos se não encontram.

Por conseguinte, uma realidade [ou entidade] coletiva, tal como eu a entendo, 
não tem a forma de uma rede latouriana. De facto, se uma realidade coletiva é 
também para mim um conjunto onde entidades de todos os tipos estão reunidas, 
ela não está organizada, propriamente falando, como uma rede, pois as fronteiras 
de uma rede são, em princípio, impossíveis de definir se decidirmos seguir todas as 
suas ramificações. Essas fronteiras dependem assim necessariamente de uma decisão 
arbitrária da analista para circunscrever o seu objecto aos dados que pode reunir. 
Nem é uma realidade colectiva homóloga às categorias sociológicas habituais que 
designam associações humanas e às quais seria necessário acrescentar uns quantos 
seres não-humanos para o louvável bem da completude — uma  sociedade mais a 
sua natureza, uma tribo mais os seus antepassados, uma civilização mais as suas 
divindades, um grupo socioprofissional mais os seus instrumentos e mate riais, e 
assim por diante. Dificilmente se vê qual seria o benefício, em termos de inteligi-
bilidade, que se obteria com isso, uma vez que os seres não-humanos continuariam 
a ser uma mera decoração acrescentada a um bloco antropocêntrico maciço. É por 
isso que propus a hipótese de que os princípios da composição de uma realidade 
colectiva — isto é, o que define a natureza dos seres que ela associa, bem como 
as possíveis ligações que estes podem manter entre si estão em última análise 
fundamentados naquilo a que chamei modos de identificação.
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MODOS DE IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE MUNDOS

Recordo em poucas palavras o que quero dizer com modos de identifi-
cação. A ideia geral é que devemos considerar a aparente diversidade de hábitos 
 culturais como o produto de processos diferenciais de criação de mundos, ou seja, 
das  formas de concretização da multiplicidade de qualidades, fenómenos, seres e 
relações que podem ser objectivadas pelos seres humanos através de filtros onto-
lógicos que permitem a estes últimos discriminar entre a massa de informação que 
o seu ambiente oferece à sua apreensão. Chamei a estes filtros ontológicos que 
estruturam o processo de criação de mundos modos de identificação, seguindo a 
visão perspicaz de Marcel Mauss segundo a qual “o homem identifica-se com as 
coisas e identifica coisas consigo próprio, fazendo-o segundo o sentido tanto das 
diferenças como das semelhanças que ele estabelece”12. Dever-se-ia considerar estes 
modos de identificação como esquemas cognitivos e sensório-motrizes, incorporados 
e desenvolvidos no decurso da socialização num meio físico e social particular e 
funcionando como dispositivos para a esquematização das nossas práticas, intuições 
e percepções que não mobilizam o conhecimento discursivo. Por outras palavras, 
um modo de identificação é um tipo de dispositivo que nos permite reconhecer 
certas coisas como significativas e ignorar outras, realizar sequências de ação 
sem pensar no que estamos a fazer, interpretar desta ou daquela forma eventos 
e afirmações, e canalizar as nossas inferências relativamente às propriedades dos 
objetos existentes no nosso meio. Mas, apesar da diversidade de qualidades que 
se pode detectar nos elementos existentes, ou que se pode inferir a partir de pistas 
fornecidas pela sua aparência e comportamento, é altamente plausível supor que as 
formas segundo as quais estas qualidades se organizam não são infinitas. Os nossos 
juízos de identidade — isto é, o reconhecimento de semelhanças entre objetos e 
entre eventos — não podem depender de uma série interminável de comparações 
analíticas fragmentadas. Por razões de economia cognitiva, estes juízos de identi-
dade têm de ser produzidos rapidamente e de forma não consciente, por indução 
ou captação a partir de esquemas partilhados, que são outros tantos dispositivos 
que permitem estruturar as qualidades percebidas e organizar o comportamento. 
Usando uma simples experiência de pensamento que fui buscar a Husserl quando 
fazia o balanço dos avanços da psicologia do desenvolvimento, propus a hipótese 
de não haver mais do que quatro modos de identificação — de novo, formas de 
sistematização de inferências ontológicas — sendo cada um deles baseado nos 
tipos de semelhanças e diferenças que os seres humanos discernem entre si e os 

 12 Citado em Descola, Beyond, 112.



30 | Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2022, volume 62

Philippe Descola

seres não-humanos num plano duplo, físico e moral. De facto, quando me deparo 
com um outro ainda indeterminado, ou seja, propriamente falando, um aliud, seja 
ele humano ou não-humano, posso supor que este aliud é dotado de elementos de 
fisicalidade e de interioridade idênticos aos meus, a que chamei totemismo; ou que 
a sua interioridade e fisicalidade são bastante diferentes, mas podem, no entanto, 
ser relacionadas com a minha através de um processo de analogia transitiva, a 
que chamo analogismo; ou que temos interioridades semelhantes e fisicalidades 
diferentes, a que chamo animismo; ou que não partilhamos uma interioridade mas 
somos regidos pelos mesmos princípios físicos, a que chamo naturalismo.

Não vou alongar-me sobre os detalhes destes modos de identificação, o que 
fiz extensivamente numa série de publicações. O que acho estimulante agora é 
testar a relevância destes esquemas, prosseguindo a sua capacidade analítica em 
diversos campos de prática e representação. Um deles é o domínio das imagens 
e o processo geral de figuração, sobre o qual estou agora a terminar um livro 
que me tem mantido ocupado durante vários anos. Outro domínio que comecei a 
explorar nos últimos tempos corresponde ao que é tradicionalmente rotulado como 
antropologia social e política, e que se refere à variedade de maneiras pelas quais 
modos de identificação condicionam formas de associação de seres  humanos e não
-humanos em realidades colectivas específicas. O meu objectivo aqui é examinar 
como o animismo, o totemismo, o naturalismo e o analogismo acabam por ser 
instituídos em ontologias que favorecem um ou outro destes modos de identificação 
como o princípio segundo o qual o regime das entidades existentes se organiza. 
Cada uma dessas ontologias, por sua vez, prefigura um tipo de realidade coletiva 
que é adequada à sua maneira para reunir dentro de um destino comum os vários 
tipos de seres que ela distingue e também para expressar as suas propriedades na 
vida prática.

Como se pode ver, a abordagem é francamente ontológica. Em contraste 
com a abordagem de Durkheim — ainda a mais comum nas ciências sociais, 
mesmo que apenas implicitamente — não procuro nas categorias dominantes da 
vida social as chaves para compreender uma cosmologia, ao modo como diz o 
famoso ditado, “a religião é a sociedade transfigurada”. Pelo contrário, tomo os 
princípios organizadores das cosmologias, a natureza dos seus habitantes, e as 
relações que estes últimos entretecem como modelos para a estruturação daqueles 
conjuntos exclusivamente humanos a que nós, modernos, chamamos sociedades. 
A sociologia enquadrou grosseiramente estes conjuntos exclusivos nas tessituras 
do mundo, de modo a transformá-las nos modelos de toda a existência colectiva; 
simplesmente porque elas se definiram reflexivamente por aquilo que excluíram, 
nomeadamente os não-humanos, estas formas de colectividade eram mais visíveis 
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do que outras. Para escapar à circularidade da explicação clássica durkheimiana, 
segundo a qual uma morfologia social já constituída é a fonte das categorias que 
a constituem, parece preferível admitir que o que gera esses conjuntos de seres 
humanos e não-humanos a que chamo realidades colectivas e que condiciona as 
suas características são princípios mais elementares, analiticamente anteriores às 
categorias sociais. Por outras palavras, é o nível ontológico e cosmológico que 
determina e explica o nível sociológico, e não o contrário.

OPERADORES TERRESTRES E COSMOPOLÍTICOS

Como é que vamos estudar isto? Como apreendemos as realidades coletivas 
se temos de prestar atenção às formas como são conceptualizados e experimentados 
por aqueles que os compõem, em vez de os forçar a entrar no leito procrastinado da 
sociologia dos modernos? Por meio de estudos empíricos, para começar. A questão 
sociológica é principalmente a de inventário e do que Auguste Comte chamou física 
social, com a exceção de que ela deve ir para além dos seres humanos: que tipo de 
ser está associado a que outro tipo de ser, ou dissociado dele, e de que forma, por 
que tipo de ligação, por que motivo, e para empreender que tipo de ação? Obvia-
mente, a resposta à maioria destas questões só pode vir da componente humana 
das realidades colectivas. Seria ilusório pensar que vulcões, lagos, Pachamama e 
manadas de lamas nos irão explicar como concebem a sua pertença comum a uma 
realidade coletiva, ou que os tapires irão descrever em pormenor o tipo de danças 
rituais que alegadamente realizam nas suas casas subterrâneas, longe do olhar dos 
amazónicos nativos. O preconceito antropocêntrico é dificilmente evitável assim que 
nos começamos a interessar, para além das interações comuns entre seres humanos 
e não-humanos que podem ser estudadas com uma boa medida de simetria, pela 
compreensão dos princípios orientadores de um determinado mundo e da distri-
buição ontológica dos seres que o compõem. Todos estes elementos só podem ser 
formulados na linguagem simbólica própria dos seres humanos. No entanto, o antro-
pocentrismo semiótico das realidades coletivas extra-modernas é também mitigado 
pelo facto de uma das suas consequências ser a de conceder a muitos não-humanos 
a dignidade de serem “agentes”, e por vezes de serem  sujeitos, enquanto o nosso 
próprio antropocentrismo, ontológico e a priori, é, pelo contrário, concebido como 
um mecanismo de exclusão e de compartimentação.

No entanto, por muito indispensáveis que sejam, os estudos empíricos não 
são, por si sós, suficientes para distinguir as diretrizes na forma como as  realidades 
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coletivas são compostos. Como já disse, a hipótese com que trabalho é a de que 
os princípios de composição de um colectivo dependem, em última análise, dos 
modos de identificação, e é por isso que tenho prosseguido um inquérito sobre 
as formas de colectividade em que os diferentes tipos de ontologias encontram 
expressão. No entanto, sei muito bem que estas formas são extremamente diversas 
quando apreendidas do ponto de vista das instituições distintas em que estão encar-
nadas, sejam elas formas de autoridade, sistemas de parentesco, redes de inter-
câmbio, ou mediações rituais alegadamente necessárias para manter um equilíbrio 
cósmico. Foi por isso que optei por me preocupar exclusivamente, por enquanto, 
com esses mecanismos que asseguram o controlo do espaço, as formas de habitar 
lugares e de utilizar alguns dos seus aspectos, e os tipos de coabitação com seres 
não-humanos que esses lugares proporcionam; em suma, com a relação com a 
terra no seu sentido mais geral. Hoje como ontem, esta é uma questão crucial 
uma vez que mesmo as populações humanas mais móveis — pastores do Sahel 
ou da Ásia Central, nómadas do mar do Sudeste Asiático e caçadores-colectores 
como os Nukak na Amazónia ou os !Kung no Botswana — dependem, contudo, 
dos lugares que atravessam e das ligações que mantêm com os seres humanos e 
não-humanos que ocupam esses lugares. Além disso, colocar ênfase nas formas de 
habitar o espaço permite contornar um preconceito antropocêntrico evidente, uma 
vez que quase todos os seres que reconhecidamente podem entrar na composição 
de uma realidade coletiva se encontram de alguma forma ligados a locais mais 
ou menos circunscritos e identificados: plantas, animais, deidades, cursos de água, 
montanhas, espíritos, os mortos, totens, etc., estão todos localizados em locais, 
domínios, biomas e formações geológicas que os estabilizam nas suas relações com 
os outros seres existentes com os quais partilham um meio-ambiente que é o seu 
suporte de vida. Em suma, em contraste com outras dimensões da vida comum 
em que os componentes de uma realidade coletiva podem estar mais ou menos 
envolvidos, do ponto de vista da localização, os seres humanos e os não-humanos 
partilham uma característica: todos eles estão situados. Apenas o deus mosaico, 
essa invenção extraordinária do Próximo Oriente, é uma exceção à regra, uma vez 
que ele está ao mesmo tempo em lugar nenhum e em toda a parte, ou, de acordo 
com uma fórmula bem conhecida inicialmente atribuída a Hermes Trismegisto, o 
seu centro está em toda a parte e a sua circunferência em lugar nenhum. Mas ele 
é único para si próprio e sobretudo transcendente em relação à realidade coletiva, 
em contraste com certos outros princípios de totalização através dos quais comu-
nidades de seres podem ser encaradas de um ponto de vista singular, privilegiado, 
que no entanto permanece interno ao conjunto que está a ser totalizado.
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Abordar as relações das entidades coletivas à terra exige uma redefinição da 
política que daria aos conjuntos de seres humanos e não-humanos, e aos conflitos 
que os atravessam, uma expressão muito diferente da habitual. Como o filósofo 
Jacques Rancière demonstrou no Disagreement, a implantação da política moderna 
requer muito mais do que divisões bem definidas entre os seres humanos e que 
dão origem a lutas e conflitos; a política moderna está na realidade fundamentada 
na divisão do mundo sensível em natureza e humanidade, na divisão consumada 
da era moderna ou, o que equivale à mesma coisa, na ontologia do naturalismo. 
Esta divisão foi durante muito tempo organizada hierarquicamente, entre aqueles 
que afirmavam ter mais humanidade e menos natureza — europeus, homens, 
adultos, literatos, proprietários — e aqueles a quem atribuíam menos humanidade, 
porque era suposto terem mais natureza — “selvagens”, crianças, mulheres, loucos, 
operários. Devido a esta divisão, tomou-se como certo que a primeira deveria ter 
preeminência política sobre a segunda. Mas esta repartição implicava também que 
outros mundos que não se conformassem com esta divisão hierárquica, por não 
estarem organizados em torno de uma distinção entre natureza e humanidade, não 
tinham existência propriamente dita (pelo menos a nível político) e deveriam, por 
isso, ser civilizados pela colonização, seja ela externa ou interna.

Contudo, outra concepção de política é possível; precisamente aquela que 
Rancière defende quando escreve: “A política não é feita de relações de poder, é 
feita de relações entre mundos”13. O que ele quer dizer com isso é, por um lado, 
que as relações de poder existem em todo o lado e em todas as esferas da vida, 
de modo que dificilmente se vê por que razão uma expressão dessas relações 
deveria pertencer exclusivamente ao domínio da política; mas o que ele também 
quer dizer é que “um sujeito político não é um grupo que ̒toma consciência̕ de si 
próprio, encontra a sua voz, impõe o seu peso à sociedade. É um operador que 
liga e desconecta diferentes áreas, identidades, funções e capacidades existentes na 
configuração de uma dada experiência”14. Nesse sentido, qualquer operador, humano 
ou não, é capaz de se tornar um sujeito político se conseguir reunir coisas, questões 
e assuntos preocupantes que inicialmente não têm ligações intrínsecas, especialmente 
se parecerem pertencer a regimes ontológicos muito diferentes. Uma montanha 
andina em torno da qual uma entidade colectiva protesta contra um projeto mineiro 
torna-se assim um sujeito político; um espírito aquático amazónico perturbado por 
um local industrial de lavagem de ouro torna-se também um tal sujeito; e o mesmo 

 13 Jacques Rancière, Disagreement: Politica and Philosophy, trans. Julie Rose (Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1999): 42.
 14 Rancière, Disagreement, 40.
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se aplica a uma manada de renas Sami norueguesas ameaçadas por regulamentos 
inadequados de pastagem, aquecimento global, o lençol freático californiano, e as 
zonas húmidas da França Ocidental. Numa altura em que a própria ideia de política 
se tornou tão destemperada que se limita a designar meras técnicas de gestão de 
seres humanos, os exemplos dados pelos colectivos extra-modernos estudados por 
antropólogos lembram-nos que outras formas de compor mundos são possíveis, 
e que nos cabe inteiramente a nós tomá-los em conta e assim imaginar as novas 
formas de cosmopolítica que o presente tão urgentemente exige.


