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A revista digital TAE online visa prosseguir neste suporte a ideia de uma publi
cação periódica que espelhe aspectos de pesquisa empírica, de reflexão teórica e de 
visões inter e transdisciplinares que permitam contribuir para compreender melhor, 
numa visão rigorosa e crítica, os diferentes aspectos do ser humano e das sociedades.

Estatuto editorial

Os Trabalhos de Antropologia e Etnologia são uma publicação periódica digital 
editada pela Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, que se dedica à 
promoção da cultura científica nas áreas da Antropologia e das ciências sociais e 
humanas em geral.

Pretende constituir um espaço de estudo, reflexão e divulgação direccionado 
para os seguintes objectivos fundamentais:

1. Contribuir para uma maior dinâmica da comunidade científica na área das 
ciências sociais e humanas (no seu sentido mais abrangente), no plano da produção 
e difusão do conhecimento, do constante alargamento e confronto de perspectivas, 
e do incentivo a, e revelação de, novos autores;

2. Estabelecer pontos de contacto entre a Antropologia e outras áreas discipli-
nares, incluindo a Filosofia, numa perspectiva ampla e crítica, atenta à complexi-
dade do comportamento humano e dos sentidos, presentes e passados, da vivência 
em sociedade, tal como têm sido, e estão permanentemente sendo, debatidos pelos 
melhores autores.

Os TAE aceitam trabalhos inéditos, de autores nacionais ou estrangeiros, em 
português, espanhol, francês, inglês e italiano, podendo igualmente incluir  traduções, 
devidamente autorizadas, de textos de colegas estrangeiros, considerados de excep-
cional importância.
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PREÂMBULO

Não vejo outro modo de ser mais útil aos leitores, ao escrever este preâmbulo, 
do que expor-lhes, em forma de relatório, quais foram as nossas atividades no ano 
precedente (2021) apesar, como é sabido e evidente, do condicionalismo enorme 
que a situação pandémica — extremamente perigosa tanto em Portugal, como em 
toda a Europa e no mundo em geral — nos impôs.

Tais atividades, apesar de tudo, foram significativas na prestação do serviço 
que compete a esta associação cultural e científica e dela é timbre. Ei-las:

● Palestras online por zoom seguidas de debate, abertas e gratuitas para  todos/ as 
os/as interessados/as, normalmente publicadas (exceto em caso de pedido 
contrário por parte dos/as autores/as) no canal do YouTube do presidente da 
direção, e amplamente divulgadas;

● Contacto regular com os sócios, por todos os meios ao nosso alcance, e 
com pessoas interessadas nas nossas atividades;

● Publicação do volume 61 desta nossa revista (fevereiro de 2021) e sua 
difusão;

● Colocação online na mesma página web da revista de diversos volumes 
dos TAE digitalizados pela FLUP (trabalho neste momento praticamente 
concluído);

● Criação de um índice exaustivo da revista por autores e por artigos  
(o que muito facilita o acesso dos interessados à matéria que buscam);

● Resolução do problema da biblioteca, doada em 2016 à Reitoria da Univer-
sidade do Porto e a qual, graças nomeadamente aos esforços da diretora 
da FLUP, nossa sócia, está finalmente a ser transferida para instalações 
condignas, preparadas para o efeito, da Biblioteca da Faculdade de 
Ciências da UP;

● Preparação, ao longo de todo o ano, deste volume 62 da nossa revista.

As conferências realizadas — a cujos autores/as temos de agradecer vivamente 
a sua generosidade — foram as seguintes, por autor, título, tema, etc.:
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28.01.21 / 21:00h. / Francisco Melo Ferreira
“MANUEL VIEGAS GUERREIRO, LER A SABEDORIA DO MUNDO”

Apresentação de algumas notas biográficas e de reflexões sobre o trabalho do 
Professor Manuel Viegas Guerreiro no conhecimento e reconhecimento das 
diversas expressões da cultura popular.

Palestrante: Professor do Ensino Secundário, licenciado em Geografia e com um 
Curso de Formação Avançada em Ciência Cognitiva. Amigo de Manuel Viegas 
Guerreiro desde que foi seu aluno até à sua morte, acompanhou diferentes 
iniciativas do Professor. Investigador da Linha de Investigação de Literatura 
Tradicional e Tradições Populares Portuguesas “Prof. Manuel Viegas  Guerreiro” 
do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias  (CLEPUL), da 
Facul dade de Letras da Universidade de Lisboa. Autor de “Manuel Viegas 
Guerreiro – Fotobiografia” (2006) e de “A Apologia do Sonho ou a Infinita 
Liber dade de Ensinar” (2019).

YouTube: <https://youtu.be/llEIVO2kmyw>.

25.03.21 / 21:00h. / Clara Saraiva
“BENJAMIM PEREIRA. UMA VIDA DE DEDICAÇÃO À ETNOGRAFIA 
PORTUGUESA”

Benjamim Enes Pereira fez parte da equipa fulgurante que fundou a moderna 
antropologia portuguesa. O mais jovem de todos, tornou-se o grande museó-
logo, o artista encenador das deslumbrantes exposições do Museu de Etnologia. 
Ao longo de décadas, ajudou dezenas de museus locais e regionais a traçarem 
 planos de ação e a conceberem exposições. Nasceu a 25 de Dezembro de 1928 
e desapareceu a 1 de Janeiro de 2020. O seu trabalho permanece um testemunho 
de dedicação e de paixão pelo país e suas gentes.

Palestrante: Investigadora Auxiliar do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa. Foi Professora convidada no Departamento 
de Antropologia da FCSH-NOVA, na Brown University (2001-02 e 2008) e 
na University of California, Berkeley (2013). A sua área principal de investi-
gação é a Antropologia da Religião. É a Coordenadora da equipa portuguesa 
do projeto HERILIGION: a patrimonialização da religião e a sacralização do 
património na Europa contemporânea. É presidente da Associação Portuguesa de 
Antropologia (APA), membro da direção do World Council of Anthropological 
Associations (WCAA) e foi Vice-presidente do SIEF (International Society for 
Ethnology and Folklore).

YouTube: <https://youtu.be/YnGjhnbaQrs>.
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22.04.21 / 21:00h. / Lina Santos Mendonça
“ESCUTAR, RECOLHER E PRESERVAR. APONTAMENTOS SOBRE UMA RECOLHA 
DE TEXTOS DA TRADIÇÃO ORAL DO ALENTEJO”

Nos últimos anos, temos recolhido e estudado o património cultural imaterial 
alentejano, com especial dedicação aos textos da tradição oral do concelho 
de Reguengos de Monsaraz. Deste modo, foi nosso propósito apresentar uma 
amostra do nosso trabalho, com recurso a pequenos vídeos, a fim de ilustrarmos 
a riqueza e a diversidade de um património que urge ser preservado. Igualmente, 
desejámos abordar algumas questões essenciais do trabalho de campo (como 
preparar a recolha, cuidados a ter durante a recolha, etc.) e do tratamento dos 
textos recolhidos.

Palestrante: Professora do Ensino Básico e Secundário, mestre e doutora na especia-
lidade de Literatura Oral Tradicional, investigadora do Grupo de Tradições 
Populares Portuguesas “Professor Manuel Viegas Guerreiro” do Centro de Lite-
raturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL), da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa. Durante quase duas décadas, teve como Mestre 
o saudoso professor João David Pinto Correia a acompanhar e a incentivar 
o seu trabalho académico. Tem particular interesse na recolha, tratamento e 
divulgação de textos da tradição oral alentejano.

YouTube: <https://youtu.be/uWwN0uj76Do>.

06.05.21 / 21:00h. / Francisca Alves Cardoso, Brígida Riso e Cidália Duarte
“PATRIMÓNIO CULTURAL, BIOBANCOS, OU AMBOS? REPENSAR AS COLEÇÕES 
OSTEOLÓGICAS HUMANAS”

Esta comunicação explorou os conceitos de “património cultural” e “biobanco” 
associados às coleções compostas por restos humanos esqueletizados recuperados 
em contextos arqueológicos e modernos (cemitérios). As coleções osteológicas 
humanas (COH) que tendem a ser exploradas em contextos socioculturais e 
biológicos (naturais) foram abordadas do ponto de vista patrimonial e enquanto 
bio-repositórios de cariz essencialmente científico, e de utilidade investigatória. 
Foram introduzidas questões legais e éticas associadas a ambos os conceitos, 
propondo ainda um diálogo com as práticas sociais e culturais e científicas 
associadas às COH.

Palestrantes: Francisca Alves Cardoso é doutorada em Antropologia Biológica, pela 
Universidade de Durham (UK) e atualmente investigadora auxiliar do CRIA – 
Centro de Investigação em Antropologia. Em 2014 foi premiada com um contrato 
Investigador FCT para desenvolver o projeto “Moldar Vazios e  Construir Pontes: 
Abordagem ético e social das Colecções Osteológicas  Humanas e Identificadas 
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de Portugal (COHI)”, que visa construir uma ponte entre a ciência e a sociedade 
sobre a importância das COHI, considerando o seu valor científico, social e 
cultural, assim como implicações éticas.
Curriculum Vitae: <https://www.cienciavitae.pt/portal/C611-5A86-F95E>.
Brígida Riso é bolseira de doutoramento da FCT, no Centro de Investigação 
e Estudos de Sociologia, no ISCTE-IUL. O seu projeto de doutoramento em 
Sociologia intitulado “Biobancos e bio-objetos humanos: dinâmicas sociais no 
contexto de saúde português”, aborda as questões dos biobancos de investigação 
clínica da perspectiva da sociologia da saúde e dos estados sociais da ciência.
Co-coordenou o grupo de trabalho “Science and Values” do projeto europeu 
CHIP ME: Citizen’s Health through public and private initiatives: public health, 
market and ethical perspectives.
Curriculum Vitae: <https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/brigida-riso/cv>.
Cidália Duarte fez os seus estudos em História de Arte na Faculdade de Letras 
de Lisboa, tendo posteriormente feito Estudos Graduados em Antropologia 
Biológica aplicada à Arqueologia, na Universidade de Alberta, no Canadá. 
Regressada a Portugal em 1998, esteve envolvida em vários projetos de investi-
gação em Bioantropologia e em Evolução Humana, tendo sido nomeadamente 
a antropóloga responsável pela escavação e curadoria do esqueleto humano de 
criança de época paleolítica, conhecido por “Criança do Lapedo”. Desde 2012 
juntou-se à equipa da Direção Regional de Cultura do Norte, onde integra o 
Gabinete de Projetos Financiados.

As autoras não deram permissão para gravar a palestra.

17.06.21 / 21:00h. / Álvaro Campelo
“VIVER ENTRE LIMITES E FRONTEIRAS: COVID-19 E O CORPO SEQUESTRADO”

A experiência da partilha e uso do espaço público alterou-se com a pandemia 
do COVID-19. Gerir corpos no espaço, entre confinamentos e “distanciamento 
social”, obrigou ao uso de sistemas de vigilância e à demarcação espacial, entre 
signos e proibições. Desde pequenos aprendemos os sentidos do uso corporal 
para a intimidade, a proximidade/afastamento, o respeito ou invasão do corpo 
alheio. Uma aprendizagem que tanto nos dá segurança e conforto emocional, 
como se impõe numa normatividade de prática do espaço. Por sua vez, a relação 
entre o corpo individual e corpo social, nos espaços públicos, define o grau de 
razoabilidade nas interações sociais. Que consequências teve a epidemia nesta 
razoabilidade, na aceitação/reprovação ou imposição de uma nova proxémia 
para o espaço pessoal e social? Foi este o propósito da nossa reflexão.



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2022, volume 62 | 13

Preâmbulo

Palestrante: Álvaro Campelo é professor de Antropologia na Universidade Fernando 
Pessoa, no Porto. É doutorado em Antropologia das Religiões, pela Universidade 
da Sorbonne, Paris, com uma tese sobre o pensador francês Michel de Certeau.

YouTube: <https://youtu.be/Rj2ytKGspzg>.

08.07.21 / 21:00h. / Sara Cura
UTENSÍLIOS E HUMANOS: REFLEXÕES SOBRE TECNOLOGIA E PRÉ-HISTÓRIA

O estudo da tecnologia nas sociedades pré-históricas tem suscitado os mais 
interessantes trabalhos e debates desde os anos 60 do século passado. O inte-
resse pela tecnologia do passado remoto centrou-se num primeiro momento 
no estudo da fabricação dos primeiros utensílios em pedra, mas rapidamente 
se estendeu a outras categorias de matérias transformadas pelos humanos: 
 argila, osso, madeira, fibras vegetais, metais… No entanto, se é verdade que o 
interesse pelo estudo da técnica e da tecnologia emerge de forma consolidada 
no seio da Pré-história, outras disciplinas do campo das humanidades também 
começaram a abordar o tema em profundidade, seja a antropologia, a etnologia 
e, sobretudo, a filosofia. Todavia, a arqueologia pré-histórica seguiu, em larga 
medida nas últimas décadas do século XX, a sua reflexão de forma paralela 
e sem incluir contributos destas disciplinas, o que terá contribuído para uma 
cristalização conceptual e sobretudo hiperespecialização técnica nas abordagens 
tecnológicas à cultura material pré-histórica, particularmente aos artefactos líticos.

Palestrante: Licenciada em História, variante de Arqueologia, pela Faculdade de 
 Letras da Universidade de Lisboa. Obteve um Diplôme d’Études Aprofondies em 
 Pré-história, Antropologia e Etnologia pela Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
O seu doutoramento foi alcançado na UTAD, Universidade de  Trás-os-Montes 
e Alto-Douro, na área do Quaternário, Materiais e Culturas. É autora de várias 
publicações nacionais e internacionais sobre Pré-história, Tecnologia Lítica e 
Arqueologia Experimental.

YouTube: <https://youtu.be/tv6LpEakQWQ>.

23.09.21 / 21:00h. / Jorge Leandro Rosa
“AS ESTÉTICAS DA LINHA: PARA ALÉM DO PRINCÍPIO DA IMAGEM. ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES NOS LIMITES DO ANTROPOLÓGICO”

Com a publicação da sua tradução de “O Prazer no Desenho” de Jean-Luc Nancy, 
um dos grandes filósofos do nosso tempo, o conferencista propôs-se entender 
o ímpeto próprio do desenho a outros planos de contemporaneidade onde a 
linha prossegue o seu curso surpreendente. Daí que se fale aqui de estéticas da 
linha, por contraponto ao domínio estético, analítico e ideológico das imagens.
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Palestrante: Jorge Leandro Rosa é ensaísta e tradutor. Doutorado em Ciências da 
Comunicação, pela Universidade Nova de Lisboa. Escreve sobre a cultura, a polí-
tica, a ecologia e as artes contemporâneas nas suas relações com o Antropo ceno. 
Colaborou e colabora com várias publicações periódicas, e publicou  dezenas de 
ensaios assim como diversos livros. Traduziu Jean-Luc Nancy, Emanuel Coccia, 
John Berger, Jacques Rancière, Georges Didi-Huberman, entre outros. Tem 
vindo a organizar diversos colóquios internacionais dedicados ao pensamento 
das catástrofes, à Geopoétoca, e à obra de Kenneth White. É investigador do 
Instituto de Filosofia da FLUP.

YouTube: <https://youtu.be/h9pZ-bC-pYM> e <https://youtu.be/ajyvfeWjaG0>.

21.10.21 / 21:00h. / José Carlos Pinto da Costa
ARTIFÍCIOS DE VALOR: CONVITE PARA PENSAR A ANTROPOLOGIA DAS 
PRÁTICAS AVANÇADAS”

No âmbito da Ação COST European Forum for Advanced Practices (EFAP), 
são propostas estratégias para definir o valor comum dos modos de fazer. Estas 
estratégias passam por enquadrar o valor social destas práticas no centro da 
agenda política europeia promovendo o diálogo entre as ciências, as humani-
dades, a arte e as práticas sociais em geral. O objetivo desta conferência foi o 
de refletir sobre as possibilidades e as potencialidades desta realização.

Palestrante: José Carlos Pinto da Costa é investigador do Centro em Rede de Inves-
tigação em Antropologia, relacionado com a Universidade Nova de Lisboa, 
Faculdade de Ciências sociais e Humanas (CRIA-FCSH). Os seus interesses 
de investigação têm sido centrados na análise dos processos de inovação dos 
cuidados e dos sistemas de saúde, tendo publicado alguns artigos e apresentado 
algumas comunicações sobre este tema. Desde 2019 integra o comité de gestão 
da Ação COST European Forum for Advanced Practices (EFAP).

YouTube: <https://youtu.be/Td4GpHNivUc>.

18.11.21 / 21:00h. / Vítor Oliveira Jorge
“EM QUE CONSISTE O DESEJO HUMANO?”

O título desta conferência inclui, deliberadamente, para efeitos de divulgação,  
um pleonasmo. Na verdade, o desejo é algo de exclusivo do ser humano; os 
animais são dotados de instinto, são movidos pelo instinto, e não pelas pulsões 
e pelo desejo. Esse foi um dos contributos decisivos de Freud, o criador da 
psicanálise e o inventor do inconsciente, nos inícios do século XX, cuja  prática 
e teorização foram depois aprofundadas por numerosos autores, numerosos 
psicanalistas, entre os quais avulta o nome de Jacques Lacan. A psicanálise é 
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uma prática clínica e um saber que têm o máximo expoente em Lacan e seus 
continuadores, desde logo o seu genro, Jacques-Alain Miller, seu testamentário 
intelectual, que tem vindo a prestar um serviço imenso à humanidade publi-
cando os seminários de Lacan, que não ficaram escritos por este. O VI desses 
seminários, datando de 1958 e 1959, chama-se precisamente “O Desejo e a sua 
Interpretação”. Com a ajuda e orientação preciosas do Prof. Doutor José Martinho 
(Antena do Campo Freudiano, Portugal) o autor tem vindo, com outros colegas, 
a estudá-lo desde outubro de 2020, tendo a agradecer o que aprendeu, na leitura 
linha por linha desse livro de 600 pp., a esta enriquecedora experiência. Claro 
que sendo a linguagem, por um lado, o que radicalmente nos aparta dos restantes 
animais, e, por outro, a entrada no simbólico (no sentido lacaniano) que essa 
linguagem nos permite — passando da demanda inicial para satisfação das neces-
sidades que o infans, o desprovido de fala, faz à sua mãe — para a aquisição 
na linguagem e portanto, como sujeito falado e falante, adquirir a capacidade 
de formular desejos, isso não pode deixar de ter uma profunda repercussão na 
nossa conceção do humano e do laço social, e portanto na antropologia. É nesse 
sentido, como arqueólogo da pré-história que sempre situou os seus estudos na 
margem entre a natureza e a cultura, que me  interessei e interesso profundamente 
pela psicanálise, porque ela permite ultrapassar as banais teorias da psicologia 
do desenvolvimento e entrar  naquilo que mais constitutivamente está na base 
do humano e do que o torna um  animal único à superfície da Terra. É para 
 entender esse ser do desejo que é o ser humano, ser de um desejo nunca satisfeito  
(a sua satisfação completa, sem portanto apelar a mais nenhum desejo, implicaria 
a eliminação do ser humano), ser que o que deseja é desejar, que me lancei 
nestes estudos complementares da minha formação inicial como arqueólogo, que 
primeiro, já há muito, lançou mão da antropologia tout court, e que depois, mais 
recentemente, percebeu que essa antropologia ficava coxa sem a contribuição 
lacaniana. Esta é uma autêntica revolução. É isso, esquematicamente, o que 
motiva a presente conferência.

Palestrante: investigador do IHC-FCSH-UNL / Presidente da direção da SPAE.
YouTube: <https://youtu.be/QTQi2Le23r8>.

09.12.21 / 21h. / Cristiano Pereira
“AS CHEGAS DE BOIS NO NORTE DE PORTUGAL: MEMÓRIA, 
ETNOGRAFIA E SALVAGUARDA”

Nas últimas décadas, o mundo rural português conheceu acentuadas alterações 
económicas, sociais e demográficas. No caso das zonas rurais do Norte de 
Portugal, estas alterações contribuíram para o fim do comunitarismo, e assim 
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para o fim do boi povo, peça fulcral nas chegas de bois, ou seja, nos  combates 
de touros que simbolizavam o combate entre duas aldeias contundentes. Assim, 
procura-se aqui abordar qual o atual estado das chegas de bois e quais as 
principais alterações que esta manifestação conheceu com o passar dos anos. 
Dando-se destaque às críticas apontadas a estes combates, bem como às medidas 
que têm sido tomadas para salvaguardar as chegas de bois.

Palestrante: Cristiano Pereira é licenciado em História pela Universidade do Minho, 
Universidade em que adquiriu o grau de Mestre em Património e Turismo Cultural, 
com uma dissertação sobre as chegas de bois em Montalegre. Este trabalho deu 
origem a uma exposição etnográfica realizada no Ecomuseu de Barroso – Casa 
do Capitão (Salto). Atualmente frequenta o programa de doutoramento FCT em 
Antropologia: Políticas e Imagens da Cultura e Museologia, continuando a sua 
investigação sobre chegas de bois, agora no Norte de Portugal.

YouTube: <https://youtu.be/FO6GmxardF8>.

Na sequência deste trabalho, procuraremos em 2022 prosseguir com regularida-
de as nossas conferências, pela net ou presencialmente, conforme as circunstâncias 
sanitárias o impuserem, e dar continuidade a uma série de tarefas em curso, entre as 
quais manter e incrementar o diálogo com toda a comunidade científica portuguesa 
e estrangeira na medida das nossas possibilidades.

Não encaramos a antropologia – como, aliás, qualquer outra “disciplina” — como 
uma tarefa fechada, uma ciência rígida ao modo de séculos passados, com um método 
e um objeto pré-determinados, mas antes como um imenso conjunto de pontos de 
vista estratégicos sobre o “mundo”, sempre em debate entre si, e onde cabe tudo o 
que possa enriquecer esse debate, conjugando — sem querer convencer ninguém… 
— aquilo que à partida aparece como contraditório, ou seja, uma grande atenção à 
fala do Outro, ao que ele tem para nos ensinar, e uma vontade determinada de eleger 
uma perspetiva própria a cada um(a), que lhe permita orientar-se com perseverança 
e rigor na confusão de uma época que experimenta uma das maiores mutações de 
toda a história da humanidade. Porque o mais difícil é mesmo essa conjugação, a de 
uma flexibilidade que se não confunde com laxismo, e o de uma determinação que 
se não afirma como dogmatismo.

Dezembro de 2021
Vítor Oliveira Jorge, em nome da Redação
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A Cosmopolítica como Pluralismo Ontológico

A COSMOPOLÍTICA COMO PLURALISMO 
ONTOLÓGICO1

por

Philippe Descola2

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.

Keywords: Cosmopolitics; Colectives; Extramodern worlds.

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.



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

Philippe Descola

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.
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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.
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DUAS ANTROPOLOGIAS E AS MALHAS
DO IMPÉRIO (NOTAS DE TRABALHO)1

por

António Medeiros2

Resumo: Comparo o percurso das duas antropologias do oeste da Península desde o fim da I.ª Guerra 
Mundial, com atenção a singularidades do caso português que estão ausentes no da Galiza. Se a persis
tência de interesses coloniais condicionou o desenvolvimento da disciplina em Portugal em grande 
parte do século passado, hoje, nomeadamente, um crescente interesse no arquivo do antigo “Império” 
diferencia as duas antropologias. Estas duas tradições de estudo tiveram percursos paralelos, a despeito 
de vários encontros dos seus protagonistas, alguns dos quais referidos nas notas aqui organizadas.

Palavras-chave: Colónias; Império; História da Antropologia; Portugal; Galiza.

Abstract: I compare the course of the two anthropologies in the west of the Iberian peninsula since 
the end of World War I, with attention to the singularities of the Portuguese case, which are absent 
in Galicia. If the persistence of colonial interests conditioned the development of the discipline in 
Portugal in much of the last century, today, namely, a growing interest in the archive of the old 
Portuguese “Empire” differentiates the two anthropologies. These two learned traditions had indeed 
parallel routes, despite several meetings of their respective protagonists, some of which are mentioned 
in the notes here organized.

Keywords: Colonies; Empire; History of Anthropology; Portugal; Galicia.

Nestas notas, começo a levantar algumas diferenças entre duas antropologias 
da Península Ibérica, a galega e a portuguesa, que estão bem marcadas desde há 
100 anos, como começo a perceber melhor. A sua pertinência tinhame escapado no 
passado (Medeiros, 2013), mas temse objectivado numa pesquisa corrente3. Aqui, 
refiro sobretudo particularidades do percurso da antropologia portuguesa que podem 

 1 Em memória de Benjamim Pereira (19282020). Esta é a versão original, agora corrigida, de um 
artigo meu — “Dues Antropologies i les malles de l’imperi (notes de treball)” — editado na Revista 
d’Etnologie De Catalunya 45 (2020).
 2 AISCTEIUL/CEIIUL. Email: antonio.medeiros@iscteiul.pt.
 3 Pesquisa cujos primeiros resultados começo a editar nestas notas de trabalho, organizadas entre dois 
artigos mais longos, dos quais só o primeiro está pronto (Medeiros, no prelo).
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ser tomadas como razões mais significativas das ditas imparidades. Importa dizer, 
à partida, que falamos de duas pequenas antropologias em ambos os casos, porém, 
com diferenças de escala ainda assim significativas, como o cruzamento de dois 
textos recentes e panorâmicos bastará para dar conta (Viegas & Pina Cabral, 2014; 
SánchezCarretero, 2019)4.

Dois textos clássicos de George Stocking — muito heurísticos ainda  (Stocking 
Jr., 2001a, 2001b) — legitimam o uso do plural “antropologias”, já acima  avançado. 
Ambas as antropologias em causa, a galega e a portuguesa, seriam do tipo “de 
construção da nação”, se seguirmos a tipificação bem conhecida proposta pelo 
historiador no primeiro texto (Stocking Jr., 2001a). Creio que o acerto desta identi
ficação não está em causa no que toca à Galiza; porém, como quero sugerir com 
estas notas, há singularidades no caso português a ter em conta. Um  “império” 
de presença duradoura ainda no século XX, é parte proeminente não só do enten
dimento da história recente da antropologia portuguesa, mas é também do seu 
presente e futuro, já que o arquivo colonial nos tem interessado cada vez mais 
desde o fim do século passado.

UMA ALEGAÇÃO SURPREENDENTE DE 1957

Hoje, a Douro Litoral — com o subtítulo Boletim da Comissão Provincial de 
Etnografia e História — é mal conhecida pelos antropólogos portugueses, conhe
cemna melhor alguns colegas galegos; de qualquer modo, hoje são muito raras 
as referências directas a esta revista que se editou no Porto, entre 1940 e 1959. 
Tratase, porém, uma das poucas publicações periódicas portuguesas onde surgiram 
com regularidade textos etnográficos, nomeadamente da autoria de antigos membros 
do Seminário de Estudos Galegos (SEG, 19231939). O SEG é uma instituição de 
referência do percurso histórico da antropologia galega (SánchezCarretero, 2019; 
Rodríguez Campos, 1991; Ortiz García & Sánchez Gómez, 1994) — e, de facto, 
de todo o processo de nacionalização da cultura na Galiza — cuja importância 
não cabe sintetizar agora (Villares, 2018).

Outras razões de interesse Douro Litoral podem encontrarse logo no  “Prefácio”, 
de apenas uma página e meia, escrito pelo director, Augusto César Pires de Lima 

 4 A vinculação institucional da antropologia em Portugal e na Galiza só se desdobrou de forma nítida 
depois da queda das duas ditaduras (com diferenças processuais, e mais uma vez de escala, como os textos 
que acabei de citar deixam compreender).
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(18831959). Pires de Lima transcreve no primeiro terço desta peça lapidar os 
“quatro pontos” do artigo 258 do Código Administrativo de 1936, que diz serem 
“definições das competências deliberativas” das “Juntas de Província (…) no uso 
das atribuições de cultura”. Por exemplo, o segundo dos ditos “pontos” diz que 
é incumbência das Juntas de Província deliberar “sobre a recolha, inventariação 
e publicação das tradições populares regionais e mais folclore das províncias” 
(Lima, 1940: s.p.)5.

Mas, para além desta enunciação dos poderes do estado autocrático para 
loca lizar práticas etnográficas provincianas e de colaborações avulsas de etnógrafos 
galeguistas, na Douro Litoral também se podem encontrar alegações surpreenden
temente ambiciosas:

Exactamente no português se encontra uma das formulações mais 
 ousadas do que seja o objecto da Etnologia e da Etnografia, devida 
aos trabalhos de Leite de Vasconcelos e Jorge Dias, ambos professores 
de formação germânica: Sobre ela versará o meu Referat e isto não 
só porque a actividade do nosso Seminário caiu, exactamente, sobre 
as escolas alemã, inglesa, francesa e americana (limitação que não se 
justifica!) mas também porque a posição portuguesa se apresenta com 
alto nível científico, uma vez dado o seu melhor fundamento filosófico. 
(Cardoso, 1957: 521; sublinhados meus).

Quem reivindicava paridade da “escola portuguesa” com as grandes  “escolas” 
antropológicas era Carlos Lopes Cardoso (19331984). Podemos pensar que 
 alegava, avant-la-lettre, que a “escola” portuguesa também era uma “antropologia 
de construção do império”, já que os seus termos são próximos dos que George 
Stocking propôs mais tarde, em 1982 (Stocking Jr., 2001a). Porém, Stocking apenas 
identificou desta maneira as tradições antropológicas da França, do Reino Unido, 
da Alemanha (Volkerkunde), e dos Estados Unidos, assinalando a academização 
precoce e o ascendente teórico duradouro destas antropologias, sem qualquer refe
rência a Portugal ou à “escola portuguesa”.

 5 O Código Administrativo de 1936 decorria da Constituição de 1933, o garante legal do “Estado 
Novo”, o nome, autoatribuído, da ditadura que só caiu com a revolução, em 25 de Abril de 1974.  
O Código enunciava poderes do Estado para condicionar práticas etnográficas. Estes, revelaramse muito 
efectivos nas décadas seguintes (e com consequências duradouras na nacionalização da cultura das classes 
médias, como se pode anotar passagem). A Junta de Província do Douro Litoral — e a poderosa família 
Pires de Lima, de “homens novos” do regime, foram um dos pontos de contacto mais importantes para 
os intelectuais galeguistas em Portugal nos anos 30, 40, 50 e 60 (Estraviz, 2011).
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Em 1957, Carlos Lopes Cardoso era um rapaz de 24 anos, bolseiro de 
Volkskunde na Universidade de Colónia, que só publicara na Douro Litoral algumas 
recolhas etnográficas modestas, feitas nos arredores do Porto. Pouco depois, porém, 
ainda no início da década de 60, já o encontramos a editar com maior calado a 
propósito de Angola (Cardoso, 1961), e a dirigir levantamentos etnográficos de 
grande escala naquela antiga colónia (Coelho, 2015). Este início de carreira fala 
das possibilidades que, em datas tão tardias, se abriam para um estudante português 
de Volkskunde, disciplina que fora a epítome das “antropologias de construção da 
nação” na primeira metade do século XX6.

UM HOMEM IMPORTANTE A MEIO DO CAMINHO

As alegações de Lopes Cardoso não eram suas, propriamente, mas antes ecos 
de propostas feitas por uma figura muito mais influente na história da antropologia 
em Portugal, António Jorge Dias (19101973), um etnólogo — como se apresentou 
quase sempre — originário do Porto. Jorge Dias doutorouse em Volkskunde pela 
Universidade de Munique em 1944, e tornouse, em 1947, o responsável por uma 
secção de etnografia — informal — do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular 
(CEEP) da Universidade do Porto, fundado em 19457.

No CEEP, só ganharam destaque as intensas actividades e os resultados — muito 
notáveis e justamente celebrados até hoje — do trabalho de Dias e da equipa que 
ali formou. Actividades vertidas em pesquisas e grandes levantamentos etnográficos 
feitos em Portugal e num notável número de edições (Oliveira, 1968; Ortiz García 
& Sanchéz Gómez, 1994). Dez anos depois — ao tempo em que Lopes Cardoso 
apresentava o seu Referat em Colónia — Jorge Dias era um etnólogo de grande 
notoriedade, reconhecido não apenas em Portugal e na Península, mas também na 
Europa, no Brasil, e na África do Sul, e já fizera uma missão de reconhecimento 
em Moçambique, onde veio a trabalhar mais tarde (Oliveira, 1968; Pereira, 2005).

Em 1952, Jorge Dias começara a vincar supostas idiossincrasias das  concepções 
de etnografia da “escola portuguesa” em textos e conferências, ideias que reiterou 

 6 Ao tempo, o Volkskunde já perdera ímpeto e influência fora das fronteiras da Alemanha como, 
aliás, também acontecera com antropologia alemã de “construção de império”, o Volkerkunde (Stocking 
Jr., 2001a, 2001b; Gingrich, 2005).
 7 O CEEP surgiu na Universidade Porto em 1945, como parte de uma iniciativa lusoespanhola ambi
ciosa e teve réplica em Espanha, um pouco mais tardia (Ortiz García & Sanchéz Gómez, 1994). À sua 
cabeça esteve António Mendes Correia (18881996), uma personagem importante, como vamos ver.
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nos anos seguintes, em variadas ocasiões (Dias, 1952a, 1952b; Oliveira, 1974). 
Nestes registos surgem perceptíveis as grandes ambições científicas de Dias —  
que já anteriormente se punham à escala internacional — e também um alinhamento 
indiscutível com ideologia colonial da ditadura, que então se renovava (Thomaz, 
2001; Castelo, 2019). Localmente, foram muito bemsucedidas as apostas de 
 Jorge Dias, que nas duas últimas décadas da sua vida esteve à cabeça de algumas 
das mais importantes instituições científicas “ultramarinas” sedeadas em Lisboa, 
nomeadamente, uma cátedra, um museu, e um centro de estudos (Oliveira, 1968; 
Sobral, 2015).

Eram ambíguos e comprometidos os argumentos que entusiasmaram Jorge Dias 
na década de 50. Em 1951, a Constituição de 1933 foi revista e, então,  apagadas 
as menções às “colónias” ou ao “Império Colonial Português” (que tinham sido 
termos transpostos directamente do — iníquo — “Acto Colonial”, de 1930). A letra 
nova da lei referia “províncias ultramarinas” e o estado português era definido como 
“nação multirracial e pluricontinental”. Foi um “império” — um largo  conjunto 
de colónias de facto — que o regime autocrático quis preservar nos anos 50.  
E conseguiu fazêlo até 1974, quando a revolução pôs fim à ditadura, a 13 anos 
de guerra, e trouxe a descolonização.

Nas mudanças constitucionais de 1951 — e na urgência do regime em investir 
na “ocupação científica das colónias” (Pereira, 2005) — Jorge Dias encontrou o 
ensejo para teorizar activamente acerca das singularidades da “escola portuguesa” de 
etnografia. Com os termos de Stocking, podemos perceber que Jorge Dias propunha 
nos anos 50 uma “antropologia de construção de império”, uma “escola” própria e 
que até mesmo lhe quis dar o “necessário fundamento filosófico”, se lembrarmos 
os argumentos de Lopes Cardoso. Para isso tomou as teses “lusotropicalistas” do 
brasileiro Gilberto Freire (19001987), que inspiravam as mudanças constitucionais 
e de política científica do regime acima referidas (Pereira, 2005; Castelo, 2019).  
Estas supunham um esforço que agora nos parece anacrónico, uma vez que o fim da 
II Guerra tinha aberto lutas anticoloniais e processos de descolonização pelo mundo 
afora, que foram irreversíveis. Jorge Dias, pela sua parte, propôs uma antropologia 
de “construção de império” para a “nação” “multirracial e pluricontinental” que a 
ditadura começara a propagandear para salvar as colónias.

A linhagem que Jorge Dias traçou no importante “Bosquejo Histórico de Etno
grafia Portuguesa” (Dias, 1952a) — ainda hoje é aceite como vulgata do  percurso da 
antropologia em Portugal. Ali, Dias distinguiu antecessores oitocentistas prezáveis, 
como a figura do longevo José Leite de Vasconcelos (18581941), e enalteceu o seu 
próprio papel de modernizador isolado (Medeiros 1998). Após a revolução portu
guesa (1974), esta linhagem permitiu que os importantes compro missos coloniais 
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da antropologia portuguesa — e da própria carreira de Jorge Dias — perdessem 
nitidez e vingasse a percepção mais benigna da disciplina, enquanto “antropologia 
de construção da nação” (Branco, 2014; Sobral, 2015; Leal, 2001; Pereira, 2005).

UM PASSO ATRÁS, NO PORTO

No percurso pessoal de Jorge Dias — e mesmo numa parte importante da sua 
obra — podemos reconhecer uma variedade de contactos com a Galiza. Nomea
damente, Dias fez a pesquisa para o seu doutoramento em Volkskunde num vale 
de montanha muito perto da Galiza, e foi leitor de português na Universidade de 
Santiago de Compostela em 194446, antes de ter integrado o CEEP (Oliveira, 
1968). Aliás, foi em Compostela que Dias publicou alguns dos seus primeiros 
textos, e há notícias dos seus vários encontros com os intelectuais do SEG, em 
décadas posteriores, nomeadamente no âmbito de vários congressos realizados no 
norte de Portugal (Estraviz, 2011).

É notório que Jorge Dias investiu pouco nos seus contactos na Galiza e que 
deu pouca importância aos trabalhos etnográficos e arqueológicos dos membros 
do SEG. Num livro interessante que Dias coautorou com dois outros membros da 
sua equipa — Espigueiros Portugueses (Dias & Oliveira & Galhano, 1963), são 
muitas as referências feitas à Galiza, e surgem citados Vicente Risco (18841963) 
ou Florentino LópezCuevillas (18861958), duas das mais celebradas figuras da 
antropologia galega (Rodríguez Campos, 1991; González Reboredo, 1997). Porém, 
são outras as referências que Jorge Dias mais toma em conta, nomeadamente roma
nistas alemães a trabalhar na Península e arqueólogos universitários de Barcelona 
ou de Madrid. Tão pouco valorizaram contactos galegos, Ernesto Veiga de Oliveira 
(19101990) e Benjamim Pereira (19232020), os membros da equipa de Jorge Dias 
hoje mais lembrados (e que não participaram do passo africanista da sua carreira)8.

Foi no Porto, sobretudo, que aconteceram os contactos em Portugal dos inte
lectuais galeguistas do antigo SEG, iniciados ainda no final dos anos 20 e que 
foram expressivos até ao fim da década de 60. Estes foram os contactos interna
cionais mais efectivos — e muito notoriamente prezados, também nessa medida 
— das duas gerações de estudiosos galeguistas — a “Geração Nós” e a mais 

 8 Em 1963, deslocouse o CEEP para Lisboa e sedeouse pouco depois no Museu de Etnologia do 
Ultramar — hoje o Museu Nacional de Etnologia — quando este foi fundado em 1965 por Jorge Dias 
(Oliveira, 1968).
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jovem “Geração do Seminário”9 — hoje muito celebradas na Galiza e referências 
incontornáveis da cultura nacionalizada da Galiza contemporânea (Estraviz, 2011; 
González Reboredo, 1997; Medeiros, 2013; Villares, 2018).

Tiveram contactos assíduos em Portugal por várias décadas, e de forma 
mais notória Ramón Otero Pedrayo (18881976) e José Filgueira Valverde (1906 
1996), Fermín Bouza Brey (19051980) Xaquín Lorenzo Fernandez (19071989), 
Lois Carré Alvarellos (19881976), Antonio Fraguas Fraguas (19051999), Jesus 
Taboada Chivite (19071976), para além do já referidos LópezCuevilla e Vicente 
Risco. Risco cuja revista deu nome à “Geração Nós” — e que escrevera a  Teoria 
do Nacionalismo Galego — no SEG era o director da “Secção de Etnografia  (Ortiz 
García & Sánchez Gómes, 1994; González Reboredo, 1995; Medeiros, 2013). 

Os trânsitos que anoto tiveram um ponto alto em 1935, e um interregno bem 
marcado entre 1939 até ao final da década seguinte, quando foram gravosas as 
sevícias sofridas pelos derrotados da Guerra Civil (Estraviz, 2011; Medeiros, no 
prelo). Fizeramse depois menos frequentes estes contactos, antes ainda da queda 
dos regimes ditatoriais nos dois estados, nomeadamente na medida do desapareci
mento de alguns dos principais interlocutores (Estraviz, op. cit.; Medeiros, op. cit.).

UM HOMEM DE OUTRA GERAÇÃO, ATÉ HÁ POUCO MUITO 
ESQUECIDO

Não foi Jorge Dias a figura de referência dos contactos com os intelectuais 
galegos no Porto, mas sim outros protagonistas da antropologia portuguesa, até 
há pouco muito esquecidos. Em primeiro lugar, teve esse papel António Mendes 
Correia, um médico, professor de antropologia física, arqueólogo, préhistoriador 
e político, que em finais de 1920 era um cientista com uma carreira cosmopolita 
muito celebrada e que foi “…durante décadas a figura de maior poder da antropo
logia portuguesa” (Sobral, 2007; Matos, 2012; Medeiros, 1998)10. Para além do 
prestígio e do poder, referidos, Mendes Correia era um académico plenamente  

 9 Nós, foi uma revista modernista de Ourense dirigida por Vicente Risco enquanto durou, entre 
 19201936. “A Geração Nós”, como hoje é designada, definiu o discurso nacionalista galego de forma 
decisiva (Villares, 2018).
 10 Figura hoje muito menos lembrada que Jorge Dias, de cuja carreira, aliás, Mendes Correia foi 
patrono solícito, em diversos momentos cruciais (Oliveira, 1968).
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actualizado em termos teóricos, num tempo em que a antropologia física tinha 
prestígio muito nítido (Matos, 2012; Santos, 2005)11.

Foram sobretudo dois discípulos de Mendes Correia, que, com o aval do 
seu mestre, abriram contactos na Galiza ainda nos finais dos anos 20, depois 
desdobrados em variados passos pelos investigadores do SEG em Portugal até 
1936 e retomados de forma assídua, passada a década muito dura de 40, como 
já referi. Falo de Ruy Serpa Pinto (19071933) — um engenheiro e arqueólogo 
 brilhante — que visitou Compostela em 1929, foi membro do SEG, e colaborou 
com Floren tino  LópezCuevillas (López Cuevillas & Pinto, 1933a; López  Cuevillas 
& Pinto, 1933b); e de Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior (19011990), por 
largas  décadas o principal interlocutor em Portugal dos “antropólogos clássicos” 
 (Rodríguez Campos, 1991) da Galiza e dos seus discípulos (Soeiro, op. cit.; 
 Medeiros, no prelo; Estraviz, 2011)12.

Em 1933, por ocasião de uma importante efeméride — a comemoração 
que se fez em Guimarães do centenário do nascimento do importante arqueólogo 
Francisco Martins Sarmento (18331899) — Mendes Correia evocou os meados 
do século XIX, desta maneira:

Davam-se os primeiros passos para os estudos científicos modernos da 
Antropologia, Linguística, Pré-História, Etnologia, etc. Ia começar a 
“História militante”, expressão feliz com a qual Henri Berr designa 
as escavações arqueológicas entendidas no seu sentido mais amplo 
(Correia 1933: 10).

Na homenagem a Martins Sarmento colaboraram Vicente Risco, López 
 Cuevillas e Fermín Bouza Brey, luminárias galeguistas da Geração Nós e fundadores 
do Seminário de Estudos Galegos. Esta foi a primeira comparência significativa 
de notáveis do SEG num evento científico em Portugal (Estraviz, 2011; Soeiro, 
2016). A citação de Mendes Correia é muito interessante, na medida em que a 
“história militante” que refere não se desfaza muito do entendimento difuso da 
antropologia e da etnologia e dos seus limites vagos que vingava no início do 

 11 Também o já referido A. C. Pires de Lima e ainda o seu sobrinho Fernando Castro Pires de Lima 
(19081973), foram anfitriões poderosos e editores regulares dos membros do antigo SEG, nos anos 50 e 
60. Ambos médicos, professores universitários, etnógrafos, e directores do Museu de Etnografia e História 
do Porto (MEHP), e das revistas Douro Litoral e Revista de Etnografia (19631973), que o MEHP editou.
 12 Joaquim Santos Júnior — que sucedeu na cátedra e em vários cargos a A. Mendes Correia — foi 
um antropólogo físico, arqueólogo, etnógrafo e ornitólogo. Mendes Correia nascera na mesma década de 
Risco e dos seus companheiros mais destacados, da “Geração Nós”; Santos Júnior e Serpa Pinto, eram 
contemporâneos da dita “Geração do Seminário” (nascidos já no século XX),
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século XX: devolvenos a boundless discipline que George Stocking mapeava em 
termos internacionais para o início de século XX (2001b)13.

Reconhecemos a mesma imprecisão de limites na variedade dos associados 
do Seminário de Estudos Galego, ou na de outra instituição portuguesa, em grande 
medida similar, só um pouco mais antiga, a Sociedade Portuguesa de Antropologia 
e Etnologia (SPAE)14. A SPAE foi fundada no Porto em 1918 e no ano seguinte 
surgiu a revista Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia 
(TAE). Ainda hoje existem, tanto sociedade como revista, que foram — sobretudo 
— criações de Mendes Correia (Matos, 2013, 2016)15.

O primeiro número dos TAE é um volume monográfico das “notas etnográ
ficas” que A. A. Fonseca Cardoso (18651912) — um militar, que foi uma das 
figuras pioneiras da antropologia física em Portugal (Roque, 2003) — fizera em 
Angola. É com base na edição da obra não publicada de Fonseca Cardoso que 
Mendes Correia começa a longa saga dos seus estudos coloniais, sobretudo de 
antropologia física, com os quais ganhou prestígio, ascendente no conjunto da 
antropologia portuguesa por largas décadas e reconhecimento internacional signi
ficativo. Mendes Correia introduz as “notas etnográficas” de Fonseca Cardoso, 
e deixa claro o seu bom entendimento dos termos no título da sua revista, e de 
como eram actualizadas as suas referências16.

Hoje, partindo da carreira e das iniciativas de 1918/19 de Mendes Correia, 
podemos dar conta em como nos últimos 100 anos, a academização e a actualização 
teórica na antropologia portuguesa estiveram relacionadas com o antigo império 
(Viegas & PinaCabral, 2014). Quase sem interrupção, desenhase como uma linha 
esta relação, onde são elos muito salientes as carreiras de Mendes Correia e  Jorge 
Dias, como quis sugerir com algumas referências. Depois de um o interregno 
curto — na sequência do 25 de Abril e da descolonização — nas últimas décadas 

 13 Também podemos pensar em Franz Boas e na sua concepção — resistente (Segal & Yanagisako, 
2005) — dos quatro campos. Stocking dá este exemplo da dita incerteza de fronteiras (também espelhada, 
afinal, na dificuldade em identificar Risco, Mendes Correia, López Cuevillas ou Santos Júnior, na medida 
de uma especialização unívoca). Uma recensão amena, feita em 1945, por A. R. RadcliffeBrown de um 
livro de Mendes Correia (RadcliffeBrown, 1945), será também exemplo do acerto dos argumentos de 
Stocking. Podemos pensar ainda, como Jorge Dias de algum modo se especializou como “etnólogo”, 
ao contrário do seu contemporâneo — também académico — Santos Júnior (ou qualquer dos polígrafos 
galeguistas amigos deste último, que trabalharam sempre fora da academia).
 14 Importará sublinhar, porém, a maior ambição e latitude do programa nacionalizador mantido no 
SEG até 1936 (Villares, 2018; Medeiros, 2013).
 15 A partir do início dos anos 30, foram sócios da SPAE e colaboraram nos TAE, várias das grandes 
figuras da antropologia galega, já referidas.
 16 Clara fica também a importância dos seus compromissos e os da SPAE com os interesses coloniais, 
que terão expressão duradoura nas páginas dos TAE, até à véspera da queda do regime.
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o trabalho de campo em antigas colónias tem sido importante para a antropologia 
portuguesa. Assim também, nas décadas mais recentes, o trabalho torna em volta 
de questões póscoloniais, que nas universidades portuguesas têm tido o antigo 
império como horizonte de referência. Sem colónias e sem institucionalização 
académica antes dos anos 80 do século passado, foram outras, bem diferentes, 
as questões postas aos antropólogos “clássicos” do SEG, e à antropologia galega. 

RISCO NO PORTO E OS “ALEMÃES”

Em 1935, fezse uma “Semana Cultural Galega no Porto”, iniciativa que 
partiu de um alvitre inicial de Mendes Correia (Soeiro, 2016). O SEG organizou 
uma delegação luzida para mostrar a ciência que se fazia na Galiza, mas também 
a medida das expectativas políticas dos nacionalistas galegos, quando já se prepa
rava o “Estatuto de Autonomia”. Neste âmbito, Vicente Risco fez na Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto uma conferência intitulada “Hipóteses e 
Problemas do Folklore GalegoPortuguês” (Medeiros, no prelo). Na sua palestra, 
invocou definições remotas e abrangentes de William Thomas e justificou a escolha 
de “Folklore” no título, mas manteve, de seguida, que a influência dos “métodos 
da escola históricocultural”, já faziam anacrónicas as distinções que “os alemás” 
(alemães) continuavam a manter entre Völkerkunde e Volkskunde (Risco, 1936). 
Não há notícia da presença de Jorge Dias na sala, que ao tempo era um homem 
jovem, com 25 anos, de origem burguesa e estudante de germanísticas  (Oliveira, 
1968; Sobral, 2015), mas é possível pensar que o evento o tivesse atraído.  
Em 1952, Dias afastouse da sua formação em Volkskunde com argumentos similares 
aos que levantava Risco em 1935 (Dias, 1952a), o que torna curiosa a especulação 
sobre a sua assistência à palestra de Risco.

Pese a vivacidade da sua intervenção e a informação cosmopolita que mani
pulava, Vicente Risco só recebera poucas referências teóricas e algum treino para 
fazer colecta folclórica junto de Luís de Hoyos Sáinz, ainda no início da década 
de 10 (Ortiz García & Sanchéz Gómez, 1994), e mantinha na sua revista Nós um 
“Archivo Filoloxico e Etnográfico de Galizia”. Ao tempo, em 1935, Risco  também 
editava em Nós capítulos de “Mitteleuropa”, um relato extenso e curioso de uma 
viagem de quatro meses que fizera por várias cidades da Europa central, em 
1930. Por lá, quisera encontrar orientadores e aprofundar os estudos etnológicos, 
quando já tinha 42 anos, mulher e um filho em Ourense, e pouco dinheiro para 
as despesas desta aventura.
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“Mitteleuropa” é um roteiro dos desencontros de Vicente Risco — em Berlim, 
Praga e, sobretudo, em Viena — com os etnólogos célebres de que Risco tinha 
referências pouco concretas, à partida. Bastaramlhe, porém, a pouca formação espe
cífica, os hábitos de grande leitor e, se quisermos, a experiência daquela viagem, 
para compor a intervenção brilhante que fez no Porto17, onde veio defender que  
“a Galiza forma, polo menos co Norte de Portugal um-a provinza etnográfica” 
 (Risco, op. cit.: 3). Caracteristicamente, Risco constelou a sua conferência com 
nomes ilustres e muito díspares, mas rematou dizendo que era com as refe rências 
teóricas e de métodos da “escola históricocultural” — particularmente de Fritz 
Graebner e de P. W. Schmidt —, que se deveriam fazer os estudos da dita “província”  
(op. cit.: 16; Gingrich, 2005). Já ao tempo. essa era uma proposta de pouco interesse 
para os antropólogos do Porto com vínculos institucionais mais seguros — como 
Mendes Correia, A. C. Pires de Lima, ou Santos Júnior, que tinham vindo a fazer 
missões de pesquisa no “Ultramar”.

BENJAMIM

Benjamim Pereira (19282020) morreu no dia 1 de Janeiro, numa aldeia 
costeira do noroeste de Portugal, voltara ali, no final dos anos 90, para viver na 
casa de lavoura onde tinha nascido. Desde o portão, andando um pouco a subir, 
chegase à base de um farol e vêse a foz do rio Minho e a Galiza na linha de 
costa, a menos de uma dúzia de quilómetros, do lado norte. Aos 26 anos, quando 
conheceu Ernesto Veiga de Oliveira (19101990)18, Benjamim Pereira  trabalhava 
com os seus pais e irmãos na agricultura. Foi com essa idade — e estudos 
 básicos — que começou um percurso pouco comum de autodidacta e se tornou 
um etnógrafo e museógrafo muito reconhecido nas décadas recentes em Portugal 
(Saraiva, 2010; Leal, 2001).

 17 Também lhe bastaram para manter ascendente sobre os outros etnógrafos galegos, nenhum dos quais 
manejou tantas referências. Apesar das declarações feitas no Porto, Vicente Risco e os seus companheiros 
galegos, pensaramse como “etnógrafos” na maior parte das vezes, e Risco produziu obra especializada 
extensa, e muito interessante até hoje, como importa assinalar.
 18 Uma importante figura da antropologia portuguesa, o companheiro de Benjamim Pereira desde que 
se conheceram em meados da década de 50.
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Fig. 1. Benjamin Pereira (Montedor, fim dos anos 90, fotografia do autor).

Em dois séculos, sob dois regimes e por mais de 6 décadas, Benjamim  Pereira 
publicou, fotografou muito, fez exposições memoráveis, mas também ajudou a 
fundar e testemunhou o aparecimento das instituições hoje mais relevantes da antro
pologia portuguesa. No dia 2 de Janeiro, a presidente da Associação Portuguesa 
de Antropologia (APA), escreveu — numa mensagem, que poucas mais linhas 
tinha — o seguinte “Faleceu ontem ao fim da tarde o Benjamim Pereira, pessoa 
incontornável na história da Antropologia portuguesa, e o “último dos moicanos” 
do grupo fulgurante que criou os Centros de Investigação em Antropologia e o 
Museu de Etnologia”19. No funeral, no dia 3, havia muita gente no cemitério e 
quase todos se conheciam; tinha comparecido uma parte significativa dos antro
pólogos portu gueses, apesar da data ainda ser festiva, do vento e da chuva, e das 
distâncias longas percorridas para ali chegar20.

 19 <https://www.apantropologia.org/apa/mensagemdapresidente/> (consultada a 29 de Setembro de 
2020).
 20 Muitos dos presentes tinham vindo de Lisboa, e os que chegavam de outros lados tinham estu
dado na capital ou por lá passam com frequência, por causa das burocracias da investigação, para parti
cipar eventos, etc. É em Lisboa sedeia três, dos quatro, departamentos de antropologia existentes no 
país e quase todas as instituições significativas. Na capital portuguesa, Benjamim Pereira fez a maior 
parte da sua carreira, depois que o Centro de Etnologia Peninsular, onde era “auxiliar de investigação”,  
se tivesse deslocado do Porto para Lisboa, em 1963, como já ficou referido, e pronto se começasse a 
organizar o Museu (institucionalizado inicialmente, em 1965, com o nome de Museu de Etnologia do 
Ultramar, Oliveira, 1968).
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Para quase todos os restantes presentes, e para a além das emoções de cada 
um, aquele funeral era o do último sobrevivente do “grupo (ou equipa) de Jorge 
Dias”, ou “do Museu”, como também se diz de forma cursiva entre os antropó
logos portugueses. O “Grupo de Jorge Dias” é referência central das possibilidades 
de contar a história da antropologia em Portugal, e Benjamim era o curador mais 
constante da memória da epopeia etnográfica desta equipa (Oliveira, 1968), onde 
fora o membro mais jovem. Ouvi vários comentários sobre o significado histórico 
daquele momento ainda no cemitério, e, mais tarde, também reiterados por outros 
colegas que não puderam lá comparecer, por razões diversas.

Não vi nenhum dos antropólogos galegos que conheço no cemitério, e isso, 
como posso pensar agora, não era uma surpresa; afinal, tinha conversado várias 
vezes com Benjamim Pereira a respeitos dos meus interesses na Galiza e das 
suas etnografias, e, por outro lado, aos colegas galegos alguma vezes o referi e 
aos seus trabalhos. Nessas ocasiões tinha percebido sempre a pouca familiaridade 
mútua, confirmava impressões mais antigas sobre o paralelismo do percurso das 
duas antropologias, ou pelo menos um estiolar de contactos entre os seus protago
nistas. Isto que se tornou mais nítido num tempo em que se afirmou a carreira de 
Benjamim Pereira, a partir dos anos 70, quando em Portugal e na Galiza os antro
pólogos começavam a fazer cada vez mais antropologia “internacional”  (Stocking 
Jr., 2001a), como acontecia no resto do mundo; e a escrever as histórias das suas 
antropologias, a pouco e pouco com maiores cuidados.
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Resumo: O presente artigo propõe-se a debater a classificação de “minoria religiosa”, questionando os 
referenciais quantitativos e propondo uma análise qualitativa do fenómeno. Tendo em vista a tipologia 
de relação entre o Estado português e os grupos religiosos, defende-se que as religiões designadas 
como “minorias” correspondem a grupos simbolicamente maioritários, devendo a designação “minoria” 
dizer respeito a grupos religiosos que nos censos surgem como “outras religiões”. As reflexões aqui 
apresentadas são resultado de uma exposição de mais de uma década a eventos de diálogo inter-reli
gioso em Portugal, os quais são, também, objeto de análise.

Palavras-chave: minorias religiosas; Portugal; secularismo; diálogo inter-religioso.

Abstract: The present paper aims to debate the classification of “religious minority”, questioning the 
quantitative references and proposing a qualitative analysis of the phenomenon. In view of the typology 
of the relationship between the Portuguese State and religious groups, it is argued that the religions 
referred to as “minorities” correspond to groups which are symbolically in the majority, while the term 
“minority” should refer to religious groups which appear in the censuses as “other religions”. The 
reflections presented here are the result of more than a decade of exposure to interreligious dialogue 
events in Portugal, which we also analyse.

Keywords: religious minorities; Portugal; secularism; inter-religious dialogue.

INTRODUÇÃO

A questão da pluralidade religiosa em Portugal tem merecido residual  atenção, 
concentrando um conjunto de reflexões sobretudo de natureza sociológica  baseadas 
em dados estatísticos. É a partir de dados de recenseamento público que se  inferem 

 1 Centro de Estudos Internacionais, ISCTE-IUL. E-mail: joaoferreiradias@outlook.pt. Site: www.
joaoferreiradias.net.
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as conclusões sobre a dimensão sociológica e demográfica de tais minorias, conhe
cendo-lhes identidade institucional, mas ficando por conhecer as suas dinâmicas 
particulares, excetuando por recurso a trabalhos de natureza etnográfica e antro
pológica que se dediquem a determinados grupos minoritários.2

O presente artigo resulta do contato de longo-termo com espaços de diálogo 
inter-religioso em Portugal, ao longo de mais de uma década, constituindo-se como 
uma experiência paralela a um percurso de investigação de natureza antropológica 
em torno das religiões afro-brasileiras. Devido a tal percurso científico de dista 
 natureza, pretende-se oferecer um olhar diferenciado à questão das minorias religiosas 
em Portugal, questionando as fronteiras de tal classificação, as religiões que cabem 
dentro de tal moldura, dialogando com a literatura especializada e as reflexões que 
a mesma oferece ao tema. Assim, tomando em consideração a definição tipológica 
do secularismo português, no qual ocorre uma hierarquização das comunidades 
religiosas, tornar-se-á tal circunstância mais clara a partir de dados empíricos dos 
fóruns de diálogo inter-religioso em Portugal, avançando com um viés de análise 
além da hierarquia, que vai da proximidade por seleção à invisibilidade.

DO MONOPÓLIO CATÓLICO AO SURGIMENTO DO PLURALISMO

A abordagem à questão das minorias religiosas em Portugal implica um 
sobrevoo de contexto pela lenta expansão da diversidade religiosa. Com efeito, a 
identidade nacional forjou-se enraizada no Cristianismo, com um monopólio quase 
absoluto da Igreja Católica, através do processo de reconquista cristã do país aos 
mouros. A este grande movimento de consolidação da «nação» por via do processo 
de afirmação de uma identidade por contraste3, seguiu-se a glorificação da  heroica 
iniciativa marítima, através da qual se estabeleceram rotas comerciais, novas 

 2 Enquanto os estudos demográficos possuem uma dimensão volumétrica, enfatizando o impacto social 
das minorias religiosas, graças à tradição antropológica de olhar os movimentos sociais  contra-hegemónicos, 
de dar “voz” às minorias, tanto as igrejas cristãs africanas Tokoista e Kimbanguista (Sarró e Blanes, 2008, 
2015, entre outros), como as comunidades-terreiro afro-brasileiras (SARAIVA, 2010, 2017, entre outros; 
GUILLOT, 2009, 2010; FERREIRA DIAS, 2018a, 2018c), expressões religiosas minoritárias, possuem 
forte reflexão científica.
 3 Identidade por contraste ou identidade contrastativa é um conceito utilizado em Antropologia para 
definir o processo de autoidentificação de um grupo por via dos elementos contraditórias face a outro 
grupo ou em face daquilo que é socialmente assumido como identidade de referência. Machado (2007) 
dá um bom exemplo do que é identidade por contraste, ao relatar que os migrantes brasileiros na cidade 
do Porto torcem por um clube de Lisboa.
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 colónias e se abriu caminho, por camonianos “mares nunca dantes  navegados”, 
para a expansão da fé cristã (Ventura, 2011). A consolidação definitiva do matri-
mónio portugalidade-catolicismo foi feita por via dos três séculos de Inquisição 
(Herculano, 2014), a qual colocou fim à convivência pacífica entre cristãos e judeus 
(Rowland, 1993, 2010). Em decorrência desse cenário monolítico, as correntes 
de pensamento Protestante demoraram três séculos a abrir caminho na sociedade 
portu-guesa. Seria, portanto, no séc. XIX que teríamos a entrada do protestantismo 
no país. Segundo Guichard (1990: 456), em decorrência de três fatores funda
mentais: triunfo do liberalismo e, com ele, da consciência individual, aumento da 
população operária e urbana, e uma espécie de despertar protestante missionário. 
A transição da monarquia para a República, em 1910, resultou na legalização do 
movimento Protestante, para o qual o anticlericalismo da época muito contribuiu 
(CATROGA, 2001; CARVALHO, 2017, entre outros). Durante o período do Estado 
Novo, embora o catolicismo fosse a religião dominante, ocorreu uma consolidação 
do movimento evangélico, por via do reconhecimento legal da Aliança Evangélica 
Portuguesa, em 1935, da criação do primeiro seminário de teologia em 1949, da 
sagração do primeiro bispo anglicano da Igreja Lusitana em 1958, e da criação 
do Conselho Português de Igrejas Cristãs, em 1971.

A QUESTÃO DAS MINORIAS RELIGIOSAS

Um debate sobre minorias, de que ordem for, necessita começar por uma 
reflexão sobre o que constitui uma minoria. A definição do conceito ajuda a 
posi cionar o problema não somente em sede de debate teórico, mas inclusive em 
termos de desenvolvimento de políticas públicas. O facto da teoria política e da 
consequente arquitetura do Estado e direito público se basearem em elementos 
quantitativos, i.e., de se advogar a vontade da maioria na instituição do Estado 
por via do Contrato Social (LOCKE, 2018), faz com que se desconsidere o facto 
de que, como afirma Sodré (2005), a Democracia seja um regime de minorias. 
Indo mais além, a Democracia é a conjugação de várias minorias cujo processo de 
constituição do contrato social, por via do processo de alteridade, remete para a 
produção de uma normatividade baseada na semelhança mais do que na diferença. 
No entanto, quando a normatividade da semelhança adquire um viés político, ou 
seja, quando se torna uma ideologia de grupo (TRIAUD, 1999), ocorre aquilo que 
Gramsci designa por “hegemonia”. A partir desse momento, as minorias  tornam-se 
referenciais simbólicos contra-hegemónicos. Nas palavras de Sodré (2005: 12): 
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“minoria é uma recusa de consentimento, é uma voz de dissenso em busca de 
uma abertura contra-hegemônica no círculo fechado das determinações societárias. 
É no capítulo da reinvenção das formas democráticas que se deve inscrever o 
conceito de minoria.”.

Todavia, a “minoria” não é, apenas, um “lugar” de atuação contra-hege
mónica. Em rigor, a minoria enquanto espaço de atuação política é o resultado 
da sua existência marginal no quadro da estrutura social, bem como uma resposta 
de determinados atores engajados ou naturais de tal minoria que se encontram na 
posse de uma consciência de si como minoria (vide v.g. RODRIGUES e PRADO, 
2010). Ou seja, o ativismo das minorias é resultado de uma consciência política 
de minoria, configurando-se uma resposta concertada que visa inverter a tendência 
da hegemonia.

Assim, para efeitos de moldura teórica, assume-me “minoria” como um 
conceito relativo a grupos humanos que, por razões étnicas, raciais, económicas, 
religiosas, de género, orientação sexual, circunstância etária ou outra, se  encontram 
numa situação vulnerável e de inferioridade numérica e/ou simbólica, sendo alvo 
de preconceito e outras medidas públicas de segregação, marginalização e invisi
bilidade. Como afirmam Menezes Júnior et. al. (2014: 67),

é fácil distinguir numericamente o que é maioria e o que é minoria, 
porém, tratando-se de pessoas, que possuem valores, pensamentos e 
direitos, a quantidade numérica é irrelevante, pois muitas vezes um 
determinado grupo pode ser numericamente superior, porém, pode ser 
excluído de decisões políticas, não ter acesso a certas oportunidades e 
sofrerem preconceito e discriminação.

Ora, é precisamente tal dimensão simbólica, para lá dos aspetos quantitativos, 
que serve de esteira à análise que se pretende encetar relativa à denominação de 
“minoria religiosa”. Para tanto, importa começar por tomar em consideração a 
literatura sobre minorias religiosas em Portugal. Como visto, Portugal configu
rou-se como um país de homogeneidade católica. Não obstante, desde 1904, com 
a chegada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, passando pelo período do Estado 
Novo, o país começa a registar uma tendência crescente em direção ao pluralismo 
religioso. Além dos casos previamente citados, ainda na esfera cristã destaca-se a 
chegada das Testemunhas de Jeová, em 1925, grupo religioso que observou parti-
cular controlo por parte do aparelho do Estado português. Em 1926  regista-se a 
criação da Federação Espírita Portuguesa, cuja personalidade jurídica acabou por 
ser extinta quase imediatamente, e a sua atuação confinada à clandestinidade. 
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Situação que somente seria invertida na alvorada de 1974, com a revolução que 
colocou fim ao Estado Novo.

A partir de 1974 ocorre, gradativamente, aquilo que Teixeira (2013: 115) 
descreve como a “desfragmentação da unidade católica”, originando “novos itine-
rários para o sagrado” (MARGRY, 2008: 34). A partir dessa altura, regista-se 
a chegada da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mormons), 
da Igreja da Unificação, da comunidade muçulmana, particularmente oriunda da 
 Guiné e Moçambique, a criação da Igreja Católica Ortodoxa de Portugal, da Igreja 
Maná e a implementação da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), ambas na 
 década de 1980. A tais grupos religiosos juntam-se as religiões afro-brasileiras, os 
movimentos Nova Era, a comunidade Hindu, movimentos de filosofia oriental, a 
Igreja da Cientologia, cultos politeístas, a Fé Baha’i, a União Budista, entre outros. 

As minorias são realmente minorias?

As análises sociológicas e demográficas levadas a cabo por Helena Vilaça 
(1999, 2013, 2017) e Franca et. al. (2018) em torno das “minorias religiosas” em 
Portugal decorrem, acredita-se, de um problema de delimitação conceptual e metodo-
lógica, ao tomar como referência dados quantitativos para classificar determinados 
grupos religiosos como “minorias”. Com efeito, a análise da diversidade religiosa 
em Portugal, a partir dos dados subtraídos dos censos, transporta a falácia da baixa 
pluralidade, presente no relatório de 2014 da Pew Research Center. Com efeito, 
quando tomada em consideração a demografia portuguesa (cerca de 10 milhões de 
pessoas), e sabendo que é nas principais áreas urbanas que a diversidade religiosa 
se expressa, encontramos, na verdade, uma multiplicidade de práticas religiosas 
que contestam o relatório citado. Para tanto, é preciso abandonar o cálculo quanti
tativo e assumir os dados qualitativos como os que melhor expressam a realidade.  
O número de templos afro-brasileiros (entre Umbanda4 e Candomblé5), calculados 

 4 Religião afro-brasileira nascida no começo do séc. XX, tratando-se de uma religião híbrida, composta 
de influências africanas, ameríndias, cristãs e espíritas, onde se cultuam os santos católicos sincretizados 
com os Orixás africanos e entidades que operam como arquétipo da sociedade brasileira: o índio (cabo
clo), o vaqueiro (boiadeiro), o marinheiro, o marginal (“malandro”), a prostituta (pomba-gira), o escravo 
(“preto-velho”).
 5 Religião afro-brasileira estruturada no Brasil entre finais do séc. XVIII e começo do séc. XIX, a partir 
do comércio de escravos, que reconfigura práticas religiosas africanas, agrupadas em segmentos designados 
por “nações”, e que cultua os Orixás do espaço cultural Yorubá, os Voduns da área Gbe-Daomeana e os 
Nkisi da região angolano-congolesa.
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em mais de quarenta em todo o país, as práticas de consulta de videntes, curan
deiros, senhoras de virtude e outras tidas como parte do “catolicismo popular” 
(ROMEIRO CARVALHO, 1996; MONTENEGRO, 2005), as ofertas de carto
mancia, limpeza de aura, os especialistas Nova Era e pagãos, além da União Budista 
e da Federação Pagã, configuram um cenário plural que extrapola as fronteiras 
herméticas dos censos.

Segundo o censo de 2011, quase 7 milhões e trezentas mil pessoas decla-
raram-se “católicas”. Tal dado por si manifestaria o carácter hegemónico da Igreja 
Católica em Portugal. No entanto, a tais dados quantitativos é preciso associar a 
tipologia de crença católica em crescendo — a do “pertencimento sem  crença” 
(VILAÇA, 2013: 106). Essa tipologia de filiação, geralmente traduzida por 
“catolicismo  não-praticante”, corresponde a um modelo designável por “perten-
cimento por defeito”, i.e., um tipo de pertencimento apriorístico derivado da 
memória social dominante. Trata-se, portanto, de um pertencimento por herança, 
não corres pondendo a uma “escolha racional” (Stark & Bainbridge, 1985). Isto 
significa que as fronteiras se tornam voláteis em matéria de pertença e identifi-
cação religiosa, ultrapassando a dimensão quantitativa dos censos. Certamente uma 
parte significativa dos declarados católicos transitam por outras esferas religiosas e 
experienciam duplas-pertenças. Este fenómeno anima o campo religioso português, 
contribuindo para a sua multipolarização. A este dado convém juntar que perto 
de 750 mil pessoas não declararam a sua filiação religiosa, e mais de 615 mil 
consideram-se “sem religião”. Das quase 350 mil de “outras religiões”, 5,9% é 
muçulmana, 0,9% é judaica e 8,2% é de “outra não-cristã”, sendo que o restante 
populacional é de outras confissões cristãs não-católicas. Para efeitos quantitativos, 
os indivíduos “sem religião” são o segundo maior grupo em Portugal, uma vez 
que não podemos medir que tipo de práticas e atitudes religiosas são levadas a 
cabo por aqueles que não responderam.

Para responder à questão de saber se as minorias são, realmente, minorias em 
Portugal, carece de recordar que não se enseja partir de dados quantitativos para 
explicar o conceito. Conforme visto em Menezes Jr., um grupo numericamente 
relevante pode encontrar-se em situação de ser classificado por “minoria” tendo 
em conta a sua impossibilidade ou dificuldade de acesso a decisões políticas, 
oportunidades, bem como devido a se encontrarem na circunstância de alvo de 
preconceito e discriminação. Isto é exemplar para as comunidades afrodescen
dentes no Brasil. Apesar da dimensão da população negra, tal predominância em 
determinados lugares não se traduz num acesso ao palco político decisório nem 
os impede de serem alvo de preconceito (FRANKLIN e CAMARGO, 2001; 
entre outros). Portanto, nem sempre a dimensão quantitativa permite definir uma 
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minoria, mas antes a experiência de invisibilidade, preconceito, vulnerabilidade e 
dificuldade de acesso a espaços de igualdade, autonomia e decisão, possibilitam 
definir determinado grupo como minoria.

Ora, partindo desse princípio, considera-se que classificar os grupos  religiosos 
judaico, islâmico e os vários grupos cristãos Protestantes com presença de longo-
termo em Portugal, como minorias é inoperatório para perceber, de facto, o que é 
uma minoria religiosa, uma vez que invisibiliza a categoria “outras não-cristãs”. 
Ao mesmo tempo, os grupos cristãos Kimbanguista, Tocoísta e Ciganos, por 
 possuírem uma dimensão étnico-racial subjacente, embora cristãs, experienciam 
uma circunstância de invisibilidade, marginalidade e preconceito, configurando-se 
como minorias de facto. Contrariamente, a comunidade judaica, por seu histórico 
de presença de longo-termo no país e pela experiência de inclusão como restituição 
da perseguição, violência real e simbólica, apesar de serem apenas 0,9 por cento 
dos 350.000 classificados como “de outras religiões”, não deve ser categorizada 
como minoria, haja visto a visibilidade institucional, política e social de que 
 gozam. O mesmo pode ser dito de vários dos grupos cristãos Protestantes, como 
por exemplo o da Igreja Anglicana, em virtude das características socioeconómicas 
dos seus membros e da ausência de preconceito generalizado e evidente face a esta 
comunidade. Em situação similar encontram-se as Testemunhas de Jeová, um grupo 
em franca expansão e com uma forte capacidade de mobilização e visibilização 
social. Por fim, um grupo religioso que merece destaque é o Bahá’i. Numerica
mente pouco expressivo (em torno de 50 pessoas em todo o território nacional), 
o grupo Bahá’i tem uma forte capacidade de penetração política, participando dos 
principais fóruns de diálogo inter-religioso e possuindo uma disciplina de ensino 
religioso nas escolas, por acordo com o Estado português. Ora, diante da sua 
capa cidade de influência pública e política, a Comunidade Bahá’i de Portugal é de 
difícil classificação como “minoria religiosa”, tendo em conta critérios qualitativos.

Assim, retomando o argumento, a classificação de um grupo religioso como 
“minoria” demanda pela observação de critérios qualitativos muito mais do que 
quantitativos. Para que um grupo religioso deva ser designado “minoria” precisa 
de experienciar algum tipo de invisibilidade, marginalidade, vulnerabilidade e/ou 
preconceito. Precisa, mais ainda, de experimentar uma dificuldade institucional e 
política. Para melhor se entender esta dimensão, procura-se, nas secções  seguintes, 
explicitar o modelo português de relação Estado-comunidades religiosas, bem 
como evidenciar o efeito de tal modelo de relação na forma como se estruturam 
os espaços de diálogo inter-religioso em Portugal.
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O MODELO PORTUGUÊS: DA SECULARIZAÇÃO À HIERARQUIA

Tendo presente o viés qualitativo deste trabalho, o qual pretende dar um salto 
além das abordagens às minorias religiosas a partir de referências quantitativas, 
e acreditando tratar-se de um fenómeno que invoca aspetos de vulnerabilidade 
e marginalidade não tomados em consideração noutros trabalhos, importa, neste 
momento, considerar o modelo vigente em Portugal de relação entre o Estado e 
as instituições religiosas.

Conforme defendido por Moniz (2017: 33), secularismo é um conceito que 
diz respeito a uma doutrina política que preconiza a separação entre religião e a 
esfera de atuação político-governativa, a partir “dos ideais políticos de liberdade 
e tolerância, igualdade e imparcialidade, neutralidade e universalidade”. Todavia, 
tanto o primado da imparcialidade quanto o da neutralidade são questionados pelo 
estabelecimento de relações particulares entre os Estados e determinados grupos 
religiosos, mesmo no quadro dos Estados democráticos de direito. Assim, no quadro 
daquilo que Eisenstadt (2001) chamou de “múltiplas modernidades” e Appadurai 
(1991) de “modernidade à solta”, é passível de concordância a afirmação de Moniz 
(2017: 34) de que mais se adequa o plural de secularismo do que o singular. Quer 
isto dizer que cada contexto geográfico-cultural produz a sua definição de secula-
rismo, à luz das suas particularidades culturais e políticas. Ademais, o aparelho 
jurídico de cada país é devedor da construção social que lhe subjaz, da memória 
coletiva, das tradições que foram inventadas, no sentido de dar estabilidade e um 
senso de continuidade (RANGER e HOBSBAWM, 1983), das ruturas políticas, 
em suma, dos padrões historicamente desenvolvidos, das continuidades e  mudanças, 
da marcha da democratização e das leis elaboradas na constituição do Estado.

Stepan (2010), ao analisar os modelos de relação entre os Estados e as 
comunidades religiosas, considera a existência de quatro tipologias. A primeira 
corresponde, no seu entender, ao princípio absoluto da separação entre Estado e 
grupos religiosos. Para este modelo dá como exemplo os Estados Unidos. É meu 
entendimento, contudo, que embora do ponto de vista legal possa existir uma 
separação entre poderes, determinados padrões institucionais, como o juramento 
sobre a Bíblica, questionam tal referência, demandando por uma tipologia própria 
de “secularismo de modelo norte-americano”, segundo o qual a separação formal 
Estado-religião não corresponde a uma separação absoluta, tendo em conta o 
papel de um alargado referencial religioso — ao caso o cristão — na produção 
de comportamentos institucionais. O segundo modelo é o vigente na Europa do 
Norte e Reino Unido, onde existem Igrejas de Estado, correspondendo à tipo
logia de “religião estabelecida”. O terceiro modelo avançado por Stepan é o da 
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 “acomodação positiva”, uma tipologia que preconiza a negociação do Estado com 
as comunidades religiosas. Neste modelo podemos enquadrar o caso português. 
Por fim, o quarto modelo é o de “cooperação positiva e distância por princípio”, 
que corresponde a uma tipologia de relação entre o Estado e as comunidades reli-
giosas assente num princípio de total igualdade para com os grupos religiosos, 
sejam maioritários ou minoritários.

A abordagem da relação entre o Estado português e os grupos religiosos, que 
como visto, a partir do esquema de Stepan, concretiza-se na “acomodação posi-
tiva”, materializa-se em três diplomas essenciais: a Constituição de 1976, a Lei da 
Liberdade Religiosa de 2001 (revista pela última vez em 2012), e a Concordata do 
Estado português com a Igreja Católica, cuja versão atual data de 2004. Em todos 
esses documentos é declarada a separação de poderes e a não-confissionalidade 
do Estado. Pela materialização legal desta dupla condição, é comum considerar-se 
que em Portugal o Estado opera segundo uma lógica secular de separação absoluta 
(MIRANDA, 1993). Contudo, ao possuir uma concordata com a Igreja Católica, o 
Estado português reconhece uma situação particular a esta, circunstância resultante 
quer da história particular de Portugal quer do papel de ação social desenvolvido 
pelas instituições ligadas à Igreja.

Nesse quadro de relação particular entre religiões e Estado português, concor-
da-se com Moniz (2017) que, a partir de propostas teóricas de outros autores, suma
riza tal quadro de relações num primado de hierarquia entre religiões/comunidades 
religiosas, na qual o Estado elabora a sua ordem simbólica, cujo topo pertence à 
Igreja Católica, em seguida surgem as comunidades religiosas portadoras do estatuto 
de “radicadas”, as quais gozam de superiores direitos jurídicos face às seguintes, 
ou seja, as legalmente reconhecidas, e por fim encontramos as não-reconhecidas, 
i.e., não-inscritas no Registo Nacional de Pessoas Coletivas com o estatuto de 
pessoa coletiva religiosa.

Efetivamente, Lopes (2002: 73) está certo em considerar Portugal um país 
de regime concordatário. Esta tipologia permite considerar que a separação entre 
Estado e religião corresponde mais a uma intenção constitucional do que a uma 
realidade vivenciada. Ao hierarquizar as religiões, o Estado português opera  segundo 
um princípio de vórtice, mantendo mais próximo de si as religiões que, por razões 
diferentes, mais valoriza/importância atribui. Nesse sentido, mais do que “distância 
por princípio” defendida por Moniz (2017: 39), a partir das ideias de Bhargava 
(2011), o que parece existir é uma “proximidade por seleção”. Com efeito, esta 
proximidade por seleção é parente da distância por princípio ao enfatizar o trata
mento diferenciado do Estado face às várias comunidades religiosas. No entanto 
distam na perceção, i.e., enquanto o conceito de “distância por princípio” pressupõe 
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uma intenção de separação elaborada de modo neutro, em que tal distância é uma 
atitude apriorística, a noção de “proximidade por seleção” assume a existência 
de um quadro referencial no qual o Estado determinada, por seleção, com quais 
grupos religiosos e de que forma se relaciona.

Tal “proximidade por seleção” é explicitada na Comissão da Liberdade Reli-
giosa (CLR). A CLR foi fundada em 2004. A composição da comissão, no seu 
primeiro mandato (2004-2007), em matéria de representantes religiosos, possuía 
dois membros designados pela Conferência Episcopal Portuguesa, um represen
tante da Comunidade Islâmica de Lisboa, um membro da Comunidade Israelita de 
Lisboa e um membro da Aliança Evangélica. O segundo (2007-2016) e terceiro 
mandato (2016 em diante), repetem a composição numérica. Ora, através do seu 
mais alto órgão em matéria religiosa, o Estado português expressa tanto a “pro
ximidade por seleção” quanto a hierarquização. Que fatores subjazem não apenas 
à seleção de determinadas religiões, mas acima de tudo à invisibilização das 
demais? Quais são os critérios para determinar a inclusão e exclusão de grupos 
religiosos na  Comissão da Liberdade Religiosa? Não sendo intenção a resposta a 
tais questões neste trabalho, remetem-se para investigações futuras. Para o efeito, 
cumpre salientar, portanto, a existência de um processo seletivo de determinados 
grupos religiosos, em detrimento de outros, na composição do mais alto órgão de 
consulta governamental em matéria religiosa.

VÓRTICE E DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO EM PORTUGAL

Compreende-se que, pela visibilidade institucional que gozam e pelo acesso a 
lugares decisórios que possuem, os grupos islâmico, judaico e evangélico, dificilmente 
poderão ser classificados como “minorias” a partir de critérios não-quantitativos. Ao 
integrarem o restrito grupo da CLR, tais grupos afiguram-se maiorias simbólicas, 
comprovando a tese de “proximidade por seleção”. Ao mesmo tempo, tal situação 
confirma a proposta interpretativa de “vórtice”, uma vez que tal seleção aproxima 
ou afasta os grupos religiosos do eixo de poder. Tal cenário de vórtice explica tanto 
a seleção de grupos religiosos para a CLR, quanto o apoio financeiro disponibili
zado pelo Estado às comunidades religiosas. Este fenómeno perfilha uma tomada 
de posição do Estado em face da religião, o que significa que além de um Estado 
concordatário, Portugal é um país com um Estado proactivo em matéria religiosa, 
que dialoga e apoia determinados grupos religiosos, reconhecendo a circunstância 
de uma sociedade onde a religião ocupa um lugar importante.
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Ora, a tipologia relacional de “proximidade por seleção” expressa no  “vórtice”, 
é evidente em sede de diálogo inter-religioso. A partir de uma exposição de mais 
de uma década a eventos de diálogo inter-religioso em Portugal, considera-se 
operatório avançar com uma proposta tipológica, definindo a existência de dois 
tipos de eventos de tal natureza: aqueles com a participação de um representante 
do Estado e os que não contam com tal participação. A diferenciação acarreta um 
sentido operacional importante, uma vez que os eventos de diálogo inter-religioso 
que contam com um ou mais representantes estatais, seja por via da CLR seja 
através do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), 
comporta tanto uma aura de institucionalidade do diálogo inter-religioso quanto uma 
evidente dimensão de “proximidade por seleção”. Em tais momentos ocorre um corte 
profundo entre religiões próximas do epicentro e as mais distantes no vórtice. Ao 
mesmo tempo, o recorte institucionalizado tende a reduzir o diálogo e a enfatizar 
as narrativas ecuménicas, i.e., uma tipologia discursiva que visa a uniformização da 
humanidade, a que o teólogo suíço Hans Küng chamou de  “projeto de ética mun
dial”. Trata-se, pois, de uma ideologia integralista, que visa em absoluto enfatizar 
as similitudes entre religiões a partir de um quadro de referência abraâmico. Com 
efeito, este modelo de aproximação inter-religiosa acarreta três problemas de fundo: 
em primeiro lugar parte de um referencial que chamaria de “abraâmicocêntrico” de 
religião, em segundo lugar, sob a intenção de uniformidade embaça a diversidade 
de padrões de pensamento religioso, por fim, ao possuir uma intenção integralista, 
instrumentaliza a religião em favor de uma agenda política de “paz”. Efetivamente, 
o padrão “abraâmicocêntrico” de religião remete para uma delimitação conceptual 
de “religião” baseada em critérios monoteístas, messiânicos e salvacionistas, os 
quais não conseguem dar resposta às várias formas de pensamento religioso.6 Este 
quadro referencial liga-se ao segundo problema. A intenção integralista impõe que 
se procure um diálogo pela semelhança, pela uniformização — segundo critérios 
abraâmicos de religião —, um esforço de construção de uma “zona de conforto” 
dialógica, havendo partilha onde há semelhança. Chega-se, dessa forma, ao terceiro 
problema, o da instrumentalização política. O diálogo inter-religioso, ao nível insti
tucional, surge num quadro de intenções políticas de construção da “paz”, em meio 
ao acelerar da diversidade cultural nas sociedades ocidentais devido aos fenómenos 
de globalização e transnacionalização religiosa e, bem assim, de conflitos tendo a 
religião por base ou móbil. Nesse sentido, assiste-se a um esforço de convergência 
unificadora, em que as instâncias institucionais procuram estabelecer pontes entre 
grupos religiosos. Tão necessário esforço, todavia, parte tanto da “proximidade 

 6 Para um debate sobre o conceito de “religião” ver FERREIRA DIAS (2013).
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por seleção”, uma vez que ao operar num sentido integralista, procura formatar o 
diálogo entre semelhantes e pela semelhança.

Neste nível de aproximação institucional, o diálogo tem menos uma carga 
dialógica e mais uma força simbólica de presença. Ou seja, mais do que diálogo, 
o que encontramos nos fóruns institucionalizados de diálogo inter-religioso é o 
ato simbólico de encontro, no qual os representantes das comunidades religiosas 
próximas do epicentro do vórtice se esforçam por concertar as narrativas. Ora, tal 
ato não é de difícil elaboração, uma vez que os grupos selecionados formam a 
cúpula da CLR. De modo mais enfático: trata-se de eventos que operam, sobretudo, 
no sentido de visibilizar as presenças. É o “estar ali” que mais importa.

Por fim, temos os eventos sem a presença de um representante do Estado 
português, geralmente mediados por uma autarquia, junta de freguesia, associação 
promotora da diversidade cultural e/ou universidade, regra-geral a Área de Ciência 
das Religiões da Universidade Lusófona. Ocorrendo em maior escala, possuem, 
todavia, uma menor visibilidade pública, produzindo baixo ou nenhum efeito ao 
nível institucional. Não obstante os parcos resultados alcançados, a dinâmica de 
tais eventos é, regra-geral, superior aos institucionalizados, tendo em conta a 
diversidade de grupos religiosos que a estes são chamados, bem como ao espaço 
de exposição que lhes é permitido. Desta forma, o diálogo inter-religioso nestes 
fóruns apresenta diferenciados “lugares de enunciação”, tanto pela diversidade 
resultante das camadas exteriores do vórtice, quanto pela possibilidade de “fala”. 
Não raras vezes, tais espaços de encontro e aproximação ocorrem, somente, nas 
margens exteriores do vórtice, i.e., deles participam apenas os grupos religiosos 
efetivamente minoritários. Esse corte entre grupos religiosos revela um cenário 
de “proximidade por seleção” inclusive ao nível dos grupos religiosos, os quais 
aplicam iguais critérios de hierarquização religiosa observados no quadro das 
instâncias governamentais. Esse processo de transferência de critérios das insti-
tuições dominantes para o quadro da relação entre grupos religiosos, configura um 
processo chamado de “ethnological schadenfreude”7. A este processo corresponde, 
em palavras portuguesas, um estado de alegria etnológica derivado do dano feito 
a terceiros. Trata-se de um processo de transferência de características culturais 
(ou outras), negativas ou ambivalentes, das quais um sujeito ou grupo é acusado, 
para outros grupos culturais ou sujeitos em situação social mais vulnerável, a fim 
de promover a auto ascensão na hierarquia social e estima moral, provando, por 
essa via, a sua legitimidade a pertencer ao grupo dominante.

 7 MATORY (2018) trata desta questão para a emergência do conceito de fetichismo em relação às 
religiões da Costa dos Escravos.
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CONCLUSÃO

Pese a importância dos dados quantitativos e demográficos relativos à compo-
sição do campo religioso português, a compreensão das suas dinâmicas e dos 
múltiplos fenómenos de identificação, pertença, filiação, dupla-pertença e atitudes 
religiosas complementares, demanda por avaliações qualitativas e por um diálogo 
interdisciplinar. No que às designadas “minorias religiosas” diz respeito, é aqui 
entendido que os critérios para a classificam de um grupo religioso como “mino
ria” carecem de uma releitura e de um recorte diferente daquele que vem sendo 
utilizado. Pela capacidade de visibilização pública e institucional, grupos classifi-
cados como “minorias” correspondem, em rigor, a parte da mobília referencial 
do campo religioso português. I.e., referem-se a grupos religiosos que participam 
dos fóruns visíveis e institucionalmente relevantes de diálogo inter-religioso e de 
impacto político, como a Comissão da Liberdade Religiosa e eventos pontuais com 
a presença de representantes estatais. São, então, grupos religiosos visíveis, com 
oportunidade de “fala”, que mesmo sofrendo algum tipo de preconceito, não deixam 
de ter acesso a espaços de decisão e influência política, os quais entram na equação 
do secularismo português de “acomodação positiva” das religiões por via do que 
aqui se estabelece por “proximidade por seleção”. Esta tipologia pretende oferecer 
uma interpretação da forma como o Estado português se relaciona com os grupos 
religiosos, advogando a existência de um conjunto de religiões que  observam um 
tratamento especial, quer por via da figura jurídica da Concordata, quer por via 
de outros instrumentos legais como o estatuto de “radicação” e respetivos apoios 
financeiros. Ocorre, portanto, uma lógica de vórtice, estando o Estado no epicentro, 
e cujas camadas mais próximas dizem respeito às comunidades religiosas com 
maior proximidade face ao Estado.

Contrariamente, é dentro da categoria de “outros cristãos” e, sobretudo, dos 
“outros não-cristãos” que habitam os grupos religiosos que posicionados nas margens 
do vórtice e não possuindo acesso aos fóruns essenciais de diálogo  inter-religioso 
nem acesso a espaços de poder, se considera reunirem as condições de serem 
designados por “minorias”. Curiosamente ou não, é no seio destas minorias que 
as iniciativas de diálogo inter-religioso apresentam maior dinâmica, contendo 
uma significativa diversidade de contributos, visões sobre o fenómeno religioso 
e formas de tratamento das religiões. É particularmente reflexivo deste quadro, o 
combate à noção de tolerância que habita os espaços institucionalizados de diálogo 
inter-religioso. Em vez de “tolerância”, vem sendo defendido o respeito absoluto, 
o que representa um salto quer de compromisso quer de aceitação do “outro” 
na totalidade da sua diferença. Tal noção questiona o integralismo ecuménico, 
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 enfatizando a necessidade do diálogo pela diferença mais do que pela semelhança, 
doutrina que tive a oportunidade de defender nos eventos inter-religiosos a que 
fui chamado a intervir.

Tendo em vista tanto o integralismo ecuménico como a “proximidade por 
seleção” como doutrinas institucionais, cuja atuação empurra para as margens os 
grupos religiosos verdadeiramente minoritários, é possível concordar com Glasner 
(1977) e Stark (1999), os quais confluem afirmando a secularização como um mito 
de natureza sociológica e uma profecia falhada, e com Fischter (1981) e Hadden 
(1987) que observam a secularização como uma ideologia da própria ciência, um 
dogma da disciplina sociológica. As múltiplas formas pelas quais os Estados se 
relacionam com os grupos religiosos — muito mais do que a religião, pois tal 
viés implica uma leitura estanque e unidimensional da realidade – aproximando-os 
ou afastando-os consoante critérios aplicados individualmente, questionam a tese 
secular da separação Estado-religião.

Com tudo o que foi aqui debatido, e que abre portas para futuros debates 
e questionamentos, que impõem, inclusive, uma reflexão sobre a descolonização 
do pensamento em matéria do que constitui um grupo religioso, não se embaça a 
prudência falar-se num fenómeno de invisibilidade estruturante no plano do diálogo 
inter-religioso em Portugal. Falar em invisibilidade diz respeito à existência de 
sujeitos que se encontram numa situação social vulnerável e marginalizada, seja 
pela via da indiferença, seja pelo preconceito. Ora, parece ser, precisamente, este o 
caso das minorias religiosas de facto, arrumadas numa categoria larga de “outras” 
ao sabor das avaliações demográficas, e marginalizadas nos espaços institucionais 
dedicados ao tratamento da religião. Este fenómeno é particularmente evidente no 
que tange às religiões não-abraâmicas, verdadeiramente filhas de um outro pai.
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Abstract: Drawing on long-term fieldwork in the Portuguese capital of Lisbon, this article examines 
anthropologically the practice of fado through a novel prism, that of spirituality and healing. Adopting 
an auto-ethnographic perspective, and following the biography of a particular fado singer, emphasis 
is placed on the significant role of sensory perception and emotional embodiment in fado delivery, as 
well as the dynamic and fluid interaction between fado singers and their audience. While attempting to 
demonstrate an innovative aspect of fado that is directly linked to “alternative” spirituality and “holistic 
healing” and which has not been studied before in depth or at all, it shows how fado performance can 
be perceived as ritualistic and sacred. Fado is approached here as a newly added yet integral part of 
contemporary Portuguese religiosity, which has been going through a creative transformation, especially 
in the context of recent and current socioeconomic and global health crises.

Keywords: Fado; Spirituality and holistic healing; Senses and emotions; Performance.

Resumo: Baseado em trabalho de campo extensivo em Lisboa, este artigo examina antropologicamente 
a prática do fado através de um prisma inovador, o da espiritualidade e da cura. Adotando uma perspe-
tiva autoetnográfica, e seguindo a biografia de um fadista particular, a ênfase é colocada no papel 
significativo da perceção sensorial e da incorporação emocional na entrega do fado, bem como na 
interação dinâmica e fluida entre os fadistas e seu público. Ao tentar demonstrar um aspeto inovador 
do fado que está diretamente ligado à espiritualidade “alternativa” e à cura “holística” que ainda não 
foi estudado em profundidade, o artigo apresenta como a performance do fado pode ser percebida como 
ritualística e sagrada. O fado é aqui abordado como um novo mas integrante parte da religiosidade 
portuguesa contemporânea, que tem vindo a passar por uma transformação criativa, especialmente no 
contexto de crises socioeconómicas e de saúde global recentes e atuais.

Palavras-chave: Fado; Espiritualidade e cura holística; Sentidos e emoções; Performance.
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INTRODUCTION: FADO, SPIRITUALITY AND THE AFFECT 
OF AUTO-ETHNOGRAPHY

In the heart of Lisbon, on one of the main streets of the typical Portuguese 
neighbourhood of Graça, a melodic sound is coming out of a little tasca (small 
tavern). The lights inside are dim. Portraits of famous fado singers, such as Amália 
Rodrigues and Fernando Maurício, among others, can be seen on the walls. A diverse 
crowd, basically a mixture of locals with tourists, can be seen inside. Some, mostly 
tourists — but also fadistas (fado singers) waiting for their turn to perform on the 
small stage —, are sitting at the few tables, others are standing at the bar; and yet 
others, mainly Portuguese older men, are cramped at the entrance with a glass of 
beer in their hands. A fadista is singing, through a profound incorporation of feeling 
the music and the lyrics on his body, passionately yet subtly, with explosions of 
 affective power and tender performativity. A few tourists enthusiastically comment on 
his act loudly. Silence is immediately required by the owners: “fado is sacred, would 
you talk in a church? Please have respect”. The tourists go silent again. Emotions 
are flowing during the entrega (delivery) of the fadista. He finishes his singing and 
his embodiment of fado, while everyone applauds excitedly, the typical expression  
“ah fadista!”, which expresses admiration and encouragement towards the fado singer, 
is heard from one of the older men standing at the door, and the fadista breaks from 
the sensorially heavy scene, thanks the musicians, takes his beer and returns at the 
bar, and one of the usual breaks in-between fado performances begins.

When I first moved to Lisbon in 2011 to commence my postdoctoral research 
on contemporary Portuguese religiosity and spiritual healing, I chose to live in 
the neighbourhood of Graça primarily because I would have the Tasca do Jaime 
and its fado nearby. Although my anthropological project was not relevant to fado,  
I began to attend occasionally the fado performances on the weekend afternoons, 
as a way to feel and understand affectively the Portuguese culture, to capture it 
more deeply through my own sensory perception and emotive embodiment. Having 
always been enchanted by the genre of fado, it was my personal — rather than 
ethnographic — way to perceive the everyday life within a typical Portuguese 
neighbourhood, through the social interaction with, primarily, working-class indi-
viduals. Laura, who owns the tasca together with her husband Jaime, welcomed 
my presence from the beginning. And despite my hesitation to visit the place 
frequently by myself, I would go occasionally with friends, where I was always 
made to feel like home, gaining the status of “a menina grega” (the Greek girl). 

In the autumn of 2018, after spending a year in my home country, Greece, 
my anthropological path brought me back to Lisbon, and I began once again to 
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work on the relationship between religion and spirituality, with particular emphasis 
on the so-called complementary and alternative healing in the Portuguese capital2. 
Fado attendance and discussions with fellow aficionados (fado enthusiasts) at the 
Tasca do Jaime had already been part of my life for six years. Yet, it was only 
when I returned to Portugal that I actually began to slowly but steadily notice 
the spirituality embedded in fado, the religious symbolism incorporated in the 
performance of the singers, the mysticism involved in the interaction between 
the singers and the listeners, and the “sacred” discourse utilized to describe the 
act(ion) and the environment wherein fado is performed.

This article is based on informal and mainly auto-ethnographic fieldwork, both 
presential and virtual, during the past decade, especially during the last three years, 
including the sociocultural and ethnographic perspectives and peculiarities brought 
by the pandemic. According to Reed-Danahay (1997: 2): “Auto-ethnography synthe-
sizes both a postmodern ethnography (…) and a postmodern autobiography (…). 
The term has a double sense — referring either to the ethnography of one’s own 
group or to autobiographical writing that has ethnographic interest”. In addition, 
auto-ethnography considerably blurs the boundaries between the ethnographic and 
the individual “I”, especially in cases where the anthropologist relies heavily on 
autobiographical experiences and reflexive yet personal encounters in the process 
of making ethnography. However, an auto-ethnographer should not be treated with 
academic disbelief, for, as Okely (1992: 2) argues, ethnographic autobiographical 
writing is not about self-narcissism, but about self-awareness.

The “I” here is used in neither a self-narcissistic nor in an individualistic 
way, but rather as an ethnographic tool to write about a sociocultural aspect of 
fado that has almost never been touched anthropologically before, which is its 
relation to spirituality and healing. Furthermore, albeit its autobiographical style 
at times, the research draws heavily on the life story and profoundly affective 
singing embodiment of João3, one of the most popular and loved fado singers 

 2 The writing up of this paper has been made possible through my current position as a senior 
researcher at the Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA/ ISCTE-IUL), in the context 
of the strategic plan of CRIA (UIDB/ANT/04038/2020), to which I am immensely thankful. I am also 
very grateful to Anastasios Panagiotopoulos and Christina Konstantaki for reading this text and offering 
engaging, thoughtful and critical comments.
 3 Although my usual ethnographic policy is to protect my interlocutors’ real identity by using pseudo-
nyms, in this particular case it would be almost impossible, since I am using both photos and information 
where my interlocutor’s identity is highly recognizable. Written consent has been sought, in order to be 
able to use João Soeiro’s real name instead of a pseudonym, as well as his biographic details necessary 
for the present article’s argument. I am, therefore, indebted to João for his consent, for sharing part of his 
life-story of and experience with fado, and for the inspiration his profound entrega has provided, leading 
my ethnographic interest to fado and/as spirituality and healing.
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at the Tasca do Jaime. It was through this fadista’s emotive performance, while 
observing the heavily sensorial reactions of locals and less regular visitors to his 
entrega (performative delivery) as well as to that of a few other fadistas, that my 
anthropological curiosity was initially led into exploring fado and/as spirituality 
in the first place. It was then I realised that even rich ethnographic works, which 
analyse fado and its affective performance in detail (see, for example, GRAY, 2013), 
only mention its connection to religion sporadically, without any further elaboration. 

 What follows is a rather preliminary and exploratory anthropological attempt 
to fill in this gap, by investigating the intimate connection between contemporary 
Portuguese religiosity and fado, with specific reference to spirituality and healing. 
To better grasp such connection, the rest of the article is divided into two parts. 
The first one offers a brief account of contemporary Portuguese religiosity, while 
situating fado in the spiritual landscape of Lisbon, and examining the ritualism, 
mysticism and sacredness, which are embedded in its performance. While recog-
nizing the analytical significance of the relationship between fado and Portuguese 
history, place and cultural heritage, which has already been examined extensively 
and thoroughly by previous works (see, among others, BRITO, 1994; NÉRY, 2004; 
ELLIOT, 2010; GRAY, 2013), fado will be disengaged here from its normatively 
attributed status as an inherent historical and sociocultural fragment of Portuguese 
tradition and instead be approached as a distinctive way to look into contemporary 
Portuguese religiosity through a creative and innovative cultural lens. The second 
part will focus on the theme of spirituality and healing, through the activation of 
sensory and emotional responses to fado performance. It will be examined how 
fado can be considered as an “alternative”4 healing practice, and how, through 
senses and emotions, a therapeutic route may be created, especially during the 
recent difficult times of the covid-19 healthcare crisis.

“FADO IS SACRED”: LOCATING FADO IN CONTEMPORARY 
PORTUGUESE RELIGIOSITY 

It is five thirty on a Sunday afternoon, and I am walking towards Rua da 
Graça, the street where the Tasca do Jaime is situated. I no longer live in the 

 4 The term “alternative” is used in the article to define both spirituality and healing that does not 
belong to institutionalized religion and medicine, equivalently, but can be considered as an alternative way 
to practice religion, spirituality and healing. This does not signify, however, that “alternative spirituality” and 
“alternative healing” should be perceived as totally isolated from the institutionalized Portuguese religion 
and biomedicine. The practices that are characterized as “alternative” can be performed as stand-alone 
ones or be creatively amalgamated with Christianity and biomedicine, creating a pluralistic religious and 
healthcare Portuguese landscape.
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building opposite the tasca, where, every weekend, I used to be able to sensori-
ally feed my sociocultural curiosity by opening the balcony doors and listening 
to my favourite fadistas perform, without necessarily the need to dislocate to 
“their” space. If I want to appreciate their entrega, I now need to “invade” the 
culturally intimate space of the small tasca, usually while someone is singing. This 
seemingly sociocultural separation I have felt between “them” and “I” is perhaps 
related to both my foreign and anthropological identity, through a fear of invading 
their zone(s) of “cultural intimacy” (HERZFELD, 2005), without necessarily fully 
understanding the politics of their “social poetics” (ibid.). Despite always being 
made to feel like home by Laura, the tasca’s owner, and for not visiting the tasca 
as an anthropologist but as an aficionada of fado — not creating, thus any further 
social obligations in our social interactions there —, my hesitation to enter their 
“sacred” space persists in each visit. This particular day I am rushing because I 
do not want to miss the entrega of my favourite fado singer. I arrive at the door, 
the usual men are already standing there, and the place is almost full, dark and 
silent, everyone focused on the fadista delivering his fado. Laura sees me and nods 
for me to go inside. João has already started singing, his eyes closed, his hands 
drawing the emotion of the lyrics, in flowing movements of vulnerable embodiment 
and ritualistic tension, as if performing a fado-inspired prayer.

Fig. 1. João delivering his fado, Tasca do Jaime. ©Author, 2019.
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João is a sixty-year-old Portuguese man, who has been singing fado for the 
last fifteen years, at both an amateur and professional level — although in the last 
few years he is dedicated almost exclusively to fado vadio, namely to non-pro-
fessional fado that is sung for the emotion of the shared performance and not 
for commercial purposes and/or financial gain. He entered officially the world of 
fado in 2006, after the encouragement of his family, and he immediately felt as 
if he belonged in that environment, he felt at home. Although hesitant to perform 
initially, for he wanted at first to learn, observe and feel how fado is delivered, 
João gradually developed into an experienced and respected fado singer among his 
social circles, and is now one of the most loved fadistas at the Tasca do Jaime, 
principally due to his humble attitude and deeply emotional performance. 

The Tasca do Jaime, one of the most popular tascas of fado vadio in Lisbon, 
is usually frequented by locals, predominantly men, who stand at the entrance or 
at the bar, while teasing each other and their fadista friends, even while the latter 
sing, as well as tourists. When João sings, even the louder local men and the 
non-initiated-to-the-fado-world tourists enter into a silent embodiment, respecting 
his entrega. Besides, as the tasca owners have said many times, in different — yet 
meaningfully similar — variations of expression, in order to urge people to remain 
silent: “silence, fado, is sacred”, or “fado demands silence, it is like a religion”. 

The institutionalized religion of Portugal is Catholic Christianity, where, 
 according to the Census 2011 data, eighty-one per cent of the population belongs 
to the Catholic Church5. At the same time, as Dix (2009: 183) has observed, about 
sixty per cent of the Portuguese population “declares that they do not actively, or 
only rarely, participate in religious activities”. Contemporary Portuguese religiosity 
can be characterized as pluralistic, as Christianity is practised along with Afro-Bra-
zilian and transnational African religions (SARAIVA, 2010; BLANES, 2007), Islamic 
religious traditions (MAPRIL, 2007), and contemporary spirituality, such as holistic 
and/or New Age spirituality (FEDELE, 2016; ROUSSOU, 2016), even extending to 
include “believers without religion” (TEIXEIRA, VILAÇA and DIX, 2019). Perhaps 
this pluralistic religious landscape is not as surprising for, according to Mapril and 
Blanes (2013: 4): “in countries such as Spain, Portugal, Italy and Greece religious 
pluralism was always present, but simultaneously  obscured by hegemonic and repressive 
regimes with specific strategies concerning religious adherence and manifestation”. 

In recent decades, especially in the context of the socioeconomic crisis that 
had a great impact on Portugal, along with other southern European (and  Christian) 
countries, contemporary Portuguese religiosity has entered a process of active 

 5 Instituto Nacional de Estatística, Portugal, Censos 2011, Resultados Definitivos.
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individualization, especially through the appearance of new forms of spirituality 
(ROUSSOU, 2015).

As far as my ethnographic fieldwork during the last decade in the Portuguese 
capital has allowed me to observe, the practice of the so-called “alternative”, 
“New Age” or “new” spirituality6 has gained more and more popularity, especially 
in the city of Lisbon and its periphery (c.f. BASTOS, 2001; SARAIVA, 2010). 
Alternative spiritual practices such as yoga, transcendental meditation and reiki, 
holistic therapies, energy healing and spiritual retreats, as well as esoteric material 
shops, intuitive science and household spirituality are all performed regularly in 
the everyday life of the Portuguese individuals and groups I have met, and can 
these days be considered to be part of the Portuguese religious landscape. Espe-
cially in the context of crisis, first the socioeconomic one and most recently and 
currently during the global health crisis, the vernacular practice of these alterna-
tive spiritualities has increased consistently, while people revert to them in order 
to seek spiritual guidance and consolation and improve their mental health and 
well-being. This is not to say, however, that they have abandoned their religious 
heritage, that of Catholic Christianity. Even those of my interlocutors who are 
the most enthusiastic and influential practitioners of new spirituality, and  consider 
themselves as spiritual and not religious, have revealed directly or through their 
actual performance the fact that, at times only at a minimal level, they have 
not completely cut their bonds with the Catholic Church; instead, they readapt 
and transform their Christian religious heritage in novel ways, and thus create a 
 sacred space where they may believe in religion without, nevertheless, necessarily 
 belonging to any religious institution.

Não fui menino de coro   I was not a choir boy
Nunca aprendi a rezar   I never learned how to pray
Mas aprendi este choro   But I learned this cry
Que a vida me soube dar   That life knew how to give me
Esta mágoa na garganta   This hurt in the throat
Com que canto os meus revezes  With which I sing my setbacks
Diz o povo, que quem canta  People say that the one who sings
Reza sempre duas vezes   Always prays twice
Cada verso, uma oração   Each verse, a prayer

 6 “Alternative spirituality”, “new (forms of) spirituality”, and “New Age spirituality” have received 
criticism (see, for example, SUTCLIFFE AND BOWMAN, 2000; WOOD, 2007). Being aware of the 
complications these terms entail, they are used in the present paper interchangeably, and as umbrella terms, 
in order to define the more individualized practices in the context of contemporary Portuguese religiosity..
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Um ‘Padre Nosso’ rezado   An ‘Our Father’ prayed
E na minha confissão   And in my confession
Vão as rimas do meu fado   Go the rhymes of my fado
Nunca aprendi a rezar   I never learned how to pray 
A erguer as mãos aos céus   To raise my hands in the skies
Mas eu sinto que ao cantar   But I feel that when I sing
Estou a conversar com o Deus.7  I am discussing with God.

I first heard the above song performed by João indirectly, through YouTube, in 
a recorded video of his guest appearance at Rádio Amália, a radio station dedicated 
to fado, back in 20138. Contrary to the lyrics he has sung, however, João was a 
choir boy, for it was through his participation in the local choir of his church that 
his talent in singing was discovered, and where his choir teacher would frequently 
give him the protagonist role in the choir’s performances. It was also in those 
times of childhood and later adolescence that he would first get in touch with fado 
through a religious resource, that of Frei Hermano da Câmara, a Catholic monk 
who belonged to the Benedictines religious order and who, simultaneously, was a 
famous fado singer. João has never been religious, as he has told me, in the strict 
sense of the word. He does not attend Sunday mass or other religious liturgies; 
sometimes he accompanies his wife to light a candle to the church; his religious 
identity may be Catholic, but his sense of religious belonging to Christianity is 
not necessarily strongly evident in vernacular practice.

Like João, many of my interlocutors, who are between thirty and sixty-five years 
old, and both men and women, demonstrate a certain degree of believing loosely 
to Christianity, without necessarily reinforcing their bond of religious belonging to 
institutionalized religion. Above and beyond, as Davie (2002: 8) has pointed out, 
“many Europeans have ceased to connect with their religious institutions in any 
active sense, but they have not abandoned, so far, either their deep-seated religious 
aspirations or a latent sense of belonging”. In Lisbon, for instance, even devoted 
Catholics I have spoken to do not attend Sunday mass consistently or  believe in the 
Catholic Church per se, especially in the context of the  socioeconomic and pandemic 

 7 The title of this fado is “A minha oração” [“My prayer”], written by Mário Raínho and José Joaquim 
Cavalheiro, and belongs to the repertoire of the famous Portuguese fado singer Fernando Maurício. The 
Portuguese lyrics were taken from a website dedicated to fado, which is the following: https://fadosdofado.
blogspot.com/2008/06/minha-orao.html, and the translation in English is by the author. Interestingly enough, 
in this website it is mentioned that “este espaço foi criado com grande dedicação por alguém que faz do 
fado a sua religião” [“this space was created by someone who makes fado his religion”].
 8 The YouTube video can be found here: <https://www.youtube.com/watch?v=2cHQ-7aspWY>.
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crisis. They have expressed their dissatisfaction with the Catholic Church, which 
has been relatively absent in times of disillusionment during the crisis. At the same 
time, at a vernacular level they will occasionally light a candle in a church, pray 
or make the sign of the cross before they go to bed. Even my interlocutors who 
are avid practitioners of alternative spirituality amalgamate religion and spirituality, 
by believing, for example, in the power of Jesus, Virgin and the Archangels and 
evoking them in their meditation or healing performances; or by carrying with them 
both a cross and New Age objects for spiritual protection against negative energy. 
Consequently, according to my long-term ethnographic research at least, people in 
the Portuguese capital “believe without [necessarily] belonging” (DAVIE, 1994), 
individualize their religiosity and, especially in times of crisis, devise creatively 
their own spiritual itineraries to get in touch with the sacred; and one of those 
itineraries is fado. 

According to Hunt (2003: 164), “sacred space can be found in traditionally 
religious places, even for people who are generally dismissive of organized religion.” 
Such observation is also true in the case of contemporary Portuguese religiosity. 
At the same time, however, sacred spaces are created in non-traditional religious 
places, through alternative ways of spi/ritual performance. When João sings, he 
somatically encounters and performs fado through transmitting his entrega in a 
transcendental, mystical way: his hands frequently raised to the skies, his face inter-
preting the emotional depth of the lyrics and the music, which many times carry 
religious elements like the song above, while everyone is watching and listening 
to him with almost religious devotion. During the last decade of visiting the Tasca 
do Jaime, I have noticed how João’s performance affects people in a different way, 
compared to most singers there. This is partly due to the fact that his repertoire 
is mostly songs that are more profound, which hence require a deeper and more 
intimate level of interpretation. “It is like coming to a church, listen to a sacred 
chant, and then you leave all ‘clean’ spiritually, it is very cathartic”, “I close my 
eyes and I feel like I am doing meditation”, or “it is a true spiritual experience” 
are a few characteristic among many of the comments I have heard after João’s 
performance. Having spoken to a relatively large number of people who have 
attended the tasca over the years, both Portuguese and foreigners, friends and 
tourists, regular and one-time visitors, they have often confided in me that listening 
to fado has been almost a spiritual experience to them; some have had embodied 
reactions to the performance, such as arrepios (chills), a usual bodily sign when an 
aficionado of fado gets caught by the performance, others have become emotional, 
and yet others have treated fado as a meditative practice.
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Fig. 2. The ritualistic hands of fado: sacred embodiment, Tasca do Jaime. ©Author, 2020.

João himself does not necessarily identify his performance as spiritual or 
sacred. Yet, under the dim lights, within the soundscape of alternating demanded 
silence by the tasca owner because “fado is sacred” and his profoundly  emotional 
— and for many spiritual — entrega, while his hands are raised to the skies as 
if in secret prayer, João’s fado creates a liminal space “betwixt and between” 
(TURNER, 1967: 93-111); a space where fadistas and aficionados enter a ritualistic 
threshold, respect the creative spi/ritualism and do not exit until the performance 
ends, and the lights are back on to allow for a “desacralization” of the atmosphere; 
then, the sacred space briefly returns to its usual, buzzing, quotidian sociability.

As Shimazono (1999: 125) has asserted: “‘Spirituality’ in a broad sense 
implies religiousness, but it does not mean organized religion or doctrine. Rather, 
it is used to mean the religious nature expressed by an individual’s thoughts and 
actions.” Fado, I argue, can be approached as a form of alternative spirituality, 
incorporating elements of religiousness and individual spiritual expression. Given 
that “spirituality differs from religion by the stress laid on subjective experience of 
great transcendences by ‘ordinary’ people (…) charisma becomes generalized and 
subjectivized” (KNOBLAUCH, 2008: 145), fado can be considered as a vehicle 
of subjectively carrying, expressing and negotiating spiritual charisma in everyday 
life. The boundaries of contemporary Portuguese religiosity are far less rigid and 
much more porous than they used to be. This porosity has also affected popular 
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practices, such as fado, which are deeply embedded in Portuguese culture in a more 
“traditional” way and would hardly be conventionally considered as “spiritual”.  
It therefore allows enough space for recognizing that fado can be approached 
from a different sociocultural, ethnographic and analytical angle, being perceived 
 creatively as an integral albeit less explicit aspect of practicing and/or experiencing 
spirituality in present-day Lisbon.

“SENSING LISBON AND FADO”: NEGOTIATING EMOTION AS 
HOLISTIC HEALING

It is one of my last visits before the pandemic, and I have just arrived at the 
door of the tasca; inside it is full of tourists sitting on the tables and the usual 
locals chatting at the door, or standing alongside the narrow bar, together with 
more tourists. It is too dark inside and because of the crowded space I can only 
tell that a fado singer will perform a second song, as the lights remain unlit, yet 
the musicians have already begun to initiate a melody. Laura notices me standing 
at the door and she comes to grab my hand to rush me inside: “João will sing 
again now, come on, you need to be in front, to see and feel the fado better”. 
João begins to perform one of my favourite fado songs, fluctuating between a 
phonetically deep and emotional interpretation of the lyrics and bursts of almost 
ecstatic embodiment and ritualistic somatic mobility. I get goosebumps and one of 
the regulars who is standing right behind me notices and whispers to me “ah, now 
you are feeling the fado”; he tries to buy me a drink, appreciating perhaps that  
I have exhibited the correct signs of a fado aficionada. The performance ends, 
the lights are back on once again, and while trying to hide the emotion provoked,  
I am thinking at that moment how similar I feel to when my alternative healer-in-
terlocutors perform their spiritual healing on me, but also on their other patients, 
feeding our sensory perception through therapeutic affect.

When I heard João perform for the first time, I immediately realized that his 
entrega had a different effect, compared with listening to other fado singers, to my 
sensory perception of and emotional reaction towards fado. Being an aficionada 
of fado long before visiting the Tasca do Jaime, I had already gained extensive 
experience in grasping the details of fado delivery, from phonetic competence to 
feeling the affective depth of the performance. Having heard at a personal level 
the comments that connected his performance with the sacredness of the expe-
rience, as mentioned earlier, I began to notice ethnographically that somewhat 
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hidden and unexplored aspect of fado, which relates fado to spirituality, on the 
one hand, and healing, on the other. Especially since the pandemic started, fado 
attendance at the Tasca do Jaime has become for most of its regulars, including 
myself, a “space like going to church, let’s say, pray, and feeling better” and a 
“therapeutic” space, as it has been characterized to me, where one “feels good, 
healthy, normal”. Independently of the pandemic, however, where perhaps the 
need to escape from the otherwise heavy, quotidian life and feel “healthy” again 
is experienced as more urgent, fado has always been a practice that is related to 
the embodied involvement of senses and emotions, which, consequently, can be 
closely related to healing.

Fig. 3. The tasca’s bar, with Laura serving customers, Tasca do Jaime ©Author, 2016.

“Sentir Lisboa e o Fado” [“Sensing Lisbon and Fado”] is the title of João’s 
recorded CD of fado. As the title designates, João bases his fado performance 
signi ficantly on the involvement of his senses and feeling with fado, the music, the 
lyrics and the audience, activating their sensory perception and emotional  responses. 
He also creates a distinct context within which a sensorial and emotional link with 
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the city of Lisbon is created, narrating, with his embodied performance hi/stories, 
emotions and mnemonic representations of actual, sociocultural, sacred, acoustic, 
somatic and/or symbolic spaces and places (c.f. GRAY, 2013: 6). Furthermore, 
as Feld (1996: 97) maintains: “Sound, hearing, and voice mark a special bodily 
nexus for sensation and emotion because of their coordination of brain, nervous 
system, head, ear, chest, muscles, respiration and breathing”. Within its “polysenso-
riality” (HOWES, 2011), fado creates a “sacred reality” (DANFORTH, 1989: 55), 
where the senses play a vital role in the performative action, accompanied by the 
 fluidity of bodily, personal, spiritual, cultural e/motion. In order for the interaction 
between the fadista and the recipients of fado to be sensorially, emotionally and 
therapeutically, I would add, successful, a ritualism of fado, which requires a what 
Csordas (1997 [1994]: 40) has called “pneumopsychosomatic” synthesis, needs to 
be generated. The spirit (pneuma), the soul (psyche) and the body (soma) co-habit-
uate the space where the fado singer performs, creating a charismatic world, and 
a “sacred self” (ibid.), though an alternative pathway, namely fado performance, 
to spi/ritual healing.

Fig. 4. “Sentir Lisboa e o Fado” ©Author, 2016.
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Descalço venho dos confins da infância Barefoot I come from the confinement of
Que a minha infância ainda não morreu childhood, and my childhood hasn’t died yet
Atrás de mim em face ainda há distância Behind me there is still distance,
Menino Deus, Jesus da minha infância God-Child, Jesus of my childhood
Tudo o que tenho, e nada tenho, é teu.  Everything I have and I don’t have, is yours.

Venho da estranha noite dos poetas,  I come from the strange night of poets
Noite em que o mundo nunca me entendeu Night where the world never understood me
Vê trago as mãos vazias dos poetas  Look I bring the empty hands of the poets
Menino Deus, amigo dos poetas  God-Child, friend of the poets
Tudo o que tenho, e nada tenho, é teu. Everything I have and I don’t have, is yours. 

Feriu-me um dardo, ensanguentei as ruas A spear wounded me, I bleeded in the streets
Onde o demónio em vão me apareceu Where the demon appeared to me in vain
Porque as estrelas todas eram suas  Because all the stars were yours
Menino irmão dos que erram pelas ruas Little brother of all who wonder in the streets
Tudo o que tenho, e nada tenho, é teu. All I have and I don’t have is yours.

Quem te ignorar ignora os que são tristes Whoever ignores you ignores the sad ones
Ó meu irmão Jesus, triste como eu  Oh, my brother Jesus, sad like me
Ó meu irmão, menino de olhos tristes Oh my brother, boy with sad eyes
Nada mais tenho além dos olhos tristes I have nothing but sad eyes
Tudo o que tenho, e nada tenho, é teu.9  All I have and I don’t have, is yours.

“Entrega” is one of the fado songs that carry an explicit religious meaning 
and emotion in their core; it is also the fado that I have been intensely hoping to 
see João perform during all my visits at Tasca do Jaime in the last decade, without, 
however, any success. When I asked João why he has avoided performing Entrega 
at the tasca, despite the additional emotional depth he covers his performance 
with, his reply was that this is one of those fado songs which create a difficulty 
for him to sing in public; the reason is that it makes him emotional and, at times, 
he has actually had to interrupt his performative action in the middle, due to his 
strong emotive response to the song.

 9 The title of this fado is “Entrega” [“Delivery”], written by Pedro Homem de Melo and Carlos 
Gonçalves, belongs to the repertoire of Amália Rodrigues, being, however, popularized in recent years by 
the well-known fado singer Ricardo Ribeiro, whose performance has also influenced João to a significant 
degree. The Portuguese lyrics have been retrieved from the official channel of Ribeiro on YouTube: <https://
www.youtube.com/watch?v=3pB1aREuJ6I>, and the translation in English is by the author.
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Emotions are “active, motivating forces of body and mind that register, 
navigate, and adjust a subject’s relational positioning. We feel our way through 
life in immersed, embodied engagement” (WOODHEAD, 2018: 2). Fado directly 
engages with emotions through the body and mind, creating relational position-
ings within but also beyond the space of performative action. Nevertheless, fado 
 certainly works amidst an “emotional regime”, a field where “emotions are integral 
to the structured social and material relations that constitute a particular social 
unit or setting — whether a business, a family, an Internet-based fan club, or a 
religious community” (RIIS and WOODHEAD, 2010: 10). In addition, fado holds 
religious emotion, which “has to do not only with social relations in the narrow 
‘human’ sense, but with ‘super social’ relations — such as those we may have 
with sacred sites, landscapes, artefacts, and beings” (ibid.: 6), and which can be 
expressed through ritual, music or art “precisely because rationalized language 
does not suffice (ibid.: 13). Fado is approached in the present article as a cultural 
practice that carries both religious and spiritual emotion, incorporating religious 
language but also emotions that can be ritualistically connected to alternative forms 
of spirituality and healing.

When the pandemic began and throughout the challenging months that followed, 
and while the public health regulations permitted it, of course, the Tasca do Jaime 
became a kind of refuge for the close circle of its regular fadistas and aficionados. 
In one of the first times we met there, João confided in me that during this difficult 
situation, fado gave him a social and performative outlet to breath, to feel better. 
As Desjarlais (1996: 159) puts it, “healing transformations take place not within 
some cognitive domain of brain or heartmind, but within the visceral reaches of 
the eyes, the ears, the skin, and the tongue. Indeed, the feeling of rejuvenation 
(rather than just its idea or symbolic expression) is essential”. Finding themselves 
inside the space of the tasca, the two parts of the fado interaction have been able 
to feel the em/power/ment of fado and its performance, for through performing, 
but also through listening, “one enters into the affective, poetic, and performative 
sound world of fado, mind, body, and soul” (GRAY, 2013: 7).

The triptych mind-body-spirit (sometimes also referred to as soul) and the 
balance created among the three is one of the most significant characteristics 
of holistic healing (BAER, 2003: 235). It furthermore refers to “subjective-life 
spirituality”, or the “mind-body-spirit” spirituality which, as Heelas (2006: 224) 
explains, is a spirituality that rests on experience. Fado, I argue, is a sociocul-
tural practice and a performative genre that can be thought of as a creative and 
innovative paradigm of holistic spirituality, namely of “those forms of practice 
involving the body (…) which have as their goal the well-being of body, mind, 
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and spirit and shade into the realm of complementary and alternative health care 
practices” (SOINTU and WOODHEAD, 2008: 259). Just like any other type of 
alternative healing, fado’s performance is based on a ritualistic embodiment, sensory 
 perception and emotional inter/action. Between the fadista and the aficionado there 
lies a space of “radical empathy” (KOSS-CHIOINO, 2006), sensorially palpable 
or more implicit. In holistic healing, the notion of “radical empathy” refers to a 
relationship between a healer and his/her patients, which is formed when the former 
“respond altruistically to persons in distress seeking their help” (ibid.: 878), and 
where the “individual differences between healer and sufferer are melded into one 
field of feeling and experience” (ibid.: 877). In the context of fado, and especially 
in times of physical, mental health and emotional distress, such as the last year(s) 
of the pandemic, fado performance can serve as a holistic healing space, where 
all participants enter into a sacred space of radical empathy and a therapeutic 
involvement of senses, but also of what goes beyond them; as I mentioned in the 
previous section, some may perceive their visit to the tasca to listen to fado as a 
similar experience to going to church, others can perceive it as a transcendental 
meditative practice.

Fado permeates the senses, emotions and the mind-body-soul/spirit of every-
one involved, sharing common characteristics with New Age and holistic healing: 
the radical empathy and emotional exchange, the religious emotion and spiritual 
channelling, as well as the alternative communication with the sacred can all be 
perceived as novel cultural indicator that fado has creatively extended its bound-
aries as a Portuguese cultural practice; it has become a holistic and/or spiritual 
“performance of healing” (LADERMAN and ROSEMAN, 1996: 1), a quotidian 
“performance process, a dynamic system of action” (SCHECHNER, 1987: 10). 
Performance, as Csordas (1997 [1994]: 92) has efficiently shown, “has a power to 
transform experience and social relations”. The fado performances I have ethno-
graphically witnessed in the last decade, especially during the crises, appear to 
have begun to transform the classic notion of fado and the space in-between the 
fado singers and their audience into a re-negotiated sensory and emotional space 
where “the rhetoric of transformation achieves its therapeutic purpose by creating 
a disposition to be healed, evoking experience of the sacred” (ibid.: 94).
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CONCLUSION: TOWARDS AN ELASTIC LIVED RELIGIOSITY

Um fado terno     A tender fado
Num eco da fantasia.   In an echo of fantasy. 
Explosão transparente.   Transparent explosion.
As mãos sempre em ressurreição.  The hands always in resurrection.
Uma representação sagrada   A sacred representation
Essa Oração Secreta.   That Secret Prayer.

It is July 2020 and the first time in the last few months that I hesitantly 
leave the house to visit a non-absolutely-essential place. The covid-19 numbers 
in Lisbon have somewhat improved and, under strict measures and having invited 
only a restricted number of individuals, a fado afternoon is about to occur after a 
long time. I go to the Tasca do Jaime and to my great contentment João is there. 
In the almost empty tasca, João begins to sing a fado I have not heard before.  
I get goosebumps and teary-eyed; I close my eyes to hide it and I almost immedi-
ately enter a state of spiritual travelling. I re-open my eyes and watch João’s hands 
reaching, once again, the sky, in an alternatively performed prayer. For the next 
couple of fado songs, I consciously maintain my sensory perception alert, while 
trying to control my affective responses to revisiting a space which, I have come 
to realize, has ended up becoming sacred for me, symbolically, actually, culturally, 
anthropologically. Laura comes closer to me and comments how considerably better 
she feels now that she has had the opportunity to listen to João again. I agree, as 
I watch João’s face being transformed by the emotion of the fado performance. 
When I return home, I write the italicized words above in my research notebook. 
In an auto-ethnographic moment, I become aware that the sacred, spiritual and 
therapeutic aspects of fado need to be perceived not as distant echoes of research 
fantasy but be treated ethnographically and socioculturally as an active, creative 
and innovative fragment of contemporary Portuguese lived religiosity.
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Fig. 5. The emotion of fado, Tasca do Jaime ©Author, 2020.

To quote Ammerman (2014: 190):

Lived religion does often happen on the margins between orthodox prescrip-
tions and innovative experiences, but religion does not have to be marginal 
to be “lived”. (…) Looking for lived religion does mean that we look for 
the material, embodied aspects of religion as they occur in everyday life, 
in addition to listening for how people explain themselves. It includes both 
the experiences of the body and the mind.

Through performances of fado singers like João, who are able to cultivate 
— actually and symbolically — a sacred, ritualistic and spiritual space, inhabited 
through sensory perception and emotional expression, and transmit it to those on 
the other side of the performative action, it becomes evident that fado is begin-
ning to gradually acquire a new role in contemporary Portuguese religiosity. In its 
case, fado can be perceived as a practice that happens on the “margins between 
orthodox prescriptions and innovative experiences”, incorporating discourses that 
derive from denominational religious ideology (prayer, church, Christian ritualism 
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and symbolism), while it simultaneously involves significant direct or secondary 
references to alternative spirituality and healing (meditation, spiritual experience, 
mind-body-spirit).

The boundaries of contemporary Portuguese religiosity, as it is lived in very 
recent years, especially within the socioeconomic and global heath crises, have become 
elastic. During their everyday life, the Portuguese in Lisbon negotiate their religious 
identity in much more creative ways, compared to their mono-religious past, where 
belonging to Christianity, even if nominally, seemed to be an  one-way choice that 
was imposed socially, culturally and historically. The elasticity in Portuguese lived 
religiosity these days allows for practices inherent to Portuguese society and culture, 
which are seemingly unrelated to religion, such as fado, and their practitioners, to 
claim a novel status within Portuguese religiosity.  Moreover, it permits the stretching 
of the limits of “traditional” fado performance to include, even if implicitly, spirit-
uality and holistic healing. And the more elastic the boundaries, the more diverse the 
performance of fado turns out to be, creating a dynamic space where the practitioners 
of fado, both fadistas and aficionados, can demonstrate considerable sociocultural 
and spi/ritual creativity, while sensing, perceiving, performing, expressing emotions, 
moving in and out of spi/ritual spaces, healing and getting healed, and getting in 
touch with the sacred in alternative ways.
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SOBRE UM CÉLEBRE ESPECTRO

por

Fernando Dores Costa1

Resumo: O espectro com que se abria o Manifesto de 1848 foi espantosamente identificado como sendo 
o anúncio do modelo de sociedade pós-capitalista que os autores defendiam quando, pelo contrário, 
era aquele que, pairando sobre a Europa, Marx e Engels queriam rejeitar: o comunismo-brutal, já por 
eles criticado desde 1844 e assente na inveja. O outro comunismo, aquele que propunham, teria o seu 
fundamento não apenas numa revolta dos novos proletários, mas na confluência desta revolta com a 
enorme capacidade produtiva instalada pelo capitalismo como modo de produção e seria essa conjugação 
que permitiria que se verificasse a generalizada fuga à condição social precária através da socialização 
dos ganhos produtivos. As experiências comunistas do século XX não seguiram este segundo caminho, 
foram antes experiências de economias de guerra permanente com formas de industrialização brutal, 
que após 1945, ganhariam algum prestígio nas elites nacionalistas dos países descolonizados. A sua 
imagem negativa, que constitui hoje o esteio da invocação de uma alegadamente intransponível natu-
reza humana, tornou-se um impedimento à ponderação das propostas de socialização no século XXI.

Palavras-chave: Comunismo; Capitalismo; Socialização; Economia de guerra; Utopia.

Abstract: The specter mentioned in the first sentence of the 1848 Manifesto was astonishingly identified 
as the announcement of the model of post-capitalist society that the authors defended. On the contrary, 
this was the one that, hovering over Europe, Marx and Engels wanted to reject: rough communism, 
 already criticized by Marx since 1844 and based on envy. The other communism, the one they proposed, 
would have its foundation not only in the revolt of the new proletarians, but in the confluence of this 
revolt with the enormous productive capacity installed by capitalism as a mode of production, and it 
would be this combination that would allow for the widespread flight from the precarious social condi-
tion through the socialization of productivity gains. The communist experiences during the 20th century 
did not follow this second path, they were instead experiences of permanent war economies with forms 
of brutal industrialization, which after 1945 would gain some prestige among the nationalist elites of 
decolonized countries. Its negative image, which today constitutes the mainstay of the invocation of an 
allegedly insurmountable human nature, has become an impediment to the consideration of socialization 
projects in the 21st century.

Keywords: Communism; Capitalism; Socialization; War economy.

 1 Instituto de História Contemporânea — Universidade Nova de Lisboa.
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A célebre frase “um espectro está a assombrar a Europa — o espectro do comu-
nismo”, a primeira do Manifesto Comunista de Marx e Engels, foi espantosamente 
lida como constituindo o anúncio profético do advento do comunismo defendido 
pelos autores, quando na verdade se referia à presença pública, em 1848, de um 
outro comunismo, uma assombração que se podia confundir com o do projeto que 
os autores queriam afirmar. O termo, diziam, ganhara na época uma importância 
central: todos os poderes o exorcizavam. Onde estava a oposição que não lançara 
de volta uma acusação de comunismo tanto contra os partidos de oposição mais 
avançados como contra os seus adversários reacionários?

Com efeito, nos anos próximos do ano de 1848 são numerosos os títulos dos 
livros que incluem o termo, sendo quase todos destinados a combater essas ideias. 
Sudre publica em 1849 uma história do comunismo. Em Portugal, António José de 
Seabra, futuro autor da Código Civil de 1867, faz eco dessas ideias no seu livro 
sobre a propriedade, publicado em 1850 (Seabra, 1850).

Duas conclusões podiam ser retiradas deste uso intenso, diziam os autores do 
Manifesto. A primeira era uma asserção entusiasticamente juvenil dos autores: isto 
significava que o comunismo já era reconhecido por todos os poderes europeus 
como uma potência. Outra seria a atualidade do propósito do seu Manifesto: era 
tempo — diziam — dos comunistas publicarem abertamente os seus objetivos e 
confrontarem o conto infantil que era o espectro do comunismo com um manifesto 
do próprio partido. Para eles, estavam pois em campo dois comunismos e o que 
estava em circulação no espaço público como o tal espectro era explicitamente 
identificado como um papão. O seu Manifesto opunha-se-lhe.

As duas conclusões dos autores podem parecer inconciliáveis: se dele havia 
já o reconhecimento como um “poder”, como podia ser, ao mesmo tempo, um 
conto infantil? Imaginamos que pudessem considerar que o tal reconhecimento 
fosse um sinal de uma possível mudança futura, feita na sequência do diagnóstico, 
já muito frequente em variados observadores nos anos de 1840, de uma  acentuada 
polarização social que conduzia à formação de “duas nações” no interior dos 
Estados. Exemplifica-o o livro Sybil or the Two Nations de Benjamin Disraeli, 
publicado em 1845.

A perspetiva enunciada pelos autores do Manifesto fundava-se no papel revo-
lu cionário da burguesia. Onde esta classe obtinha vantagem, diziam, punha fim a 
todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgara os laços feudais que  prendiam 
o homem aos seus “superiores naturais” e não deixara nenhum outro nexo entre 
o homem e o homem para além do puro interesse próprio. Nas águas  geladas do 
cálculo egoísta, afogava os êxtases religiosos, o entusiasmo cavalheiresco, o senti-
mentalismo filisteu. O valor pessoal fora transformado em valor de troca e, em lugar 
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das inúmeras liberdades regulamentadas, estabelecera essa liberdade única e sem 
escrúpulos que era a do comércio livre. Em síntese, a exploração que era velada por 
ilusões religiosas e políticas fora agora substituída pela exploração nua, desavergo-
nhada, direta e brutal. Enfim, os autores identificavam uma passagem ao predomínio 
da frieza nas relações sociais.

Verificamos deste modo que esperavam uma marcada simplificação do modo 
de comunicação social que resultava da ausência dos laços de paternalismo nas 
relações brutais que se reproduziam no ambiente marcado pela urbanização e pela 
unificação do espaço económico. Os laços da proteção pessoal em pequena escala 
que obscureciam a exploração em épocas anteriores desapareciam e por isso se 
imaginava um um outro tipo de afrontamento entre as classes.

Inúmeras leituras e interpretações da novidade da perspetiva que os autores 
do Manifesto queriam afirmar ficaram por aqui. A nova classe dominante confron-
tar-se-ia, ao contrário das anteriores, com um novo tipo de classe dominada. Esta, 
pelas suas características intrínsecas na estruturação social, seria levada a protago-
nizar um conflito massivo e radical. Mas este aspeto, mesmo que se aceitasse que 
fosse estimado desta forma, era apenas um aspeto secundário da tal novidade do 
“comunismo” destes autores. A dimensão principal era a revolução do  processo 
produtivo feita pelo modo capitalista de produção e era este que dava efetiva 
dimensão ao primeiro. Mesmo que fosse “naturalmente” revolucionária (e essa 
naturalidade é um absurdo), a revolta da nova classe seria apenas mais uma na 
história que subverteria momentaneamente a ordem existente mas, sem a sociali-
zação dos benefícios potenciais da capacidade produtiva obtida, não se alteraria 
o modo de estruturação social.

Durante um domínio de apenas cem anos, explanavam os autores do  Manifesto, 
criara a burguesia forças produtivas mais massivas e colossais do que todas as 
gerações anteriores juntas. Nenhum outro tempo pressentira a possibilidade de tais 
forças. Tais meios de produção e de troca tinham tinham sido no interior do que 
chamavam “sociedade feudal” e a certa altura do seu desenvolvimento as  relações 
feudais de propriedade não eram mais compatíveis com as forças produtivas já 
desenvolvidas. Esta passagem foi entendida (fazendo parte de uma imaginada 
filosofia da história) como a formulação de uma “lei” da passagem entre épocas, 
com consequências na naturalização de tais passagens. Mas o que importa enfatizar, 
para já, é que a perspetiva de emancipação social passava pela socialização da 
capacidade produtiva instalada pelo capitalismo. A revolta dos novos proletários 
contra a esta sua condição encontrava-se com a possibilidade de eliminar a condição 
proletária em si mesma. Esta perspetiva quer situar-se num plano diverso quer da 
tradição milenarista como da tradição da reforma social autoritária.
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O que aqui proponho é um trabalho de arqueologia que visa identificar uma 
intuição inicial sobre a socialização assente sobre a revolução produtiva efetuada 
pelo capitalismo, visão que foi posteriormente soterrada por inúmeras camadas de 
sedimentação interpretativa e de mumificação escolástica2.

1.

Mas o comunismo, ou seja, a posse coletiva dos meios de produção e da 
repartição dos meios de subsistência produzidos, encontra-se como uma tradição 
literária existente desde a Antiguidade e retomada com maior ou menor inovação 
pelos vários autores.

O comunismo, na ordem platónica, abrangia uma pequena parte da socie-
dade. O seu propósito era a eliminação dos conflitos entre os membros da classe 
dirigente que detinham as funções bélicas. Estes indivíduos deixavam de constituir 
núcleos familiares com mulheres, filhos e bens próprios e, consequentemente, 
passavam a não entrar em competição pela sua posição relativa no interior dessa 
classe. A comunhão de bens tinha o objetivo de criação de um grupo irmanado 
por interesses comuns e por isso coeso. O comunismo visava manter os guerreiros 
subordinados aos governantes:

Ainsi, la cité de Platon ne consiste quʼen une aristocratie de guerriers et 
de philosophes, servie par une multitude dʼesclaves, et dominant la classe 
des hommes libres voués aux occupations utiles. Cʼest vers le perfection-
nement physique et moral de cette poignée de dominateurs que Platon va 
tout faire converger. (Sudre, 1849, p. 19)3.

A propriedade individual apenas se previa para a classe inferior. No corpo 
de guerreiros haveria uma única família, estando todos os membros unidos por 
laços de parentesco e desapareceriam deste modo os privilégios de nascimento,  
a ambição familiar e o amor paternal. Verificamos que, nesta sociedade esclavagista, 
esta imaginada posse comum nada tinha a ver com um qualquer aspeto do que 
chamamos “equidade social”, sendo apenas um instrumento de boa governação. 

 2 Trabalho que anteriormente esbocei em “O drama do autor. A escassa influência de Karl Marx nos 
séculos XIX e XX” (2013). Ver em <https://www.academia.edu/22174789/O_drama_do_autor_A_escas-
sa_influ%C3%AAncia_de_Marx_no_s%C3%A9culo_XX>.
 3 “Assim, a cidade de Platão apenas consiste numa aristocracia de guerreiros e de filósofos, servida 
por uma multidão de escravos e dominando a classes dos homens livres dedicados às ocupações úteis.  
É para o aperfeiçoamento físico e moral desse punhado de dominadores que Platão vai tudo fazer convergir”.
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Também a literatura descritiva da sociedade de Esparta vai no sentido da 
posse comum como fundamentação material da capacidade militar. A tradição 
deste tipo de ordenação social surge associada à figura de Licurgo, o legislador, 
cujo propósito seria sobretudo o de fazer dos espartanos guerreiros intrépidos. 
Esta autoridade modeladora exercia-se também como uma política de limitação da 
população. A tradição atribui-lhe os expedientes do infanticídio dos  recém-nascidos 
e das expedições para assassínio de hilotas, os indivíduos escravizados. Entre si, 
todos os espartanos (os livres) eram iguais. A terra era dividida em lotes do mesmo 
tamanho e a união sexual estaria subordinada ao propósito eugénico e por essa 
via tanto mulheres como homens seriam fortalecidos.

Essa inspiração prolongou-se, em versão cristianizada, nas obras de Tomás 
Morus e em Campanella. O modelo era o modo de governo das ordens monásticas. 
A estrita disciplina que se previa para os membros das congregações, que idealmente 
a deveriam cumprir sem qualquer variação individual, era aplicada à população de 
uma cidade. Tudo se encontrava detalhadamente previsto e sujeito a uma autoridade 
incontestável. A uniformização e a rotina eram as regras. Os indivíduos renunciavam 
à individualidade e “mortificavam-se” em vida. Também neste caso não era a procura 
da equidade que estava na origem deste plano, mas a criação de uma sociedade sem 
conflitos moleculares, ou seja, uma sociedade plenamente disciplinada e perfeitamente 
policiada. O plano de Campanella também é o do governo dos “filósofos”. A chave 
da sua proposta seria a amizade:

Apart from the powerful love of country, friendship was the bond that held 
together Solarian society, a sentiment that found ample opportunity for 
expression in war, in sickness, and in the pursuit of scientific knowledge. 
Where people constantly helped one another, “amor proprio” disappeared. 
Campanella was more circumstantial than More in communicating this new 
kind of feeling as the foundation of society. (Manuel, 1979, pp. 271-3).

Trata-se da imagem da virtude na sua plenitude, mas que só se poderia obter 
pelo constrangimento, já que não há amizade obrigatória4.

No século XVIII, encontramos o plano de Morelly, no qual ganha papel central 
a referência à natureza. A natureza era a forma alternativa da presença de uma 
entidade divina, mas que se tomava como imanente. O seu modelo de legislação, 

 4 Entre os “primeiros cristãos”, a posse comum de bens podia ser vista como consagração da justiça 
entre humanos, mas, para além de não ser claro que tal posse tenha existido, estas comunidades organi-
zavam-se em função da proximidade do “fim dos tempos”, a comunhão podendo ser por isso uma forma 
de mortificação antecipada.
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que se afirmava estar de acordo com as intenções dessa natureza, servia de reduto 
essencial como forma universal de divindade, incluía preceitos que se afirmava 
que cortariam as raízes de todos os males da sociedade. Eram três os princípios: 
nada na sociedade pertenceria singularmente a ninguém, com exceção das coisas 
de uso atual para as suas necessidades, os seus prazeres ou o trabalho diário; todo 
o cidadão seria um homem público, apoiado e sustentado às custas do público e 
cada cidadão contribuiria com a sua parte para a utilidade pública de acordo com 
seus pontos fortes, talentos e idade (Sudre, 1849, p. 204).

No final do século XVIII, a possibilidade de uma subversão social ganhava 
uma referência que permanecerá central e que resulta de um equívoco de interpre-
tação: o jacobinismo.

Nada indica que haja uma inspiração utópica no jacobinismo ou que no seu 
programa se encontre a posse comunista de bens. A imagem dele feita participou 
contudo na construção da “demonização” política. O jacobinismo foi essencialmente 
um expediente “clássico” que decorreu da inesperada evolução da conjuntura, sendo 
o estado de exceção justificado pela ameaça militar. Foi um exemplo do estado 
paradoxal em que, em nome da defesa da “democracia” — e a Constituição de 
1793, que nunca vigorou, era a mais democrática de sempre — se impunha um 
estado ditatorial.

As suas medidas no campo económico não são programáticas, mas impostas 
pela estrita necessidade e são as da economia de guerra. Além de procurar equipar 
e manter o exército mobilizado, tentava garantir-se a alimentação da população 
sem permitir que os preços disparassem. O mercado nestes domínios essenciais 
deixava de funcionar e era substituído por uma regulação administrativa, mas isto 
era visto como algo de episódico e não estrutural.

A imagem do jacobinismo terá sido depois contaminada pela do babeuvismo 
pela fluidez de posicionamentos que conduziu à confusão de correntes que se deu 
nos anos de 1793-1796. O babeuvismo pode então surgir como uma forma perma-
nente da economia de guerra, tendo a dimensão crucial de garantir o abastecimento 
básico dos combatentes e das populações pobres. A imagem da ameaça jacobina 
sobre a propriedade podia deste modo ganhar uma outra dimensão, sistemática e 
não apenas excecional. Mas o jacobinismo podia ser apresentado como o resul-
tado de uma pulsão de tipo empresarial, ou seja, aventureira, por parte de novos 
candidatos à posse da propriedade, imaginado como uma ameaça sobre os antigos 
detentores, tal como se encontra em Burke:

Jacobinism is the revolt of the enterprising talents of a country against 
its property. When private men form themselves into associations for the 
purpose of destroying the pre-existing laws and institutions of their country; 
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when they secure to themselves an army by dividing amongst the people of 
no property, the Estates of the ancient and lawful proprietors; when a state 
recognizes those acts; when it does not make confiscations for crimes, but 
makes crimes for confiscations; when it has its principal strength, and all 
its resources in such a violation of property; when it stands chiefly upon 
such a violation; massacring by judgments, or  otherwise, those who make 
any struggle for their old legal government, and their legal, hereditary or 
acquired possessions — I call this Jacobinism by establishment. (Burke, 
1796, pp. 2-3).

Babeuf não esteve em consonância com o jacobinismo no poder e saudou 
mesmo o seu final, com o chamado Thermidor. A dissonância entre Babeuf e o 
governo jacobino ficou documentada no opúsculo Du système de dépopulation, 
onde Babeuf denunciava que estaria em curso um projeto de diminuição propo-
sitada da população com vista a adequar esse efetivo à capacidade produtiva do 
país e acenando desta forma com uma melhoria da vida dos comuns sobreviventes. 
Babeuf identificava aquilo que somos tentados a considerar como uma espécie de 
“eugenismo popular”. Mas, após a derrota dos jacobinos, os homens que  foram 
afastados do poder confluíram e isso explica por que podemos encontrar na conspi-
ração de Babeuf uma amálgama de homens que tinham sido marginalizados pelo 
governo thermidoriano. Em todo o caso, esta época da conspiração dos Iguais 
tem de se entendida como resposta à situação social crítica para a população mais 
pobre existente no ano de 1796.

No Manifeste des Égaux assinalava-se que os que reclamavam a igualdade 
eram mandados calar nestes termos:

Taisez-vous misérables! lʼégalité de fait n'est qu'une chimère; contentez-vous 
de l'égalité conditionnelle; vous êtes tous égaux devant la loi. Canaille 
que te faut-il de plus?5

A esta igualdade se opunha uma outra: “nous prétendons désormais vivre et 
mourir égaux comme nous sommes nés; nous voulons l'égalité réelle ou la mort; 
voilà ce qu'il nous faut”.6 Essa igualdade real seria obtida a qualquer custo e ai 
de quem quisesse resistir a tal desejo! A fase passada da revolução fora apenas o 

 5 “Calai-vos miseráveis! A igualdade de facto é apenas uma quimera; contentai-vos com a igualdade 
condiciona; sois todos iguais perante a lei. Canalha, que mais vos falta?”.
 6 “Nós pretendemos viver e morrer iguais tal como nascemos; queremos a igualdade real ou a morte; 
eis o que precisamos”.
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início de uma outra que seria — afirmava — muito maior, muito mais solene e que 
seria a última. Depois dos reis e dos clérigos, o povo afastaria os novos tiranos 
e tartufos. Previa a extrema “simplificação” social por imposição da subsistência 
universal: morreriam, se necessário, todas as artes, desde que assim se obtivesse a 
igualdade real! Mas a perspetiva da lei agrária, em que a divisão do campo teria 
sido resultado da vontade instantânea de uns poucos soldados sem princípios e 
de umas poucas gentes movidas mais pelo instinto do que pela razão, era con-
denada e a ela se opunha algo que se afirmava ser mais sublime: o bem comum 
ou a comunhão dos bens. Não haveria propriedade individual de terras e sim um 
usufruto comum dos produtos da terra porque estes eram de todos. Terminava a 
situação em que menos de um milhão de indivíduos dispunha do que pertencia a 
vinte milhões de semelhantes. Deixaria de haver uma outra diferença, para além 
das de sexo e idade, porque todos tinham as mesmas necessidades e faculdades, 
passando a haver para eles uma única educação e uma única alimentação. O obje-
tivo desta “sainte entreprise” era o de pôr termo às dissensões civis e à miséria 
pública. Nunca antes este grande objetivo tinha sido concebido e posto em execução, 
apenas tendo falado disso alguns homens de génio, mas com voz baixa e trémula 
e sem a coragem de falar toda a verdade. O novo estado seria o fim da desordem 
e da própria política: “Le chaos, sous le nom de politique, y règne depuis trop 
de siècles. Que tout rentre dans lʼordre et reprenne sa place”7. Enfim, era tempo 
da “République des Égaux, ce grand hospice ouvert à tous les hommes. Les jours 
de la restitution générale sont arrivés. Familles gémissantes, venez vous asseoir à 
la table commune dressée par la nature pour tous ses enfants”8. Sublinhem-se as 
noções de hospitalidade e de mesa comum.

Assim, o projeto babeuvista estava perto do modelo utópico de inspiração 
monástica, imposto com recurso a um método violento.

A utopia pertence, em conclusão, a uma tradição autoritária. Não é emanci-
padora dos humanos, não os transforma em sujeitos. Quer mantê-los em modo 
disciplinado, é uma forma caritativa9, sistemática e regular (e não apenas episódica) 
em grande escala.

 7 O caos, com o nome de política, aí reina por demasiados séculos. Que tudo entre de novo na ordem 
e retome os seus lugares.
 8 República dos Iguais, esse grande hospício aberto a todos os homens. Os dias da restituição geral 
chegaram. Famílias que gemem, vinde sentar-vos à mesa comum que foi posta pela natureza para todos 
os seus filhos.
 9 A caridade é um auxílio dado ao indivíduo para a salvaguarda da sua sobrevivência, mas não deve 
alterar a sua posição social, tal como afirmou Tomás de Aquino.
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A utopia é uma vertente das reflexões sobre a disciplina social que tem 
 expressões várias na procura do modo de integração dos indivíduos nos grupos 
sejam estes no campo militar, no da comunhão dos irmanados na fé, nas comu-
nidades monásticas ou no uso dos trabalhadores nas manufaturas e nas fábricas.  
No exemplo platónico, a comunhão de bens estava socialmente limitada aos 
 membros da classe militar. No exemplo de Morus ou Campanella é uma variante 
do discurso de predicação moralista.

2.

O comunismo-brutal de Babeuf não é o comunismo dos autores do  Manifesto. 
Dizem estes: as primeiras tentativas diretas do proletariado em atingir os seus próprios 
fins, feitas em tempos de ebulição social universal, quando a sociedade feudal estava 
a ser derrubada, fracassaram necessariamente, devido ao estado subde senvolvido 
que era então o do proletariado, bem como à ausência de  condições económicas 
para a sua emancipação, condições que ainda não haviam sido produ zidas e que 
apenas poderiam sê-lo pela época burguesa iminente. Concluem: a literatura 
revolucionária que acompanhou estes primeiros movimentos do proletariado 
teve necessariamente um caráter reacionário. Incutiu o ascetismo universal e 
o nivelamento social na sua forma mais crua.

A condenação do comunismo-brutal encontra-se pois no Manifesto de 1848 
e não num texto obscuro “de juventude”, um dos que ficou por publicar e que só 
foi conhecido muito mais tarde, como é o caso dos Manuscritos de 1844 em que 
se encontra um longo trecho que o caracteriza:

“This type of communism — since it negates the personality of man in 
every sphere — is but the logical expression of private property, which is 
this negation. General envy constituting itself as a power is the disguise 
in which greed re-establishes itself and satisfies itself, only in another 
way. The thought of every piece of private property as such is at least 
turned against wealthier private property in the form of envy and the 
urge to reduce things to a common level, so that this envy and urge 
even constitute the essence of competition. Crude communism is only the 
culmination of this envy and of this levelling-down proceeding from the 
preconceived minimum. It has a definite, limited standard. How little this 
annulment of private property is really an appropriation is in fact proved 
by the abstract negation of the entire world of culture and civilisation, 
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the regression to the unnatural simplicity of the poor and crude man 
who has few needs and who has not only failed to go beyond private 
property, but has not yet even reached it”10. <https://www.marxists.org/
archive/marx/works/1844/manuscripts/comm.htm>.

O carácter da mudança social não é pois uma mudança de índole essencial-
mente política.

A mudança depende de duas maturações esperadas: uma do proletariado como 
classe social — aquilo que permite que a mudança não seja pensada como ação 
de uma elite de iluminados; outra do capitalismo como revolução compulsiva do 
processo produtivo de tal modo que a socialização prevista na época pós-capitalista 
não constituía a imposição do comunismo-brutal, mas a consagração da “persona-
lidade” a que se referia em 1844.

Um trecho de Marx sobre Bakunine é límpido, tanto quanto à base material 
da revolução como no que respeita ao papel da vontade:

“A radical social revolution depends on certain definite historical condi-
tions of economic development as its precondition. It is also only possible 
where with capitalist production the industrial proletariat occupies at 
least an important position among the mass of the people. And if it is to 
have any chance of victory, it must be able to do immediately as much 
for the peasants as the French bourgeoisie, mutatis mutandis, did in its 
revolution for the French peasants of that time. A fine idea, that the rule 
of labour involves the subjugation of land labour! But here Mr Bakuninʼs 
innermost thoughts emerge. He understands absolutely nothing about the 
social revolution, only its political phrases. Its economic conditions do 
not exist for him. As all hitherto existing economic forms, developed or 
undeveloped, involve the enslavement of the worker (whether in the form 
of wage-labourer, peasant etc.), he believes that a radical revolution is 

 10 Esse tipo de comunismo — uma vez que nega a personalidade do homem em todas as esferas — 
é apenas a expressão lógica da propriedade privada, que é essa negação. A inveja geral que se constitui 
como poder é o disfarce em que a ganância se restabelece e se satisfaz apenas de outra maneira. A ideia 
de que cada fração de propriedade privada enquanto tal está, pelo menos, voltada contra a propriedade 
privada mais rica sob a forma de inveja e desejo de reduzir as coisas a um nível comum, de modo que 
essa inveja e desejo constituam a essência da competição. O comunismo brutal é apenas o culminar dessa 
inveja e deste nivelamento, procedendo do mínimo preconcebido. Tem um padrão definido e limitado.  
O quão pouco essa anulação da propriedade privada é realmente uma apropriação é de facto provado pela 
negação abstrata de todo o mundo da cultura e da civilização, a regressão à simplicidade antinatural do 
pobre e bruto homem que tem poucas necessidades e que não apenas fracassou ir além da propriedade 
privada, mas nem sequer a alcançou.
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possible in all such forms alike. Still more! He wants the European social 
revolution, premised on the economic basis of capitalist production, to 
take place at the level of the Russian or Slavic agricultural and pastoral 
peoples, not to surpass this level […] The will, and not the economic 
conditions, is the foundation of his social revolution”11. 1874, “Conspectus 
of Bakunin’s Statism and Anarchy”. <https://www.marxists.org/archive/
marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm>.

O objetivo é a reposição da propriedade dos meios de produção a um outro nível:

“The capitalist mode of appropriation, the result of the capitalist mode 
of production, produces capitalist private property. This is the first 
 negation of individual private property, as founded on the labour of the 
proprietor. But capitalist production begets, with the inexorability of a 
law of Nature, its own negation. It is the negation of negation. This 
does not re-establish private property for the producer, but gives him 
individual property based on the acquisition of the capitalist era: i.e., 
on co-operation and the possession in common of the land and of the 
means of production. The transformation of scattered private property, 
arising from individual labour, into capitalist private property is, naturally,  
a process, incomparably more protracted, violent, and difficult, than the 
transformation of capitalistic private property, already practically resting 
on socialised production, into socialised property. In the former case, we 
had the expropriation of the mass of the people by a few usurpers; in 
the latter, we have the expropriation of a few usurpers by the mass of 

 11 “Uma revolução social radical depende de certas condições históricas definidas de  desenvolvimento 
económico como sua pré-condição. Também é possível apenas quando, com a produção capitalista, o prole-
ta  riado industrial ocupa pelo menos uma posição importante entre a massa do povo. E, para ter  alguma 
possibilidade de vitória, deve poder fazê-lo imediatamente, tanto pelos camponeses quanto pela burguesia 
 francesa, mutatis mutandis, que fez em sua revolução pelos camponeses franceses da época. Uma boa ideia, 
que a regra do trabalho envolve a subjugação do trabalho em terra! Mas aqui emergem os pensamentos 
mais íntimos de Bakunin. Ele não entende nada sobre a revolução social, apenas as suas frases políticas.  
As suas condições económicas não existem para ele. Como todas as formas económicas até então  existentes, 
desenvolvidas ou não desenvolvidas, envolvem a escravização do trabalhador (seja sob a forma de assala-
riados, camponeses, etc.), acredita que uma revolução radical é possível em todas essas formas. Mais ainda! 
Ele quer que a revolução social europeia, baseada na base económica da produção capitalista, ocorra no 
nível dos povos agrícola e pastoral russo e eslavo, para não ir além desse nível […] A vontade, não as 
condições económicas, é a base de sua revolução social.
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the people”12. (<https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/
pdf/Capital-Volume-I.pdf>, p. 543).

Este movimento não é o de um regresso a um estado de harmonia:

“Universally developed individuals, whose social relations, as their own 
communal [gemeinschaftlich] relations, are hence also subordinated to their 
own communal control, are no product of nature, but of history. The degree 
and the universality of the development of wealth where this individuality 
becomes possible supposes production on the basis of exchange values as 
a prior condition, whose universality produces not only the alienation of 
the individual from himself and from others, but also the universality and 
the comprehensiveness of his relations and capacities. In earlier stages 
of development the single individual seems to be developed more fully, 
because he has not yet worked out his relationships in their fullness, or 
erected them as independent social powers and relations opposite  himself. 
It is as ridiculous to yearn for a return to that original fullness [22. 
This is directed against the doctrines of the Romantic reaction, as put 
forward by such people as Adam Müller (Die Elemente der Staatskunst, 
Berlin, 1809) and Thomas Carlyle (Chartism, London, 1840)] as it is to 
believe that with this complete emptiness history has come to a standstill.  
The bourgeois viewpoint has never advanced beyond this antithesis between 
itself and this romantic viewpoint, and therefore the latter will accompany  

 12 O modo de apropriação capitalista, resultado do modo de produção capitalista, produz a propriedade 
privada capitalista. Esta é a primeira negação da propriedade privada individual, fundada no trabalho do 
proprietário. Mas a produção capitalista engendra, com a inexorabilidade de uma lei de Natureza, a sua 
própria negação. É a negação da negação. Isso não restabelece a propriedade privada para o produtor, mas 
dá-lhe a propriedade individual com base na aquisição da era capitalista: ou seja, sobre a cooperação e a 
posse comum da terra e dos meios de produção. A transformação da propriedade privada dispersa, decorrente 
do trabalho individual, em propriedade privada capitalista é, naturalmente, um processo incompara velmente 
mais demorado, violento e difícil do que a transformação da propriedade privada capitalista, já praticamente 
apoiada na socialização da produção, em propriedade socializada. No primeiro caso, tivemos a expropriação 
da massa de o povo por alguns usurpadores; neste último, temos a expropriação de alguns usurpadores pela 
massa do povo.
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it as legitimate antithesis up to its blessed end)”13. <https://www.marxists.
org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch03.htm>.

O romantismo constituia deste modo o contraponto que sempre iria acompa-
nhar o ponto de vista propriamente burguês, marcadamente interesseiro e por isso 
desorganizador, como o seu reverso nostálgico e ordeiro. Não é este o papel da 
denúncia do predomínio dos barões em Almeida Garrett, por exemplo? Também 
no caso da inspiração inicial de mudança pós-capitalista, tal como expressava no 
Manifesto de 1848, uma perspetiva neo-romântica se lhe irá sobrepor, em oposição 
ao "produtivismo" que nele se encontraria.

3.

A ideia de uma marcha de “progresso” na história foi hoje abandonada. Isso 
deve-se, por um lado, a um fatalismo sobre a “natureza humana” que é a chave para 
um novo quietismo. Por outro, em sentido oposto, resulta da consagração da ideia de 
que a história é o resultado da ação dos humanos e não de entidades sobre-humanas. 
Não há inevitabilidades ou marchas estritamente objetivas. A ação humana ocorre, 
contudo, no espaço de uma herança material de acumulação de natureza  humanizada 
e confronta-se com as enormes mudanças verificadas nos últimos dois séculos.

As hierarquias sociais estão fundadas no modo de resposta ao estado de 
neces sidade. A sobrevivência e a reprodução da vida dominam a ação dos  humanos. 
Esta ação não é individual, é sempre a de um grupo. O indivíduo apenas se forma 
no interior de um grupo, do qual incorpora a cultura, ou seja, a linguagem e os 
hábitos de socialização, e dos grupos concêntricos de maior dimensão em que 
este se insere. Não há pois um grau zero de socialização, apenas formas diversas, 
mais ou menos complexas.

 13 Indivíduos universalmente desenvolvidos, cujas relações sociais, tal como as suas próprias relações 
comunitárias são, portanto, também subordinadas ao seu próprio controle comunitário, não são produtos 
da natureza, mas da história. O grau e a universalidade do desenvolvimento da riqueza onde esta indivi-
dualidade se torna possível supõe a produção com base nos valores de troca como condição prévia, cuja 
universalidade produz não só a alienação do indivíduo de si mesmo e dos outros, mas também a univer-
salidade e a abrangência das suas relações e capacidades. Em estágios iniciais de desenvolvimento, o indi-
víduo parece desenvolver-se mais plenamente, porque ainda não desenvolveu os seus relacionamentos na 
sua plenitude, nem os ergueu como poderes sociais independentes e relações a ele opostas. É tão ridículo 
ansiar por um retorno àquela plenitude original quanto acreditar que, com esse vazio total, a história chegou 
a uma imobilidade. O ponto de vista burguês nunca avançou além desta antítese entre si próprio e este 
ponto de vista romântico e portanto, este último acompanhá-lo-á como a sua legítima antítese até ao seu  
abençoado fim.
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A reprodução humana da vida faz-se por via da ação instrumental que 
transforma produtos naturais. A reprodução faz-se deste modo como interposição 
de um “casulo” entre os humanos e a natureza e esse “casulo” é o da natureza 
humanizada. Esta encontra-se congelada sob diversas formas, mas não dispensam 
o trabalho humano quotidiano. Consequentemente, os humanos fazem parte dos 
instrumentos de reprodução enquanto operadores dos instrumentos. O modo de 
reprodução apresenta-se como uma determinada tradição de uso dos instrumentos 
produtores dos meios de subsistência que incluem os humanos-operadores. Na defi-
nição dessa tradição são cruciais a qualidade dos meios de produção e a tipologia 
das relações sociais que disponibiliza os meios humanos para a reprodução do 
modo de reprodução. Os novos humanos nascem no seu interior, são submetidos 
à respetiva habituação. Todos os humanos são objetos de instrumentalização nessa 
ação e a autoridade do chefe (do pater, o pai ou o patrão) exerce-se para esse 
efeito sobre escravos, servos, jornaleiros, criados, filhos e mulheres.

O pater interpreta o modo de utilização dos meios disponíveis para que o 
seu grupo possa escapar à aniquilação. Esse modo está presente como tradição. 
O poder é estritamente arbitrário, mas também sentido como necessário e mesmo 
 indispensável. Sem ela, a unidade cooperativa é destruída e os dependentes inte grados 
noutras unidades de mando ou exilados. Um chefe incompetente é um desastre 
para os seus dependentes, tal como um inábil comandante de pelotão o é para os 
seus soldados na medida em que ambos se revelam incapazes de conduzi-los no 
caminho da sobrevivência, fazendo o seu papel.

Todos os subordinados são objetualizados, ou seja, tratados como instru-
mentos das exigências tradicionais ou inovadoras de reprodução, mas também o 
chefe é objetualizado na medida em que ele apenas incarna o papel da autoridade, 
enunciando as exigências de reprodução como requisitos objetivos, impostos pela 
natureza das coisas e não pela sua iniciativa própria. A clivagem não se faz como 
uma oposição entre o bem e o mal, os agressores e as vítimas, opressores e opri-
midos, como se realiza na sua representação comum, e que ilude a determinação 
estrutural sobre todos os presentes enquanto sistema de sobrevivência. A autoridade 
assenta sobre a morte: o risco de perecer como uma ameaça natural sustenta a 
necessidade de conformação.

Os vínculos entre chefes e subordinados foram-se desfazendo em várias das 
suas formas — as dos escravos, dos servos, dos criados e, na época mais próxima, 
também sobre filhos e mulheres. Para mais, foi alterada. no caso dos modernos 
assalariados, tornando-se este contrato assalariado o padrão de todas as relações 
sociais. Em comum, parece haver um caminho que se faz com o sentido de uma 
dissolução dos laços de subordinação pessoal, ou seja, de uma “subjetivização” dos 
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de “baixo” (ainda que no mundo esta evolução seja em muitos casos inexistente 
ou duvidosa, pois permanecem as condições de subordinação estrita de mulheres 
e de servidores e mesmo a persistência de escravatura).

A dissolução dos laços de tipo “objetual” é, no campo laboral, contrariada 
pela ausência de uma plena emancipação dos subordinados nesse campo. Inicial-
mente, este género de relações laborais encontra-se fora do direito e colocada no 
âmbito dos contratos ou, em caso de conflito, na esfera da polícia. Pertencem ao 
domínio da insubordinação dos serviçais. As revoltas dos assalariados podem por 
isso ser abordadas com uma violência excecional e a-legal.

O capitalismo como modo de produção impôs dessa nova objetualização em 
larga escala através do trabalho assalariado. Este novo tipo de condição de objeto 
não tem a dimensão do patrocinato existente tradicionalmente no mundo rural.  
O trabalhador aluga a sua capacidade instrumental como “coisa”. O trabalhador que 
é contratado para pregar um prego na parede é uma das três “coisas” envolvidas no 
processo: o prego, o martelo e a força/destreza necessária para operar o martelo, 
que é inseparável do corpo do trabalhador. Mas este — ao contrário do que sucede 
com o estatuto pessoal dos escravos ou dos servos — apenas se encontra subor-
dinado durante o tempo em que opera e, fora deste, é livre. A sua subordinação 
limitada decorre exclusivamente da necessidade de obtenção de uma remuneração 
do contratador da sua capacidade operativa. Este não é um agente tutelar e protetor, 
não é um pater, um senhor ou um clérigo, nem sequer um chefe político ou um 
cacique. Contudo, num sentido que parece oposto a este, verificamos que a figura 
do “criador de postos de trabalho” institui os patrões como protetores dos seus 
contratados no domínio da possibilidade de obter acesso aos meios de vida, mais 
estrito mas vital, mas sem implicar uma dimensão de condução moral ou política. 

Entretanto, o capitalismo tende por si mesmo a substituir o operador de 
maqui nismos humano pela automação e, consequentemente, a introduzir a inovação 
tecnológica que substitui os humanos. Se for socializada e não usada contra os 
humanos, esta inovação constitui o caminho da liberdade, mas essa socialização 
não é compatível com a organização de tipo empresarial. Esta guia-se pela redução 
máxima de custos e por isso emprega o menor número possível de humanos, não 
havendo deste modo a distribuição dos ganhos de tempo global de labor necessário, 
mas a concentração deste labor num pequeno número.
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4.

A utilização aterradora do “célebre espectro” aconteceu antes que pudesse ter 
uma correspondência com uma situação histórica efetiva e, inclusivamente, sem que 
houvesse movimentos revoltosos que dessem razão para esse pânico. Isto indicia 
que o seu uso tem uma eficácia já esperada antes de haver dele experiência, ou 
seja, que se aguarda que tenha um eco espontâneo no senso comum, sobretudo 
nas classes medianas.

Esse eco decorre do pavor da nudez social, ou seja, da perceção do risco 
da generalizada imposição da condição social ínfima que é a dos humanos que 
subsistem e se encontram condenados à ocupação na procura diária de expedientes 
para escapar à fome. Mesmo que seja remoto o risco de isso acontecer, a maioria 
dos humanos não escapa com facilidade a este pesadelo. Corresponde à morte 
social, um estado de anulação de si mesmo em vida. Receiam por isso que sejam 
impedidos de utilizar os mecanismos, frequentemente idealizados, que permitem 
escapar ao risco de morte social. Mas apenas se aplica aos que têm uma perspe-
tiva de melhoria da sua situação ou pelo menos de manutenção de uma situação 
acima da subsistência.

Temos tendência para pensar esta questão como sendo individual, mas ela é 
fundamentalmente dos grupos sociais em que se encontram os indivíduos.  Estes 
nascem em grupos e são inseridos num determinado processo de reprodução 
social e isso impõe-lhes o seu horizonte de expectativas. Sobretudo nos tempos 
mais recuados, predomina a rotina social: a condição social herdada é mantida de 
geração em geração. O indivíduo tem escassa margem de iniciativa, predominando 
a monotonia. Sobre as classes médias recai a ameaça de destruição por via da 
ação dos “poderosos” e dos detentores de cargos administrativos. A referência à 
necessidade de acompanhar demandas judiciais ou de ir salvaguardar com a sua 
presença os negócios das casas que evoluem desfavoravelmente na ausência dos 
que as encabeçam é muito frequente entre os oficiais militares no século XVII. 
Um património sem a ação de um vigilante desaparece. Magistrados e detentores 
de cargos são vistos como potenciais agentes da sua destruição. A interpretação 
casuística das leis suporta esta prática.

A alusão à propriedade tem um duplo sentido: um refere-se à reserva de 
meios que podem ser mobilizados por vontade dos indivíduos em seu benefício. 
Constituem uma barreira entre os indivíduos e as ameaças que os podem  condenar 
à morte social. Uma outra imagem é a de uma esfera de interposição entre os indi-
víduos e o “nada” (ou nudez social), a tal espécie de “casulo” que pode ser mais 
ou menos resistente às ameaças. Esta interposição inclui, em tempos pré-industriais,  
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a  habitação e o seu mobiliário, cavalos e carruagens, serviçais que libertam de 
tarefas vis, também sinais de prestígio social puramente formais mas que podem 
inibir os autores de eventuais ataques. A base de tudo isto são no essencial os 
rendimentos obtidos do excedente da produção agrária sob a forma de rendas.  
As rendas podem ser obtidas de uma exploração direta de terras ou da cedência 
dessa exploração. O “casulo” inclui os humanos enquanto instrumentos. Na  moderna 
indústria há uma utilização intensiva de humanos-objetos como operadores de 
maquinismos. A fonte predominante de rendimentos passa da agricultura para a 
indústria e depois também para os prédios urbanos e para os títulos de dívida.

Os objetos em geral ganham esse poder de se constituírem como detentores 
de um valor próprio de interposição social que não coincide com o seu valor 
de uso, ou seja, com a utilidade estrita dos objetos. Os objetos — determinados 
objetos — revelam publicamente a distância a que os indivíduos se encontram 
da necessidade. Tal aquisição satisfazia igualmente os próprios pela “liberdade” 
adquirida e evidenciada na extravagância da disposição de meios. A distinção — 
celebrizada no livro de Bourdieu — demarca simultaneamente a distância entre 
humanos — entre os que permanecem próximos do estado de necessidade e os que 
se distanciaram desse estado. A distinção pode surgir deste modo simultaneamente 
como ação de arrogância face aos demais humanos e como afirmação de uma 
humanização superior pela maior margem de autonomia de decisão.

A atenção dos indivíduos está centrada em assuntos relacionados com a 
 família (e a sexualidade), o trabalho e ainda as formas de distração (festas e jogos), 
ou seja, a vida privada (e a envolvente próxima). Isto favorece estruturalmente 
a buro cratização de todas as formas associativas pois acabam por ficar nas mãos 
dos que se profissionalizam de iure e de facto como seus dirigentes.

A imaginação de uma condição proletária como uma condição extrema de 
desenraizamento que conduziria à revolta revelou-se abstrata, sendo resultado de 
uma dedução meramente filosófica. Na Alemanha anterior à catástrofe hitleriana, 
o que os trabalhadores reivindicavam era serem tratados decentemente, ou seja, 
des-coisificados:

Or as another worker put it: “If only I got more decent attention. But the 
Fabrikant doesnʼt even say good morning”, a complaint that, according 
to Levenstein, runs with all possible variations through the replies of 
all the workers. Once again we encounter the workersʼ plea for decent  



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

Fernando Dores Costa

human treatment, a theme that recurs in their hopes and fears about the 
future”. (Barrington Moore, 1979, p. 208)14.

Os acontecimentos de 1914 tinham ilustrado dramaticamente que o antibeli-
cismo não estava escudado numa estranheza dos proletários ao entusiasmo patriótico 
tal como se expressava na asserção “os proletários não têm pátria”:

Shortly after the mass demonstrations against the war in Stuttgart, all the 
people in a trolley car in a “red” area sang Deutschland, Deutschland 
über Alles!” The sentiment was very widespread that Germany was morally 
in the right and its very existence threatened. The most striking feature, 
mentioned in other accounts as well, was an almost drunken sense of 
belonging together with everybody else in one huge social body: Germany. 
Finally, there was great relief at the apparently sudden disappearance of 
the daily demands of a rather boring existence. Such a sense of relief 
and belongingness resembles closely the “disaster euphoria” that modern 
investigators have observed to be· the result of the temporary suspension 
of social routines and obligations in the wake of sudden disasters like 
floods, tornadoes, and hurricanes. (Idem, 226).

5.

A experimentação de um sistema de tipo “comunista” apenas viria a ter lugar 
no século XX na Rússia (e nos países que integrou na sua esfera desde 1945) e 
depois na China.

Na verdade, a revolução de outubro de 1917 foi mais um golpe de Estado no 
interior da situação criada pela revolução de fevereiro desse ano e correspondeu 
ao aproveitamento do desgaste de todas as outras forças políticas num tempo em 
que a grande reivindicação era o fim da guerra e tinha como pano de fundo a 
reclamação pelos camponeses de acesso à terra. Apenas esta situação de guerra e 
a sintonia dos bolcheviques com essas reclamações explicam a possibilidade de 

 14 Também o interesse dos trabalhadores pela literatura era limitado: “It appears that the majority 
of the socialist workers, in itself a minority, was an absolute stranger to socialist theory and showed no 
interest in the Partyʼs scientific literature. Nor is there evidence of more than spotty interest in more general 
works” (Idem, p. 211). Isto embora, tal como Moore sublinha, não houvesse sinais de anti-intelectualismo 
ou de “obreirismo”.
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ter tido êxito uma tal iniciativa. Não foi a maturidade económica e social do país 
que esteve subjacente à revolução, mas estas circunstâncias extraordinárias e que 
nada têm a ver com essa maturidade.

Esta iniciativa estava pois no domínio da aventura política. Um partido que 
se reclamava de um projeto de transformação pós-capitalista da sociedade tomava 
o poder num país em que nada apontava para a atualidade dessa transformação. 
Neste ponto, ou se apresentava a expectativa de que outras revoluções tivessem 
lugar (argumento que foi muito utilizado pelos defensores dos bolcheviques) 
ou a revolução tinha necessariamente um programa muito diverso do programa 
 pós-capitalista. As tarefas dos novos governantes não podiam ser as da socialização 
dos benefícios potenciais da capacidade de produção instalada pelo capitalismo 
como modo de produção, mas tarefas muito “básicas” como a criação e manutenção 
de um exército e a alimentação da população urbana quando, para mais, se faziam 
sentir os efeitos da quebra produtiva imposta pela grande guerra. A sobrevivência 
do Estado “revolucionário” como Estado era a missão do novo governo e por isso 
este ficava dominado pela chamada “razão de Estado”. O instrumento tornava-se o 
fim em si mesmo. Em vez da socialização de benefícios da capacidade produtiva, 
temos um processo feito em sentido oposto, o da concentração de recursos no 
Estado. Esta revolução não é “socialista” e nem sequer é “burguesa” (admitindo 
que esta última não é apenas imaginária).

Uma passagem do livro Marxism de George Lichtheim permite ilustrar a 
confusão existente na suposta inspiração da experiência russa na assinalada  intuição 
original (que é o centro deste trabalho) sobre o papel do capitalismo e da revolução. 
Assim, no texto “Princípios do comunismo” de Engels (1847) o autor encontra a 
perspetiva de que “the ‘proletarian revolution’ is destined to set free the ‘productive 
forces’ at present held back by the institutions of bourgeois society” (1961, 59). 
Afirma Lichtheim que se encontram ecos no Manifesto do que chama “entusiasmo 
tecnológico”, assim como a ênfase posta no papel revolucionário do capitalismo 
ao afastar as formas pré-industriais. Engels realçaria o caráter  libertador e progres-
sivo deste processo: a emancipação das forças produtivas postas em marcha pela 
revolução industrial permaneceria incompleta por efeito da propriedade privada e 
o comunismo representaria a sua consumação e a revolução proletária — conclui 
Lichtheim — seria vista como o ato pelo qual a revolução industrial escaparia ao 
controlo burguês. E acrescenta: “this idea was destined to became the key concept of 
Leninism”. Evidencia-se a confusão: a referida revolução seria não uma construção 
fundada sobre a exploração dos efeitos sociais potencias da revolução industrial, 
mas uma outra via de industrialização feita sem a propriedade privada capitalista. 
Claro que isto é uma projeção do que foi a Rússia soviética num escrito de 1847. 
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A proposta de Engels não inspirara esta experiência, tal como se prova noutro 
trecho desses mesmos “Princípios”, onde, respondendo à pergunta se a abolição 
da propriedade privada não teria sido possível numa época anterior, afirmava:

Enquanto não for possível produzir tanto que haja o suficiente para todos, 
com maior excedente para expandir o capital social e estender as forças 
de produção — enquanto isso não for possível, deve haver sempre uma 
classe dominante dirigindo o uso das forças produtivas da sociedade e 
uma classe pobre e oprimida. A forma como essas classes são constituídas 
depende do estágio de desenvolvimento15.

A escassez (ou melhor, o governo do risco de escassez) está no centro da 
explicação da estruturação social e o capitalismo apontaria objetivamente para 
a possibilidade da sua superação e dos seus efeitos. A abolição da propriedade 
privada apenas se podia fazer com os efeitos de socialização dos benefícios se 
houvesse um estado de pós-escassez. O caso soviético iria precisamente  confirmar 
a intransponibilidade da “lei” enunciada por Engels. A burocracia era o novo 
gover nante dessa escassez.

A “economia de guerra” não foi uma invenção bolchevista, dando continui-
dade ao que todos os Estados envolvidos na guerra de 1914-18 fizeram para tentar 
manter o exército abastecido e as cidades com pão. Para tal, o mercado é suspenso, 
a concorrência é substituída pela contratação: o Estado não pode ficar dependente 
de jogos especulativos, mas beneficia alguns capitalistas no fornecimento de bens 
e obriga os produtores de bens essenciais a vender por um preço tabelado. Quando 
estes se mostram relutantes, recorre-se à requisição. Assim acontecera na generali-
dade das guerras, mesmo antes do século XIX. Nos países em estado bélico estas 
medidas eram vistas como episódicas e não permanentes, sendo impostas pelo mais 
agudo estado de necessidade. Os interesses particulares tinham de se subordinar ao 
“bem geral” que o Estado representava. Era esta a vertente económica do estado de 
exceção, em que se suspendiam liberdades civis e comerciais. Podemos considerar 
que durante este período de economia de guerra há um esboço do que será a plani-
ficação económica, no sentido mais estrito: o Estado está obrigado — porque não 
pode haver quebras — a definir objetivos anuais de produção e a tentar garantir 
que as condições para tal se encontram reunidas. Isso impõe que o Estado penetre 
em domínios que não eram tradicionalmente os seus. Até no periférico Portugal, 
  

 15 <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/11/prin-com.htm>.
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a guerra de 1914-1918 levou à criação (momentânea) de ministérios da agricultura 
e do trabalho.

Na Rússia, este predomínio da economia de guerra vai prolongar-se porque 
se mantém o estado de guerra. Mas uma outra orientação (a celebrizada pela sigla 
NEP) foi ensaiada. Correspondia à verificação de que o trabalho da “burguesia” na 
Rússia não tinha sido feito e que não havia de facto base para uma socialização. 
A economia de guerra assente na requisição era uma forma violenta e desincenti-
vava o investimento agrário. Foi assinalado que, paradoxalmente, ao adotarem a 
reivindicação de acesso à terra, os bolcheviques tinham aumentado a importância 
do setor estritamente camponês — o dos produtores auto-subsistentes — e reduzido 
a dos produtores para o mercado. Com esta nova política económica incentiva-
va-se a produção para o comércio e o investimento agrário. Haveria nesse caso 
uma economia dual, uma, a industrial, sob controlo do Estado, e a agrária, onde 
predominariam os lavradores ricos. Não decorreria disto uma alteração política pois 
o poder urbano mantinha-se, mas a prazo cresceria o peso social desta nova classe. 

Debateu-se intensamente o que fazer. A opção pela destruição dos kulaks, os 
lavradores ricos, corresponde a uma versão extrema de economia de guerra, em que 
a subordinação às exigências estatais era levada até ao controlo do próprio processo 
produtivo nos campos, não ficando pela definição das condições de venda. A opção 
não tem um fundamento ideológico, mas um sentido estritamente prático. Estaline 
terá estado inicialmente mais próximo da posição da chamada “direita”, mas acabou 
por adotar a da “esquerda” (Souvarine, 1939; Deutscher, 1949). Isto terá espantado 
Trotsky e levou-o a uma suprema manifestação do fetichismo das formas de proprie-
dade, expresso por excelência no conceito de “Estado operário”. Este fetichismo foi 
assinalado por Merlaeu-Ponty (1955): as formas de propriedade tinham um valor 
intrínseco e apenas por ser pública, a propriedade constituía uma forma superior e 
pós-capitalista, ainda que o poder político estivesse capturado por uma burocracia.

O modelo da economia de guerra passou assim de expediente imposto pela 
urgência para sistema permanente. A abolição da propriedade privada  continuava 
a não ter um objetivo de socialização, mas apenas de estatização intensiva e 
brutal: como a população permaneceu em estado de pobreza, todos os ganhos de 
produção concentraram-se no Estado e na sua burocracia. Isso explica que, inespe-
radamente, o caso soviético pudesse ganhar o estatuto de modelo alternativo de 
“modernização”, próprio para os países pós-colonizados, onde pouco se poderia 
esperar da “burguesia nacional” e onde o Estado teria de fazer o seu papel como 
fonte de investimento.

Este prestígio de um alegado modelo alternativo já existia nos anos 30 
 (Furet, 1995), mas ganhou relevo após 1945. Convém recordar que o prestígio do 
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 capitalismo tinha sido fortemente abalado pela crise de 1929 e nos EUA vigorava 
a política intervencionista do New Deal. Esta podia ser agrupada pelos observa-
dores no âmbito genérico da consagração geral de um “socialismo” — ou seja, 
de um poder estatal regulador — que nada tinha a ver com a emancipação da 
classe operária e que parecia confluir com a Rússia estalinista, alvo de admiração 
não pelo avanço que teria obtido nessa emancipação, mas pela sua eficácia como 
forma de poder. Foi nesse tempo que apareceram várias obras centradas no  perigo 
da chamada deriva tirânica: Hayek, Schumpeter, Popper, mas também, noutro 
campo, Polianyi16.

Verificamos deste modo que esta oposição entre os dois modelos não se 
inscreve numa história da luta de classes, ainda que num deles se mantenha a 
referência a uma suposta emancipação como retórica que cobre cinicamente um 
conflito entre Estados de grande porte após 1945. Este uso retórico aparece como 
estado supremo da alienação: em nome da emancipação social, cria-se e defende-se 
um Estado que se tornara o único objetivo e para a defesa do qual se exploram os 
trabalhadores e se mantém um sistema de opressão das populações sob a ditadura 
de um partido que representa uma burocracia que se reproduz dessa forma.

A economia de guerra permanente corresponde à incapacidade de manter uma 
relação regular com os produtores e desse modo pode ser equivalente ao estado 
de stress constante no âmbito político.

A ausência de estatutos protegidos e o uso intenso da violência levam a que 
haja um risco constante de desgraça. A acusação dos indivíduos como traidores ou 
agentes estrangeiros permitia que qualquer conflito fosse tratado como uma presença 
próxima do inimigo e, consequentemente, como um assunto próprio do estado de 
guerra. A obediência seria obtida através deste sistema de medo e de eliminação 
de descontentes. Favorecia a conformação estrita, pelo menos no espaço público. 

A contestação do conceito de totalitarismo foi motivada pela vontade de 
salvaguardar o estalinismo de uma equiparação ao nazismo e permitir manter a 
sua conexão com uma matriz ideológica ainda que longínqua, oposta ao ultrana-
cionalismo e ao racismo.

O Estado total seria aquele que abarcava o conjunto das dimensões de vida 
dos indivíduos, que passavam a estar em estado de mobilização permanente e 
sob vigilância constante. Corresponde deste modo ao Estado-partido, no qual os 
indivíduos não estão apenas subordinados às leis e às ordens, mas são militantes 
dessas ordens, ou seja, que as tomam como intrinsecamente suas. São estes os 

 16 Nesses anos publicaram respetivamente: O Caminho da Servidão (1944), Capitalismo, socialismo 
e democracia (1942), A sociedade aberta e os seus inimigos (1945) e A Grande Transformação (1944).
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membros do Estado, os outros estão a mais. Este Estado-total corresponderia de 
algum modo ao ideal há muito procurado de obediência às ordens como se fossem 
decididas pelos próprios e que se encontra já nos nacionalismos. O Estado-total 
corresponderia à efetiva nacionalização das massas.

Na versão racista nazi, tal nacionalização fazia-se como uma operação de 
exclusão e extermínio dos judeus. Esta eliminação tem um papel “constitucional” 
— é ela que permite a referida nacionalização porque se situa a um nível inteligível 
pela mentalidade das massas, o nível da microconflituosidade, ou seja, do conflito 
quotidiano e da pequena escala da “luta pela vida” que inclui a estigmatização dos 
“outros” que se apropriam ilicitamente de recursos que são dos “nossos”. Isto é o 
que a massa conseguiria entender e por isso aquilo que a podia tornar útil faz-se 
por esta e somente por esta via.

Mas aquilo que poderia ser interpretado como sintonia entre os chefes e a 
massa de súbditos revela-se ilusório. A massa constitutiva da nação é uma maté-
ria-prima, sobre a qual se opera: “Os nazis não achavam que os alemães fossem 
uma raça superior, à qual pertenciam, mas sim que deviam ser comandados, como 
todas as outras nações, por uma raça superior que só agora estava a nascer.”  
Um decreto de Hitler de 9 de agosto de 1941 proibia mesmo o uso da expressão 
“raça alemã” porque tenderia a “sacrificar a ideia racial em si a favor de uma 
simples princípio de nacionalidade e a destruir pré-condições conceptuais de toda 
a nossa política racial e popular” (Arendt, 2010, 545).

A naturalidade que é referência do nazismo não é uma naturalidade dada, mas 
uma naturalidade redefinida pela execução de um plano de extinção de determinadas 
raças e criação de espaço para outras. O projeto nazi passava pela modificação da 
ocupação do mundo pelos grupos raciais tal como existia.

O paralelo entre isto e a expropriação (e eliminação) das classes proprietárias 
na Rússia estalinista não deve ser excluído à partida. Ambas se situam no âmbito 
da resposta que pode ser entendida como banal perante a “luta pela vida” através 
da exclusão de um determinado grupo social identificado como a fonte dos males 
que sofrem os tomados como comuns. Mas o que difere é o que foi designado 
como “não-utilitarismo” do projeto racista nazi — a destruição de “recursos” dispo-
níveis como propósito da ação — em comparação com a orientação estalinista.  
A opção pela exclusividade da propriedade estatal não parecia constituir um objetivo 
mobilizador motivado pela conflituosidade social, mas um objetivo estritamente 
prático da burocracia para sustentar o seu Estado, provavelmente compreendido 
pela parte da população obcecada pela possibilidade da fome.

A escala e o tempo destas operações parecem bem diversas. O projeto nazi 
tem o propósito de emendar os “erros” do trabalho “divino” e dele se esperava 
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a configuração do mundo por muitos, mil, anos. O estalinismo foi o resultado da 
hipertrofia extrema do Estado numa sociedade de predomínio rural, abalada pela 
guerra e pelo empobrecimento e sujeita a um vincado stress de (risco de)  escassez. 
A Rússia foi palco de uma “contra-revolução” burocrática que era uma quase 
inevitabilidade neste ambiente. Esta “estabilização” peculiar de uma “economia 
de guerra” (que durou 60 anos) substituía uma reposição da ordem que não podia 
ser feita por uma burguesia inexistente nem pelos kulaks com peso económico 
mas sem expressão política. Este panorama nada tinha a ver com a teoria marxista 
original e a referência a uma inspiração desse tipo manteve-se porque dava uma 
justificação excecional ao Estado soviético como estado de guerra  permanente, 
explicada como conflito ideológico e não como competição entre potências  
(e depois entre super-potências) em que a sua diplomacia era essencialmente igual 
à dos demais países.

A diferença aqui proposta entre os casos do nazismo e do estalinismo não 
se destina a ser mais uma tentativa de afastamento a priori deste último do que 
se aponta pela noção de totalitarismo.

Mas no uso desta noção havia um propósito ideológico: o estabelecimento 
de uma relação direta e simples entre um corpo doutrinal, sempre mal definido e 
geralmente apenas nomeado, e uma experiência histórica que demonstraria a sua 
completa falência em termos de objetivos e perfeita demonstração dos resultados 
perversos de tais ideias.

Esta perspetiva funda-se deste modo num estrito modelo de explicação da ação 
humana centrada nas ideologias que, contudo, não se aplica geralmente noutros 
aspetos, onde se recorre a um modelo oposto, o das paixões e dos interesses. Algo 
que se encontra na continuidade da literatura contra-revolucionária do final do século 
XVIII, na denúncia do papel socialmente dissolvente das ideias dos filósofos do 
século, responsabilizados pela Revolução, exemplo por excelência da inesperada 
centralidade das “ideias” na interpretação da História. Uma versão um pouco mais 
sofisticada dirá que as ideias têm o efeito de dar legitimidade às paixões e é este 
o seu papel pernicioso, o de justificar as ações violentas e destrutivas movidas 
pelos impulsos mais básicos. Mas a experiência da Rússia soviética nada tem a 
ver com estas explosões de revolta, as supostas vinganças dos oprimidos, sendo 
desde o início feita pelo Estado-partido.

Um idêntico papel das ideias se verifica nos que procuram a defesa da expe-
riência russa. Assim, para que seja fundamentada a sua apresentação como socialista 
revolucionária tem de se recorrer ao que dizem os dirigentes sobre si próprios e 
sobre os seus objetivos. Porque praticamente nada mais permite a sua classificação 
como tal: o objetivo é a sobrevivência do novo regime de Estado e a economia de 
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guerra não é socialista já que não há sinais de socialização. A classe dominante 
não passou a ser a pequena classe operária industrial, mas a  burocracia do partido 
que desta se reclama. Este está objetivamente obrigado a recrutar violentamente 
um exército, militarizar os trabalhadores e requisitar os cereais aos agricultores. 
Estamos no campo da mediação absurda: descemos às profundezas porque este 
é o caminho para as alturas. Em conclusão, a experiência socialista no sentido 
próprio do termo não foi feita.

Esta afirmação pode parecer absurda: não é precisamente isto o socialismo?
Para além do termo abarcar políticas muito diversas, é evidente que o termo 

teve cada vez mais este sentido da estatização e de intervencionismo económico, 
mesmo em sociedades onde permaneceu a propriedade privada. As experiências de 
socialização de bens acabou por ter os seus melhores exemplos no “Welfare State” 
— apesar dos seus limites — em países muito mais ricos e com uma  estrutura 
social industrial e urbana.

Nos Estados resultantes da descolonização surgiam “socialismos” variados 
que não correspondiam ao modelo soviético, mas a socialismos particulares como 
os diversos casos do “socialismo africano” (Mohan, 1964). O termo sustentava a 
reclamação para o Estado de uma supervisão sobre a economia que poderia ter 
diferentes traduções práticas, nomeadamente a interferência meramente abusiva dos 
governantes nos negócios. Mas, numa outra dimensão, isto indicava a  generalização 
da ideia de que o “desenvolvimento” dependia de um plano de investimentos 
públicos. Nacionalismo dos descolonizados e socialismo pareciam coincidir a 
certa altura. As classes dirigentes dos países saídos da época colonial viam no 
“socialismo” a possibilidade de escaparem aos efeitos do mercado mundial e de 
subverterem a sua submissão económica às ex-potências coloniais. O socialismo é, 
neste caso, o nome do desenvolvimento económico no espaço nacional protegido 
através de um plano de investimentos públicos. Não fora isso que conseguira a 
Rússia estalinista, que transitara de Estado à beira da decomposição em 1930 para 
o estatuto de superpotência em 1950?

Nalguns poucos casos, este modelo foi levado até ao “comunismo”. É o caso 
do Vietname, cujo general Giap apresentava uma tradição plurisecular de ação  militar 
de “todo o povo” como a singularidade vietnamita, a que se dava continuidade 
no século XX, sob a direção de um partido “comunista”. Importa assinalar o que 
definia como “leninismo” no âmbito deste nacionalismo: na época da “passagem do 
capitalismo à etapa imperialista”, Lenine formulara “a sua célebre tese: o socialismo 
não poderá triunfar simultaneamente em todos os países mas triunfará sim, primeiro 
num país ou num certo número de países.” Ao mesmo tempo, “apoiando-se na 
nova teoria referente à necessidade de colocar a revolução democrática burguesa 
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sob a direção do proletariado e de passar desta revolução à revolução proletária” 
(Giap, 1976, 31). Em suma, o “leninismo” corresponderia à orientação em que 
seria o “proletariado” — entenda-se por isso o partido “comu nista” e neste caso 
sem o respaldo sequer de um proletariado moderno como classe — que faria a 
revolução “burguesa” — entenda-se a revolução nacional, geralmente num quadro 
colonial ou pós-colonial — sem que houvesse uma fase “democrática”. Tratava-se 
de facto de dar um nome e uma justificação à “revolução nacional” dirigida por 
um partido-Estado.

Mas a grande progressão do modelo da economia de guerra permanente 
foi a China. Também aqui a questão central foi a questão nacional e ainda mais 
acentua damente as condições económicas são completamente adversas à perspe-
tiva de socialização. A perspetiva seria a de construir o socialismo em ambiente 
 “medieval” (cedendo a um cliché sobre a Idade Média). Tal como na Rússia de 
1917, a guerra mundial de 1939-1945 foi decisiva para a criação de oportuni-
dade de tomada do poder pelos comunistas, mas no caso da China acresciam os 
 efeitos da ocupação japonesa. Duas forças concorreram na obtenção da “liberdade 
 nacional”, uma das quais era nominalmente “comunista”, mas a sua base era apenas 
camponesa, estando mesmo ausente a relação entre o bolchevismo e o operariado 
russo. A alegada inspiração “marxista” acabara de fazer uma translação de 180 
graus e era usada para legitimar um regime autoritário de economia de guerra 
permanente num país populoso, muito pobre e destruído pela guerra. Este tipo 
de economia foi especialmente ineficaz na China e o chamado “Grande salto em 
frente” ilustra a demência voluntarista e a arrogância social da burocracia maoista. 
Curiosamente, a China viria a ilustrar também que a relação entre a burocracia de 
tipo estalinista e a economia de guerra não constitui uma relação essencial. A certo 
ponto das muitas convulsões sociais e políticas, a fação dominante da  burocracia 
chinesa abandonou cautelosamente a economia de guerra — que pressupõe a 
escassa inserção no  mercado mundial — para o regresso ao mercado capita lista 
e à propriedade privada sem romper com a tutela estatal sobre a sociedade.  
O “comunismo” do século XX, essa via peculiar da revolução “burguesa”  (nacional), 
completava a sua trajetória.

Igualmente entre os partidos comunistas que existiram no interior dos  países 
em situação de legalidade ou de clandestinidade se encontra a influência do refe-
rido “leninismo”.

Assim, Cunhal escrevia que Lenine elaborara “a teoria do desenvolvimento 
contínuo do processo revolucionário, da transformação da revolução democrático
-burguesa em revolução socialista, sob condição de que a classe operária tivesse 
um papel hegemónico” (Cunhal, 1975, p. 151). Para mais, a revolução russa teria 
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mostrado “na vida, na prática, o carácter científico da análise e conclusões de 
Lenine”.

Assinalava que, antes do capitalismo monopolista, os movimentos democrá-
ticos dirigiam-se contra o feudalismo como inimigo principal e esse era o processo 
da revolução democrática-burguesa. Mas que a etapa atual (escrevia em 1971) não 
era democrática-burguesa mas sim democrática-nacional e o inimigo principal era 
uma fração, a mais poderosa, da burguesia — o setor monopolista. Na compo-
sição da chamada “revolução democrática e nacional” incluía-se em papel central 
um elemento crucial da representação liberal do conflito social: a oposição entre 
monopolistas e todos os demais. O setor económico-social que era apontado como 
sustentáculo social do fascismo, sendo, a par do desmantelamento do sistema 
 repressivo do regime, o alvo da ação da revolução democrática e nacional, é 
carac terizado como monopolista (e latifundiário). É o setor protegido politicamente 
pela ditadura e que corresponde aos grupos económicos criados à sua sombra, ou 
seja, são aqueles em que por definição não há concorrência económica, os seus 
negócios estando à partida garantidos. A dimensão emblemática sempre apontada 
da orientação económica salazarista é o “condicionamento industrial”, ou seja, 
a regulação administrativa da concorrência. Imagina-se que isto criasse descon-
tentamentos entre os que queriam entrar num setor e eram impedidos e que em 
consequência disso, este sistema não tivesse a adesão dos patrões prejudicados.

Esta clivagem entre os monopólios e todos os demais setores tem raiz na 
tradição que opõe os produtivos aos parasitários que, por vezes, se traduz numa 
oposição entre a finança e os industriais, os primeiros dedicando-se ao negócio do 
dinheiro e os segundos criando riqueza efetiva, ou ainda na oposição que se faz 
entre os que têm um mercado definido por privilégios e exclusivos e os que fazem 
inovações. Por isso, no discurso liberal clássico, a ilustração daquilo com que se 
quer acabar neste domínio são por excelência os exclusivos obtidos por graça régia.

Esta clivagem não é uma clivagem que tenha origem no movimento operário 
já que os problemas da exploração dos trabalhadores não estão concentrados nos 
setores monopolistas. Claro que estes se destacam porque, havendo neles uma 
maior concentração de trabalhadores, tal permite que haja lutas mais consequentes 
e que, por outro lado, são muitos os patrões destes setores que sustentam o regime 
político. Mas isto são condicionantes apenas táticos.

O propósito de identificação dos monopolistas era o da obtenção de uma 
confluência de todos ou quase todos os outros grupos sociais contra o regime e 
deste modo o isolamento de um pequeno mas poderoso grupo da sociedade como 
a sua parte malsã. Deste modo, reproduzia-se a matriz de representação do  conflito 
julgado essencial numa certa época e que se encontra em 1820, na oposição entre o 
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despotismo ministerial e a nação, em 1834, na oposição entre o grupo dos que após 
a vitória liberal ocuparam os lugares de direção e os seus benefícios (os  “amigos de 
D. Pedro”) e a nação ou, no início do século XX, entre a clique que rodeia o rei e a 
nação. É a representação do conflito como o da nação contra os traidores, mas que 
pode ser também apresentada como a do “povo português”, explorando a polissemia 
do termo povo. Este é o modelo liberal (a soberania é essencialmente nacional) que 
é também herdeiro da tradição que opôs a monarquia (temperada) ao despotismo 
(ou monarquia que degenerou em tirania). O “monopolismo” preenche o lugar do 
“feudalismo” e a revolução é uma revolução “burguesa” sem direção “burguesa”.

Desta forma, um partido que reclamava ter como objetivo a abolição do capi-
talismo adaptava-se à tradição de comunicação política e, nesse domínio, procurava 
o que designava como uma “aliança de classes”. Todos os conflitos deveriam 
confluir na noção agregadora de “povo”. Por isso, a sua filiação no “patriotismo” 
tornava-se central — depreende-se que o que fazia estava na continuidade das lutas 
anteriores desse “povo”, mesmo desde os tempos medievais. Não se estranha pois 
que a história que produziram os autores próximos desta visão fosse marcada pela 
continuidade da tradição que apontava o povo como o protagonista que salvara a 
pátria dos traidores (Neves, 2010).

6. A DIFICULDADE SUBJETIVA DE SOCIALIZAÇÃO NO 
TEMPO EM QUE JÁ NÃO HÁ PROPRIEDADE

A possibilidade de socialização dos bens sociais e dos benefícios potenciais 
da capacidade produtiva instalada parece impedida pelo fantasma do “comunismo” 
do século XX, que ganhou um papel central na representação da sociedade e do 
poder. É ele que legitima o capitalismo quando este é atacado: logo se replica 
que um sistema oposto já foi experimentado e com os resultados conhecidos, pelo 
que não vale a pena pensar que possa haver um sistema não-capitalista com bons 
resultados. A socialização é assim condenada através da sua identificação com a 
estatização da economia típica das economias de guerra “comunistas” do século 
XX. Contudo, uma socialização imperfeita já efetuada de alguns bens essenciais 
encontra-se sempre em risco porque dependente de sistemas fiscais que permitem 
a fuga dos rendimentos de capital. Para mais, a nova vaga de automação produ-
tiva pode condenar muitos a uma condição de lumpenproletários ou de plebe da 
Roma Antiga suportada pelo pão público em vez de libertar os humanos de um 
parte do tempo de trabalho. Enfim, a propriedade como uma ilusão de um estado 
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de congelamento de meios de sobrevivência é cada vez mais evidente por força 
da financiarização de toda a atividade, em que uma crise pode fazer desaparecer 
num dia o que se julgou ser a “riqueza”.
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UMA FALHA CHAMADA SUJEITO1
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Resumo: Se hoje vivemos essencialmente num mundo repleto de objetos, como e onde encontrar o 
Sujeito? Eis a questão a que procurei responder com a ajuda de Lacan.

Palavras-chave: Sujeito; Objeto; Falta; Lacan.

Abstract: If today we live essentially in a world full of objects, how and where to find the Subject? 
This is the question I have tried to answer with Lacanʼs help.

Keywords: Subject; Object; Lack; Lacan.

Vou falar do sujeito. Falar do sujeito, hoje, não é evidente. Eu diria mais: 
não é evidente falar do sujeito, tal como não é evidente falar de Lacan. E como 
sabem — pois acredito que leram o resumo desta intervenção — o sujeito de que 
pretendo falar-vos é precisamente o sujeito lacaniano, ou, tentando dizer melhor, 
a forma como Lacan usou este termo.

Lacan é um nome que está praticamente excluído — talvez pudéssemos dizer 
precluído, isto é, excluído de forma radical — das nossas conversas e preocu-
pações. Aliás, em Portugal temos muitas vezes o estranho hábito de considerar 
que uma coisa chegou demasiado cedo, e por isso não interessa, pois não sabemos 
ainda como lidar com ela, ou demasiado tarde, e já não interessa. É o caso da 
psicanálise, nomeadamente de orientação lacaniana, que, salvo raras e meritórias 
exceções de uma ou outra pessoa que, no âmbito da psicologia, literatura ou filo
sofia, outrora «flirtaram» com ela, se me permitem falar assim, hoje em dia ela 
foi completamente banida de tais lugares e domínios.

 1 Intervenção no Museu Soares dos Reis, Porto, 28 setembro 2019.
 2 Email: filipepereirinha@hotmail.com.
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Se é verdade que falar do sujeito e de Lacan não é evidente, muito menos o 
é, porventura, neste lugar, e em especial para vocês, que são de uma outra área. 
Em boa hora alguém teve o cuidado de me avisar: não se esqueça de que a maior 
parte das pessoas para quem vai falar são de Antropologia e áreas afins. Aliás, como 
diz o próprio Lacan na abertura da famosa coletânea dos Escritos, que veio a lume 
em 1966, parafraseando Bouffon, «o estilo é o homem… a quem nos dirigimos».3

Em abono da verdade, tratando-se de Lacan, temos de alguma forma as coisas 
facilitadas, uma vez que o diálogo com a antropologia e os antropólogos, nomea-
damente um deles em especial, Claude Lévi-Strauss, acabou por ser decisivo na 
constituição dos três registos que irão enquadrar e presidir ao seu ensino, desde o 
início, nos anos cinquenta, até já perto da sua morte, em finais dos anos setenta 
do século XX: o Real, o Imaginário e o Simbólico.

É certo que também Lévi-Strauss deixou, entretanto, de estar na moda.  
O próprio Lacan disse, mais tarde, que o estruturalismo foi apenas uma época, breve 
e transitória, ou, como diria o poeta Rimbaud, uma simples estação. Seja como 
for, não há dúvida de que a promoção do simbólico, tanto na realidade humana 
quanto na estruturação e/ou determinação do sujeito do inconsciente, foi crucial 
para Lacan num tempo em que acreditava poder situar a experiência analítica e os 
ensinamentos de Freud em bases linguístico-estruturais, contra os desvios redutores, 
sejam biológicos, psicológicos ou outros, a que eles estavam sujeitos na época.

Não sei se vocês têm por hábito ver séries. A série, diria eu, é hoje algo 
de sério: não apenas no sentido serial do termo, na medida em que se repete 
em série, como é igualmente merecedor de atenção. Um filósofo e psicanalista 
 francês, Gérard Wajcman, escreveu, aliás, recentemente, um instigante livro sobre 
o assunto. Ele defende nesse livro, em resumo, que a série não é apenas um novo 
género, mas antes uma nova «forma» que permite enquadrar, dar a ver e a ler o 
nosso mundo, as crises e os sintomas que lhe são próprios.4

Confesso que dei por mim a ver séries muito recentemente, sobretudo depois 
de ler este livro de Wajcman e de ter aderido ao canal HBO, finalmente disponível 
em Portugal, que eu recomendo vivamente. É óbvio que nem todas as séries me 
interessam ou são igualmente interessantes. Mas foi numa dessas séries, Treme, 
T1, epis 6, que eu escutei a seguinte frase: «um homem inocente está perdido 
no sistema há quase seis meses». E pensei, ao ouvir a frase, que nada melhor do 
que ela para ilustrar bem o que é o simbólico: algo que permite assinalar, marcar, 
 reconhecer que alguma coisa falta (ou pode faltar) no seu lugar, que não se  encontra 

 3 Cf. LACAN, J., Escritos. Paris: Éditions du Seuil, 1966, p. 9.
 4 Cf. WAJCMAN, G., Les séries, le monde, la crise et les femmes. Lonrai: Éditions Verdier, 2018.
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aí onde supúnhamos, enfim, que está perdida: seja um homem no sistema, como 
se diz na série, um livro na biblioteca, uma carta no seu percurso ou um corpo 
que não se acha apesar de ser objeto de uma busca incessante, como no famoso 
Blow Up, de Antonioni.

É nisso que consiste o poder ou a «eficácia simbólica» (LéviStrauss): uma 
vez que no real nada falta, como não deixa de repetir Lacan, quer dizer, as coisas 
estão sempre algures, seja lá onde for, e é o simbólico que vem introduzir uma falta, 
uma desordem, por assim dizer, na «estranha ordem das coisas»5, uma  ausência 
ou uma perda, enfim, um buraco. Mas será que o simbólico tem ainda, hoje, a 
mesma eficácia ou é, sobretudo, o imaginário — na era da infinita proliferação 
das imagens — que dá cartas, comanda o jogo e faz-nos acreditar — sonhar ou 
fantasiar — com uma plenitude sem falta?6

É contra uma tal fantasia ou ilusão da plenitude, que Lacan, a 18 de fevereiro 
de 1970, fala do sujeito como sendo essencialmente uma «falha».7 O sujeito, para 
Lacan, é uma falha, uma fenda, uma brecha.

Vejamos um exemplo, extraído da prática analítica: certo dia, um sujeito 
 queixa-se de impotência e, em particular, da expetativa que eventualmente a deter-
mina, como se estivesse enredado num círculo vicioso: falha, diz ele, porque já 
parte com receio de falhar. E, em consequência, advém a angústia. A falha, neste 
caso, segundo ele, seria geradora de angústia. Mas, pergunto, e se fosse exatamente 
o inverso, como diz Lacan no seminário X, a saber: que é quando a falta nos falta 
que advém a angústia?8 Ou seja: por não admitir a falta (ou a falha) que causaria 
o desejo, o sujeito acaba por ser confrontado com a angústia.

Tal como o desejo se alimenta da falta, o sujeito, para Lacan, é essencialmente 
uma «falha». Se no real nada falta, é então o surgimento do simbólico (e, por 
consequência, o sujeito) que instaura uma falta no real. Eis o que nos livra, por 
exemplo, da psicose, onde, por não ser admitida no simbólico, isto é, tendo sido 
abolida deste, ela acaba por reaparecer no real de forma angustiante ou alucinatória.

Mas se o sujeito é uma falha, segundo Lacan, nem todas as falhas podem ser 
chamadas sujeito. Por exemplo, quando o travão de um automóvel falha e dizemos 
que houve uma «falha de travões». Como eu vim de comboio para cá, felizmente 

 5 Cf. DAMÁSIO, A., A estranha ordem das coisas. Lisboa: Círculo de Leitores, 2017.
 6 Cf. MARTINHO, J. (org.), «Imagens de sonho e real da imagem», Desassossegos, n.º 2. Lisboa: 
VS Editor, abril 2019.
 7 Cf. LACAN (1969-1970), Le Séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse. Paris: Éditions 
du Seuil, 1991, p. 101.
 8 Cf. LACAN, J. (1962-1963), Le Séminaire, Livre X, L’angoisse. Paris: Éditions du Seuil, 2004,  
p. 66-67.



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

Filipe Pereirinha

nada falhou, por isso eu estou aqui para vos falar, não de toda e qualquer falha, 
mas apenas desta falha chamada sujeito.

Dito isto, gostava de ilustrar a minha intervenção com um exemplo que mostra 
de algum modo como hoje não é óbvio que haja uma tal falha ou, pelo menos, 
que ela seja reconhecida dessa forma. É uma expressão que ouvi há pouco tempo, 
em agosto, durante as férias de verão: «Estou plena».

Na verdade, já não lembro com precisão se a dita pessoa, uma jovem de 
19 anos, dizia que «estava plena», que «era plena» ou se «sentia plena». Não 
é bem a mesma coisa, como sabemos, ser ou estar, mas para o nosso propósito 
o que interessa é a plenitude em questão. Com efeito, ela é o contrário de uma 
falha: algo que não tem falha ou, pelo menos, digamos de novo, não é reconhe-
cida como tal. Inclusive, pode acontecer que alguém se sinta pleno — ou diga e 
insista para si mesmo ou para os outros que se sente pleno — como uma espécie 
de denegação do seu real estado ou quando o seu real estado parece demonstrar 
exatamente o contrário.

Daí que em psicanálise, como dizia Lacan a certa altura, importa ter em conta 
não apenas o «que se diz» e o que «se escuta» do que ele diz, mas igualmente 
"que se diga", ou seja, por que razão alguém que está supostamente pleno tem 
ainda necessidade de o dizer?9 Não haverá, neste caso, já uma falha, digamos, 
entre o que é dito e o dizer? Salvaguardando as devidas diferenças, é como aquela 
pessoa que, estando saturada do facebook ou de outra qualquer rede social, em 
vez de sair de cena e ir fazer outras coisas, porventura mais interessantes, acaba 
por dizer ou escrever em tais redes sociais que está farta, esperando desse modo, 
talvez, fazer-se ver e ouvir na sua indignação.

Bom! É um mero exemplo, evidentemente, uma ilustração com que podem 
ou não concordar. Mas se eu trago este exemplo é porque ele me parece ter um 
alcance maior e dizer alguma coisa acerca da «subjetividade da nossa época», para 
usar um termo de Lacan.10 E, desde logo, a «subjetividade» como um paradoxo, 
isto é, enquanto ela não aparece.

Na verdade, o que costuma aparecer hoje em abundância, profusamente, 
é o objeto e não o sujeito. A nossa época está repleta de objetos, em particular 
daqueles objetos a que Lacan chamava lathouses, ou seja, todo o tipo artefactos 
tecnocientíficos.11 O objeto foi elevado ao zénite, graças em particular à tecno-
ciência e ao capitalismo global, de tal forma que a pergunta que se impõe é esta: 

 9 Cf. LACAN, J., «O aturdito», Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p. 448.
 10 Cf. LACAN, J., «Função e campo da fala e da linguagem», Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1998, p. 322.
 11 Cf. LACAN, J., L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 187-190.
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onde está afinal o sujeito? Como reconhecer o sujeito na era, por excelência, dos 
objetos, com todas as consequências, muito faladas ultimamente, aliás, do equilíbrio 
ambiental e climático do nosso planeta?

Eu diria que ele está onde sempre esteve: naquilo que falha. É aí, onde algo 
falha, que o sujeito se manifesta: como um hiato, uma fratura, uma brecha. Ele 
não tem qualquer substância ou ser para além disso. É um vazio, uma  falta-em-ser. 
Daí que Lacan, resumindo, costumava repetir que o sujeito é apenas o que um 
significante representa para outro significante. Quer dizer: não uma causa ou um 
princípio constituinte, como a filosofia moderna pensava (Descartes, Kant…), mas 
antes como um efeito. O sujeito não é o que causa, mas sim o que resulta — um 
efeito portanto — do funcionamento da cadeia significante, isto é, da falha ou  deslize, 
por exemplo, entre uma palavra e outra. Pensemos num lapso. Se eu  dissesse, por 
exemplo, que a minha intervenção estava concluída no preciso momento em que 
se tratava de a iniciar, temendo porventura que ela não trouxesse nada de bom, 
teria cometido um lapso, como aquele de que fala Freud na Psicopatologia da 
vida quotidiana.

Freud, aliás, dá inúmeros exemplos de lapsos, e cada um de vocês, nesta época 
de pré-campanha, conhece outros tantos. Mas a par do lapso e demais formações 
do inconsciente, como dizia Lacan, gostava acima de tudo de sublinhar esta ideia: 
o sujeito manifesta-se antes de mais no que é ou faz sintoma. Melhor ainda: o 
sintoma, em vez de ser apenas o sinal de um desarranjo, uma perturbação ou um 
distúrbio que convém aplacar ou corrigir, é a manifestação do sujeito enquanto falha.

Daí que, na psicanálise, aquilo que começamos por receber não é alguém 
que diz «estou pleno» ou «sintome pleno», mas antes «não me sinto bem». Quer 
dizer: alguma coisa falha. E quando alguém, por hipótese, chega dizendo que se 
sente «pleno», devemos desconfiar ou, no limite, convidálo a sair. Bem: talvez 
seja melhor convidá-lo antes a falar disso, da suposta plenitude, pois é possível 
que, falando, a falha acabe por fal(h)ar através dela. E, nessa medida, como dizia 
Lacan em 1953, porventura a única plenitude em questão seja — isto é, venha a 
ser — a de uma «fala plena».12

Extrapolando um pouco da situação analítica para um âmbito mais alargado, 
diríamos que conceber o sujeito como uma falha (no corpo, na mente, no saber) e 
não como uma plenitude pode livrar-nos de muitas ilusões ou tentações totalitárias 
na era da «psicopolítica», como diria o filósofo ByungChul Han,13 e mostra como 
a psicanálise pode ter um alcance ético-político que convém não menosprezar.  

 12 Cf. LACAN, J., Escritos, op. cit., p. 248-266.
 13 Cf. HAN, B.-C., Psicopolítica. Lisboa: Relógio D’Água, 2015.
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Pois, será que há algo que pode objetar melhor a qualquer tentação totalitária do que 
a singularidade de uma falha — a distinguir do individualismo narcísico contem-
porâneo, todo apostado na ideia de que qualquer a falha é possível de colmatar?

É por isso que um psicanalista, na sua prática, não pretende reduzir ou apagar 
a fratura que um sintoma abre na mente e escava no corpo de um indivíduo, mas 
antes fazê-la ressoar enquanto manifestação do sujeito.

Para terminar, não sei se sabem que Lacan, nos últimos anos do seu ensino, 
já não parecia tão satisfeito com este termo, daí que tenha inventado um outro: 
parlêtre. A razão é porque não há apenas uma falha insubstancial — se me  permitem 
o termo — mas igualmente, ou antes, como ele dirá em 1972, uma substância de 
gozo (substance jouissante).14 Quer dizer: aí onde o sujeito se queixa, onde diz 
sofrer, porque há uma falha nele, talvez, como dizia a nossa jovem, haja, afinal, 
algo que não falhe, uma plenitude. Mas de quê?

Será por isso que, nesta era de novos muros e segregações, cada um — cada 
indivíduo, país ou continente — tende a fechar-se de novo à alteridade do Outro 
a fim de proteger a sua suposta plenitude? Ou será antes porque, no desatino de 
nosso próprio gozo, como profetizou Lacan em 1973, «só existe o Outro para o 
situar, mas na medida em que estamos separados dele»?15

Deixo no ar esta pergunta, com a esperança de que ela suscite em vós  
outras tantas.

 14 Cf. LACAN, J., Encore, op. cit., p. 33.
 15 Cf. LACAN, J., «Televisão», Outros Escritos, op. cit., p. 533.
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Resumo: A saudade é um tema muito presente em diversos textos, sendo abordada sob várias  perspetivas. 
O povo português não lhe foi alheio e, igualmente, deu-lhe voz nas suas quadras da tradição oral, 
expressando-a como um sentimento profundo e complexo.

O nosso objetivo é abordar o tema da saudade no Cancioneiro Popular Português, de José Leite 
de Vasconcelos, onde é, muitas vezes, cantada como um sentimento vindo do coração, enraizado no 
amor, na ausência e na lembrança.

Palavras-chave: Saudade; Quadras; Tradição.

Abstract: «Saudade» is a highly present theme in diverse texts, being approached from various 
 perspectives. The Portuguese people were not unaware of it and have also given it voice in their songs, 
expressing it as a deep and complex feeling.

Our goal is to approach the theme «saudade» in Cancioneiro Popular Português, by José Leite 
de Vasconcelos, where it is often sung as a feeling coming from the heart, rooted in love, absence 
and remembrance.

Keywords: Saudade; Songs; Tradition.

A palavra «saudade» goza de atenção especial por parte dos portugueses e 
tem conduzido alguns autores a fazer afirmações elogiosas, de forma exacerbada, 
como a seguinte: «SAUDADE é a palavra mais linda, expressiva e maviosa do 
idioma português, sem par noutras línguas, embora existam algumas de acepção 
afim. É indubitável ser um vocábulo especificamente lusitano, peculiar e muito 
frequente na língua portuguesa» (CASTRO, 1980: 7).

O interesse elevado pela palavra «saudade» tem motivado vários escritos sobre 
a sua etimologia e sobre a sua aceção. Deste modo, Carolina Michaëlis defende a 
origem latina da palavra saudade, fazendo uma análise da evolução da palavra ao 

 1 CLEPUL-FLUL. Email: lina.santosmendonca@gmail.com.
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longo dos séculos, e afirma: «Soedade soìdade suïdade sempre contaram na poesia 
arcaica por quatro sílabas correspondentes às do latim solitates, de que saíram por 
evoluções fonéticas normais (…)» (1990: 69).

No seu estudo, socorre-se da etimologia popular e da influência da associação 
de ideias. Combina «suidade» com «saúde» e com «saludade», e «solus» com 
«salutares» e, por fim, sintetiza: 

«Dessas tais fôrmulas convencionaes, e de outras semelhantes, milhares 
de vezes repetidas, isto é: da saúde, das saudações e das suidades à 
antiga (e talvez de desejos de saudade, (salutate) enviadas e tornadas) é 
que, a meu ver, saíram as saudades modernas em que ha parte de tudo 
isso: da saúde desejada aos ausentes; das saudações com eles trocadas; 
da sensação de soedade soidade suidade provocada pelo afastamento;  
e do desejo da única salvação possível» (1990: 81).

A filóloga considera inexato que outras nações desconheçam o sentimento da 
saudade e que não haja vocábulo equivalente em língua alguma. Por um lado, afirma 
que o termo alemão «sehnsucht» tem plena correspondência ao termo  português; 
por outro lado, realça o traço genuíno e distintivo da saudade portuguesa.

Porém, as opiniões dos especialistas não são unânimes. Maria das Graças 
Moreira de Sá sistematiza algumas:

«Karl Vossler, filólogo consagrado, menciona o eco da voz árabe  saudá — 
hipocondria, mal de corazón, melancolia, desánimo — sugere o  influxo da 
palavra suave, do latim suavis, pelo uso que dela terão feito os  provençais; 
já José Varela afirma que foneticamente no es possible pensar en un origen 
solitatem, enquanto Joaquim de Carvalho julga ter o vocábulo saudade 
por étimo longínquo o adjectivo e advérbio solu, o que equivale a dizer 
que nele flui a ideia de estar só» (1992: 87).

Quanto ao significado de saudade, sabe-se que era muito restrito no período 
provençal. A saudade limitava-se ao «morrer de amor», à perda amorosa, ao  sentido 
de solidão e de abandono que inspiravam o amor. O mesmo sentimento pode 
ser encontrado no Cancioneiro Geral, na cantiga «Partindo-se» de João Roiz de 
 Castel-Branco, onde a saudade, sentida antecipadamente, torna doloroso o instante 
da partida, e em Menina e Moça de Bernardim Ribeiro. Não devemos esquecer as 
rimas de Camões, onde a ausência e o recordar melancólico são igualmente cantados.

Mas D. Duarte, em Leal Conselheiro (capítulo XXV), foi o primeiro que 
afirmou ser a palavra saudade um termo tão português que é intraduzível noutras 
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línguas: «E porém me parece este nome de suidade, tão próprio, que o latim nem 
outra linguagem que eu saiba não é para tal sentido semelhante»2 (BOTELHO 
e TEIXEIRA, 1986: 14). Compara a «suidade» com «nojo, pesar, desprazer e 
avorrecimento» e esclarece que se trata de um sentimento que parte do coração e 
não da razão: «Digo afeição e deleitação, porque são sentimentos que ao coração 
pertencem, donde verdadeiramente nasce a suidade mais que da razão nem do 
siso» (1986: 15).

Por sua vez, Duarte Nunes de Leão também procurou encontrar uma defi-
nição de saudade («lembrança de alguma coisa com desejo dela»3 [BOTELHO e 
TEIXEIRA, 1986: 18]) e considera ainda que «não há língua em que da mesma 
maneira se possa explicar nem ainda que por muitas palavras que se declare bem» 
(1986: 26).

No mesmo sentido, escreveu D. Francisco Manuel de Melo, na Epanáfora 
Amorosa, onde já usa o vocábulo «Saudade»: «(…) esta generosa paixão a quem 
somente nós sabemos o nome, chamando-lhe Saudade» (1997: 25). Contudo, ao 
tentar definir a saudade já a desenha como uma mistura de contrários, como um 
conceito ambivalente: «É um mal de que se gosta e um bem de que se padece» 
(1997: 26).

Almeida Garrett, com um parecer idêntico, declara, numa nota ao seu  
poema Camões: 

«É porventura o mais doce, expressivo e delicado termo da língua.  
A ideia, o sentimento por ela (Saudade) representado, certo que em todos 
os países o sentem; mas que haja vocábulo especial para o designar, 
não é de outra nenhuma linguagem senão da portuguesa» (1986: 197).

O escritor romântico chega mesmo a definir a Saudade como um sentimento 
complexo e ambivalente, nos versos introdutórios do mesmo poema: «Saudade! 
Gosto amargo de infelizes, / Delicioso pungir de acerbo espinho, / Que me estás 
repassando o íntimo peito / Com dor que os seios d’alma dilacera, / — Mas que 
dor que tem prazeres — Saudade!» (1986: 55).

No século XX, Teixeira de Pascoaes, grande mentor do movimento saudosista, 
encontra na saudade a chave da explicação da psique portuguesa e o elemento 
necessário para um ressurgimento nacional. Vê a saudade como o próprio sangue 
espiritual da Raça e como um sentimento especificamente português, não querendo 
com esta afirmação negar a sua universalidade. É o sentimento-ideia, a emoção 

 2 Cf. cap. XXV do Leal Conselheiro, transcrito em Filosofia da Saudade, Lisboa (1986).
 3 Cf. cap. XXI da Origem da Língua Portuguesa, excerto transcrito em Filosofia da Saudade (1986).
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refletida, onde tudo o que existe atinge a sua unidade divina. E este tudo assenta 
numa conceção de dualidade: matéria e espírito, dor e alegria, amor e desejo, terra 
e céu, presença e ausência, vida e morte, paganismo e cristianismo, cuja harmonia 
é realizada pelo carácter saudoso do ser. O poeta do Tâmega e do Marão define 
essencialmente a saudade como a fusão de dois elementos: a lembrança (memória/ 
/passado/dor) e o desejo (esperança/futuro). A saudade não é um regresso ao  passado, 
embora exista a lembrança/recordação do passado. Trata-se de uma projeção no 
futuro com base no passado.

Estas linhas estruturais da saudade mostram que é um termo suscetível de 
muitas interpretações, consoante as épocas e os autores. Como Urbano Tavares 
Rodrigues afirma, «o sentimento-ideia conhecido pelo nome de saudade [é] tanto 
menos rigorosamente apreensível quanto varia de geração em geração e, até, em 
cada momento, de acordo com a organização poética que o exprime.» (s.d.: 9).

Com efeito, a poesia da tradição oral também soube exprimir o sentimento da 
saudade, de forma vivaz e associada a uma multiplicidade de sentimentos. O lirismo 
popular cantou a saudade na dor da separação, na ânsia desesperada de agarrar o 
instante que foge, nos lamentos da despedida, no adeus derradeiro aos entes  queridos 
falecidos ou no afastamento dos lugares da sua infância. Cantou a lembrança, a 
solidão, o desejo e o amor. Cantou, ainda, a sua duplicidade contraditória: a dor da 
ausência e o comprazimento da presença, pela memória.

É o Cancioneiro Popular Português, de José Leite de Vasconcelos, um 
exemplo de como a lírica da tradição oral denota um conhecimento profundo dos 
estados de alma do povo português. Neste sentido, as suas composições dizem 
respeito, muitas vezes, ao sentimento, ao afeto e à confessionalidade, aos quais 
pode aparecer associada a saudade sentida e vivida pelo povo.

No Cancioneiro, numa primeira leitura, a saudade aparece ligada a  experiências 
passadas de satisfação e prazer, à recordação de um passado agradável. Amor e 
separação, tempos e lugares, constantemente, são objeto de evocação saudosa e 
têm uma densidade emocional propícia ao recordar, como no exemplo:

Abalei da minha terra,
Olhei para trás chorando.
Adeus, terra da minha alma,
Que tão longe vai ficando! (II, 231)4

 4 Optámos por colocar juntamente a cada quadra o número do volume do Cancioneiro Popular 
 Português a que pertence e o número da página em que se encontra. As composições que irão ser apre-
sentadas e anotadas são representativas das muitas que integram o Cancioneiro Popular Português.
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Na quadra acima transcrita, recorda-se a terra natal, local da infância por 
excelência, e o sentimento saudoso cobre de lágrimas o rosto do sujeito poético, 
à medida que a distância vai aumentando, e não resta mais consolo a não ser 
poder olhar, não apenas como contemplação, mas numa tentativa de comunhão 
com o espaço e de captação de uma última imagem na memória que permita o 
comprazimento de um possível recordar.

A recordação de um momento passado, confirmado pelo uso do pretérito 
perfeito de «abalei», traz para o presente — um presente saudoso — a cena 
da despedida, o último «adeus» ao «longe». Mas este «longe que vai ficando» 
não marca só a distância física, ou melhor, o aumento da distância física marca 
também o  aumento da «distância temporal». O sujeito sente a distância física e 
sente a distância que a última imagem captada vai conquistando na sua  memória. 
Gradualmente, a  memória vai exercendo nela o seu poder transformador até  atingir 
um novo plano, a idealização do momento captado que será transposto para um 
momento futuro de desejo, que se quer para o presente, onde choro e prazer 
 perderão os seus contornos. O tempo próprio da saudade e na qual ela se insere 
é o tempo vivido e caracterizado em representações evocativas, sem as quais não 
se pode construir. 

O querer retornar à «terra» é um tópico constante (não desligado de um certo 
telurismo), mas mais constante se revela esse querer como um desejo de abandono 
da tristeza saudosa para poder voltar a conhecer a alegria:

Adês, vila de Almufêra,
Terra da minha paixão!
Quem me dera lá ir 
Alegrar meu coração. (III, 3)

Nesta quadra, tristeza e alegria vivem no «coração» do sujeito poético. Nele 
também vive a «paixão» pela sua «terra», o motor do desejo. Percebe-se a presença 
da tristeza pelo desejo de se «alegrar». Notamos que, mais uma vez, a despedida 
está presente e reforça a ideia de distância física, expressa de forma concentrada 
no deítico lá, que, por sua vez, opõe a lembrança/passado e o desejo/futuro, para 
os poder unir em harmonia no presente, cujo elemento coadjuvante é a «paixão», 
devido ao seu caráter dual, significando dor e prazer, simultaneamente, neste contexto.

O desejo de regresso como forma de suplantar a dor da lembrança não se alia 
apenas à imagem da terra como um espaço de elevação do espírito e desencadeador 
da saudade. A terra é também o espaço onde se deixa os entes queridos, namorada, 
mulher, pais, filhos, provocando no eu a consciência de solidão dolorosa que o 
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força ao desejo de os ver no momento presente, «agora», ou que lhe condiciona 
a lembrança, como ilustram as quadras abaixo transcritas.

Ó Vila Velha de Ródão,
Quem me dera agora lá!
Não é para ver as ruas,
Só me lembra quem lá ‘stá. (III, 123)

Eu não me lembra o meu monte,
Nem a hora em que abalei:
Só me lembra pai e mãe
E um amor que lá deixei. (II, 26)

No verso «Quem me dera agora lá!», o advérbio «agora» alarga o presente 
de maneira que passado e futuro sejam anulados na consciência do eu e a que se 
atualize uma situação histórica numa temporalidade psicológica. O amor e o desejo 
dão consistência aos dados da memória e, deste modo, a representação converte-se 
em nova «presentação».

De acordo com o povo, «o amor e a saudade / São gémeos de nascimento 
/ foram ambos baptizados / na pia do sofrimento» (LEITE DE VASCONCELOS, 
1975, I: 321). É verdade, amor e saudade estão quase sempre ligados na lírica 
da tradição oral e o Cancioneiro Popular Português compila muitos exemplos, 
como se pode ver:

A saudade é um mal
Que nem respirar permite
É uma dor, um tormento
Uma paixão sem limite. (II, 23)

O eu lírico apresenta a saudade como um sentimento forte, de onde resulta 
a sensação de sufoco (v. 2) e de sofrimento (vv. 3-4). Para Ana Paula Guimarães, 
a «situação de ausência ou distância, paralela à situação de não correspondência, 
determina o florescimento da saudade, irmã gémea do amor. Naturalmente relacio-
nada com um passado (real ou idealmente eufórico), a saudade pode, por sua vez, 
conduzir ao choro regenerador ou à situação-limite que, de tão dolorosa, «nem 
respirar permite» (1992: 95).

Mesmo que o desespero “saudoso” seja intenso, a «esperança é a última a 
morrer», por mais recôndita («em segredo») que esteja:
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Meu coração em segredo,
Mesmo palpitando diz:
Eu contigo, ou tarde ou cedo,
Inda espero ser feliz. (I, 377)

A ideia de um tempo possível de concretização, expressa em «tarde ou cedo», 
alarga essa mesma possibilidade a um tempo quase infinito, a um tempo sem  limites, 
perdurando assim a saudade. Outro exemplo é a quadra seguinte:

Quem eu vejo não me lembra,
Quem me lembra se ausentou,
Quem se foi, ainda volta,
Eu nessa esperança estou. (I, 378)

Igualmente, ao coração amante repugna a distância / a ausência e apela-se 
à reflexão do outro:

Você diz que amar não dói,
É que não tem coração
Queira bem e viva ausente,
Veja lá se dói ou não. (II, 23)

A distância e a separação originam dor a quem ama e a saudade não agrada 
ao amante:

«As separações, doam a quem doerem, doem no coração. Ter perdido 
um amor ou tê-lo ‘além do rio’ corresponde ao mesmo diagnóstico: dor, 
saudade, tristeza, exteriorizadas sob a forma de lágrimas. A saudade (…) 
possui, numa quadra, notável ambivalência. Entre o perto e o longe, as 
saudades são raízes mas ‘atiram grande lonjura’; pressupõem um forte 
enraizamento num centro, mas só existem na situação disfórica da distância. 
De facto a ausência parece empolar ainda mais o amor…’Quanto mais 
longe da vista/Mais perto do coração’» (GUIMARÃES, 1992: 96-97).

Desta forma, a situação disfórica da separação redunda em choro. A quadra 
seguinte ilustra a expressão excessiva dos sentimentos gerados pela ausência no 
interior do eu lírico:
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Almocei lágrimas tristes
Jantei penas e dor,
Merendei ais e suspiros
Na ausência do meu amor. (II, 14)

O ser saudoso recebe o amparo da natureza envolvente e faz desta sua 
confidente:

Pus-me a chorar saudades
À beira duma ribeira,
A água me respondeu:
— Não chores de tal maneira. (II, 30)

Depois, cria uma relação especular entre o ambiente e o seu estado de espí-
rito, na medida em que um reflete o outro:

Se vires as tardes tristes
E os ares para chover…
Assim ‘starão os meus olhos
Com pena de os teus não ver. (II, 32)

A esta vivência de choro e lágrimas, se interliga o desejo de ser «como o 
Sol» e «como a Lua», para poder realizar os seus intentos:

Eu bem vi cair o orvalho
Na felor da bela aurora:
Bem padece quem não vê
Seus amor’s a toda a hora. (II,25)

Quem me fora como o Sol
E corresse como a Lua:
Não me havias de escapar
Amor, em parte nenhuma. (I, 438)

Com frequência, o povo tenta definir a saudade, talvez por ser naturalmente 
saudoso, talvez por necessitar de desabafar, talvez para que, chegando à sua defi-
nição, aprenda a gerir o sentimento, ou seja, para procurar satisfazer uma neces-
sidade natural de expressão espontânea dos seus sentimentos. Na obra de Leite 
de Vasconcelos, são inúmeras as quadras que se assumem como uma proposta de 
definição da saudade.
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O primeiro grande elemento, se assim se pode dizer, a ser associado à  saudade 
é a ausência. Pode ser a ausência de alguém a quem se quer bem, de um momento 
alegre ou de uma distância convertida em ausência, como registam as primeiras 
quadras abordadas, neste trabalho.

 A metaforização da saudade e da ausência («São duas folhas iguais») permite 
destacar a identificação habitual que se faz entre as duas:

A ausência e a saudade
São duas folhas iguais:
A ausência anda comigo,
A saudade muito mais. (II, 23)

Nas próximas quadras, além de se evidenciar a identificação já referida, e a 
causa de todo o estado («Ausente de um bem que adoro»), denuncia-se o  sofrimento 
em que se compraz o sujeito («Que só o chorar me agrada») — a dor e de prazer, 
unidos pela saudade — e a falta de alegria no seu interior («Eu não tenho alegria»):

Ausente de um bem que adoro
Não faço já gosto em nada:
A saudade é tão funda
Que só o chorar me agrada. (II, 24)

Ausente de um bem que adoro
Eu não tenho alegria:
Os sonhos matam-me à noite
E as saudades de dia. (II, 24)

A referência aos «sonhos» pode ser interpretada como o prolongamento da 
saudade que atinge o sono, destacando a obsessão pelo sentimento, uma vez que 
a equiparação que se faz entre o poder de «matar» dos «sonhos» e da «saudade» 
leva-nos a crer que a perturbação, o sofrimento e tudo o resto que se pode associar 
à expressão popular «matar saudades» é a mesma, apenas há a passagem da noite 
para o dia. A transmutação de um tempo que se contraria pela ausência ou pela 
presença de luz desaparece pela harmonização dos dois tempos. Para tal, contribui 
a constância do «matar».

Apesar desta capacidade de «matar» tão ligada à saudade, a esperança não 
é morta (atrás dissemos que a «esperança é a última a morrer») porque, enquanto 
houver no mundo saudade, há esperança. A esperança é outro dos elementos que 
integra a saudade. É o único elemento com capacidade de fazer animar, de fazer 
reviver, pelo seu carácter dinâmico:
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A saudade me mata,
Um suspiro me detém,
A ‘sperança é que me anima
De eu ainda ver meu bem. (II, 23)

Na tradição oral, a saudade tem cor, é roxa, simbolizando o equilíbrio entre a 
terra e o céu, os sentidos e o espírito, a paixão e a inteligência. É a cor da tempe-
rança e é também a cor do luto, evocando a ideia de morte enquanto passagem.  
E, se há luto, há sofrimento. O eu lírico associa o roxo à intensidade do sofrimento 
que o absorve porque a saudade é «um luto, uma dor, / um cortinado roxo» e é 
«como um punhal agudo» — estas expressões dão uma imagem de quão grande 
é a sua dor, advinda da saudade:

A saudade é um luto,
Uma dor, uma paixão,
É um cortinado roxo
Que eu trago no coração. (II, 23)

A saudade por ser roxa
Fala muito ao coração:
É como um punhal agudo
Nas unhas dum bom ladrão. (II, 268)

O roxo é sentimento,
Eu só sinto não te ver:
Sinto mais a tua ausência
Que a hora em que hei-de morrer. (II, 20)

A saudade aparece também personificada («Saudades te persigam», v. 1). 
Assim, ganha vida, para poder perseguir o «bem adorado» e trazê-lo para aliviar 
as «penas» que transtornam o sujeito poético:

Saudades te persigam,
Que venhas por aí além,
Que venhas dar um alívio
A quem tantas penas tem! (I, 438)

Através da leitura destas quadras-definição, a título de exemplo, conhecem-se 
alguns dos elementos que integram a saudade, mas que isoladamente não a consti-
tuem. Acedemos a estados de melancolia, dor, tristeza, esmorecimento, prazer e 
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esperança, provocados pela ausência de alguém querido, os quais criam «um estado 
de amor-saudade». Contudo, Afonso Duarte, em Um Esquema do Cancioneiro 
Popular Português, atribui outros contornos a este «estado»: «(…) termo último 
duma constante preocupação de lealdade, de fidelidade, ou de firmeza de coração, 
que caracteriza o amor-único (…).» (1948: 13).

Para rematar esta passagem pelo Cancioneiro Popular Português,  transcrevemos 
duas quadras que resumem os contornos recebidos pela saudade na voz do povo, 
com os seus elementos constituintes (lembrança/passado, desejo/futuro, distância, 
amor, solidão e ausência):

Quem me dera agora ver
Quem agora me alembrou
Alembrou-me o meu amor 
Que tão longe dele estou. (I, 437)

A candeia por ‘star alta,
Não deixa de alumiar;
Meu amor, por ‘star ausente,
Não deixa de me lembrar. (II, 13)

A ligação da saudade ao desejo de recuperar pessoas, tempos e lugares, onde 
se experimentou o prazer é uma constante. A recordação agradável do passado 
estimula o desejo de reencontro, de repetição e de criar situações capazes de repro-
duzir a satisfação evocada. Mas a agradabilidade da recordação contrasta com a 
tristeza e choro no constatar da sempre presente separação ou perda.

Concluindo, «a poesia é uma necessidade da alma», afirmou José Leite de 
Vasconcelos (1890: 9). Como elemento importante na vida do povo, a poesia lírica 
é objeto de desabafos e, por isso, serve para traduzir os sentimentos que estão 
presos na alma popular, como a saudade, por exemplo. No Cancioneiro Popular 
Português, a saudade apresenta-se como um sentimento profundo e complexo 
que se alia ao tema do amor, da separação, da ausência, da lembrança, do desejo 
do reencontro, entre outros. A sua expressão é, pois, feita com intensidade, de 
forma plangente como lhe é próprio: o «tema da separação e das consequentes 
saudades e lágrimas ocupa com a sua elegíaca plangência um lugar de relevo na 
lírica popular (…)» (NUNES, 1978: 38). Assim, a leitura do Cancioneiro Popular 
Português permite conhecer um conjunto de elementos temáticos que concorrem 
para a compreensão do tema da saudade e que, associados, apontam para uma 
diversidade de interpretações das quadras da tradição oral e, em simultâneo, para  
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a elaboração de uma proposta de definição do conceito de saudade, sem cair no 
perigo de descrevermos uma saudade clássica, culta (…)»5 (FILLIPI, 1981: 76).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASTO, Cláudio (1914), «Saudade, em Português e Galego», in Revista Lusitana, vol. 
XVII, n.º 1-2. Lisboa, Livraria Clássica Editora, pp. 274-281.

BOTELHO, Afonso & TEIXEIRA, António Braz (org.) (1986), Filosofia da Saudade. 
Lisboa, IN-CM.

CASTRO, António Borges de (1980), Saudade (Ensaio). Etimologia (árabe), Significação, 
Antologia. Porto, Edição do Autor.

DUARTE, Afonso (1948), Um Esquema do Cancioneiro Popular Português. Lisboa, Seara Nova.

FILIPPI, Sérgio (1981), A Saudade. (Apontamentos para um estudo). Porto, Lello & Irmãos 
Editores.

GARRETT, Almeida (1986), Camões. Lisboa, Editorial Comunicação.

GUIMARÃES, Ana Paula (1992), Olhos, Coração e Mãos no Cancioneiro Popular  Português. 
Lisboa, Círculo de Leitores.

MELO, D. Francisco Manuel de (1997), Epanáfora Amorosa. Lisboa, Expo 98.

NUNES, Maria Arminda Zaluar (1978), O Cancioneiro Popular em Portugal. Venda Nova 
– Amadora, Instituto da Cultura Portuguesa.

RODRIGUES, Urbano Tavares (s.d.), Prefácio a A Saudade na Poesia Portuguesa. Lisboa, 
Portugália Editora.

SÁ, Maria das Graças Moreira de (1999), O essencial sobre Teixeira de Pascoaes. Lisboa, 
IN-CM.

VASCONCELOS, Carolina Michaëlis (1990), A Saudade Portuguesa. Aveiro, Estante Editora.

VASCONCELOS, José Leite de (1975, 1979, 1983), Cancioneiro Popular Português, 3 vols. 
Coimbra, Por Ordem da Universidade.

VASCONCELOS, José Leite de (1890), Poesia Amorosa do Povo Português. Lisboa, Bertrand.

 5 Sérgio Filippi apela a que não se ignore a poesia da tradição oral, quando se estuda a saudade na 
literatura portuguesa e reconhece os diversos contextos de enunciação da mesma: «O povo também a canta 
nas suas festas, nos seus divertimentos e nos seus improvisos.» (1981: 76).



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2022, volume 62 | 139

Arthur Ramos: Pioneirismo e Militância Antirracismo no Brasil (1926-1949)

ARTHUR RAMOS: PIONEIRISMO
E MILITÂNCIA ANTIRRACISMO NO BRASIL 

(1926-1949)1

por

Daniel Florence Giesbrecht2

Resumo: Este artigo pretende discorrer sobre o pioneirismo do médico e antropólogo brasileiro Arthur 
Ramos de Araújo Pereira, na constituição de uma agenda antirracista, entre os anos 1926 e 1949. Foram 
utilizadas como fontes primárias de pesquisa trabalhos de Arthur Ramos, além de referenciais teóricos 
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Abstract: This article intends to discuss the pioneering spirit of the Brazilian physician and anthropol-
ogist Arthur Ramos de Araújo Pereira, in the constitution of an anti-racist agenda, between the years 
1926 and 1949. Arthur Ramos works were used as primary sources of research, in addition to specific 
theoretical references. It is intended, with this study, to contribute to the deepening of reflections about 
the incipient actions carried out by Brazilian intellectuals, in the fight against racism in the country.
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INTRODUÇÃO

Ao longo da história, foram frequentes os encontros entre grupos sociais cujas 
diferenças eram percebidas principalmente pelos traços físicos. Essas características 
passaram a servir de critérios para classificar grupos humanos.

 1 Este texto é parte do capítulo “A antropologia de Arthur Ramos: contribuições para a consolidação 
de uma agenda antirracista”. In SILVA, Adriano Rosa da; FILPO, Klever Paulo Leal; ALMEIDA, Marcelo 
Pereira de; TEIXEIRA, Marcia Cavalcanti (orgs.), Desigualdade e solução de conflitos. Rio de Janeiro: 
Pembroke Collins, 2021, p. 474-489. Este trabalho é financiado por fundos nacionais e comunitários através 
da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia pela bolsa de doutoramento – 2021.04805.BD.
 2 Investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) da Universidade de 
Coimbra. Email: profdanielflorence@gmail.com.
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Apesar de alguns estudiosos identificarem o racismo nas antigas sociedades, 
foi apenas a partir dos séculos XV e XVI, com a expansão europeia, que ele foi 
utilizado efetivamente para justificar a dominação sobre vários povos e as  ocupações 
de novas terras (Todorov, 1999).

Nesse período, as diferenças entre os seres humanos com base no fenótipo 
— conceito da Biologia que define o conjunto de características físicas de um ser 
vivo —, associadas aos interesses econômicos e políticos das elites das metrópoles, 
serviram de critério para justificar a exploração das populações nativas da Ásia, 
da África, da Oceania e das Américas pelos colonizadores europeus (espanhóis, 
ingleses, franceses, portugueses e outros).

Nesse contexto, as diferenças físicas, como bem pontuou Matos (2006),  foram 
utilizadas como rótulo qualitativo e indicativo de suposição de superioridade e 
de inferioridade, diferenciando colonizadores e colonizados sob a premissa do 
etnocentrismo.

Como teoria, tentava-se justificar uma superioridade europeia com base em 
supostos atributos herdados biologicamente. Entretanto, essas ideias camuflavam 
um fato: a relação de poder e dominação de determinados grupos sobre outros que, 
numa perspectiva foucaultiana, entrelaçam-se à complexidade social, constituída 
por lutas e desdobramentos no plano ético, tornando-se uma tensão de força que 
acaba por sustentar determinadas relações sociais (Foucault, 2014).

Para fomentar essa relação de dominação, foram desenvolvidas teorias 
pseudocientíficas — teorias raciais e eugênicas que buscavam justificar a ideia da 
existência de povos “inferiores” e “superiores” — que serviram de base para o 
desenvolvimento de diferentes argumentos racistas, muitos deles ainda presentes 
em nosso cotidiano.

Segundo Schwarcz (1993), entre o final do século XIX e início do XX,  
a ideia de superioridade entre os grupos étnicos e raciais, isto é, a de que existem 
grupos humanos fortes e fracos de acordo com as características físicas herdadas 
biologicamente, foi associada também a traços intelectuais e morais. Essa ideo-
logia racial repercutiu fortemente no Brasil. A superioridade dos brancos euro-
peus foi bem aceita por parte dos intelectuais da época, especialmente médicos, 
advogados e políticos, que almejavam um Brasil mais parecido com as nações 
europeias. Por isso, acreditava-se que quanto maior o grau de miscigenação de 
uma nação, como em nosso caso, maior seria o grau de degeneração observado na  
população.
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No trabalho de Corrêa (2013), o qual tem como objeto de estudo as obras e a 
atuação institucional de Nina Rodrigues3 (1862-1906), podemos perceber  exemplos 
de diversos tipos de suposições que sustentaram a divulgação de argumentos preten-
samente científicos que justificaram ações políticas de controle social exercidas 
sobre as populações negras, indígenas e mestiças, contribuindo para a efetivação 
do racismo como ação política e ideológica.

Formado dentro deste dogmatismo cientificista de sua época, Arthur Ramos 
de Araújo Pereira (1903-1949) graduou-se em medicina (1926) pela Universidade 
Federal da Bahia, até então o grande baluarte spenceriano4 brasileiro. Discípulo de 
Nina Rodrigues, aventurou-se desde cedo pelos meandros de uma ciência a qual 
dificilmente imaginaria que ajudaria a se consolidar no Brasil: a Antropologia.

Ressignificando de forma ousada conceitos até então cristalizados por boa 
parte da intelligentsia brasileira, inclusive pelo próprio mestre, Nina Rodrigues,  
a obra de Ramos tornou-se vanguarda no que tange os estudos da população negra 
e mestiça brasileira. Suas pesquisas são imensuráveis, quase verdadeiros  tratados, 
as quais abarcam desde os mistérios da cosmogonia religiosa afro-brasileira até 
reflexões inovadoras acerca da psiquiatria, num mundo que ainda procurava 
 compreender as ideias recentes da psicanálise de Sigmund Freud (1856-1939)  
— aliás, seu amigo e correspondente.

Sem preocupar-se em se abster, militou incessantemente, até o último dia de 
vida, já sob o cargo de Diretor de Ciências Sociais da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em prol da  construção 
de uma agenda antirracista, buscando a libertação de negros e mestiços do deter-
minismo que os condenava. Dito isso, é por meio dessa agenda vanguardista de 
Ramos que pretendemos apresentá-lo também no seu esforço em dissociar o negro 
e o mestiço da culpa pelas mazelas que assolavam o Brasil, utilizando-nos de sua 
produção intelectual entre 1926 e 1949, período conturbado, marcado pela ascensão 
da eugenia negativa e pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

 3 Raimundo Nina Rodrigues foi expressivo personagem médico formado pela Faculdade de Medicina 
da Bahia (1888) e estava diretamente ligado à antropologia criminal e aos estudos sócio etnológicos dos 
negros no Brasil.
 4 Herbert Spencer (1920-1903) é considerado o “pai do Darwinismo Social”, teoria que pretende a 
compreensão das sociedades dentro de um caráter evolutivo e de hierarquização racial.
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1. ARTHUR RAMOS: O DOUTOR E O ANTROPÓLOGO

Fig. 1. Arthur Ramos (Paris, 1949). Fonte: Arquivo Arthur Ramos (Biblioteca Nacional
— Rio de Janeiro/Brasil).

Nascido em 7 de julho de 1903 no município de Pilar, região açucareira do 
Estado de Alagoas, Arthur Ramos de Araújo Pereira era filho de família da elite 
local. Formou-se em medicina pela tradicional Faculdade de Medicina da Bahia 
em 1926, apresentando a tese de doutoramento intitulada Primitivo e Loucura,  
já demonstrando grande interesse pela psiquiatria.

À época de sua experiência universitária, médicos e juristas polarizavam 
as principais interpretações do Brasil, assumindo praticamente uma condição de 
missionários.

A intelligentsia do século XIX polarizava-se em duas visões a respeito da 
origem do homem. A vertente monogenista, ainda oriunda das premissas 
de igualdade, tanto bíblica como ilustrada, acreditava quase de maneira 
hegeliana que as diferenças entre os seres humanos eram decorrência de 
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seu estado de degeneração (pecado original) ou de perfeição. Uma outra 
vertente, denominada poligenista, a qual se fortaleceu a partir de meados 
do século com os avanços da biologia, fundamentava-se na hipótese de que 
os seres humanos partiram de plurais centros de surgimento, originando 
a grande diversidade de raças em diferentes estágios de desenvolvimento. 
(Giesbrecht, 2021, p. 364-365).

Apesar de uma elite intelectual poligenista, pessimista e ainda influenciada 
por preceitos deterministas consolidados a partir da antropologia livresca e de 
gabinete do século XIX, incipientes críticas a esses paradigmas — utilizamos aqui 
a noção de paradigma construída por Kuhn (2009), que pressupõe um modelo 
consensual adotado em um período histórico determinado — tomavam forma nas 
décadas de 1910 e 1920, influenciados pelo que Stepan (2005) denominou de 
eugenia positiva, a qual defendia que os caminhos do progresso e da civilização 
perpassavam por medidas sanitárias e educacionais, únicos meios para a “cura” 
do Brasil. Arthur Ramos faz parte deste pugilo de intelectuais que, por meio de 
seus estudos, ao invés de partirem metodologicamente da segregação, contenderam 
pela incorporação social de setores marginalizados, exercendo exercícios empíricos 
em diversas atividades de pesquisa e de assistência aos considerados degenerados 
nas áreas da saúde pública, da psiquiatria e da medicina legal. Com o resultado 
desses estudos, Ramos conclui que os supostos atrasos dos denominados “povos 
primitivos”, tais como os negros, os indígenas e os mestiços não resultam das as-
simetrias raciais e do determinismo biológico, mas sim por questões relacionadas 
a cultura e aos resquícios da escravidão e também da ausência do poder público 
tanto na esfera sanitária como educacional (Campos, 2004). A partir disso, as 
atividades profissionais de Arthur Ramos não se restringiram mais apenas a de 
médico: nascia um antropólogo.

1.1. A inquietude move o doutor: a militância em defesa do negro e do 
mestiço aos estereótipos à época

O Brasil dos anos 1930 inicia-se polvoroso. O colapso da República Velha 
(1984-1930), também conhecida como “República dos Fazendeiros”, encerrava 
longos anos de domínio, quase absoluto, da oligarquia cafeeira nos mandos e 
desmandos da política nacional. Uma mistura de euforia e modernidade tomaram 
conta do Distrito Federal, até então localizado no Rio de Janeiro. A Revolução 
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de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas (1882-1954) ao poder propunham, ao 
menos na teoria, corroborar as promessas de modernização almejada pelas elites, 
camadas médias urbanas e setores militares. É este o ambiente de ebulição polí-
tica e  cultural que Arthur Ramos se depara ao chegar no Rio de Janeiro para 
iniciar seus trabalhos ao lado de Anísio Teixeira (1900-1971), então secretário da 
educação do Distrito Federal.

Influenciado por um ambiente que prometia progresso e democracia, são nos 
primeiros anos de sua estadia na capital que Arthur Ramos inicia sua epopeia antirra-
cista. As desigualdades sociais escancaradas, as favelas, assim como os mapeamentos 
sociais urbanos, provocaram profundo impacto no intelectual, que já nas primeiras 
páginas de O negro brasileiro, uma de suas mais importantes publicações, deixava 
claro a fragilidade epistemológica com a qual as questões raciais eram retratadas 
no país:

Como para a America do Norte, como para as Antilhas, o negro foi 
introdusido no Brasil para mão de obra, nas plantações de assucar e 
algodão, cacau e café, nas zonas agricolas de Pernambuco, Bahia e Rio, 
a principio, depois Maranhão e estados limítrofes, e por fim nas zonas 
centraes de mineração. Em trabalho ulterior, procuramos estudar essas 
questões de pura historia do trafico negro, descriminação ethnica das 
tribos importadas e assumptos correlatos. É tão grande a confusão nessas 
pesquisas que os nossos mais eruditos historiadores e soció logos tropeçam 
ainda em factos elementares como devia ser o estudo da descri minação 
das tribos importadas, seu valor numerico, anthropologico, sociologico, 
etc. (Ramos, 1940, p. 20)5.

A incursão de Ramos nos estudos africanos deu-se de forma bivalente, reunindo 
tanto seus conhecimentos médicos quanto antropológicos, contribuindo de forma 
verossímil para seu pioneirismo. Na primeira fase de trabalhos, ainda demonstrava 
grande afinidade com os postulados de Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) sobre a 
mentalidade pré-lógica dos negros e a interpretação de certos comportamentos e 
atitudes consideradas patológicas, embasadas em concepções freudianas no que 
tange aos rituais afro-brasileiros.

Em Introdução à Antropologia Brasileira (Ramos, 1951), nota-se a preocu-
pação com os processos metodológicos de pesquisa e de um projeto antropológico 
que objetivasse uma interpretação positiva do mosaico populacional brasileiro.  

 5 Optamos pela manutenção da ortografia original em todas as citações diretas às obras de Arthur 
Ramos.
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Tal projeto o arrasta em direção a incipiente tradição culturalista, aproximando-o 
de intelectuais como Gilberto Freyre (1900-1987), fato comprovado pela intensa 
troca de correspondências entre eles.

Em seus estudos, Ramos também passa a debruçar-se sobre o conceito de 
aculturação, influenciado pelo contato estabelecido com a escola antropológica 
americana, particularmente com os trabalhos de Robert Redfield (1897-1958), 
 Ralph Linton (1893-1953) e Melville Herskovits (1895-1963). Sob a perspectiva do 
conceito de aculturação, as populações consideradas degeneradas pela antropologia 
do século XIX agora poderiam alcançar a equidade em relação aos povos inter-
pretados como civilizados, pois estes, ao se entrecruzarem, provocariam alterações 
consideráveis nos padrões culturais de ambos os grupos sociais.

No caso do Brasil, Ramos adequou o conceito de aculturação ao de “sincre-
tismo” ou “mestiçagem”, demonstrando ainda uma visão hierárquica de culturas: 
“o fato de duas ou mais culturas se porem em contato, tendendo a mais adian-
tada a suplantar a mais atrasada” (Ramos, 1942, p. 75). Diante de tal afirmação, 
 devemos realizar uma análise com o devido cuidado, evitando o acometimento de 
anacronismos e generalizações avant la lettre, dado que, dentro do tempo histórico 
a que lhe cabe, as conclusões de Ramos contribuíram de forma contundente para 
o dessacralização do aprisionamento e da inferioridade de determinados grupos 
humanos até então condenados pelo conceito de raça, arquétipo para o racismo 
científico desde Gobineau e Lombroso6.

Ramos, em direção diametralmente oposta, passa a endossar os preceitos da 
eugenia positiva como defesa da transformação social através de uma “revolução 
educacional”, caminho para a superação de tais diferenças culturais.

A antropologia desenvolvida por Arthur Ramos, sustentada por pesquisas de 
campo corroboradas por diversos estudos etnológicos e etnográficos que buscaram 
elementos da cultura material e não material das populações indígenas e negras 
do país, pauta-se pela convicção inabalável contra a inferioridade das raças e as 
tipologias e os estereótipos construídos pela medicina legal, fundando uma espécie 
de antropologia físico-cultural, favorecendo uma nova concepção a respeito dos 
antigos determinismos que condenavam à degenerescência grande parcela dos 
brasileiros. Tais perspectivas passaram a conduzi-lo em direção ao engajamento 
político que lhe colocou sob o prisma da liderança de diversas ações orgânicas 
antirracistas: participação em congressos e declarações, como o Manifesto dos 

 6 Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) é considerado um dos pioneiros defensores do racismo 
científico. Cesare Lombroso (1835-1909) preocupou-se em estudar o homem delinquente conferindo-lhe 
características morfológicas, influenciando uma série de estudiosos a realizarem pesquisas mais profundas 
acerca do coeficiente humano existente na ação delituosa.
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Intelectuais Brasileiros contra o Preconceito Racial (outubro de 1935), assinado 
também por Gilberto Freyre e Edgard Roquette-Pinto (1884-1954) e o Manifesto 
contra o Racismo, lançado pela Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnografia 
(SBAE), em 28 de agosto de 19427.

2. CRÍTICA OBJETIVA À EUGENIA NEGATIVA: TEMPOS DE 
GUERRA

No século XX, o mundo testemunhou muitos abusos com a ascensão de 
 vários regimes autoritários e totalitários. Dentre esses regimes, nenhum incomodou 
tanto e foi tão combatido por Arthur Ramos como o nazismo alemão. Conforme 
afirmou Hobsbawm (1995, p. 120), “(…) o apoio da nova ciência da genética 
aplicada (“eugenia”) que sonhava em criar uma super-raça humana, pela repro-
dução seletiva e a eliminação dos incapazes” foi objeto de mobilizações e críticas 
contundentes coordenadas por Ramos contra à crescente racialização do discurso 
hitlerista. O Manifesto dos Intelectuais Brasileiros contra o Preconceito Racial 
supracitado, não por acaso, foi assinado menos de um mês após a publicação das 
Leis de Nuremberg, consideradas o marco legal da institucionalização da eugenia 
negativa na Alemanha, embora políticas de esterilização forçada, com a justificativa 
de prevenir “doenças hereditárias”, ocorressem desde 1933. Seu conteúdo ad hoc 
estabelecia diretrizes para a “proteção do sangue e da honra alemã”, criminalizando 
o matrimônio entre judeus e não-judeus8.

Com a radicalização do discurso político brasileiro recrudescido nos primeiros 
anos da década de 1930 entre os integrantes da Ação Integralista Brasileira (AIB), 
de cunho nazifascista, os trabalhos de Ramos, preocupado com o avanço do deter-
minismo biológico, do racismo e de intelectuais identificados com os preceitos 
da eugenia negativa, passaram a apresentar, explicitamente, caráter combativo. 
Destaca-se o reconhecimento do movimento negro (Frente Negra Brasileira e 
Teatro Experimental Negro) e a filiação dele à Liga de Intelectuais Antifascistas, 
 

 7 Arthur Ramos contribuiu de forma direta para a institucionalização da Antropologia no Brasil.  
Foi titular da cadeira de Antropologia e Etnologia da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 
Brasil (FNFi), instituição pioneira em ciências sociais, no até então Distrito Federal, além de ter fundado 
a SBAE em 1941 (Azeredo, 1986).
 8 Embora essas leis mencionassem especificamente os judeus, elas também se aplicavam aos negros 
e ciganos que residiam na Alemanha.
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culminando, após a deflagração do Estado Novo (1937-1945), no impedimento da 
circulação de diversas das suas produções intelectuais.

Diante do alavancar do cenário autoritário brasileiro e da deflagração da 
Segunda Guerra Mundial, Arthur Ramos encontra fôlego para continuar os seus 
trabalhos alargando sua rede de contatos com intelectuais norte-americanos, resul-
tando em uma estada nos Estados Unidos, intermediada pelo historiador Richard 
Pattee entre setembro de 1940 e março de 1941. Publicou nesse período diversos 
trabalhos em revistas, ministrou palestras e, alinhado à “democracia racial” de 
Gilberto Freyre, contribuiu com pesquisadores norte-americanos na luta contra o 
racismo (Ramos, 1944).

A Guerra não arrefecia e o fim não parecia estar próximo, pelo contrário:  
a máquina de extermínio nazista intensificava às últimas consequências o modelo de 
eugenia e vislumbrava a possibilidade de extinção das raças não-arianas. De volta 
ao Brasil após a intensa agenda de trabalhos nos Estados Unidos, Arthur Ramos 
intensifica mais ainda seu combate ao racialismo exteriorizado pela guerra e, junto 
com outros importantes intelectuais brasileiros, aumenta a quantidade de participações 
em congressos, dentre outras atividades, sempre que estas possibilitassem espaço para 
alertar sobre as consequências que as teorias raciais poderiam ter para o futuro da 
humanidade, usando como exemplo o caso alemão.

Em 1942, no Distrito Federal, ocorreria a Segunda Semana da Saúde e da 
Raça. Tendo Arthur Ramos como relator, foi apresentado no evento o trabalho 
intitulado O negro sob o ponto de vista da raça e da saúde, publicado posterior-
mente na coletânea Guerra e relações de raça (Ramos, 1943), espécie de tratado 
quase apologético em defesa do negro e da refutação categórica de argumentos 
deterministas e de hierarquização de raças, além da condenação do etnocentrismo, 
da escravidão e da dominação europeia. Nas palavras de Ramos,

É essa questão que temos diante dos olhos: a do valor mental do Negro. 
Nos tempos ominosos da escravidão, a idéia do Negro inferior, selvagem, 
bárbaro, foi uma invenção européia, para a justificativa das tropelias de 
colonização e escravidão. Quem o disse foi o ariano Frobenius. Esta 
foi a primeira opinião estereotipada que passou às terras das  Américas, 
natu ralmente com nuances diferentes, aquí e ali. Os argumentos expen-
didos foram vários e todos baseados nessas estereotipias. Um dos argu-
mentos históricos foi o da incapacidade civilizadora do Negro, que 
seria atestada pela inexistência de civilizações na África. Está provado 
agora que isso foi uma opinião decorrente de um erro de observação. 
A etnologia do século passado foi uma etnologia livresca, que não teve 
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contacto com os  chamados “primitivos”. E a sua doutrina evolucionista 
construiu uma escala de valores, em cujo topo estava o homem de cultura 
europoide, que passou a avaliar os povos e culturas da terra em relação 
à sua “superioridade”. Grave erro de método que em técnica antropo-
lógica chamamos hoje “etnocentrismo”. O alargamento do ecúmeno, as 
experiên cias de field work entre os vários povos da terra, vieram corrigir 
as conclusões do evolucionismo etnológico do século XIX e começo deste 
século. (Idem, p. 99).

Arthur Ramos em Guerra e relações de raça procura, por meio de sua matu-
ração antropológica, estabelecer uma reflexão crítica e uma análise comparativa 
entre o que havia ocorrido no contexto da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 
e as diferenças fundamentais em relação ao tempo em que vivia. Para ele, além 
do fator econômico, causa comum de ambas as duas grandes guerras, pesava mais 
na Segunda o fator ideológico, daí sua obstinação em defender a antropologia 
aplicada como ferramenta de combate aos preconceitos e também como meio para 
a compreensão das desigualdades sociais.

A nossa guerra é também uma luta ideológica. Já não somos meros 
expectadores desse choque de ideias de nosso século, que está abalando 
o mundo nos seus fundamentos. Somos atores conscientes e preparados 
para o embate. Nenhum sábio, nenhum artista, nenhum intelectual,  poderá 
mais isolar-se no recesso do seu gabinete, ou nos desvãos julgados 
intangíveis do seu mundo interior. (Ramos, 1943, p. 09).

Preocupado com o futuro da humanidade e a paz, Arthur Ramos se inquietava 
com seu tempo e seu cotidiano. Imerso cada vez mais em suas atividades como 
docente universitário e como diretor da SBAE, após o término da guerra, trilhou 
um caminho em direção ao protagonismo na defesa da garantia da paz e de direitos 
universais aviltados pelo totalitarismo.

3. PROJETO UNESCO

Na sua viagem aos Estados Unidos, Arthur Ramos foi convidado para parti-
cipar de uma mesa redonda denominada Onwentsia Conference, que ocorreu entre 
os dias 4 e 6 de agosto de 1941 em Chicago. A proposta era clara: discutir os 
desafios que seriam enfrentados no mundo do pós-guerra. Com convidados das mais 
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diversas áreas do conhecimento, o evento também contou com a participação de 
refugiados e algumas personalidades. Em sua apresentação — relatada por Ramos 
em Guerra e relações de raça — enfatiza a necessidade de se intensificarem os 
debates sobre o futuro e a paz, sugerindo o Brasil, a partir de sua visão convertida 
ao culturalismo, como exemplo a ser seguido.

A impressão de Ramos ao presenciar a intensidade e a violência dos conflitos 
raciais nos Estados Unidos fortaleceram sua impressão de um Brasil racialmente 
mais democrático, sem a presença do que denominou de color line.

No dia 25 de abril de 1945, poucos dias antes da rendição nazista, repre-
sentantes dos Aliados reuniram-se na Conferência de São Francisco, na Cali-
fórnia, com o objetivo de discutir possíveis mecanismos para a promoção da paz.  
O principal resultado desse encontro foi a elaboração do documento de fundação 
de uma nova organização internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU). 
No dia 24 de outubro de 1945, o documento fundador da ONU foi ratificado por 
China, Estados Unidos, França, Reino Unido, União Soviética e outros países, 
incluindo o Brasil. Seus signatários assumiram o desafio de promover a segurança, 
o respeito aos direitos humanos e a paz no mundo; colaborar para o desenvol-
vimento econômico e social das nações; valorizar os laços de solidariedade entre 
os países; e fortalecer os princípios de soberania e de autodeterminação dos povos. 
Para a consecução desses objetivos, foi criada em 1946 a UNESCO com sede em 
Paris. Seu primeiro corpo administrativo foi composto de renomados intelectuais, 
como o biólogo Julian Huxley (1887-1975), primeiro diretor, que exerceu o cargo 
de 1946 a 1948, e o sucessor, o poeta e diplomata mexicano Jaime Torres Bodet 
(1902-1974), que dirigiu a entidade até o ano de 1952.

Foi na administração de Bodet que Arthur Ramos foi convidado para integrar 
a UNESCO, sob o cargo de Diretor de Ciências Sociais, com a missão de coor-
denar estudos sobre raça que desqualificassem as teorias deterministas e racistas 
oriundas do século XIX, as quais serviram de baliza para os crimes cometidos 
contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Estar no comando de tal 
diretoria, de acordo com Maio (2015, p. 371), “(…) significou para o antropólogo 
a superação dos limites impostos pela vida acadêmica na FNFi e a concretização 
do projeto de transformar a antropologia numa ciência social aplicada”.

Arthur Ramos mudou-se para Paris levando consigo uma agenda de trabalhos 
que já estavam sendo discutidos com os colegas na FNFi, a qual previa a descentra-
lização dos estudos centrados apenas nas sociedades europeias, sendo ampliados às 
populações negras e aos povos indígenas. O grande objetivo dele era poder aplicar 
a antropologia na construção de uma gama de conhecimentos que combatessem o 
racismo, além da defesa de políticas de integração de comunidades vulneráveis, 
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fato que alça Ramos ao patamar de um dos pioneiros na defesa do que mais tarde 
seriam denominadas “políticas afirmativas” ou de “inclusão”.

A África, durante a breve gestão de Ramos, é elevada a notável objeto de 
estudos, os quais buscavam a compreensão sobre esses povos e etnias, bem como 
as migrações e a importância do continente africano para o desenvolvimento do 
continente americano, com enfoque em conceitos sociológicos e antropológicos, 
como por exemplo, a aculturação.

Arthur Ramos faleceu precocemente no dia 31 de outubro de 1949, vítima 
de um infarte, um mês antes da realização da reunião do Comitê de Experts em 
Raça que tinha organizado. Porém, mesmo sem a presença do inquieto Doutor 
Ramos, o legado antirracista dele fez-se representar por vários especialistas vigoro-
samente: “Raça é menos um fato biológico do que um mito social e, como mito, 
causou severas perdas de vidas humanas e muito sofrimento em anos recentes”  
(Unesco, 1950).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Arthur Ramos de Araújo Pereira foi um intelectual a frente de seu tempo,  
de convicções políticas firmes e claras, entusiasta da paz e um militante antirra-
cista. Para ele, preconceitos se combatiam com ciência, a qual gozava de atributos 
de validação provada como forma legítima de enfrentamento daquilo que não era 
embasado metodologicamente — portanto, pseudociência.

Enquanto as teorias deterministas ganharam sobrevida na década de 1930 com 
a ascensão do nazismo e consequentemente da deliberada eugenia negativa, Ramos 
insurgiu-se buscando demonstrar que as diferenças entre os seres humanos não 
 poderiam resumir-se a atributos biológicos, mas sim culturais. Para ele, os remé-
dios para superar essas desigualdades eram claros: melhorias de condições sociais 
e educacionais.

Na trajetória intelectual de Arthur Ramos podemos concluir de forma veros símil 
alguns pontos fundamentais: a) não existe correlação entre capacidade física e mental 
elevada ou reduzida determinadas pela raça; b) a historicidade de um povo deve ser 
considerada em sua análise; c) sanitarismo e educação são demandas fundamentais 
para a pavimentação da equidade; e d) organizações que reúnem pessoas contra 
 retrocessos sociais podem ser ferramentas efetivas de combate. Ramos inverteu a 
lógica do “selvagem” e do “civilizado”, abrindo espaço para a dignificação da mesti-
çagem e, consequentemente, para a autoafirmação do próprio brasileiro.
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Com uma produção fundamentada dentro do universo epistemológico de suas 
especializações, a medicina e a antropologia, cabe também destacar as contribuições 
indiretas de Arthur Ramos para outras áreas do saber, com destaque à história. Ramos 
é contemporâneo dos avanços alcançados pelo movimento dos Annales9. Segundo 
essa nova vertente da historiografia, seu sentido deveria pautar-se na busca pela 
história de todas as sociedades humanas e não apenas da história política, assim 
como a colaboração e o diálogo com outras ciências, como a geografia, a sociologia, 
a psicologia, a economia, a linguística e a antropologia social  (Giesbrecht, 2019). 
As obras de Ramos contemplam tais requisitos, instrumentalizando-se em fontes 
primárias e secundárias para consecução de pesquisas e investigações.

Dedicando anos de sua vida ao estudo das culturas negras, mestiças e indígenas, 
Ramos defendia o intercâmbio cultural como forma de superação das limitações 
enfrentadas por grande parcela da sociedade brasileira. Apesar de não apontar o 
intuito da defesa da preservação imaculada da cultura negra, seus estudos não 
deixam de ser inovadores no direcionamento ao estímulo dos contatos culturais, 
elevando o Brasil ao status de laboratório cultural.

Ao ter apoiado diversas organizações negras, endossava propostas de valori-
zação da história, cultura e estética do negro, além de pautas que inserissem esses 
grupos de forma concreta na esfera da política nacional.

As questões raciais na contemporaneidade, mesmo depois de todas as descons-
truções epistemológicas do conceito, são sempre atuais e latentes. O movimento 
Black Lives Matter, que tomou conta das ruas nos Estados Unidos e do mundo 
após o brutal assassinato do negro George Floyd (1973-1920), asfixiado pelo 
 policial branco Derek Chauvin, assim como o nefasto espancamento que resultou 
a morte do negro João Alberto Silveira Freitas (1960-2020) por seguranças de um 
supermercado em Porto Alegre são dois exemplos recentes que remetem à mili-
tância de Arthur Ramos contra a violência originada pelo racismo. Mesmo com 
seu otimismo no que tange as relações raciais e à miscigenação, corroborando a 
tese da “democracia racial” de Gilberto Freyre, concordava que as relações sociais 
não deveriam desconsiderar as tensões de força como mecanismo de propagação 
da violência direcionada a determinados estratos sociais.

Conforme advertiu Pichot (2000), embora os anseios de aperfeiçoamento racial 
e do determinismo estarem longe da popularidade que desfrutavam na primeira 
metade do século passado, as pretensões de melhoramento humano, os  preconceitos 

 9 Seus primeiros e notáveis idealizadores foram os franceses Lucien Febvre (1878-1956) e Marc 
Bloch (1886-1844), que apostavam na fundação de uma revista que viria a revolucionar a forma de ver e 
fazer História: em 1929 nascia a “Annales d’histoire économique et sociale” (Anais de história econômica  
e social).
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sociais e raciais, bem como as ambiguidades e polêmicas das propostas que enun-
ciou, continuam a dividir opiniões em temas relacionados a desigualdades sociais e 
diferenças raciais, perpassando áreas diversas como a educação e a saúde pública. 
Para munirmo-nos de argumentos em prol da promoção de sociedades pacíficas e 
inclusivas, além da oposição a quaisquer formas de racismo, faz-se necessária a 
leitura de Arthur Ramos, um intelectual de vida efêmera, porém de produção intensa.
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Resumo: A proposta do presente trabalho é a de analisar as consequências da reforma Pereira Passos, 
idealizada como um conjunto de revitalizações a serem realizadas no centro da cidade do Rio de Janeiro 
no começo do século XX, focando nos impactos causados nos atores sociais da época. Pretende-se 
analisar, ainda, lançando mão de decretos e leis, um aspecto de grande importância: as imposições de 
modificações nos hábitos e costumes de atores sociais que residiam na região à época. Essas modifi-
cações foram realizadas por parte da administração estatal buscando transformar não somente a cidade, 
mas principalmente seus habitantes, considerados possuidores de péssimos hábitos e, dessa forma, não 
se enquadrando na condição de cidadãos civilizados, segundo critérios das autoridades.
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Abstract: Our purpose is to analyze the Pereira Passos reform, conceived as a set of revitalizations 
carried out in the city of Rio de Janeiro at the beginning of the 20th century, focusing on the impacts 
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INTRODUÇÃO

Desde o momento em que povos oriundos da Europa passaram a habitar o 
litoral Brasileiro, este se caracterizou como um território de grande sedução para 
exploradores que, em busca de recursos a serem negociados, tais quais especia-
rias e minérios, eram atraídos principalmente em razão da presença de Pau-Brasil 
ao longo da costa, espécime de árvore possuidora de grande valor comercial 
que acabou por gerar grandes disputas territoriais principalmente entre coloni-
zadores portugueses, franceses e holandeses. As disputas aconteciam em solos 
 habitados por povos existentes antes da chegada dos colonizadores, os quais foram  
praticamente dizimados.

O desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, inicialmente denominada de 
São Sebastião do Rio de Janeiro, fundada no ano de 1565, desenrola-se em torno 
da Baía de Guanabara, a qual os portugueses escolheram para se estabelecer pois a 
mesma propiciava as condições ideais para o desenvolvimento de atividades  portuárias, 
além de fornecer características geográficas essenciais, do ponto de vista estratégico, 
para defesa e manutenção do território devido à estreiteza da extensão de seu canal 
de entrada. Dessa maneira, a fundação, ocupação e desenvol vimento da cidade, desde 
os primórdios, coincide com atividades comerciais marítimas portuárias.

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, a cidade do Rio de Janeiro vai desta-
cando-se devido aos ciclos da cana-de-açúcar e café, por meio da exportação desses 
recursos para a metrópole portuguesa, sendo também a porta de entrada de mão de 
obra escrava originária dos navios negreiros provenientes do continente africano. 
Ainda no século XVIII, com o grande desenvolvimento trazido pelas atividades 
relacionadas à mineração, tendo o Porto do Rio de Janeiro como principal centro 
exportador e importador para as vilas de Minas Gerais, a cidade torna-se, em 
1763, sede do Governo Geral, em substituição a cidade de Salvador, na Bahia. 
Conforme aponta Lessa (2000, p. 45), “o porto é o lugar fundamental na vida do 
Rio colonial. […] Por essas características a área portuária foi a mais densamente 
povoada. Lá estavam as residências, as casas comerciais, as oficinas e os trapiches. 
A cidade organizava a partir do porto, o seu centro vital”.

Entretanto, o principal marco na história da cidade, que culmina em profundos 
impactos no seu desenvolvimento e principalmente nas suas atividades portuárias, se 
dá em 1808, quando a Família Real Portuguesa se refugia no Brasil diante da invasão 
Napoleônica em Portugal, tornando o Rio sede do governo português, sem mencionar 
a fatídica Abertura dos Portos realizada entre Portugal e Inglaterra, encerrando a 
exclusividade de relações comerciais com a metrópole portuguesa, o que alavancou 
as atividades portuárias e lançou as bases da Independência do país, em 1822.
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Após a independência, a cidade exerce o papel de capital e, na condição de 
centro político do país, o Rio concentrava os movimentos político-partidários do 
Império, incluindo os ideais abolicionista e republicanos. Os movimentos abolicio-
nistas desenvolveram-se de maneira mais proeminente na cidade pois nela funcionou 
o Cais do Valongo, que se caracterizou por ser um porto utilizado para desembarque 
de escravos que aportavam na cidade, por onde se estimam ter passado milhares 
de escravos africanos, o que impactou diretamente na demografia e cultura de seus 
habitantes. Foi construído de maneira a deslocar a atividade do Centro da cidade, 
ocupado à época pela Família Imperial, ocultando a funesta e volumosa atividade 
dos olhos e do cotidiano dos cidadãos. A partir de 1831, com a assinatura de leis 
contra a escravidão, o Cais do Valongo é soterrado e transformado em Cais da 
Imperatriz, novamente aterrado por ocasião da reforma urbanística realizada por 
Pereira Passos.

Por meio dessa breve introdução julgou-se ter sido possível identificar dois 
aspectos historicamente fundamentais que estão intimamente interligados e que são 
sobremaneira importantes para o assunto a ser abordado no presente trabalho: o 
protagonismo político e o papel econômico de destaque da cidade do Rio de Janeiro, 
em nível nacional, relacionado diretamente com a atividade e economia portuárias; 
e o grande comércio de escravos realizado na cidade, vinculado diretamente a essa 
dinâmica econômica, que mostra indícios de seu crescimento econômico e seu 
aspecto cultural africano fortemente enraizado e presente na cultura carioca. Para 
se ter uma ideia, informa-nos Lessa (2000, p. 44) que, “no século XVIII entrou 
de 1736 a 1810 pelo porto do Rio de Janeiro a multidão de 580 mil escravos. 
Embora a cidade, pelos idos de 1730, tivesse apenas cerca de 30 mil habitantes”.

No contexto desse cenário, caracterizado por uma cidade que se desenvolve 
a partir de atividades portuárias, dentre elas o comércio legal e — logo após a 
proibição — ilegal de escravos, pretende-se visualizar as reformas urbanas reali-
zadas no início do século XX pelo Prefeito Pereira Passos, que, aliando um desejo 
pessoal aos auspícios da burguesia pós-colonial carioca, que invejava a beleza 
estética e os padrões civilizados de cidades como Buenos Aires e Paris, inicia 
 reformas urbanas, dando ênfase principalmente aos propósitos de modificar hábitos 
e costumes da população por meio de leis e decretos que violentaram incisivamente 
segmentos sociais desprivilegiados formados por pobres, ambulantes e ex-escravos 
que exerciam suas atividades de subsistência na região central do Rio de Janeiro.

Enfim, cabe assinalar que a referida reforma foi a confluência de três deter-
minantes: 1) aparelhar a cidade em termos de modernização seguindo critérios 
de industrialização; 2) aplicar severas medidas de higienização dirigidas à grupos 
sociais considerados perigosos e, 3) fomentar a circulação de capital pela atividade 
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de grandes empreendedores e fortalecimento do turismo. Para dar cabo então a 
esses determinantes, buscou-se realizar uma série de transformações na estrutura 
urbana da cidade que acabaram por impactar diretamente sua dinâmica e de seus 
atores sociais.

TRANSFORMAÇÕES URBANAS E DINÂMICAS SOCIAIS

Os processos de revitalização do locus urbano, que consistem na transformação 
de um cenário da cidade em outro, contêm diferentes nuances de um conjunto de 
acontecimentos com particularidades positivas e negativas, justificados mediante 
a argumentação de que é preciso agir em um cenário original historicamente 
degradado, degradante, perigoso e improdutivo para propiciar o advento de uma 
estética voltada para uma determinada camada econômica e social da população da 
cidade. São processos que geram efeitos não só nas formas e objetos dos espaços 
urbanos, mas também nos atores sociais que ali habitam, que por ali passam ou 
mesmo aqueles que somente os frequentam.

Em nome desses processos de transformação urbana, políticas públicas, como 
planos diretores e leis de desapropriação são lançadas com um objetivo específico: 
transformar o cenário da cidade, visando maior circulação de capital, principalmente 
por meio de relações público-privadas que ocasionam, quase sempre, a mudança 
radical naqueles que têm o espaço como habitat, sendo obrigados a viverem em 
lugares até então desconhecidos e distantes. Esse tipo de imposição de condições 
de vida representa uma forma de violência, justificada por argumentos em prol 
da segurança e valorização da região, por parte do aparelho estatal, quando se 
 “esquece” ou coloca em segundo plano os programas de reassentamento, por 
exemplo, sem atentar para as particularidades relativas ao viver em uma região 
distante dos postos de trabalhos e de outros serviços.

Desse modo, desconsideram-se os atores sociais e suas memórias que são 
geograficamente enraizadas nesses lugares de vivência. Certamente, a par do 
exposto, é possível realizar uma visualização desses espaços, por suas formas e 
feições vivas, como aqueles que clamam por transformações, as quais acabam por 
gerar novos modos de vida. Entretanto, infere-se que esses processos não levam 
em consideração as subjetividades e singularidades dos atores sociais locais.

Dessa forma, ao se compreender o locus espacial urbano como algo vivo 
somos instados a pensar essas transformações por meio de diferentes processos. 
Frequentemente, a execução de projetos de transformação urbana dessa  envergadura 
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culminam em diferentes tipos de violência, que podem ser compreendidas como 
uma espécie de rede que altera toda a dinâmica dos atores locais. Os novos 
 cenários que, a princípio se apresentam como espaços livres, sem portas, muros 
ou  fronteiras, abertos e acessíveis a todos os cidadãos, ocultam a exclusão de 
antigos atores sociais que antes ali frequentavam ou mesmo habitavam e devido 
a essa renovação de cenários, agora não são mais benquistos. Assim, denota-se 
um contraste entre todo o embelezamento apresentado por uma nova estética 
moderna e ecologicamente correta, que atrai novos atores sociais, como turistas 
e frequentadores de novas áreas de lazer e áreas destinadas a eventos, mas que 
inevitavelmente acabam por ocultar violências que ali ocorreram e ainda ocorrem.

Sendo assim, é preciso analisar o novo cenário em uma dinâmica paradoxal: 
ele oculta e revela, simultaneamente, vestígios, rastros, restos, escombros e  resíduos 
de vida. Segundo Santos (2014), deve-se considerar o espaço em si como um 
agrupamento indissociável do qual fazem parte, de um lado, objetos geográficos, 
objetos naturais e objetos sociais e por outro lado existe a vida que os complementa 
e os anima, sendo esse o aspecto da sociedade em movimento.

Ainda, não é possível desassociar o conteúdo da sociedade de sua forma, ou 
seja, dos objetos geográficos dispostos no espaço, pois cada forma traz consigo 
uma parte do conteúdo dessa própria sociedade. Dessa maneira, Santos (2014,  
p.  30-31) afirma que, o espaço é “um conjunto de formas contendo cada qual 
frações da sociedade em movimento. As formas, pois, têm um papel na realização 
social”. É possível, dessa maneira, conceber uma nova forma de análise espacial, 
que não é matizada por elementos distintos, como reiteradamente somos levados a 
interpretar. Essa nova proposta de análise do espaço vislumbra então um atraves-
samento entre todos esses objetos e as vidas que fazem parte de sua dinâmica.

É possível então, traçar um paralelo entre a indissociabilidade dos objetos 
geográficos e a vida que os anima, proposta por Santos (2014), com a ideia de 
transversalidade de fronteiras de Virilio (1993), para quem toda superfície seria 
uma interface entre dois meios, como por exemplo, objetos geográficos e vida, 
em que ocorreriam atividades constantes, ou seja, as dinâmicas das vivências nos 
espaços, que geram trocas como entre duas substâncias postas em contato. O espaço 
anteriormente limitado por fronteiras, para Virilio (1993), torna-se comutação; a 
separação transforma-se em passagem obrigatória e constante, em trocas incessantes 
entre esses meios, entre essas substâncias que até então eram bem delimitadas.

No momento em que pensamos o espaço como algo vivo, podemos apreender 
toda sua dinâmica social visualizada por diversos processos, produzidos por atores 
sociais, que o mantém sempre em transformação. Assim, analisando o espaço por 
intermédio desses processos de contínua transformação, ocorrem acontecimentos 
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que modificam formas e estruturas desses loci espaciais, e por conseguinte, alteram 
também os contingentes de atores que habitam esses espaços.

Um bom exemplo para se pensar em um espaço vivo é a questão da violência, 
normalmente associada a pessoas, como quando, por exemplo, uma pessoa por 
meio de um ato de hostilidade tira a vida de outra. Também é possível se falar 
em uma violência contra o espaço, no sentido em que alguém destrói, por meio 
de um ato de vandalismo, por exemplo, determinado objeto disposto no espaço.

Nesse tipo de reflexão, ou seja, apenas ao personificarmos o espaço é que 
somos capazes de constatar que uma determinada violência ocorrida em um espaço 
vivo, não só lesa o locus espacial per si, afetando também sobremaneira as vidas 
ali existentes, ou seja toda a dinâmica social que ali se situa. Em consonância com 
os exemplos expostos, Santos (2014, p. 31), reitera que: “o conteúdo corporifi-
cado, o ser já transformado em existência, é a sociedade já embutida nas formas 
geográficas, a sociedade transformada em espaço”.

Os espaços tornam-se vivos quando os atores estabelecem lugares no interior 
desses espaços, que ao passo que são dotados de valor, criam a própria noção 
do conceito geográfico de lugar no espaço, segundo Tuan (2013). Esses espaços 
são transformados por acontecimentos e acabam por transformar o contingente de 
atores que habitam seus nichos, onde vivem e “sobre-vivem”.

Assim, ao transformar o espaço urbano, torna-se necessário se livrar das formas 
que não mais atendam aos padrões de design modernos para dar uma espécie de 
nova vida ao local, gerando demolições e destruição de monumentos. Mas ocorre 
que, a principal preocupação da reconstrução dos lugares parece estar, segundo 
salienta Huyssen (2000), mais focada na sua imagem do que com seu uso efetivo, 
servindo mais como atração para turistas e visitantes do que com a  construção de 
um espaço heterogêneo para os próprios moradores da cidade viverem, mais rela-
cionado com o apagamento das memórias do que com a sua preservação de fato. 
Ou seja, a cidade não se trata de um texto múltiplo codificado para ser preenchido 
por seus próprios moradores e leitores, mas sim de uma imagem e design a serviço 
da exibição do poder e do lucro.

Por meio dessas novas formas, é possível fazer outro paralelo com Virilio 
(1993), quando afirma que apesar das promessas dos arquitetos pós-modernos, a 
cidade passa a não ter mais portas pois os limites urbanos deram origem a infini-
dades de aberturas, rupturas e fechamentos, menos evidentes que na Antiguidade, 
mas tão segregativos, práticos e constrangedores quanto. Não existem mais portas 
porque os atores sociais, por meio da arquitetura e das formas, sabem onde são 
benquistos e onde não o são. Por intermédio desses processos de revitalização, que 
propagam a ideia de um legado sem portas nem fronteiras e acessível a todos, onde 
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os antigos habitantes como prostitutas e mendigos não são mais bem vindos ali 
mesmo podendo adentrar tais espaços, são geradas novas configurações espaciais 
que não condizem mais com suas práticas e subjetividades.

Assim, é possível inferir que esses processos de transformação urbana 
 apresentam-se como portadores de grande potencial para modificar dinâmicas,  hábitos 
e modos de vida dos atores sociais das grandes metrópoles, e devido a esse fato, vem 
sendo utilizados há muito tempo de acordo com as novas configurações associadas 
à rugosidade do espaço geográfico urbano, como ocorrido na reforma realizada por 
Pereira Passos, na cidade do Rio de Janeiro.

A REFORMA PEREIRA PASSOS

As primeiras reformas urbanas com consequente remoção de pessoas remontam 
à época da chegada da Família Real ao Brasil, ocasião em que, para acomodar 
famílias nobres portuguesas recém-chegadas, fora determinado pelo Poder Real 
o desalojamento de propriedades de brasileiros. As autoridades monárquicas, ao 
realizarem as desapropriações, identificavam as propriedades pelas letras PR, cujo 
significado remetia à Propriedade Real.

Entre o fim do século XIX e início do século XX, a cidade do Rio de 
 Janeiro sonhava alcançar o patamar de grande metrópole, nos moldes de cidades 
europeias. Por ser a então capital do país, apelava por um novo cenário estético 
e social, condizente com os auspícios de uma elite que vivia em Regime Colonial 
mas que sempre desejou e desejava viver em uma espécie de Metrópole com ares 
republicanos. Dessa forma, Pereira Passos, prefeito da cidade, em conjunto com o 
presidente Rodrigues Alves, iniciou a elaboração de projetos visando a concreti-
zação de tais sonhos.

No entender de Azevedo (2015a), na verdade nesse período aconteceram duas 
reformas: uma, sob os auspícios do Governo Federal para a modernização do porto 
do Rio de Janeiro e outra, ao encargo do então prefeito Pereira Passos, que embora 
tivesse como foco a integração de diferentes regiões do centro da cidade, teve 
conotação social especialmente em relação ao processo segregativo, cujo foco foi 
uma massa de pessoas que viviam em condições bastante precárias à margem dos 
postos de trabalho. Muitas delas, por não possuírem condições financeiras necessárias 
para viverem de forma digna, amontoavam-se em  habitações precárias, as quais 
foram a justificativa principal das autoridades para a execução das modificações 
urbanas, que culminaram na destruição de habitações e a remoção de pessoas.
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Nesse sentido, remetemo-nos à Mbembe (2017, p. 34), quando nos lembra 
que “os sem-lugar não têm qualquer direito a ter direitos. São regidos pela lei da 
desigualdade. Essa desigualdade e a lei que a institui e na qual se baseia,  fundam-se 
no preconceito da raça”. Ou seja, são produzidas comunidades segregadas em que 
são estabelecidos aqueles que não despertam interesse social ou econômico por 
parte do governo ou das elites.

Essas questões, relacionadas a preconceitos econômicos e raciais, foram a 
motivação principal das reformas empreendidas por Pereira Passos. Porém, foram 
realizadas na rubrica de alegações relacionadas à necessidade do combate a moléstias 
sociais, tais como também ao aumento de violência e surto de doenças, sendo essa 
última a justificativa principal frente às epidemias que assolavam a cidade na época 
(LESSA, 2000). Portanto, tanto o preconceito quanto a lei que o fundamenta são 
instrumentos eficazes na manutenção de um distanciamento entre uma comunidade 
que se coloca como igual, civilizada e asseada, e outra, considerada diferente, de 
maus hábitos e dessa forma, perigosa em todos os sentidos.

Era esperada, por parte da população carioca, uma reforma urbanística nos 
moldes das grandes cidades da Europa, consideradas modelos de desenvolvimento, 
civilidade e cultura. Para colocar em prática seu sonho, o então prefeito  inspirou-se, 
segundo Abreu (2008), nas reformas urbanísticas da cidade de Paris sob a  alegação 
de que precisava, com a máxima urgência, livrar-se das marcas sombrias da era 
escra vocrata, construindo praças e grandes edificações, abrindo avenidas e  ampliando 
ruas, além de um projeto pioneiro em termos de saneamento básico. Para dar cabo 
a essa empreitada, o então presidente da Primeira República lança mão da lei de 
número 939, em 29 de dezembro de 1902, que, dentre outras disposições, confere 
“plenitude de poderes”, exceto na criação e elevação de impostos,  durante a adminis-
tração e governo do prefeito no Distrito Federal (DEL BRENNA, 1985, p. 20), ou 
seja, Pereira Passos recebera carta branca para agir na cidade, no intuito de que seus 
planos de remodelação saíssem do papel.

O grandioso projeto teve como objetivo adaptar regiões da cidade para o 
trânsito de automóveis e de pessoas, visando uma estratégia de reorganização do 
espaço urbano, com profundas transformações sociais: a remoção de vinte mil 
pessoas, segundo Faulhaber e Azevedo (2015, p. 36), e a demolição de habitações 
consideradas impróprias pela saúde pública, sob a alegação de serem grandes focos 
de doenças, razão pela qual deveriam ser eliminados preventivamente no combate 
às doenças que acometiam a cidade.

Cabe salientar que uma primeira medida do prefeito Pereira Passos, segundo 
Lessa (2000), foi a proibição do comércio informal com consequência, por um 
lado, para os ambulantes que foram impedidos de exercer seus ofícios e, por 
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outro, para comerciantes que, com a expulsão dos ambulantes, expandiram suas 
vendas avolumando seus lucros. Constata-se, dessa forma, que a medida sugerida 
para solucionar o suposto problema social objetivou indiretamente beneficiar um 
segmento social relacionado ao setor econômico.

Vale também assinalar que o plano diretor idealizado para essa grande  reforma, 
amplamente inspirado no sucesso da reforma parisiense do Plano Haussmann, 
fundamentou-se em uma perspectiva dupla, urbana e cultural, além de um forte 
apelo de controle e coerção para regulamentar o espaço urbano, sob a alegação, 
segundo Azevedo (2015b), de transformar a sombria cidade do Rio de Janeiro, 
ainda sobre os destroços da época Imperial, em uma cidade civilizada, porém às 
custas de segregação maciça de parte da população negra e pobre. Quer dizer, a 
nova estética destinou-se exclusivamente às pessoas de alto poder de consumo. 
As repercussões positivas da reforma parisiense foram trazidas e implantadas na 
cidade do Rio de Janeiro, mesmo considerando que as finalidades eram díspares, 
além de não levar em conta as peculiaridades de cada metrópole.

Assim, considera-se que a reforma urbana, e, consequentemente a remoção e 
a marginalização de grupos desfavorecidos economicamente tenha como resultado 
direto o incremento no contingente de pessoas que iniciaram a favelização da  cidade, 
pois, de acordo com Cardoso (2007), “uma parcela significativa da população 
apresenta insuficiência ou insegurança de renda, o que limita enormemente as suas 
possibilidades de endividamento, limitando, portanto, as possibilidades de acesso ao 
mercado formal de moradia”. Isso quer dizer que, ao serem proibidas de trabalhar 
e circular no centro da cidade, estigmatizadas em um perfil de potencial risco de 
contágio e de maus hábitos e costumes, tiveram como alternativa a migração para 
a periferia da cidade ou para íngremes morros em busca de lugares acessíveis, 
porém precários para se viver. Esses aspectos, entre outros, foram considerados 
para justificar a reforma bem como a escolha dos padrões estéticos e culturais, em 
função do percurso europeu de seu idealizador (OLIVEIRA, 2006).

É preciso atentar para uma peculiaridade dessas regiões: eram espaços relegados 
pelo poder público, inabitados e sem valor econômico, fatores que facilitaram sua 
rápida ocupação e espraiamento. Vale ressaltar ainda que as precárias condições 
da vida nos cortiços, considerados pelo poder público como edificações atrasadas 
e repugnantes, bem como foco de disseminação de doenças, se perpetuaram nas 
favelas, principalmente pela ausência total de condições higiênicas, saneamento 
básico e apoio estatal. Ou seja, depreende-se que se buscou somente afastar o 
problema da vista das elites das regiões centrais da cidade, e não resolvê-los 
conforme a reforma prometia e a população ansiava.
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A grande disseminação de doenças, atribuída a essas camadas da população, 
aliada à má fama de cidade pestilenta pela qual o Rio era conhecido, chamaram 
a atenção das autoridades para uma urgente reforma desse cenário, segundo Abreu 
(2008). As linhas de ação do Plano Diretor justificavam-se em face dessas consta-
tações, razão pela qual a medida imediata sugerida pelos médicos sanitaristas 
consistia no aterramento de manguezais, demolição de morros e mudança radical 
das condições de habitação por imposição dos aparatos estatais. Essas medidas 
eram apresentadas como o combate efetivo aos aspectos negativos, até então 
identificados pela desordem urbana como prováveis indícios de degeneração física 
e degradação moral.

Os ex-escravos e os migrantes eram vistos como pessoas desprovidas de  hábitos 
refinados ou modos adequados para interagir com a casta da cidade carioca. O maior 
reflexo dessa disparidade foi registrado na região central da cidade, consti tuída por 
ruas e vielas nas quais existiam pequenos prédios e imensos cortiços. As condições 
de higiene e saneamento básico eram quase inexistentes, e essas, associadas ao relevo 
peculiar da cidade, a exemplo dos morros que dificultavam os fluxos de um bairro 
para o outro, foram elencadas como as causas das epidemias de diversas doenças.

Em face dessa situação, as autoridades do governo obrigavam a revista de 
casas sob a alegação do combate à contaminação pelo contágio, campanha capita-
neada pelo então sanitarista Oswaldo Cruz, que por esse motivo, segundo Lessa 
(2000, p. 196):

[…] foi reconhecido internacionalmente, inclusive com uma condeco ração 
na Alemanha, no ano da erradicação da febre amarela, em 1907. O 
 estigma sobre a cidade começou a ser dissolvido. O Rio estaria  assu mindo 
condições de recepção de visitantes internacionais. 

Vale ressaltar que a campanha não foi tão pacífica uma vez que grande parte 
da população se mostrou reticente em relação à obrigatoriedade da vacina, pelo 
temor de morte iminente em decorrência de sua inoculação. Aliado a esse temor, 
pairava sob essas pessoas a ameaça de que as autoridades estatais pretendiam 
desalojá-las de suas habitações, o que efetivamente se concretizou. Corroborava 
a esse respeito o fato de, nas duas últimas décadas do século XIX, a cidade do 
Rio de Janeiro ter sido atingida por vários surtos epidêmicos de febre amarela, 
cólera, varíola, tuberculose. Ao se lançar um olhar em retrospectiva sobre o elenco 
de doenças transmissíveis, organizado por lustros, constata-se após breve análise 
que após a reforma Pereira Passos somente a tuberculose e a varíola apresentaram 
índices elevados; a febre amarela foi praticamente extinta; a malária, o tifo e o 
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beribéri tiveram sua incidência reduzida mais que a metade (ABRAHÃO, 2018.) 
Assim, não podemos relegar os aspectos positivos da reforma, porém não devemos 
deixar de considerar que 

Naquele chuvoso quinze de novembro, quando Rodrigues Alves e seus 
auxiliares diretos inauguravam oficialmente a Avenida Central, 1681 
habitações haviam sido derrubadas, quase vinte mil pessoas foram 
obrigadas a procurar nova moradia em um curto espaço de quatro anos 
(FAULHABER e AZEVEDO, 2015, p. 36).

Dado o exposto, salientamos que essa reforma visava não apenas a transfor-
mação do espaço físico em uma arquitetura considerada aprazível aos olhos da 
classe dominante, mas também a prevenção de doenças mediante o controle de 
determinadas camadas da população, as quais foram forçosamente deslocadas, por 
serem consideradas inadequadas à circulação e à vivência naquela região, seja pela 
alegação de que seriam potencialmente difusores de doenças graves, seja para evitar 
que pessoas da alta sociedade carioca convivessem com outras estigmatizadas pela 
imputação de hábitos abomináveis e diferenças étnicas, econômicas e culturais. 
Quer dizer, a reforma que redefiniu a estrutura urbana do centro da cidade do 
Rio de Janeiro e adjacências, além da transformação estética, teve como finali-
dade precípua a imposição de novos hábitos e costumes por intermédio de leis e 
 decretos, os quais influenciaram decisivamente a vida dos habitantes, principalmente 
os de baixo poder de consumo, incluindo migrantes, pobres e negros. Conforme 
assinala Barbosa (2011, p. 228), essa reforma no seu teor ficou conhecida como 
o “bota-abaixo” do Prefeito. Essa identificação também ocorreu por causa das 
 medidas impostas pela prefeitura. Nessa operação, as pessoas removidas não tinham 
forças nem argumentos para justificar a sua permanência no lugar, no momento 
da remoção — nem posteriormente — pois suas habitações já não existiam mais.

Em certo sentido, essa reforma é o reflexo da desigualdade social que  evidencia, 
de forma contundente, uma organização social hierárquica. A esse respeito evocamos 
Tuan (2005, p. 251), quando nos ensina que existem “conflitos violentos entre os 
cidadãos poderosos e a criação de uma fortificada paisagem do medo [causando] 
a queda da ordem estabelecida por massas inassimiláveis e incontroláveis; aversão 
e medo dos pobres”.

O plano diretor dessa grande mudança, segundo Lessa (2000), apresentado 
sob a alegação de uma transformação estética da cidade pela edificação de impo-
nentes obras arquitetônicas e implementação de saneamento básico caminhava 
passo a passo com estratégias de ocultamento e silenciamento de grupos sociais 
que deveriam ser mantidos à distância dos locais de convívio da classe detentora 
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do poder aquisitivo, ou seja, essa reforma trazia claramente embutido um conjunto 
de premissas voltadas à segregação social. Ressalta-se mais uma vez que, a essa 
época, o Brasil ensejava incluir-se na rubrica de progresso, almejando equiparar-se 
a países da Europa e da América do Norte, o que exigia não só uma boa apresen-
tação da arquitetura da cidade, bem como uma “purificação” de seus habitantes, 
mesmo que fosse às custas do movimento higienista, e até certo ponto, eugênico.

Ainda no campo da reforma Pereira Passos, há de se mencionar que foi  baseada 
no modelo de revitalização ocorrido na cidade de Paris. Como esse plano serviu de 
inspiração para a revitalização do centro da cidade do Rio de Janeiro, no início do 
século XX, faz-se necessário apresentar algumas das características que refletiram 
diretamente no plano diretor esboçado na época. O Plano Haussmann, como era 
denominado, objetivava, segundo Benévolo (2009), implementar  condições para 
uma maior fluidez no tráfego urbano. Sendo assim, o plano urbanístico  deveria 
atender a princípios racionalistas enfatizando o aspecto técnico, deixando em 
segundo plano a dimensão histórica, visto ser fundamental a modernização para 
o fluxo de pessoas, bem como para o desenvolvimento de estratégias visando a 
melhoria da circulação.

Dessa forma, o projeto de revitalização do centro da cidade do Rio de  Janeiro 
buscava torná-la mais aprazível do ponto de vista estético, a fim de agradar a 
 burguesia e a cidade ser bem avaliada aos olhos de detentores do capital estrangeiro, 
bem como fazer do centro o seu espaço administrativo, capaz de abrigar impor-
tantes instituições como bancos e empresas, além de teatros, cinemas, restaurantes, 
passeios públicos, praças, museus e bibliotecas, criando assim novas áreas de lazer. 

Destaca-se, ainda, que essas transformações têm uma imensa repercussão 
positiva a partir de um olhar inocente que não se preocupa ou tem conhecimento 
sobre os impactos que essas modificações causam à vida de atores sociais, além de 
desconsiderarem que a configuração arquitetônica existente anteriormente, quando 
modificada, altera cenários de modo a produzir uma verdadeira transfiguração da 
cidade, retirando também de cena muitos referenciais utilizados como orientação 
para as pessoas.
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O FATOR SOCIAL NA REFORMA

Os impactos urbanísticos causados por essa reforma resultaram na segregação 
da população pobre, em especial os negros que forçosamente se distribuíram pelas 
periferias e morros da cidade, dando origem ao processo de favelização que conhece, 
a cada momento, um crescimento incontrolável por parte das autoridades estatais. De 
certo modo, a dinâmica das favelas, conforme conhecemos atualmente, é o reflexo 
da proposta civilizatória dessa reforma e causa reflexos até os dias atuais. A charge 
“Por causa das Avenidas”, veiculada no jornal da época denominado O Malho, faz 
uma crítica às demolições e desapropriações de moradias no centro do Rio de Janeiro, 
mostrando a caricatura de uma autoridade perplexa ante a situação de duas pessoas 
dormindo em uma cama no meio de rua que se justificam dizendo que não existem 
mais casas para habitar.

Fig. 1. Charge “Por causa das Avenidas”. Fonte: Del Brenna (1985).

Dessa forma, podemos inferir que a tentativa de remodelar o Rio de Janeiro 
ao estilo Belle Époque teve um alto custo subjetivo, pelo menos se tratando da 
população negra, ex-escrava, visto que não houve nenhuma política ou mesmo 
cuidado em reintegrá-la à sociedade após a abolição da escravatura, bem como 
garantir seus direitos. De certo modo, o projeto dessa reforma trazia implícito em 
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suas linhas de ação, segundo Silva (2018, p. 48), “uma limpeza étnica e racial, 
por detrás de ideais reformadores… A especulação imobiliária contribuiu para que 
a classe social economicamente mais baixa não ocupasse áreas agora destinadas 
àqueles que mereciam desfrutar de tal processo urbanístico”.

A Reforma empreendida por Pereira Passos começa a se desenhar, não  somente 
como um plano de revitalização urbana visando melhorias do ponto de vista social 
nas áreas de saúde pública e embelezamento urbano. Nota-se a preponderante 
intenção de reformar também os costumes e hábitos da população residente nas 
áreas centrais da cidade, que não eram tidos como civilizados e, portanto, não 
faziam jus aos bons costumes da população de uma Capital Federal.

O plano de remodelação da cidade, apresentado em 1903 por Pereira  Passos, 
cita o problema do saneamento do Rio de Janeiro como principal motivação para 
a execução das modificações propostas. Entretanto, é possível notar aspectos 
mais relacionados à estética do que com a higiene como pode ser encontrado na 
 primeira página do mesmo: “[…] determinar a demolição da edificação actual 
onde ella mais atrazada e mais repugnante se apresenta” (DEL BRENNA, 1985, 
p. 43). Refletindo que até os dias atuais possuímos construções mais antigas sendo 
utilizadas sem maiores problemas de higiene na região central da cidade, pode-se 
inferir que o atraso e a repugnância de tais construções se referem ao seu aspecto 
estético relacionado à falta de recursos para a manutenção dessas construções por 
parte de uma classe social paupérrima, que buscava a região central da cidade à 
procura de trabalhos ou “bicos”.

Entre 1903 e 1904 uma série de leis, decretos e circulares alteraram profun-
damente a dinâmica da região central da cidade, visando modificar hábitos e 
 costumes que não estariam de acordo com o comportamento da população civili-
zada de uma capital federal, como mencionado. Dessa forma, o Prefeito reprime 
o uso de  “carrinhos de mão” nos trilhos das companhias de bondes; proíbe que 
os mercadores ambulantes conduzam as vacas pelas ruas para a venda de leite; 
proíbe a venda de miúdos de reses; proíbe a venda ambulante de bilhetes de loteria; 
regulamenta a obrigatoriedade de pintura, caiação, consertos e limpeza dos imóveis 
em todas as suas faces visíveis da via pública; cria um serviço extraordinário de 
inspeção sanitária de habitações; inicia o recolhimento de “tiradores de esmolas e 
mendigos”; realiza a “apanha e extinção de cães vadios”; proíbe o ato de  “cuspir 
e escarrar nos veículos de transporte de passageiros”, prescrevendo o uso de 
escarradeiras em estabelecimentos públicos; proíbe fogueiras e fogos de artifício 
e “balões de fogo” nas ruas e praças públicas; proíbe a atividade de mascates e 
vendedores ambulantes sem licença.
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É interessante salientar que, ao invés de o Estado empreender políticas para 
solucionar a situação desses grupos sociais (ex-escravos sem condições de trabalho 
e sem lugares para morar, migrantes pobres recém-chegados para serem absorvidos 
pela construção civil), adotou estratégias punitivas que culminavam no impedimento 
da circulação dessas pessoas em determinados espaços, exceto durante o período 
em que eram utilizadas como força de produção, ou seja, deviam trabalhar e depois 
se confinarem nos morros ou em regiões bem distantes do centro da cidade, em 
muitas das quais o transporte público tinha horário de término.

De acordo com as próprias palavras de Pereira Passos, cristalizadas em uma 
mensagem aos membros recém-eleitos do Conselho Municipal, na qual apresenta 
um balanço de sua gestão:

Velhas usanças se mantinham que, em muitos casos, lhe negavam os 
foros de capital e mesmo de simples ‘habitat’ de um povo civilisado. 
[…] Encetei os melhoramentos de que a cidade é tão carecedora, já 
no que diz respeito a abertura de novas vias de communicação, já no 
que se refere ao alargamento das actuaes, a reforma do calçamento, 
a arborisação, ao ajardinamento das praças, ao embellezamento dos 
nosso melhores logradouros públicos, ao desenvolvimento das diversões 
populares gratuitas, já, finalmente, cuidando da extincção de males arrai
gados que davam a nota deprimente do atraso da nossa civilisação. […] 
Comecei por impedir a venda pelas ruas de vísceras de rezes expostas 
em taboleiros, […] scenas estas que ninguem, certamente, achará digna 
de uma cidade civilisada (DEL BRENNA, 1985, p. 98-99, grifo nosso).

Depreendemos do pequeno trecho extraído da carta que o prefeito nitidamente 
estava obstinado a livrar a cidade de atos e costumes que não se enquadravam na 
categoria do que ele considerava civilizado. Entretanto, as publicações em jornais 
da época demonstram que tais tentativas de civilizar a população da cidade não 
foram bem aceitas na sociedade. Poesias e charges demonstram a insatisfação 
popular mediante tais medidas:

“(…) E, por viverem, são as casas taes quaes os homens.
Há casas de coração bem conformados (as que seguem os novos preceitos 
da hygiente) e outras que o têm ruim como cobra.
Há casas morigeradas e outras que, como o dr. Varella, tem máu genio.
Há enfim, casas de uma resignação infinda e outras onde a desillusão 
entrou e tudo desola.
Neste caso estão as casas do grande incêndio da semana passada.
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Ninguém me convence de que aquillo não foi um suicidio por medo, 
medo atroz da picareta incansavel, que impiedosamente vai rasgando 
essa boa aldeia, a que dão o nome de cidade do Rio de Janeiro.
As casas também vivem, morrem, e ás vezes, suicidamse.” (DEL  BRENNA, 
1985, p. 194).

Essa crônica denominada Bolando, veiculada no jornal A avenida, versa sobre 
as demolições desenfreadas de casas na cidade do Rio de Janeiro para a abertura 
da Avenida Central, atual Rio Branco. Ao mesmo tempo em que denuncia a “pica-
reta incansável” que vai “rasgando” a cidade, insinua que um incêndio de casas 
tenha sido uma espécie de resignação e desistência por parte das residências que 
seriam demolidas, tirando assim sua própria vida antes que as remoções e demo-
lições a fizessem. Entretanto, é possível também, de maneira oposta, interpretar o 
ato dessas residências como uma forma de resistência frente ao arrasamento que 
acontecia na região central da cidade, ou seja, retira-se a própria vida de forma a 
não permitir que o outro triunfe e a tire antes.

Ainda, uma charge denominada Os passos milagrosos, em um claro trocadilho 
com o nome do prefeito, estampa a capa do jornal Tagarela, que critica as inter-
venções de Pereira Passos na vida do povo carioca, mostrando o prefeito ordenando 
que um cidadão se levante de sua rotina habitual, pois ganharia uma “cara nova”.

Fig. 2. Capa do Jornal Tagarela de 1903. Fonte: Del Brenna (1985).
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É importante destacar que essas modificações, conforme a charge anterior 
demonstra, mais uma vez atacam diretamente a parcela da população mais pobre, 
que vive de bicos, como pessoas em situação de rua, ambulantes, mascates e donos 
de quiosques, e em contrapartida, favorece lojistas e comerciantes do centro que 
por intermédio dessas modificações civilizatórias se viram sem uma concorrência 
que colocasse em risco suas freguesias. Ainda, exigiram-se obras, consertos e 
 pinturas dos imóveis visíveis de vias públicas, ou seja, foi decretado que miseráveis 
moradores de cortiços deveriam arcar com custos de obras estéticas, mesmo sendo 
de conhecimento público a precariedade do interior das residências.

A partir dessas iniciativas para modificar costumes e hábitos julgados não 
civilizados, a fim de aproximar a cidade do Rio de Janeiro do padrão das grandes 
cidades europeias da época, torna-se nítido o desejo de uma burguesia ex-colonial 
que sonha em alcançar o patamar dos habitantes de uma metrópole “civilizada”. 
Remetemo-nos, assim, a Fanon (2005) quando realiza uma análise  colonizado-colono 
que muito pode dizer sobre o momento vivido pela cidade do Rio de Janeiro à época:

Ou seja, no desejo de tornar-se “colono”, Pereira Passos empreende essa 
grande reforma urbana, nitidamente baseada na grande reforma parisiense de 
Haussmann, visando tornar a cidade do Rio de Janeiro uma Paris dos Trópicos. 
Assim, é possível traçar um paralelo com o pensamento de Fanon (2005, p. 204) 
sobre a relação entre a burguesia pós-colonial e seus colonos: “essa burguesia 
[...], imperceptivelmente, transforma-se não mais na réplica da Europa, mas na 
sua caricatura”.

CONSIDERAÇÕES

Por meio do presente trabalho, intentou-se compreender as modificações urbanas 
realizadas na cidade do Rio de Janeiro por Pereira Passos focalizando não apenas 
nos aspectos estéticos e urbanísticos, mas também nas modificações realizadas pela 
administração municipal visando alterar hábitos e costumes da população local 
que não eram bem vistos e considerados civilizados para a capital da república.

Assim, iniciamos por explicitar um breve histórico da cidade do Rio de 
 Janeiro com a finalidade de observar a formação da cidade a partir de eventos que 
a consolidaram como grande protagonista da história nacional, principalmente nos 
aspectos político, econômico e cultural. Também foi possível notar a importância 
da Zona Portuária da cidade para seu crescimento, sendo o porto crucial para a 
formação de uma cultura diversa, formada por variadas influências, desde o negro 
africano ao nativo indígena.
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Foi possível depreender, então, que a reforma urbana proposta por Pereira 
Passos, antes de se efetivar concretamente nas obras de demolição e alargamento de 
ruas e avenidas pela cidade, inicia-se com diversos decretos, leis e circulares que 
visam, antes da revitalização das formas urbanas propriamente ditas, uma reforma 
claramente social, na qual a população local foi submetida a várias  mudanças em 
suas atividades e dinâmicas, que visavam transformá-la em uma massa civilizada e 
educada, antes mesmo que a cidade se transforma-se fisicamente em uma pretensa 
duplicata parisiense.

Ainda, essas propostas políticas de revitalização e transformações urbanas, que 
sabidamente causam grande impacto, principalmente nos estratos  estigmatizados 
da população, como em negros, pobres, favelados, são financiadas e apoiadas por 
segmentos sociais ligados aos interesses econômicos que, além de serem favo-
recidos com grandes empréstimos para esses empreendimentos, se beneficiam 
com a remoção de população e consequente abertura de novos terrenos a serem 
explorados pelo mercado imobiliário. Enquanto isso, sem o devido apoio governa-
mental e sem políticas efetivas de reassentamento e ressarcimento, essa população 
removida, que antes pouco tinha e após a remoção menos ainda, evade-se pelos 
morros e encostas para subsistir, caracterizando o espaço da favela, atual símbolo 
de ocupação da cidade, como um paradoxo formado pela segregação e ao mesmo 
tempo resistência.

Não podemos, entretanto, somente demonizar as modificações realizadas 
por Pereira Passos na cidade, nem deixar de citar seus aspectos positivos como o 
 controle de doenças e melhoria nos aspectos sanitários da cidade, que vivia tempos 
sombrios com epidemias de doenças, a criação de áreas de lazer para a população 
como praças, Theatro Municipal e Aquário, além da melhoria estética da cidade, 
com ruas e avenidas mais largas e arejadas, jardins e fachadas de construções 
arquitetadas aos moldes europeus. Porém, o que é colocado em questão é o fato 
de uma preocupação excessiva com a estética e com a “correção” de hábitos e 
costumes não civilizados, e uma ausência de preocupação com a parcela da popu-
lação mais afetada por essas modificações.

Pode-se afirmar que os interesses econômicos da elite burguesa carioca que 
apoiou as reformas, além de ditar o que devia ser lembrado e esquecido, o que 
devia ser demolido e o que devia ser preservado, escolheu também os costumes a 
serem mantidos e outros a serem banidos, modificando diretamente as dinâmicas 
e vidas de atores sociais, suas culturas e costumes cotidianos.

Concluindo, levantamos alguns questionamentos que nos surgiram ao longo 
da reflexão: até que ponto essas reformas, como a realizada por Pereira Passos na 
cidade do Rio de Janeiro, podem ser consideradas somente reformas urbanas? Se 



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2022, volume 62 | 173

O “Bota-Abaixo” de Pereira Passos: Transformação Urbana como Artifício Civilizatório?

existissem políticas públicas continuadas e duradouras seria necessário revitalizar? 
Ou seriam fabricados novos motivos como pretexto para modificar hábitos sociais 
mal vistos aos olhos de um estrato social que dominou e continua a dominar cargos 
políticos de importância?
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Resumo: No presente trabalho nos propomos inicialmente demonstrar a maneira como um escritor 
renomado da Literatura Brasileira, Graciliano Ramos, lidou com uma experiência vivida no cárcere 
tomando como base um de seus escritos, o livro Memórias do cárcere. Ainda, tencionamos entender 
como a escrita representou uma alternativa para que o autor pudesse conservar minimamente sua 
 condição subjetiva. Dessa maneira, entendemos que a escrita delineia nuances do inconsciente em 
razão da situação de premente nulificação em que se encontrava o autor.

Palavras-chave: Prisão; Literatura; Memória.

Abstract: In this study we aim at analysing the way in which a renowned writer of Brazilian Literature, 
Graciliano Ramos, dealt with an experience lived in prison based on one of his writings, Memórias do 
cárcere. We also intend to understand how writing represented an alternative so that the author could 
minimally retain his condition as a subject. In this way, we understand that writing delineates nuances 
of the unconscious due to the situation of pressing nullification in which the author found himself.

Keywords: Prison; Literature; Memory.

INTRODUÇÃO

As encruzilhadas da vida apresentam para o ser humano grandes enigmas 
acerca dos quais a existência se coloca em primeiro plano. Os diferentes enigmas 
que se descortinaram ao longo da história da humanidade revelam a curiosidade do 
ser humano no tocante à possibilidade de pisar “o inacessível chão”  (BUARQUE, 
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1975). Contudo, cada vez que um enigma é descortinado, um novo universo sombrio 
e ameaçador se afigura para aquele que dessa tarefa se encarrega.

Diante dessas evidências, os seres humanos fazem escolhas diferentes na 
realização de um périplo para produzir respostas, recorrendo à arte, à literatura, 
à ciência, ao senso comum, entre outros campos, deixando pegadas nos caminhos 
abertos e percorridos. Sendo assim, vamos eleger uma dessas vias para refletir sobre 
um destino dado por um ser humano, na posição de autor, às agruras transcor-
ridas em um período de sua vida, o renomado escritor da Literatura Brasileira 
Graciliano Ramos.

É certo que uma vez produzidas as ranhuras, o autor ascendeu simultanea-
mente à posição de leitor, deveras crítico, especialmente no tocante ao fato de 
ser reconhecido pelos romances que produziu. Nas palavras de Bastos (1988,  
p. 33), “a literatura de Graciliano Ramos é uma busca de entendimento e crítica, 
ou, ainda, uma tentativa de dar sentido a uma realidade não raro desprovida de 
nexo”, ou seja, em seus escritos o autor retrata, de forma crua, a realidade de uma 
região brasileira, marcada principalmente pela violência, em amplo sentido, mas 
sobretudo pela precariedade e acirramento da divisão de classes em uma época 
em que, podemos dizer, o Brasil passou por um grande retrocesso com a ditadura 
Vargas, que pôs fim ao projeto republicano recém criado.

Por que aludimos a esse teor de um de seus escritos, o livro Memórias do 
cárcere? Em primeiro lugar, chama-nos atenção o seu título, em especial a palavra 
memória e a indicação de referência dessas memórias a um lugar comparável ao 
inferno de Dante, no qual sobreviver é uma exceção: cárcere.

Em segundo lugar, se acompanharmos a linearidade da produção de Graci-
liano Ramos, no conjunto de seus romances, vamos observar que a referida obra 
se apresenta em um lugar singular que ora é considerada uma ficção, ora uma 
autobiografia, e também não poderíamos deixar de mencionar um relato minucioso 
de peregrinação por quatro instituições prisionais em relação as quais sobressaem 
dores e temores que acompanham o autor por toda a sua vida após a saída da 
prisão, como memórias atormentadas, conforme assinala Ricoeur (2007).

Insta salientar, entretanto, que não é nosso objetivo nesse momento discutir a 
originalidade da obra, sua classificação em termos literários, seja testemunho, seja 
autobiografia, pois a obra é maior do que isso. Ela simplesmente é. O que nos inte-
ressa pensar é que ela é fruto de uma mente angustiada desesperada por denunciar 
não só as injustiças cometidas contra o meio social em que estava inse rido, como 
as injustiças cometidas contra si mesmo, propiciando, por meio da linguagem, um 
cenário da violência. É o autor se posicionando humana, social, político, eticamente. 
Ele posiciona-se por meio da escrita e sobre ela (BENTO, 1998).
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Em terceiro lugar, a imposição de viver encarcerado teve consequências 
signi ficativas na vida do autor, seja em função da ruptura de relações com amigos 
e familiares, seja pela imperiosidade em estabelecer contatos de convivência com 
pessoas desconhecidas e estigmatizadas inscritas socialmente na rubrica de grandes 
marginais. Desse modo, viver na prisão requer uma reformulação de princípios para 
suportar o peso do insuportável devido ao confinamento (os cenários nos quais 
transcorrem os dias são sempre os mesmos e as pessoas com quem se convive 
geralmente são as mesmas considerando o cotidiano das prisões) e também para 
criar mecanismos para planejar um horizonte futuro na esperança de que a vida 
vai continuar.

Essas pressões têm ressonâncias distintas nas pessoas encarceradas. Umas 
seguem a trilha de aperfeiçoarem-se no crime enquanto que outras, em um  número 
ínfimo, tomam outras decisões no sentido de transformarem a experiência em 
mudanças subjetivas no intuito de entender o sentido da vida de um ser humano 
em regime de privação de liberdade.

Feitas essas considerações, passamos então ao contexto de nossa reflexão. Há 
um fato: Graciliano Ramos foi preso sem processo nem condenação. Disso então 
decorreu um segundo fato: Graciliano Ramos foi obrigado a viver por quase um 
ano sob o regime de cárcere, convivendo com pessoas totalmente desconhecidas 
e, em alguns casos, ameaçadoras, afamadas em matar. Ainda, há outro fato a ser 
destacado: os dias de encarceramento eram ocupados com a escrita de “rastros 
preciosos” que em momento oportuno foram lançados ao mar. No entanto, essa 
ação não significou o fim de um projeto, visto que Graciliano Ramos, depois da 
saída da prisão, continuou por quase uma década a reunir filipetas escritas para 
dar corpo a uma obra no sentido de trazer a lume, de forma contundente, os dias 
sombrios de dor e sofrimento que se sucedem em uma prisão. E a delonga no 
tempo da escrita circunscreve-se no âmbito subjetivo porque o homem Graciliano 
que foi preso não era mais o mesmo escritor Graciliano Ramos de outrora, nem 
o mesmo leitor de outrora, muito menos o mesmo homem de outrora.

Podemos assim afirmar que houve, no escritor, uma pressão interna que o 
mobilizou para deixar um legado de uma experiência de vida, especialmente desti-
nada às pessoas que ouvem falar de prisão, mas sem saber ou sem querer saber 
o que se passa nos seus intramuros. Além disso, há também uma necessidade do 
autor de escrever como uma forma de busca de alívio na tentativa de afastar de 
suas memórias as imagens horríveis dos ambientes prisionais, das noites de insônia, 
dos dias mal vividos e dos momentos em que a morte se fez iminente.

Enfim, são essas as mensagens que Graciliano Ramos nos brindou como 
destinatários das agruras vividas haja vista ser impossível passar incólume pelas 
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paisagens de sua escrita, que evocam imagens atormentadoras em nosso  pensamento, 
nas quais depreendemos e compartilhamos, em uma espécie de cumplicidade,  
a encenação de um universo traçado em limites indizíveis por experiências que 
excederam, até certo ponto, os limites razoáveis da experiência humana, no tocante 
à possibilidade de ser obrigado a conviver com determinações com as quais não 
concordava, principalmente em razão do não entendimento do seu teor.

A severidade das situações com as quais o autor era confrontado teve como 
consequência organizar arranjos de vida diante de situações novas e inesperadas. 
Nesse sentido, a escrita representa um tipo de resistência diante da travessia pelos 
difíceis contornos de vida decorrente da exposição a uma violência extrema de 
cunho traumático – a prisão. De acordo com Gagnebin (2006, p. 99):

É próprio da experiência traumática essa impossibilidade do esqueci
mento, essa insistência na repetição. Assim, seu primeiro esforço consistia 
em tentar dizer o indizível, numa tentativa de elaboração simbólica do 
trauma que lhe permitisse continuar a viver e, simultaneamente, numa 
atitude de testemunha de algo que não podia nem devia ser apagado 
da memória e da consciência da humanidade.

Quer dizer, por todos os limites que o encarceramento impõe, produziu 
também um grande vazio na vida de Graciliano Ramos, o qual seus romances 
provavelmente não foram substanciais para preenchê-lo, sendo preciso dedicar-se a 
um longo tratado de experiências humanas, nada desejáveis, que pode ser interpre-
tado em vários contextos para tentar contornar as bordas desse vazio, acentuadas 
e reafirmadas continuamente pela angústia.

No encaminhamento de nossa reflexão, nos propomos demonstrar a maneira 
como Graciliano Ramos descortinou a singularidade de uma experiência vivida no 
cárcere compartilhada com pessoas nas quais ele não se reconhecia: primeiro por não 
se considerar criminoso e, segundo, pela diferença de classe sociocultural. Ainda, 
tencionamos entender como a escrita representou uma alternativa para Graciliano 
Ramos conservar minimamente sua condição subjetiva amplamente plainada pelas 
engrenagens prisionais as quais, com o passar do tempo, transformam subjetivi-
dades pulsantes em sombras de seres humanos, meio vivos, meio mortos. Então, 
o livro Memórias do cárcere representa uma abertura na qual a escrita fez aflorar 
nuances do inconsciente em razão da situação de premente nulificação em que se 
encontrava o homem Graciliano Ramos, pai de oito filhos e um escritor renomado.

A escrita iniciada no intramuros prisional cujos rascunhos conheceram o 
destino da fluidez das águas tinha uma importância para o autor, no momento em 
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que orquestra-se ao revés: mesmo sem suas anotações iniciais, não se eximiu de 
tracejar percursos para enunciar que apesar do destroçamento subjetivo causado 
pela experiência prisional, ainda se mantinha vivo. Nesse sentido, a escrita tem o 
sentido de indicar uma vida que continua apesar das marcantes sequelas, diante das 
quais muitos sucumbem e não conservam vestígios para dar corpo a uma memória, 
ressaltando-se que a condição de escritor lhe possibilitou esse encaminhamento pois 
já fazia parte da sua vida construir enredos para denunciar a vida em precariedade. 

CONTORNANDO AS DIFÍCEIS PEGADAS DO AUTOR E DA  
 OBRA

Cabe salientar inicialmente que podemos estabelecer dois critérios de leitura 
para essa obra composta em quatro partes, cada uma referida a uma espacialidade 
e temporalidade distintas, desde o formato de sua primeira publicação em dois 
volumes até a edição atual em volume único.

Uma primeira visada consiste em considerar a obra como um todo confi-
gurado pela continuidade de suas partes em razão dos enredos estabelecidos em 
cada uma e dos lugares referidos. Desse modo, poderíamos admitir que há uma 
continuidade na obra explicitada do seguinte modo: a primeira parte precipitou 
a escrita da segunda; a segunda da terceira e a terceira da quarta. Adotando esse 
viés poderíamos denominar a parte que se inicia nas primeiras páginas como a 
primeira e que se finaliza nas ultimas páginas quarta ou última parte do livro, como 
se pudéssemos imaginar as quatro partes como fases concatenadas de um mesmo 
processo: a primeira parte consistiria em uma espécie de abertura conquanto que 
a última seria considerada como uma espécie de fechamento.

Então, seguindo as diretrizes dessa abordagem continuísta, circunscreve-se 
um objeto (a prisão de Graciliano Ramos) e a escrita de uma obra (Memórias do 
cárcere). Não obstante, ao invés de analisarmos a prisão do autor no contexto de 
uma engrenagem política e econômica que culminou com mandos e descasos de 
outras épocas da história brasileira, admitimos que, tanto a prisão do autor quanto o 
processo de produção e publicação da obra Memórias do cárcere podem ser vistos 
de diferentes perspectivas, sem o enquadramento em uma perspectiva evolutiva, 
especialmente nas transferências para as institucionais prisionais e nem nas quatro 
partes que a compõem.

Portanto, não seguiremos por essa vertente uma vez que nosso objetivo consiste 
em declinar da ideia de que existem marcadores únicos na leitura da prisão e da 
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obra, razão pela qual enveredamos por uma perspectiva arqueológica, construindo 
uma memória relacionada à prisão e à criação do livro.

Sendo assim, tanto a prisão de Graciliano Ramos quanto a produção da 
obra Memórias do cárcere somente podem explicadas pela remissão às próprias 
condições do regime político e das práticas de encarceramento que vigoravam na 
época. A defesa dessa posição ideológica se assentou em condições como a recém 
industrialização e salvaguarda de interesses de países colonizadores que temiam 
ver ruir seus impérios econômicos, em decorrência de um possível fim das  práticas 
de exploração e espoliação de povos considerados “inferiores” por habitarem 
 regiões denominadas pelos grandes poderosos de “terceiro mundo”, nomenclatura 
que mudou para países subdesenvolvidos, entre os quais se encontrava o Brasil.

Seguindo essa linha de raciocínio, nossos encaminhamentos para a interpre-
tação dos dois objetos recortados (prisão de Graciliano Ramos e obra Memórias 
do cárcere) parte de um posicionamento crítico, considerando o nosso tempo e, 
ainda, buscando, na medida do possível, elementos de outras épocas da história 
brasileira concernente aos motivos que levaram e levam ao encarceramento de 
pessoas e a singularidade de uma obra escrita depois que seu autor passou quase 
um ano sob custódia prisional.

 Podemos conjecturar que o texto Memórias do cárcere propicia-nos, através 
da leitura, a contemplação do sofrimento e violência sofridos ao lançar mão da 
memória coletiva dos indivíduos que fizeram parte dessa narrativa, já que, segundo 
Halbwachs, “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 
outros” (HALBWACHS, 2006, p. 39).

Assim, nos aproximamos da exortação de Sontag (2003, p. 73) ao afirmar que 
“o que se denomina memória coletiva não é uma lembrança, senão uma declaração: 
que isto é importante e que esta é a história do acontecimento com as imagens 
que fecham a história em sua mente”. Deduz-se, assim, que as construções de 
memória se reportam a acontecimentos visando a conformar situações em relação 
as quais se pode refletir. Assim, as produções de memória têm uma relação dupla: 
com a experiência e com a reflexão crítica. Nesse sentido, as narrativas produzidas 
conferem sentidos aos percursos subjetivos que fazem parte da vida.

Dado o breve parêntese, afirmamos que é preciso estabelecer algumas  premis sas 
que serão coadjuvantes em nossas análise e interpretações.

Na leitura que pretendemos do homem Graciliano Ramos a partir de uma de 
suas obras, não temos em mente proceder uma interpretação no sentido de revelar 
verdades que podem ser depreendidas das páginas das quatro partes. Isso quer 
dizer que, nosso objetivo não se constitui em descobrir coisas e sim construir, por 
intermédio de uma prática interpretativa, uma memória com indícios de valores, 
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discursos e categorias subjetivos que aludem a um tecido histórico referido a uma 
determinada trama social e política.

Em segundo lugar, vislumbramos a possibilidade de que somente os funda-
mentos que alicerçaram a ditadura Vargas, como outros regimes ditatoriais no 
cenário brasileiro, são significativos para que tanto a prisão do autor quanto a 
produção de memórias surgissem como prováveis respostas às injunções sofridas 
por um escritor de romances consagrados em âmbito nacional.

Por esse motivo, a estratégia de interpretação arqueológica que tomamos como 
matriz axial de nosso estudo se assenta em procedimentos que são, amplamente 
variáveis, considerando: a) os princípios norteadores da circunscrição da prisão 
de autor consagrado e da construção de memórias em uma obra que se distancia 
das temáticas que eram objeto da construção do enredo de seus romances, b) os 
 objetivos delimitados em termos da leitura de um homem a partir de uma de 
suas obras e, c) o sistema de argumentação adotado para tomar a obra Memórias 
do cárcere como um letra viva que tem muita coisa para dizer sobre aquele que  
a produziu. 

Certamente, estamos situando uma espécie de variação pelo fato de que os 
dois objetos circunscritos para nossa investigação (a prisão de Graciliano Ramos 
e a escrita da obra Memórias do cárcere) devem ser analisados em termos seus 
aspectos variáveis que somente remontam a uma dada época, motivo pelo qual a 
argumentação deve acompanhar essa variabilidade, no sentido de não perder de 
vista a especificidade dos objetos recortados, pois em outras épocas pessoas foram 
presas e também livros foram escritos.

Por fim, a escolha da empreitada a que nos propusemos, ler Graciliano 
Ramos em Memórias do cárcere, nos leva a formular a seguinte questão: a obra 
em quatro partes excede ao que nela se encontra escrito, tanto acerca da prisão 
quanto aos meandros de sua produção, como construção de memória? E, ainda, 
há algum tipo de relação do teor da escrita da obra Memórias do cárcere com os 
romances produzidos pelo autor?

A presença das lembranças e imagens atormentadoras da prisão são os vestígios 
que encontramos nas inúmeras passagens da obra Memórias do cárcere, aspecto 
esse que é comum a todas as quatro partes, embora possamos depreender uma 
singularidade da instituição prisional, em cada uma delas, bem como nuances da 
travessia de um homem pelas mesmas.

São meandros de uma prática de denominação cujos rastros que dispomos 
são as correspondências e a construção de memórias, mesmo que seja na qualidade 
de ficção conforme adverte o próprio autor.
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Podemos, assim, considerar que a prisão de Graciliano Ramos, como de outros 
tantos brasileiros que foram presos em circunstâncias similares, correspondeu a 
legitimação de um projeto político de dominação, segregação e até certo ponto de 
eugenia, uma vez que a prisão de certas pessoas era justificada por uma espécie 
de depuração moral, ou seja, expurgo de pessoas consideradas indesejáveis por 
não terem um pensamento alinhado à corrente estatal vigente.

Contudo, essa prática de separação entre bons e maus cidadãos deixou 
rastros na história na produção de pessoas que deveriam ser temidas por seus 
pensamentos políticos serem considerados de esquerda e ainda vinculados a uma 
vertente comunista.

Não obstante, a produção da obra Memórias do cárcere decorreu de uma 
necessidade subjetiva do autor, não propriamente sendo uma decorrência lógica 
do encarceramento, pois nem todo encarcerado se ocupa, quando sai da prisão, da 
produção de uma obra. Certamente, essa singularidade pode ser lida no livro: o 
ex-prisioneiro tinha o dom para a escrita e sabia muito bem manejar com  maestria 
as palavras para construir uma memória que não nos fala somente da prisão, como 
também da travessia de um homem que resistiu pela escrita a se transformar em 
mero autômato, pelo processo que adestra almas inquietas, moldando corpos dóceis 
e pessoas obedientes.

ENREDOS SUBVERSIVOS PARA A LEITURA DE UM AUTOR

Para dar cabo às pretensões dessa reflexão, precisamos situar o autor mencio-
nado, bem como as pressões objetivas e subjetivas que o impulsionaram à escrita 
de uma obra com características próprias: o livro Memórias do cárcere é a única 
obra de Graciliano Ramos em quatro partes que retratam cenários diferentes, todos 
referidos às condições de encarceramento. Orientando-nos por essas diretrizes, 
partimos da seguinte hipótese: a dimensão traumática revelou-se, em termos de 
sua importância, no processo que culminou com a escrita. Ou seja, o trabalho da 
escrita, nessa obra, evidencia uma dinâmica de inscrição simbólica cujo endereça-
mento são os diferentes destinatários, especialmente aqueles diretamente implicados, 
como autoridades estatais, gestores de unidades prisionais, pessoas presas, como 
também os leitores que se declinam em suas quase seiscentas páginas, ávidos e 
curiosos para saber as intricadas nuances dos sombrios dias e tenebrosas noites 
que podem ser consideradas no tocante à experiência em instituições prisionais.
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Vale, a esse respeito, uma advertência. Mesmo considerando a escrita em 
sua dimensão criativa, podemos considerar a escrita dessa obra também do ponto 
de vista de uma reação de seu autor diante das incongruências e dos indizíveis 
referidos a sua prisão e ao seu encarceramento. Contudo, essas duas possibilidades 
(criação e reação) não são excludentes, à medida que se articulam no domínio 
do social, mesmo sendo a evidência de uma expressão mais íntima do ser. Ainda 
assim, é no contexto social que essas duas dimensões encontram seus limites, tanto 
diante da possibilidade de a escrita ser acolhida, como um relato de experiência 
vivida, quanto simplesmente ser tomada como a solução do autor, já renomado, 
para produzir uma ficção e ganhar notoriedade.

Na verdade, as memórias tracejadas na escrita desse livro, de certo modo, 
mesmo que seja no plano ficcional, se reportam a situações concretas que mobili
zaram o autor na sua especificidade (escritor) e na sua singularidade (pessoa).

Enveredando por essas sendas, podemos denominar as Memórias do  cárcere 
como uma espécie de grafia do trauma. Nessa perspectiva, a escrita sobre a expe
riência de encarceramento, de privação de liberdade, pode ser compreendida como 
uma reação semelhante aquelas vividas por pessoas condenadas não no plano 
 judi cial, mas pelos infortúnios da vida, conforme nos sugere Guilbert (1995). Quer 
dizer, a experiência de confinamento prisional representa, na referida situação de 
Graciliano Ramos, situações traumáticas reais que desencadeiam a escrita, ou 
seja, o acontecimento traumático assume uma função de pressionar uma escrita, 
conforme os vários relatos de sobreviventes da II Grande Guerra.

A par dessas considerações, podemos dizer que uma pessoa, diante de uma 
experiência traumática, pode eleger a postura da escrita como uma modalidade de 
posicionamento subjetivo frente ao trauma, de modo que a escrita funciona como 
uma tentativa de simbolização dos excessos transbordantes relativos a experiência 
traumática. De certo modo, a escrita é um esforço de ligação desses restos que 
circulam sem amarração no intuito de minimização do impacto psíquico. Dito 
em outras palavras, o autor se engaja em um processo de escrita no intuito de 
se manter vivo diante de todas as intempéries e indícios que sinalizam a morte 
objetiva e psíquica.

Depreende-se, assim, que a obra Memórias do cárcere tem um lugar especí-
fico na vida de Graciliano Ramos, conforme assinala Liao (2020), em razão, 
sobretudo, do conteúdo e dos cenários retratados. Aventuramo-nos a admitir que 
a escrita dessa obra, diferentemente das outras, pode ser considerada uma espécie 
de elaboração de uma experiência traumática, a qual se não conseguiu seu intento, 
pelo menos deixou rastros significativos na literatura brasileira e, em especial, no 
tocante as sequelas que decorrem do encarceramento relativo a um período de 
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vida, considerando o agravamento de a prisão de Graciliano Ramos não ter sido 
justificada em função de um crime e nem ter havido um processo de condenação.

A tentativa de elaboração, segundo Dunker (2006, p. 42), “implica uma 
 dimen são de linguagem e de engajamento em suas consequências imprevisíveis e 
não antecipáveis”. É nesse contexto que situamos a escrita de Memórias do cárcere, 
marcada por diferentes temporalidades da memória, dentre as quais podemos citar: 
a memória dos fatos vividos (de fato Graciliano Ramos ficou por quase um ano 
encarcerado, convivendo sob arbitrariedades dos gestores prisionais e sofrimento 
psíquico pela ruptura com os elos de seus familiares e amigos); a memória dos 
fatos construídos referidos aos vestígios e indícios de memória acerca dos  ambientes 
prisionais; e a memória de circunstâncias meramente ficcionais sem qualquer relação 
direta com os indícios das prisões.

Em qualquer uma dessas modalidades, se evidencia a experiência pessoal de 
um autor que não passou incólume pela prisão, carregando lembranças amargas e 
atormentadoras que o acompanharam até seus últimos dias, se considerarmos sua 
posição recalcitrante em nomear sua escrita e autorizar seu alcance aos destinatários.

Dito em outras palavras, Graciliano Ramos ocupou-se, nessa obra, de narrar 
situações vividas, presenciadas, ouvidas e relatadas. Porém, em quaisquer delas, 
perfilaramse cenas que tangenciam, ao mesmo tempo, a dimensão de sua vida na 
esfera pública e o espaço íntimo de sua vida constituindo um legado na qualidade 
de memória, a qual, como assinala Seligmann-Silva (2012, p. 64) “é o resultado 
de conflitos e negociações que se iniciam dentro das pessoas que vivenciam aquele 
evento e depois se desdobram nas relações entre os indivíduos, grupos e classes que 
se embatem na esfera pública”. Rastros e vestígios de memória de uma vivência 
forçada produziram um esgarçamento subjetivo do qual resultou a produção de uma 
obra, ou seja, tornar pública uma experiência subjetiva cuja travessia nos reporta 
aos temores e dores de quem, em razão de injunções arbitrárias, foi obrigado a 
viver a dureza e opacidade do cotidiano prisional.

As cenas, mesmo que fugidias, polarizam extremos nos quais se concentram 
movimentos em direção a vida e também em direção a morte. Obviamente, os 
indícios que apontam para a morte em uma prisão são muito mais contundentes, 
não necessariamente a morte física (embora com frequência aconteça), mas sim o 
aniquilamento subjetivo que com o passar do tempo incide como um peso insupor-
tável na vida de uma pessoa.

Na qualidade de sobrevivente desse estado de mortificação (haja vista que 
manter-se vivo em uma prisão é exceção e não regra) Graciliano Ramos reuniu 
as forças que ainda lhe restavam devido também ao debilitamento decorrente 
das mazelas físicas para deixar ao mundo um legado acerca da experiência de 
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cárcere, trazendo para o momento presente lembranças e vestígios que foram 
minuciosamente recuperados graças a sua imaginação criativa. Nesse processo de 
recuperação, interpuseram-se silêncios, chagas, decepções, reprovações morais, 
críticas, bem como rastros de perturbações que passaram a fazer parte de seus 
pensamentos, principalmente no seu afã de abrir caminhos para entender qual teria 
sido o motivo pelo qual o responsável pela sua prisão teria decidido consumá-la 
diante de um contexto no qual não houve um crime circunscrito nem previsto nas 
determinações legais.

As temporalidades insinuadas na obra são marcas presentes na vida do autor, 
principalmente diante da seguinte indagação: por que estou preso? Essa indagação 
nos faz pensar que Graciliano Ramos, no momento em que se engajou na produção 
dessa escrita, ocupava uma posição singular que, segundo Ricoeur (1990), consiste 
em ver-se a si próprio como um outro, sendo, pois, o efeito de um desdobramento 
de sua identidade, que deslizou de funcionário público e escritor para a condição de 
presidiário; identidade da qual jamais se desvencilhou, ou seja, ao sair da  prisão, 
Graciliano Ramos teve que acrescentar aos seus títulos, um nada honorífico, o 
estigma de ex-presidiário.

Esse desdobramento identitário impôs ao autor indagar-se acerca de quem 
lhe impunha tal condição e por qual motivo, uma vez que se fecharam todas as 
portas que poderiam levá-lo a um tempo e espaço precisos em relação aos quais 
um feixe de luz poderia ser uma lógica para desvendar o grande mistério de sua 
prisão e encarceramento, nuance de violência o qual, por permanecer na ordem 
do indizível, agigantou-se em sombras de angústia.

Diante dessa situação, de qual recurso dispunha o autor? Recorreu Graciliano 
Ramos à escrita para tentar amortecer as fortes ondas de violência que se presen-
tificavam à medida que se reportava aos dias e noites passados na prisão, das 
quais não conseguia se desvencilhar, uma vez que lhe foi totalmente impossível 
esquecer que um dia esteve preso. Sendo assim, não conseguiu se afastar da  prisão, 
condição que em sua vida tomou a dimensão de um presente contínuo, pelo menos 
no tocante ao tempo desprendido na escrita dessa obra.

Depreende-se, pois, que a obra Memórias do cárcere faz alusão a um autor 
que, de forma direta ou indireta, valeu-se da escrita e de sua capacidade criativa 
para contornar as bordas de um sofrimento causado por um profundo vazio relativo 
à ruptura em sua vida decorrente da prisão e do encarceramento. Desse modo, o 
homem Graciliano Ramos recolheu as pegadas de uma difícil travessia para deixar 
entrever, em um relato contundente, apaixonante e aterrorizante as sombrias trilhas 
que tecem as malhas de uma instituição prisional.
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Travessia com dor e com astúcia nas estratégias de busca de lembranças, 
rastros, vestígios, histórias de outros, sinais das regras prisionais, ecos agourentos 
da morte e, enfim, um caminho para a liberdade que metaforicamente se compôs 
na fluidez das águas que se interpõem entre a prisão da Ilha Grande e a cidade 
do Rio de Janeiro.

Aproximamo-nos, assim, não do autor de romances e sim de quem, sob a 
pressão do trauma, elegeu a escrita como uma via para amenizar a dureza das 
experiências vividas na prisão. Se Graciliano Ramos conseguiu esse feito ou não 
jamais saberemos.

Dessa maneira, para acompanhar as difíceis pegadas do escritor, adotamos 
uma rota subversiva enveredando por caminhos diferenciados para ler um autor, 
em relação a uma singularidade de sua vida, a prisão, a partir das enunciações 
extraídas de uma obra. Quer dizer, ao invés de lermos a obra escrita por um autor 
entabulamos um diálogo com o livro Memórias do cárcere para depreender o que 
esse livro fala de seu autor.

O texto Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos, deve ser considerado 
dentro dos contextos históricos e políticos da época em que foi escrito, mas sobre-
tudo em razão de seu agente, do percurso de vida do prisioneiro. Assim, a presente 
reflexão se torna relevante em função de os estudos existentes acerca do tema serem 
construídos majoritariamente sob as lentes histórica ou literária. Nosso foco, por 
outro lado, é lançar um olhar com outra lente, a da memória, em que buscamos 
compreender o processo de construção de memórias de um ser humano que passou 
por situações humilhantes e buscou, por meio da escrita, uma forma de resistir.

A DIMENSÃO TRAUMÁTICA DA PRISÃO DE GRACILIANO  
 RAMOS

Antes de circunscrevermos a vivência prisional de Graciliano Ramos no 
 âmbito de uma experiência traumática, é fundamental recorrer a determinados 
fatos. Em primeiro lugar, à época, o Brasil vivia em regime ditatorial conhecido 
como a era Vargas, pois o regime republicano que pôs fim à monarquia imperial 
logo conheceu também o seu término (TOTA, 1994).

Em segundo lugar, opositores à política presidencial conclamavam pela 
implan tação do regime comunista, grande ameaça ao presidente e às organizações 
militares. Cabe observar que qualquer simpatizante ou aliado aos ideais comunistas 
eram considerados personas non gratas ao Brasil, sendo severamente perseguidos.
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Em terceiro lugar, embora Graciliano Ramos não declarasse abertamente 
sua afeição pelo regime comunista, o teor de suas obras foi avaliado como uma 
aliança ou uma exaltação dos ideais comunistas, razão pela qual foi considerado 
uma forte ameaça. No entanto, cotejando as informações do seu prontuário, não 
há evidências a esse respeito. Aliás, as autoridades que decidiram pela prisão de 
Graciliano Ramos sabiam que estavam diante de uma mente criadora capaz de 
grandes transformações pela criação de enredos críticos e elucidativos.

Se as autoridades brasileiras tinham um motivo para prender o escritor, o 
mesmo não fora explicitado e, mesmo assim, sem acusação formal de um crime e 
julgamento, Graciliano Ramos conheceu dias amargos atrás das grades da prisão. 
Rondava seus pensamentos um grande incômodo no tocante ao saber por que estava 
preso uma vez que julgava não ter cometido qualquer crime passível de restrição 
de liberdade mediante o encarceramento.

Essa via bloqueada em direção ao saber é um ponto de abertura que dá início 
a uma série de situações traumáticas que se configuraram nos dias de quase um 
ano em que foi obrigado a conviver sob ordens, em espaços exíguos, mal ilumi-
nados, insalubres, contagiosos, e, ainda, ter que presenciar o destino de vidas que 
em pouco tempo conheceriam seu fim. Circunstâncias mais traumáticas que essas 
são, praticamente, impossíveis de enumerar, não que pretendamos estabelecer uma 
escala de julgamento para experiências vividas. A seguir, rastrearemos os vários 
indícios que caracterizam a experiência prisional de Graciliano Ramos em sua 
dimensão traumática.

 O ato da prisão aconteceu sem que tivesse havido qualquer explicação sobre 
o provável crime cometido por Graciliano Ramos, ou seja, supõe-se que algumas 
medidas tomadas enquanto ocupava o cargo que hoje denominaríamos de Secretário 
Estadual de Educação do Estado de Alagoas, como a proibição de cantar o hino 
nacional nas escolas tenha sido bastante reprovado pelas autoridades e militares. 
Contudo, isso é uma outra suposição, sem ter havido qualquer explicação a esse 
respeito. Nesse sentido, a prisão verteu-se para a condição de um indizível, ou 
seja, um excesso visto não ter sido possível qualquer compreensão.

Houve uma ruptura em um percurso de vida: Graciliano Ramos perdeu o 
emprego, deixou de conviver com os filhos e com a esposa. Ainda, foi confrontado 
com ambientes insólitos, ocupando-se da tarefa impossível quanto ao entendimento 
das razões do seu encarceramento. Desse modo, reiteramos que a experiência vivida 
é de ordem traumática visto que conforme assinala Seligmann-Silva (2000, p. 86) 
“o trauma é caracterizado pela incapacidade de recepção de um evento transbor-
dante (…). Trata-se da incapacidade de recepção de um evento que vai além dos 
‘limites’ da nossa percepção e torna-se, para nós, algo sem forma”.
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Em decorrência desse último aspecto, a condição de prisão não escapava dos 
pensamentos de Graciliano Ramos, sendo, pois, uma espécie de perda, no âmbito 
da memória, diante da qual faziam-se necessário recursos para a recomposição da 
vida aniquilada pela decretação da prisão. Certamente, as suas vivências, imputadas 
pelo cotidiano prisional, representavam excessos cujos vestígios eram de difícil 
elaboração, especialmente podemos dizer, até o momento em que se dispôs a traçar 
os quatro itinerários que compõem a obra. Na verdade, podemos considerar a escrita 
como um trabalho psíquico impulsionado pelo trauma, cuja finalidade consistiu 
em uma espécie de reintegração dos rastros de memória que se dispersaram, de 
forma abrupta em virtude de uma prisão considerada arbitrária.

A título de caracterização, podemos admitir que a escrita pode ser conside-
rada como um efeito positivo da experiência traumática, não que tenha cicatrizado 
completamente, como afirma SeligmannSilva (2000, p. 84) “a ferida na memória”, 
mas que contornou as bordas de um indizível dando-nos a conhecer as contra-
dições e arbitrariedades de uma instituição prisional. Nesse sentido, evidenciamos 
uma das duas polaridades da experiência traumática. Seguindo os passos de Brette 
(2005, p. 69), entendemos que “os efeitos positivos correspondem aos esforços para 
tentar domar o traumatismo, tanto para remover a experiência esquecida, quanto 
para torná-la real”. Desse modo, a rememoração mediante a escrita da vivência 
traumática tem uma dupla acepção: por um lado, são indícios de uma fixação à 
experiência, tão intensa a ponto de ocupar dez anos da vida de seu autor. Por 
outro lado, a escrita é o legado, na forma de uma resposta, que o autor nos deixa 
acerca da densidade da carga traumática da experiência, demonstrando, diante da 
vulnerabilidade em que se encontrava, pela exposição maciça à violência, uma 
resposta “salvadora” para um estado de aniquilamento da vida.

Analisando por esse viés, o trauma se configura como uma experiência para
doxal, pois quanto mais violento e intenso, menor é a capacidade do sobrevivente de 
elaborálo: por acaso, Graciliano Ramos ficou quase uma década voltado para uma 
escrita sem nomeála e, tampouco, decidir pela sua publicação, o que nos faz refletir 
que a prisão significou um sintoma em sua história, abalando todos os alicer ces de 
credibilidade, sobretudo, nas instituições estatais. Aliás, as conse quências sociais e 
políticas do encarceramento desse autor confluem para caracterizar um quadro deno
minado por Caruth (2013, p. 7) de “crise da verdade”, dada a potencialidade que 
teve a experiência de esfumaçar o sentido de vida e fragilizar as forças psíquicas do 
autor para conseguir minimamente simbolizar o indizível que passou a fazer parte 
da sua vida em cárcere e depois da continuidade do aprisionamento subjetivo que se 
afigurou com a saída da prisão: ou seja, objetivamente não haviam mais grades, mas 
subjetivamente fortes amarras prendiam o autor a um passado. Assim, acreditamos 
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que a descontinuidade no andamento de sua vida foi reavivada pelas experiências 
com as quais se confrontou, sendo que as mesmas não faziam parte, e nem deviam 
fazer, do seu cotidiano. Eis provavelmente o caráter fragmentário dessas “memórias”, 
uma vez considerando as dificuldades de escrever uma história da vida em prisão 
retratando um passado vivido no sentido de transmissão de um legado.

Ainda podemos acrescentar que como a experiência transpôs-se além dos 
limites do indizível, a escrita representou um recurso para contornar os restos que 
excediam a capacidade de compreensão. Sendo assim, colocam-se, lado a lado, 
necessidade e impossibilidade na construção de signos para elaborar a experiência, 
de modo que disso resultaram esquecimento, mas, igualmente, lembranças atormen-
tadoras se considerarmos as cenas transcritas no livro na pregnância das imagens. 

Entendendo a questão por esse viés, podemos considerar que as “memórias” 
em Memórias do cárcere têm uma função primordial no sentido de converter o 
passado em uma ação presente, pela qual Graciliano Ramos demonstrou com as 
injustiças que lhe foram cometidas mas que, diante das quais não sucumbiu, uma 
vez que se utilizou das infernais condições do seu entorno para produzir um suporte 
que apontasse um horizonte da vida. Obviamente, estamos seguindo uma linha 
de raciocínio que nos sugere a escrita como um processo de reparação diante de 
uma inesperada ruptura no percurso de vida em um momento no qual Graciliano 
Ramos foi assolado por uma violência ímpar. Sendo assim, a escrita é um processo 
que tem, segundo Conte (2014, p. 89), “tempos psíquicos que se constroem, (des)
constroem e se recompõem como uma outra cena, em que se condensam vários 
componentes do vivido ou irrompe algo novo”. No caso de Graciliano Ramos, 
temos as duas possibilidades.

Contudo, esse recurso não representou o esquecimento completo das dores 
e sofrimento relativos aos dias de prisão, os quais, na modalidade de fragmentos, 
foram molas mestras para a transformação de aspectos que contornam o indizível 
em uma construção histórica a qual, mais uma vez, sinaliza indícios de uma vida em 
condições precárias, mesmo depois da saída do autor da prisão, ou seja, conforme 
assinala Perdomo (2011, p. 17), “não podemos apagar o vivido. Temos a obrigação 
de trabalhá-lo e interrogá-lo, pois é somente, e tão somente, da apropriação da 
história que outra história pode vir a ser”. Não temos dúvidas de que Graciliano 
Ramos valeu-se dessa via para traçar os itinerários da escrita dessa obra. A esse 
respeito, vale mencionar que a experiência traumática veio a lume por intermédio 
de uma narrativa, aliás, como aponta Kehl (2011, p. 49) “a narrativa que transmite 
uma experiência é algo que possibilita uma transformação” especialmente no  âmbito 
da obra Memórias do cárcere, na qual se depreende, por um lado, o silêncio e, por 
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outro, o esquecimento do fator traumático, tendo a escrita o potencial de estancar 
a repetição provocada pelo silêncio e pelo esquecimento.

De certo modo, a escrita considerada no âmbito de uma espécie de “falar 
publicamente” é uma abertura para que os destinatários dessa obra, inclusive o 
próprio autor, tornem-se cônscios de um sofrimento vivido que não conheceu 
seu término com a saída da prisão, uma vez que os danos subjetivos causados 
recaíram sobretudo na perpetuação de pesadelos recorrentes relativos às amargas 
 lembranças da prisão, ou seja, a experiência com o horror do inevitável perpas-
saram os densos muros da prisão, em restos praticamente inenarráveis. Quer dizer, 
apesar da extensão da obra, nuances vividas podem ter ficado fora de seu âmbito, 
não só no tocante aos rascunhos perdidos como também em relação à dificuldade 
de evocação, com clareza, dos fatos ocorridos na prisão.

A esse respeito vale mencionar que Graciliano Ramos foi obrigado a conviver 
com criminosos contumazes, tendo que, constantemente, estar em estado de alerta, 
no sentido de preservar minimamente suas chances de sobrevivência.

A transferência de Alagoas para o Rio de Janeiro em um porão de navio teve 
por função reascender no imaginário de Graciliano Ramos a condição aviltante 
relativa à travessia do Oceano Atlântico pelos povos africanos escravizados.  Ainda 
teve também a transferência para a prisão da Ilha Grande, conhecida pela sua fama 
de encarcerar os mais temíveis criminosos e de ser um lugar que dificilmente 
alguma pessoa presa consegue sair com vida.

A ausência de um processo de acusação e de um julgamento são questões que 
permaneceram inexplicáveis para Graciliano Ramos, ou seja, sempre se posicionou 
como quem não entendia o motivo pelo qual estava preso. Esse não saber, bem 
como as ameaças à vida na prisão serviram para que o autor utilizasse a escrita 
como a única arma de que dispunha para resistir às arbitrariedades de sua prisão. 
E foi pela produção de uma escrita que Graciliano Ramos se singularizou na 
 prisão, sendo um preso que atualmente tem um destaque, em forma imagética com 
dizeres elucidativos, nas paredes do museu erguido nos escombros da instituição 
prisional demolida.

Uma vez que Graciliano Ramos esteve diante do cárcere, quer dizer, sem 
opção de estar com sua família e amigos, foi obrigado a abrir mão de seus  hábitos, 
construir novas modalidades de ação condizentes com as exigências para se sobre-
viver em uma prisão. Possivelmente houve também uma guinada no foco de sua 
escrita: dos romances passou a escrever memórias de uma pessoa presa. Essa 
transformação de conteúdo da escrita pode ser considerada como uma solução de 
continuidade acerca da vida e não mais um capítulo da vida do escritor se anali-
sarmos os enredos de seus romances.
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A escrita é um modus operandi diante da situação traumática em que se 
encontrava Graciliano Ramos e que talvez jamais tenha saído dela. Quer dizer, 
ao invés de se ocupar em produzir um enredo com personagens para narrar uma 
história, Graciliano Ramos, subjetivamente inclinou-se para a posição de ser humano 
escrevente retratando um cenário no qual perfilam acontecimentos verdadeiramente 
vividos com sofrimento e dor. Assim, conseguiu margear as bordas da situação 
traumática, uma vez que sua prisão era a única evidência de que dispunha. Quer 
dizer, a escrita de Memórias do cárcere foi um artifício do qual se valeu para tentar 
ligar o excesso de transbordamento decorrente da exposição à situação traumática 
configurada pela prisão. Assim sendo, a escrita representou a possibilidade de 
elaborar as cenas atormentadoras do encarceramento em razão de não ter havido 
qualquer explicação sobre o motivo de sua prisão, além das pressões próprias das 
condições de confinamento em uma instituição prisional.

Em certo sentido, podemos entender que, com a escrita do livro Memórias do 
cárcere, Graciliano Ramos tentou fazer uma transposição do trauma e escoamento 
da angústia da esfera psíquica para ter uma expressão em termos de uma escrita 
cujo destino são os destinatários que são afetados pela obra. Contudo, mesmo que 
consideremos que a escrita pode ter representado um certo alívio (uma vez que 
se propôs, ao sair da prisão, realizar essa tarefa para dar conhecimento ao mundo 
sobre o interior de uma prisão), que não extinguiu por completo a sua dor, vide 
a sua relutância em publicar o livro ou mesmo dar-lhe um nome.

Nesse sentido, podemos buscar uma passagem para compreender as circuns-
tâncias que concorreram para que Graciliano Ramos tenha escrito o livro Memó
rias do cárcere. Referimo-nos a Bataille (2017, p. 21) quando diz que “o que me 
obriga a escrever, imagino, é o medo de ficar louco”. Sem dúvida, o recurso à 
escrita de uma obra desse teor, para um escritor nacionalmente conhecido pelos 
seus romances, deve ser considerado em termos da produção de uma estratégia de 
sobrevivência em um lugar, cujos rastros e vestígios sinalizam, constantemente a 
sombra negra da morte como toda a sua contundência.

Se estamos situando uma pressão interior em Graciliano Ramos que o levou 
a escrever, temos que situar também o afeto que lhe é correspondente: a angústia. 
Daí a dureza das cenas construídas nas inúmeras páginas da obra que perfilam 
continuamente ao retratar em ambiente no qual a vida e a consideração sobre 
os valores humanos quase não têm nenhum valor. Quer dizer, a vida de pessoas 
presas, em certo sentido, se enquadra na rubrica de vidas matáveis, não passíveis 
de luto, segundo Butler (2015).

Ainda iluminados pelas ideias de Bataille (2017), podemos argumentar que 
a prisão teve vários sentidos para Graciliano Ramos. Primeiro, converteu-se em 
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uma pressão, não apenas pelo confinamento, mas sobretudo pela insistência com 
a qual lutou arduamente para buscar explicações acerca do motivo de sua prisão, 
pois segundo sua própria consciência não teria cometido crime algum. Segundo, 
o fato de estar preso o obrigava a se enxergar nessa condição, ou seja, se estava 
em meio de criminosos, sem o direito de ir e vir e se não cometeu crime, o que 
era? Um criminoso? De certo modo, a prisão impôs a Graciliano Ramos assumir 
a condição subjetiva de estar encarcerado e ter que, doravante, conviver com o 
estigma de ex-presidiário.

A escrita de Memórias do cárcere atesta essa condição, mas representa  também 
o recurso para não perecer em uma prisão e nem completamente aplainado subje-
tivamente pela interferência e assimilação da cultura prisional (FARIAS, 2015).

Analisando a escrita por esse viés, podemos considerá-la uma espécie de 
 bálsa mo para aplacar a angústia que cotidianamente se fazia presente nos pensa-
mentos de Graciliano Ramos. De certo modo, a disposição da escrita em alusão a 
quatro lugares com características próprias pode ser considerada como uma espécie 
de organização, mesmo que não seja totalmente consistente, em termos da integri-
dade psíquica esfacelada pela experiência traumática. Sob essa ótica, a escrita dessa 
obra, para um escritor de outros enredos, configurouse em uma ação diante de 
um sofrimento implacável, vivido sobretudo como impotência e injustiça. Desse 
modo, a escrita surge como uma possibilidade de circunscrever aquilo que, para 
o autor se afigurava na ordem do indizível, do incompreensível e do insuportável. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da obra Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos, pudemos adotar 
algumas vertentes de compreensão e análise.

Em primeiro lugar, houve uma modalidade de entendimento, nas inúmeras 
produções sobre a prisão e o encarceramento de Graciliano Ramos, temas centrais 
da obra Memórias do cárcere, que consiste em explicitar o aparecimento do livro 
interpelando a uma conjuntura de fatos relacionados à vida de seu autor.

Se escolhermos essa via de leitura, corremos o risco de analisar a obra 
Memórias do cárcere a partir das injunções de vida do seu autor e, assim, nos 
fundamentaríamos em fatos para o processo de construção de memória, para nos 
subsidiarmos visando produzir explicações para a produção da obra a partir de dois 
determinantes concernentes aos fatos: a consequência de uma prisão sem acusação 
de crime, julgamento e condenação e, a percurso pelos itinerários construídos em 
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função da passagem em diferentes instituições prisionais, com suas próprias carate-
rísticas difundidas como formas de ameaça e terror e também com seus cotidianos 
diferenciados em função da localização geográfica, equipe gestora, tipologia de 
pessoas presas, existência de equipes de saúde e sobretudo, presença de agentes 
que se ocupam dos direitos humanas e das condições de encarceramento.

Nesse caso, a obra seria uma provável contingência da história de vida de um 
homem, nascido na região do nordeste brasileiro, de família abastada, letrado que 
escrevia romances com enredos denunciativos de condições de miséria, pobreza 
e descaso de agentes estatais e que também tinha apreço pelos ideais do regime 
comunista, em uma época em que o Brasil se encontrava em um estado de exceção 
marcado por uma ditadura.

Por outro lado, podemos adotar outro princípio norteador de análise de que 
a obra é autônoma (tanto em sua totalidade quanto em suas quatro partes) e se 
esclarece por si mesma. Ao escolher essa modalidade de aproximação estamos 
admitindo que os quatro itinerários que compõem a obra podem ser compreendidos 
como a produção de memórias a partir de lembranças, imagens e outros vestígios, 
além da imaginação criativa do autor.

Quer dizer, a obra Memórias do cárcere é um complexo marcante de ideias 
pelas quais podemos ter acesso ao seu criador, deixando, em segundo plano, as 
contingências históricas relativas à sua vida. Nesse sentido, a obra deve ser consi-
derada como uma trama de pensamentos que apresentam feixes, que podem ser 
esmiuçados e traçados nos quatro itinerários possíveis, que ora se alinham em 
termos de uma convergência, ora se constituem em linhas paralelas divergentes 
devido às suas singularidades e sem qualquer possibilidade de agrupamento em 
uma única categoria. Por esse motivo, existem apontamentos, na referida obra, 
que não podem ser interpretados, nem apreendidos em torno de um único sentido. 

Ou seja, ler Graciliano Ramos a partir da obra Memórias do cárcere exige o 
exercício da construção de artifícios, nas formas de iluminuras para construir uma 
espécie de alinhavo a partir das possíveis pegadas de uma escritura produzida em 
um horizonte existencial singular.

A obra é eivada de metáforas cuidadosamente empregadas pelo seu criador 
que, imprimindo uma tonalidade sombria e pouco romanesca, declarou que sua 
escrita deve ser considerada como um esforço em apresentar, para a humanidade, 
o cotidiano da vida de uma pessoa encarcerada. O desconforto e inquietação do 
criador são por demais evidentes no tratamento com as notas que escreveu na prisão, 
bem como na retomada para compor a versão da obra, cujas cópias apresentam 
singularidades, se considerarmos as constantes rasuras produzidas e deixadas como 
indícios que clamam por um sentido.
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Disso então, decorre que situamos a obra no âmbito de expressão de uma 
tensão do seu criador, seja no contexto do processo de sua produção, seja no  tocante 
à decisão de publicá-la. Eis um vórtice que nos encoraja a realizar a leitura do 
homem Graciliano Ramos a partir da produção da escrita que se conformou na 
obra escolhida em quatro itinerários, como recorte em nosso estudo.
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Abstract: This contribution is intended as a personal perspective on recent developments in archaeological 
thinking inspired by new materialism and post-humanism. It seeks to identify a middle position between 
symmetrical archaeology, which redefines the subject as a “discipline of things” and more biocentric 
approaches which render the material world as the environment or context of organisms. In arguing for 
an “archaeology of life” it follows Tim Ingold in imagining an animate cosmos, while addressing the 
possibility of inorganic life, and of a continuum between organic and inorganic entities. It is suggested that 
such a perspective provides a conceptual apparatus for investigating such more-than-human  phenomena 
as the European Neolithic.

Keywords: archaeology; new materialism; life.

Resumo: Esta contribuição pretende apresentar uma perspetiva pessoal dos recentes desenvolvimentos 
do pensamento arqueológico inspirada pelo novo materialismo e pelo pós-humanismo. Procura identi-
ficar uma posição intermédia entre a arqueologia simétrica, que redefine o assunto em causa como uma 
"disciplina das coisas" e abordagens mais biocêntricas que encaram o mundo material como ambiente ou 
contexto dos organismos. Ao defender uma “arqueologia da vida”, alinha na perspetiva de Tim Ingold 
no imaginar de um cosmos animado, ao mesmo tempo que aborda a possibilidade da vida inorgânica, 
e de um continuum entre entidades orgânicas e inorgânicas. Sugere que tal perspetiva nos fornece um 
aparato conceptual útil para investigar fenómenos que estão para além do mero fenómeno humano, como 
é o caso do Neolítico europeu.

Palavras-chave: arqueologia; novo materialismo; vida.

INTRODUCTION: ADDRESSING A CYBORG NEOLITHIC

Recent years have seen the rapid development of a series of new directions in 
archaeological and anthropological thinking, which arguably build upon, extend or 
radicalize ideas that were present in the postmodern, poststructuralist, feminist and 
pheneomenological thought of the period around the turn of the millennium. These 
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include the new materialisms, object-oriented ontology, symmetrical archaeology, and 
the archaeological application of Deleuzian assemblage theory (Thomas, 2015a; Harris 
& Cippolla, 2017). This contribution, which originally took the form of an online 
 lecture to ADECAP, is intended as a personal perspective on these  emerging  approaches, 
guided to a great extent by the author’s particular archaeological  preoccupations.  
To be specific, I have spent much of my academic career absorbed by the question of 
what exactly a “Neolithic society” might represent (Thomas, 2015b). It has sometimes 
been proposed that such a society is one that practices an agropastoral way of life, 
becomes sedentary, uses polished stone tools, constructs monuments for its dead, 
or possesses a particular genetic ancestry (Thomas, forthcoming). But another way 
of addressing the question is by suggesting that the Neolithic represents a paradigm 
example of a more-than-human phenomenon (Tsing, 2013: 27), although clearly not 
one that could have existed in the absence of humans.

A Neolithic society, then, is one in which the temporalities of people, things, 
animals and plants become spliced or splinted together, in the process forging a 
more enduring social entity. If each of these beings could be understood as a line 
extending through time and space (Ingold, 2015), then in the Neolithic these lines 
became more densely bundled and entangled through bonds of care, dependency, 
habit, and domination. This lends the social form greater durability, as the “lives” of 
some of these entities extend longer than others, and the resulting stability  provides 
a context that harbours the conduct of delayed-return economic practices. We might 
argue, then, that these social arrangements were often the precondition for agriculture, 
rather that its outcome, and that other economic regimes might equally be pursued 
by Neolithic societies. More than simply a multi-species community, a Neolithic 
society hybridizes the worlds that are made by people, animals, plants and materials. 
And all of these different kinds of entities have histories of their own, which are 
drawn on, and drawn into the present. So a Neolithic society is one that manifests 
its multiple histories, often in tangible ways.

Anna Tsing has remarked that the social is made up of entangling relations 
with significant others (2013: 27), and it follows that we need to think of societies 
as being composed of more than just intersubjective relations between human beings. 
This in turn demands that we set aside the categorical division of the world into 
culture and nature, human and nonhuman, object and subject (Latour, 1993: 21). 
We might, perhaps, talk about a “cyborg Neolithic”, although I want to suggest that 
the other-than-human elements of the Neolithic represented more than prostheses: 
more like partners, although far from equal ones. I would also like to suggest that 
at another level of analysis the Neolithic represents an example of what Timothy 
Morton refers to as hyperobjects, phenomena that are massively distributed in time 
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and space (Morton, 2013: 1). Hyperobjects, like global warming, are pervasive in 
their effects (which are nonetheless experienced locally), and yet their totality cannot 
be apprehended at the local level. As in the case of global environmental change, 
these hyperobjects are often more-than-human in character. They extend beyond the 
human scale, and involve constituents, conditions and consequences that may not be 
intended, apprehended or appreciated by humans. Neolithic activity might generate 
zoonotic diseases through human-animal interaction, progressive vegetational change 
through stock grazing, long-term morphological changes in animal and plant species, 
and the establishment of innumerable traditions, habits, and customary or repetitious 
forms of behaviour that might never have been subjected to conscious scrutiny.  
It follows from this that Neolithic societies will have given rise to quite distinctive 
historical processes and developments.

ACTIVE THINGS AND MATERIAL RECORDS

In order to address these questions, I argue that what is required is an archaeology 
of life, which attempts to find a common framework for investigating the diversity 
of beings that make up a world. In this respect I am well aware that I am not alone 
in seeking such an approach. In this contribution I hope to outline a  middle position, 
between some of the new materialisms, and in particular symmetrical archaeology 
on the one hand (Olsen et al., 2012; Shanks, 2007; Witmore, 2007; Webmoor & 
Witmore, 2008), and the important criticisms of those approaches that have recently 
been articulated by John Barrett (2014; 2016) on the other. In doing this, I will be 
using the works of Tim Ingold (2015; 2021) as my guide, which seem to me to be 
the most potent evaluation presented in recent years of how it is that the world is 
lived. The key point that I will be seeking to make throughout is that there is a crucial 
and fundamental relationship between the way that we think about the phenomenon 
of life, and the way that we understand the character of archaeological evidence.

It is arguable that for the past forty years, archaeologists have been working 
through the implications of Ian Hodder’s proposition that material culture is active 
rather than passive (Hodder, 1992: 14), a statement that can be interpreted in a 
variety of different ways. Previous academic generations had held that artefacts 
represented the tangible manifestation of collective cultural norms, or the physical 
component of strategies of adaptation to external environmental conditions, or internal 
changes in the composition of social units (Flannery, 1967). Hodder’s shift toward 
the identification of material culture as meaningfully constituted indicated that the 
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significance of things was not self-evident, and that consequentially they had to be 
carefully interpreted in context, through a form of “thick description” that led the 
archaeologist into an appreciation of a past cultural order. It was now recognised 
that objects could be deployed in social strategies, and used to construct identities or 
social positions. Yet because material things might have unintended or unrecognised 
meanings, they were capable of escaping their makers and users, and generating 
effects that were independent and unforeseen (Hodder, 1992: 12).

While Hodder’s original reflections were principally concerned with the role 
of artefacts as material symbols, they introduced into archaeological discourse the 
proposition that objects are not simply a consequence or by-product of human behav-
iour, and that they can generate effects and outcomes of their own. So, while people 
make things, things to some extent make people too. This notion of objectification,  
in which there is understood to be a dialectical relationship between people and things, 
has been influential within anthropological material culture studies (Tilley, 2006). 
More or less contemporaneously, a different but complementary set of  arguments 
were developed within the philosophy of science and technology, where Michel 
Serres (1997) pointed to the capacity of material things to stabilize and canalize 
social relationships, facilitating the routinisation of practices at an unconsidered 
level. Since architecture and artefacts are often more durable than human beings, 
they can potentially provide a long-term framework or scaffolding for the repro-
duction of social order, particularly in the absence of enduring political institutions. 
Building on these arguments, Shirley Strum and Bruno Latour (1987) pointed to 
the extensive deliberation, negotiation and testing required within primate societies, 
who lack both formal traditions of conduct and constructed artefactual worlds.  
The point about objects is that alongside enduring social institutions they remove 
much of this hard work, by providing the unacknowledged infrastructure for everyday 
life (Pollock et al., 2020). In their different ways, all of these perspectives begin 
to lead us to the conclusion that social life is not separate from the material world, 
and that artefacts are intrinsic to sociality.

Still more crucially, John Barrett (1988; 2001) has consistently argued that the 
recognition that artefacts are never merely the products of social life is fatal for the 
long-established concept of the “archaeological record” (Lucas, 2012). This notion 
is ultimately attributable to Gordon Childe (1956: 38), who stipulated conditions for 
the remnants of the past to constitute a legible and interpretable record. However, 
for Lewis Binford (1964: 425) it implied that archaeological evidence represented 
a “fossil” record of the operation of an extinct society, which reflects all of the 
other structures of that society. Yet Barrett notes that artefacts and architectures are 
 actually the settings and media through which social life is conducted and reproduced,  
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and that they are continually reworked and modified in the course of that process. 
Consequently, our evidence is not a record of past events, but a surviving component 
of a past material reality. As a result, he has at times referred to his approach as 
an “archaeology of inhabitation”, concerned with the material conditions that were 
occupied by past human agency (Andrews, Barrett & Lewis, 2000: 15). Now, I wish 
to concur with his insights here, but also to develop them further, and away from 
inhabitation and containment. In passing, it is also important to note Ingold’s view 
of this notion of the material record, which is that material things are not parts of 
a record, so much as the trace of their own ontogenesis. This draws our attention 
to the way that things are never static, and indeed that materials are continually 
flowing into and out of configurations as artefacts, buildings or landscape features, 
however slowly. For Ingold, a thing is its movements (2012: 437).

If we return for the moment to Bruno Latour, it is arguable that his later work 
developed in a rather different direction, toward the view that societies are composed 
equally of humans and various kinds of non-humans, who together constitute “actor 
networks”. Thus, objects represent “fully-fledged social actors”, and any significant 
happening in the world is the outcome of the working-together of a heterogeneous 
assembly of different kinds of entities (Latour, 2004: 81). Humans never achieve 
anything in isolation, and agency is always distributed in networks. Yet as soon as 
Latour evokes the notion of artefacts as social actors, we have moved from active 
material culture to object agency, a concept that was developed entirely independently, 
and in a rather different way, during the 1990s by Alfred Gell (1998). Both Gell 
and Latour were then influential in what Ewa Domańska (2006) refers to as the 
“return to things”, a growing imperative within the humanities to take the corporeal 
seriously, from the turn of the millennium onwards.

For Domańska this development involved a rejection of constructivism and 
 anthropocentrism, and a desire to reinstate a real world of irreducible physical  presences 
that escapes the imposition of our conceptual schemes and exists independently 
of our involvement. It also takes from Bill Brown (2001) a desire to stop seeing 
objects as windows through which we can apprehend history, society and culture, 
and to value the things themselves. Brown argues that the social life of things is 
not just concerned with the way that objects circulate between people, but also with 
the work that they do, maintaining a world. Coming from a background in literary 
studies, Brown’s convergence with Latour is remarkable, and sets the scene for an 
archaeological response to the “material turn”.

In practice, this initially took the form of symmetrical archaeology, which 
embroiders on two themes drawn from Latour (Olsen et al., 2012). The first is the 
need to overcome the conceptual binaries that are characteristic of modern thought: 
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culture and nature, mind and body, essence and substance (Whitmore, 2007).  
The second is a rejection of anthropocentrism and human exceptionalism. For the 
symmetrical archaeologists, this is to be achieved by an analytical leveling, in which 
all entities are given equal consideration, including humans (Olsen, 2007; 2010: 89; 
Webmoor & Whitmore, 2008). The effect is a kind of ontological humility, intended 
to develop a renewed respect for material things, and a consideration of our ethical 
relationship to them. However, it has been argued by some that this imperative to 
balance the relationship between humans and non-humans nevertheless leaves the 
dichotomy between the two in place (Ingold, 2012: 430).

BETWEEN FLAT AND DEPTH ONTOLOGIES

Now, the means by which symmetrical archaeologists seek to achieve their 
analytical levelling is through the adoption of a “flat ontology”, and this is a term 
that has caused a great deal of confusion. It is arguable that it can mean a number 
of quite different things, not all of which are necessarily mutually compatible. One 
particularly important distinction hinges upon two very different kinds of “flatness”, 
which are perhaps being conflated in some cases. Craig Cipolla (2021: 510) has 
 recently reconstructed the history of flat ontologies in a very helpful way. As he notes,  
the concept originated with the philosopher of science Roy Bhaskar, who actually 
used it in a pejorative way. Bhaskar (1975) rejects a view of the world in which 
everything is equally occurrent and perceptible, composed of a series of readily 
accessible  entities with self-evident qualities, and amongst which causal relations 
are linear and  transparent. He preferred instead a “depth ontology” in which there 
are forces and causes at work that are not directly observable, and which need to 
be inferred through their effects. In this sense, depth ontologies can be identified in 
Marxism, structuralism, psychoanalysis and various forms of scientific thinking. Manuel 
DeLanda (2016), by contrast, positively evokes a flat ontology to propose a form of 
analysis in which we do not assume the importance or centrality of any entity before 
we begin our analysis. Things may prove to be different from each other in ontolog-
ical terms, but we should nevertheless subject them all to the same kind of scrutiny.  
In particular, this kind of a flat ontology resists humanistic perspectives which  maintain 
that human beings have a transcendental nature or essence (involving rationality,  
a soul, language, an ethical sense, etc.) which fundamentally sets them apart from the 
rest of creation, so that they must be investigated with a completely independent set 
of analytical tools. However, in one account of Bruno Latour’s work, he might be 
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considered to uphold a kind of flat ontology very similar to that identified by Bhaskar, 
in which all of the actors in a network are effectively equally important, whether 
human or non-human, and none has any kind of causal priority (Harman, 2009: 16).

Now, it is customary to draw a distinction between ontology — our understand-
ing of how things are in the world — and epistemology — the philosophical means 
by which we can acquire that understanding. But it may be that we can throw some 
light on this question by drawing on the further distinction that Martin Heidegger 
(1962: 12) makes between the ontological and the ontic. For Heidegger, ontology is 
concerned with those aspects of reality that are primordial and fundamental: with Being 
in general. The ontic, however, relates to the empirical and  measurable characteristics 
of the particular things that surround us in the present moment. This contrast allows 
him to distinguish between “Being“ and “beings”, which he refers to as the ontolo-
gical difference. Heidegger attributes many of the failings of modern philosophy to 
the forgetting of this difference, and imagining that we can move seamlessly from the 
description of occurrent things to the nature of Being in general. So, the confusing 
thing about a flat ontology is that it might be referring to a depthless universe, or to 
the way that particular kinds of things do not enjoy any kind of primordial privilege 
within a universe.

It follows that it is entirely possible to reject a humanism that proposes that the 
essential qualities of humankind are universal, and exist outside of space and time, 
while at the same time upholding a view of the phenomenal world as stratified in 
various ways. In practice, many of those thinkers who propose a flat ontology, in the 
sense of arguing that the differences between worldly things are ontic, rather than 
fixed in the unchanging fabric of the universe, also imagine a stratified reality. Thus, 
Graham Harman (2005: 19) argues that material objects have withdrawn inaccessible 
cores, and only interact through their sensual exteriors. Similarly, assemblage theorists 
like DeLanda and Deleuze distinguish between inorganic, organic and alloplastic 
strata or registers, which can nonetheless be approached using similar conceptual 
tools, and also have a view of the generation of difference that involves the virtual, 
the intensive and the actual (Jervis, 2019: 57).

So, we could argue that a “soft” flat ontology does not commit us to the view 
that everything is much the same as everything else, or that existence represents a 
featureless plane of accessibility, even if we might be cautious about using the term. 
On the contrary, we might wish to see the world as rich, complex and variegated, 
and distinguished by a plurality of differences. One aspect of this differentness is the 
various developments associated with the emergence of humankind, and as archae-
ologists we are very much concerned with these issues. But we arguably foreclose 
on the possibility of understanding them if we assume that the distinctiveness of 
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humanity is fixed and pre-given at an ontological level, written into the structure 
of reality, even before we begin.

In seeking a levelling between humans and non-humans, symmetrical archae-
ology emphasizes one aspect of post-humanism, but potentially neglects another 
one. During the period around the millennium, archaeologists were much concerned 
with the issue of personhood, and the critique of modern conceptions of the human 
subject (Fowler, 2004). In particular, the western individual as a rational, unencum-
bered, autonomous agent was identified as both culturally specific and a kind of 
regulatory fiction. This image has been progressively undermined by the Romantic 
and psychoanalytic discovery of the unconscious, the Marxian notion of ideology, 
the post-structuralist dismantling of the ego, and theories of becoming that render 
the person as a process rather than a fixed and bounded entity (Morris, 1991; Dews, 
1987). Yet sometimes, it seems, the way in which objects have been valorized in 
recent archaeology has been by rendering them as isolated, free-standing individual 
entities, endowed with an agency which is either their own, or deferred from humans 
(Jones & Boivin, 2010: 432). Part of the problem here is the view that agency is 
the possession or attribute of an entity, even if it can only be exercised in relation 
to other things.

It is important to stress that agency, power, and responsibility are always rela-
tional and confederate, and that there is no position outside of our worldly entangle-
ments from which to act. But at the same time, we should be mindful of Ruth Van 
Dyke’s (2021) recent argument that a flat ontology has potential ethical implications. 
If we lavish respect on objects, do we then neglect to care for people, and forget 
about social justice? It may be that one answer is to follow Michel Foucault (1994: 
340), and argue that simply because everything is relational, it does not follow that 
the relationships in which we find ourselves are homogeneous or balanced, even 
if they never have a centre or a focal point. These circuits of relationality have 
knots, and blocks, and resistances as well as flows, which make them asymmetrical.  
Every element within an assemblage or a meshwork is both enabled and constrained, 
and afforded a distinctive set of potentials by virtue of its relational involvement. 
The way that those potentials are exercised is still a matter of ethics and politics, 
even if action is never an entirely autonomous bust of intentionality, beamed in from 
outside the relational nexus. Moreover, the elements that make up these networks 
are not static blobs that pulse with agency, they are always movements, or lines,  
or flows, or histories. So as Ingold notes, they are never just inter-acting, as if from 
a position of distance. They are always corresponding, moving in concert, under 
conditions of a total immersion in the world (Ingold, 2021: 9). This brings to mind 
an image from Jacques Audiard’s film Rust and Bone, in which Marion Cotillard 
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stands in front of a plate glass window corresponding with the movements of a 
killer whale on the other side.

MORE-THAN-ORGANIC LIFE

In describing organisms and materials as lines of becoming, Ingold begins to 
break down the distinction between the thing and its relationships, thus obviating 
the question of whether objects or relations have primacy. He rejects the Cartesian 
view of material substance as inert, and instead presents a world in which everything 
is vibrant and in motion, at different spatial and temporal scales (Ingold, 2006: 14). 
If things are at once fundamentally embedded in a relational world and continually 
in a state of movement, it is no longer necessary to install some kind entelechy 
or life-force into them to enable them to move. So it is not so much that life is 
something that is installed in objects, things are in life, in the sense of being caught 
up in the flows and fluxes of the world’s endless coming-into-being. Everything 
moves, flows, and undergoes morphogenesis. It follows that this is a vitalist universe,  
in which everything is alive, even if organisms are alive in a different way from 
inorganic entities, and this is a point to which we will return. As Jane Bennett (2015: 
82) puts it, life is “a restless and self-altering field of processes, flows and shifting 
assemblages of human and nonhuman components”.

Can we, then, talk about non-organic life? When we consider geology, it is clear 
that matter is always in process (through sedimentation, metamorphosis, weathering 
and erosion) even if the matter-flow may be exceptionally slow at times. And clearly, 
in processes like the formation of a soils, organic and inorganic elements are mixed up 
in the assemblages of life. Equally, hydrological and atmospheric strata are  composed 
of flows of matter and energy. So, what we commonly think of as inert matter can 
exhibit complex non-linear forms of behavior that may involve novel kinds of self- 
-orga nization, bringing difference into the world in ways that may be chaotic rather 
than deterministic (DeLanda, 1992). However, Barrett raises the very important point 
that organisms and inorganic entities operate in quite different ways. Non-living things 
tend toward their lowest possible energy state, while living things dissipate energy 
as a means of sustaining their own growth and development.  Biological evolution 
therefore describes a stratified trajectory, culminating with complex multi-cellular 
organisms (Barrett, 2016: 1648).

This distinction is of considerable importance, but we might none the less 
want to resist a categorical division of the world into the living and the non-living 
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(Protevi, 2012: 248). This is because there is a danger of rendering the latter as 
static, or as an externality: an environment within which life makes itself at home, 
or a set of resources that it consumes. Furthermore, in practice the organic and the 
non-organic form a continuum, rather than a fundamental bifurcation of the world, 
even if the analytical division between the two is useful and important. Manuel 
 DeLanda (1992: 131) describes the way that far-from-equilibrium conditions facilitate 
the creation of bioids, or chemical systems that are sensitive to small fluctuations, 
resulting in oscillating behaviours. These can represent “chemical clocks” that pulse 
regularly, and are in some ways similar to the chemical processes that occur within 
organisms. Thus, there are continuities between the non-organic and the organic, 
and Gilbert Simondon discussed the way that the creation of a cellular membrane 
enclosing chemical processes that had existed before the development of cells created 
the conditions of the spatiality and temporality of organisms (Sauvagnargues, 2010).

Part of the importance of stressing a continuum between the non-organic and 
the organic, rather than a binary division, is that on the long time-scale organic life 
must have emerged out of non-organic systems. But beyond this there is genuinely 
a grey area between life and non-life. There is, for instance, a continuing debate 
amongst scientists over whether viruses are “alive” or not (Boyer et al., 2010; 
Moreira & López-García, 2009). A virus is a nucleic acid, whether RNA or DNA, 
encased in a virus-encoded protein capsid. Yet a virus cannot reproduce itself inde-
pendently: it needs to hi-jack the metabolic and replicative processes of a host cell 
in order to reproduce. Nonetheless, the processes by which viruses proliferate are 
broadly Darwinian in character, as we are currently finding out in the course of the 
Coronavirus pandemic, to our cost.

This suggests that the vibrant world of materials and organisms is one that we 
could potentially divide up in a variety of different ways: organic and inorganic, 
vertebrate and invertebrate, with or without a central nervous system, sentient and 
non-sentient, linguistic and non-linguistic. These are all significant and legitimate 
distinctions to draw, and each identifies sets of entities that behave in distinctive 
ways. But the point is that where we privilege one division over the others, we end 
up placing particular, more active, beings at the centre of the cosmos, surrounded by 
lesser, more passive entities, which are relegated to the status of “the environment”. 
This creates a picture of an inanimate world inhabited by animate life, whereas we 
might prefer to see the whole universe as in motion. Ingold (2006: 12) suggests 
that we should review our traditional conception of an organism as a bounded and 
sutured entity that stands proud from its surrounding world, and think of it instead 
of a ramifying web of lines of growth and becoming. So the world is not a  container 
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surrounding free-standing entities, but a domain of entanglements, within which 
things leak and absorb, inhale and exhale, consume and excrete, grow and exfoliate.

Life does not begin and end with organisms, and geology, biology and  technology 
are always to some extent mixed up together. Organic and inorganic life are both 
animate, and both are social as well. This has significant implications for the way 
that we as archaeologists understand the evidence that we are confronted with.  
We have seen already that material things are not simply a record, which represents 
the outcomes of the doings of past persons. But nor are they simply the material 
settings and media through which humans enacted their purposes, or exercised their 
agency, or inert resources that they drew upon, transformed and consumed. On the 
contrary, things are integral to social action, as the suggestion that Neolithic  societies 
were cyborg communities would imply. Things and materials can resist human designs, 
and humans have to work with them, and accommodate their constitution, movements 
and effects. Much the same is true of plants and animals, which have processes, 
cycles, rhythms, and motions of their own (Protevi, 2012: 242). Barrett argues that 
forms of life moved, worked and knew their worlds from within  contexts that were 
provided in part by the material conditions within which they found themselves 
(2016: 1684). But we might worry that this renders those material conditions as 
relatively passive and powerless containers of life, rather than dynamic ingredients 
of forms of life, and social processes. Such a view has sometimes been described 
as biocentrism, and is to be distinguished from holistic approaches, which reject any 
absolute distinction between organism and environment (McShane, 2014; Rottman, 
2014). A holistic perspective on archaeological things would emphasise that they 
are not a reflection or representation of a past society, but are surviving fragments 
of such a past society.

This potentially has profound consequences for the practice of archaeological 
inference. Archaeological evidence is always incomplete, and always “haunted” by the 
absent presences of the people who are implied by the artefacts, the animals represented 
only by their bones, and the plants that only survive as charred husks (Lucas, 2012: 
15). But if we take the view that societies are hybrid entities  composed of people, 
creatures and things, our material actually constitutes a fragmentary portion of a past 
social formation. An archaeology of life is therefore a more-than-human archaeology, 
concerned with the changing ways in which these various constituent elements of the 
social, with their diverse potentials and temporalities, became bound together, meshed, 
and unravelled, creating the possibility for novel forms of  existence and expression, 
and diverse historical trajectories. This is not an archaeology that displaces humanity 
from the focus of analysis, replacing humans with things. Instead, it puts humans and 
things alongside each other as irreplaceable elements of the social world.
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CONCLUSION

The implication of the argument presented here is that archaeology has struggled 
with the notion of “active” material culture because it has attempted to accommodate 
it to a modernist framework of autonomous individuals, inert matter, and conscious 
mental processing. Material things are active, because everything is always in  motion, 
growing and decaying, and everything is capable of having effects, impacts and 
consequences, at some spatial or temporal scale. But material things are not agents, 
in the sense that they are not free-standing entities capable of effecting change 
through their sovereign intentionality. But it could equally be argued that human 
beings are not fully autonomous agents either, if we accept the kind of confederate 
or distributive model of agency proposed by Jane Bennett (2005). Certainly, some 
kinds of beings have the ability to intervene reflexively in the flows and currents of 
the world, but this capacity is itself emergent, situated, embedded and graded, rather 
than warranting a fundamental divide between humans and others. This position does 
not rely on a “hard” flat ontology, but instead upon a kind of ontological naturalism, 
which tries to apply the same principles to inorganic, organic and human systems, 
while recognizing that real and significant differences between kinds of beings have 
developed within specific and contingent sets of circumstances.
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A ARQUEOLOGIA NA ENCRUZILHADA
DOS SABERES CONTEMPORÂNEOS:

UMA PERSPETIVA1

por

Vítor Oliveira Jorge2

Resumo: Alguns breves apontamentos, na linha de outras reflexões do autor, no sentido de integrar a 
praxis arqueológica, e em particular a relacionada com a chamada pré-história, no contexto dos saberes, 
problemáticas e inquietações contemporâneas. Defende-se o primado da teoria sobre a prática (embora 
elas sejam indissociáveis), por um lado, e a utilidade de separar estas reflexões das que se reportam 
à arqueologia histórica, por outro. Visa-se também dar mais um (pequeno) passo no sentido de pensar 
a arqueologia pré-histórica no quadro de um modo de encarar a historicidade que seja compatível 
com uma perspectiva materialista dialética, no sentido (totalmente novo) que a chamada “escola de 
Liubliana” dá a essa orientação.

Palavras-chave: arqueologia; pensamento contemporâneo; por um novo materialismo dialético.

Abstract: Some brief notes, in line with the author's other reflections, in the sense of integrating archae-
ological praxis, and in particular that related to the so-called prehistory, in the context of  contemporary 
knowledge, problems and concerns. It defends the primacy of theory over practice (although they are 
inextricably linked), on the one hand, and the usefulness of separating these reflections from those 
related to historical archeology, on the other. It also aims to take another (small) step towards thinking 
prehistoric archeology in the framework of a way of looking at historicity that is compatible with a 
dialectical materialist perspective, in the (totally new) sense that the so-called “school of Ljubljana” 
gives this orientation.

Keywords: archaeology; contemporary thought; for a new dialectical materialism.

Um velho debate em Arqueologia, e mesmo uma cisão existente na comunidade 
arqueológica de todo o mundo, diz respeito à relação entre a prática — a prospecção, 
a escavação, o estudo de restos materiais exumados, etc. — e a teoria, ou seja, quer a 

 1 Conferência de encerramento do Colóquio Internacional TAG Ibérico 2020 pronunciada, a convite 
da organização, na sede da Associação dos Arqueólogos Portugueses, Museu do Carmo, Lisboa, no dia 
15 de fevereiro de 2020.
 2 Instituto de História Contemporânea – FCSH-UNL. E-mail: vitor.oliveirajorge@gmail.com.
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interpretação que se dá à massa de conhecimentos assim adquiridos, quer mesmo 
a filosofia imanente a toda essa atividade, e narrativa/s dela resultantes. Sabemos 
que há os/as que privilegiam o primeiro aspecto, tendo até criado a expressão 
pejorativa ”armchair archaeologist” para caracterizar os segundos, e os que 
 entendem que, como me dizia um dia Jean Guilaine em conversa, “os grandes 
espíritos estão na síntese”.

Essa cisão não teria razão de ser, não fosse exprimir uma realidade que todos 
conhecemos, e que se pode designar como uma questão de vocação, e também de 
vivência, estando alguns/mas mais motivados/as para o trabalho prático, aliás cada 
vez mais exercido em contexto de obra e não de investigação, e outros/as mais 
inclinados para pensar que toda essa atividade, por si só, não é verdadeiramente 
produtora de conhe cimento, o qual, para o ser, tem sempre de assumir uma feição 
teórica.  Logicamente, qualquer bom arqueólogo tem de unir em si os dois aspetos.

O exemplo de um arqueólogo que sempre articulou ambas essas tendências 
na sua atividade é Gordon Childe, cujas leituras, feitas por mim num  momento 
precoce da vida, de facto me convenceram de que queria, eu também, ser arqueó-
logo. Claro que Childe está situado no tempo como qualquer outro autor, ou 
seja, na primeira metade do século XX, mas a verdade é que sempre uniu na sua 
atividade não só prospecções e escavações modelares para a sua época, como 
 percorreu museus, estações e coleções de toda a Europa para conhecer as reali-
dades in loco, como também elaborou sínteses que bem exprimem o quadro das 
suas principais preocupações. Influenciado pelo marxismo, pelo evolucionismo, 
e pelo  histórico-culturalismo, Childe quis sobretudo, creio, impor a arqueologia 
como uma ciência social e, em concreto, perceber o velho problema que já tinha 
inquietado Marx, o da especificidade da evolução cultural da Europa relativamente 
à da Ásia, desde a pré-história. Foi aliás o facto deste último continente não se 
encaixar na evolução linear dos modos de produção de Marx que este teve de 
criar o conceito, algo anómalo e excepcional, mas no fundo necessário do ponto 
de vista da sua filosofia, de “modo de produção asiático”3.

Na verdade, como sabemos, nada há de mais abstrato, e de pouca  utilidade, 
do que um facto, ou dado, concreto, separado do seu contexto problemático. 
Quem diz um, diz vários, ou mesmo muitos. Só um empirismo muito ingénuo 

 3 V. sobre isso as referências teóricas muito interessantes que Žižek faz ao conceito, em vários 
 momentos da sua obra, e por exemplo em Žižek 2020, p.143: o “modo de produção asiático” é “(…) uma 
espécie de contentor negativo: o único conteúdo deste conceito é “todos os modos de produção que se 
não encaixam na categorização dos modos de produção de Marx” (…). Ou seja, um contentor da nossa 
ignorância, ou da nossa impossibilidade de totalizar a realidade num qualquer esquema de classificação: 
fica sempre muito “de fora”.
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acreditaria nisso. Desde a formulação mais inicial e embrionária de um projeto 
de  pesquisa em que está pressuposto um certo saber, quer dizer, uma certa teoria, 
a que permite relacionar um dado com uma ideia, ou seja, erguer o dado a uma 
certa universalidade; de outro modo, ficaríamos presos à especificidade muda das 
coisas, ou nem as veríamos como objetos de estudo. É o “espírito do tempo” que 
cria as condições de visibilidade, como por exemplo o do século XIX, que permitiu 
a emergência de um Darwin, entre outros, e a partir daí o começo do aparecimento 
em catadupa, até hoje, de milhares e milhares de vestígios ósseos de hominídeos 
com que procuramos traçar a história da passagem do símio ao homem. Se essa 
ideia, essa teoria, não tivesse tido repercussões e não fervilhasse em muitas cabeças, 
não circulasse como um enquadramento implícito da atenção, certamente inúmeros 
fósseis continuariam a passar despercebidos como até aí, isto é, não teriam sido 
erguidos à altura de factos ou dados significativos para traçar aquela história; mais 
que significativos, verdadeiramente preciosos. Portanto, como Hegel compreendeu, 
é necessário passar de um universal abstracto (uma ideia que não tem conexão 
com a realidade, ou seja, cuja conexão não sabemos fazer) ao universal concreto, 
quer dizer, àquela ideia que verdadeiramente me permite ter acesso ao possível 
significado de cada observação, circunstância, facto, etc., que se me depara. Ou seja, 
erguê-lo ao nível de conceito.

Caros(as) colegas, permitam-me que alargue estas considerações com duas 
citações de filósofos eslovenos (materialistas, hegelianos e lacanianos4) que consi-
dero cruciais, em tradução livre, sendo a primeira de Mladen Dolar, de 2012, 
publicada na revista e-flux de abril desse ano, a propósito da relação entre factos 
e “teoria”, relação que, como acabamos mais uma vez de ver, está no cerne de 
todo o conhecimento e em particular de ciências como a nossa, e que vai direta 
ao espírito com que os TAGs nasceram e se desenvolveram. No início do século 
XIX, o filósofo alemão Hegel, já referido, deu o passo fundamental para resolver 
este “eterno” problema.

Uma primeira citação tem a ver com a relação entre factos e conceitos: 
“Hegel sustentou enfaticamente que, se os factos contradizem a teoria, então 
ʻum so schlimmer für die Faktenʼ — tanto pior para os factos. Esta afirmação 

 4 Žižek, Dolar e Zupančič constituem uma tríade de pensadores eslovenos de Esquerda que conjugam, 
de forma genial, o pensamento marxista — mas sobretudo relido ao modo de um (novo) Hegel — com 
a psicanálise lacaniana, sendo conhecidos em todo o mundo como a “escola de Liubliana”. Constituem, 
juntamente com uma plêiade de pensadores que têm inspirado por toda a parte, e no meu entender e até 
onde conheço, a mais produtiva fonte do pensamento contemporâneo, o qual evidentemente conta com 
inúmeros autores de variadas tendências, onde é aliás fácil uma pessoa perder-se (no duplo sentido de não 
saber que caminho escolher e de escolher o caminho errado).
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pode ser vista como indicativa da suprema arrogância de uma filosofia que não 
se interessa por trivialidades do género dos dados empíricos. Mas, para Hegel, 
os factos não podem contradizer a teoria, não por causa deles serem de natureza 
inferior, mas porque os factos só podem sempre ser factos se forem  apreendidos 
por um conceito; um facto só pode adquirir a dignidade de facto em virtude de 
um conceito que o tenha selecionado e representado como relevante, de modo 
que não há um terreno comum onde factos e conceitos se possam encontrar, não 
há qualquer interface entre os dois e, se houver de fato um confronto é apenas 
sempre entre conceitos”. (Dolar, 2012, p. 3)5.

A seguinte é de Slavoj Žižek, amigo e compagnon de route do primeiro, retirada 
do seu último livro (já de 2020) Sex and the Failed Absolute, e vem na mesma linha, 
referindo-se ao contraste entre a mirífica riqueza da realidade empírica e a suposta 
esquelética, sombria pobreza da “teoria”. Como já referi, de um lado a “universa-
lidade abstrata”, de outro a “universalidade concreta”, que para Hegel já inclui em 
si mesma abstrações “(…) como seus elementos  constituintes imanentes. Ou seja: 
qual é, para Hegel, o movimento elementar da filosofia em relação à abstração? 
Abandonar a noção empírica de abstração, própria do senso comum, como sendo 
um passo para além da riqueza da realidade empírica concreta com a sua irredutível 
multiplicidade de características: a vida é verde, os conceitos são cinzentos, eles 
dissecam, mortificam, a realidade concreta. (…) O pensamento propria mente filosó-
fico começa quando tomamos consciência de como um tal  processo de ʻabstraçãoʼ 
é inerente à própria realidade: a tensão entre a realidade empírica e as suas 
deter minações nocionais ʻabstratasʼ é imanente à realidade, é uma  característica 
das ʻpróprias coisasʼ. Aí reside o ênfase anti-nominalista do pensamento filosófico 
— por exemplo, a visão básica da ʻcrítica da economia políticaʼ de Marx é a de 
que a abstração do valor de uma mercadoria é que constitui o seu elemento ʻobje-
tivoʼ. A vida sem teoria é que é cinzenta, simplesmente uma realidade plana e 
estúpida — é apenas a teoria que a torna ʻverdeʼ, realmente viva, trazendo à 
tona a complexa rede subjacente de mediações e tensões que a fazem mover”. 
Assim, estamos perante uma leitura mais correta e mais produtiva de Hegel: “(…) 
a reconciliação propriamente hegeliana não é um estado pacífico no qual todas as 
tensões são sublimadas ou mediadas, mas uma reconciliação com o excesso irredutível 
da própria negatividade” (Žižek, 2020, p. 351) inerente à realidade6.

 5 Por exemplo, que há de mais abstrato do que o próprio conceito de “matéria”?…
 6 Em ambas as citações, os sublinhados a bold são meus.
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Nesta linha de pensamento, caros colegas, torna-se muito pobre, em  termos 
teóricos e práticos, a noção de que a arqueologia serve basicamente “para  reconstituir 
o passado”, e no fundo se reduz a uma série de técnicas para essa “reconsti tuição” 
histórica — abstraindo a partir do rico enxame dos dados o mel da narrativa 
histó rica. Precisamos de filosofia para superar isso — e eu, quando aqui falarei 
de filosofia, poderia igualmente usar a palavra ou conceito de teoria, porque neste 
caso o que se pretende é trazer para a frente da nossa atenção os pressupostos 
teóricos da prática e interpretação arqueológicas. Mas o melhor, creio, é tratar as 
coisas pelos seus verdadeiros nomes, pois a palavra teoria pode até ainda ter, para 
alguns, conotações depreciativas…7

O filósofo italiano Giorgio Agamben (Agamben, 2008) fez-nos pensar o que 
é ser contemporâneo: é estar sempre desfasado do “puro presente”, se é que tal 
presente existe. Ser contemporâneo é marcar uma distância em relação àquilo que, 
por via do domínio dos média em que estamos imersos, se chama “atualidade”.  
É a obsessão “presentista”, caracterizada por François Hartog (Hartog, 2015). Colados 
a tal suposta “atualidade”, como mosca à parede empírica, não podemos pensar, 
não temos distância, a tal distância crítica que a própria palavra “contemporâneo” 
implica. Aliás, esta é a pecha da concepção linear do tempo que preside ao senso 
comum, o qual distingue espontaneamente três momentos, um passado, que rela-
ciona com a memória, um pretenso presente universal, que julga ligado à nossa 
imersão no que acontece “agora” — “agora”, esse presente que não existe senão 
na sua imaginação —, e um futuro, que pretende prever e mesmo planear, proceder 
a uma espécie de colonização do que ainda não aconteceu. Essa concepção do 
tempo é do século XIX, iludida pelas modernas tecnologias de comunicação global.

Falamos aqui de saberes, e não de saber. Claro que todos temos noção de 
que hoje, como sempre, há muitos saberes em competição, muitas formas dife-
rentes de pensar e de orientar a atuação individual e coletiva, quer ao nível da 
vida quotidiana, do dia a dia, e do senso comum envolvente, senso comum esse 
importante, porque permite a existência de comunidades, sentidos partilhados que 
os antropólogos classificaram no plural como culturas, e mesmo como ontologias 
diferentes, muitas vezes em confronto ou conflito entre si. Mas nunca como no 
atual mundo globalizado se assistiu a tão extremas divisões e desigualdades entre 
os seres humanos, não apenas ao nível óbvio da distribuição de recursos, mas 
também, de outro modo, e mais em geral, da “partilha do sensível”, para usar 

 7 Ligadas à ideia arcaica ou de senso comum de especulação contemplativa, desconectada da realidade 
(“quem não sabe nada ao certo, avança uma teoria”, etc.).
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a expressão de Jacques Rancière (Rancière, 2000)8, ou seja, da maneira como 
cada ser humano e cada comunidade são repartidos no seu acesso ao Comum, 
e em função disso organizam a sua particular mundividência, de forma, hoje,  
a tal ponto desequilibrada e agressiva, que a xenofobia e o racismo, a aversão e 
o ódio ao Outro tomam formas e dimensões extremas, demenciais. A violência no 
confronto dos saberes — que evidentemente são também poderes, como Foucault 
nos ensinou — nunca foi tão grande. E há dificuldade em cartografar esses saberes, 
em separá-los segundo linhas nítidas de fronteira, tal a mescla de influências e de 
divergências com que constantemente nos deparamos.

Nunca foi tão difícil organizar o nosso pensamento num sistema coerente, 
que não se fossilize em dogmatismo e se feche ao saber do outro, sem cair no 
relativismo pós-moderno do “tudo vale”, quer dizer, perdendo de vista que, mais 
que nunca, seria urgente criar um novo universalismo do Comum que se  opusesse 
ao domínio global do Capital, apropriado por elites, e seus fluxos. Em suma, um 
novo saber — e poder, claro — que trouxesse para a frente o interesse desse 
mesmo Comum, tão degradado e privatizado, face às oligarquias e às clepto cracias 
que por toda a parte se cristalizam, mesmo e sobretudo em época de crise, enca-
minhando a humanidade para o desastre fatal do mundo humano cuja origem nós, 
como arqueólogos, nos atribuímos a função de explicar. 

Não adianta já escondermo-nos detrás do confortável biombo da chamada 
“neutralidade científica”, posição que deriva sempre ou de uma incrível ingenuidade 
ou de uma ideologia altamente conservadora e perigosa. Com a ajuda da tecno-
logia e da ciência, assistimos com crescente preocupação à completa subversão 
do humano. O estado de exceção generalizou-se, a política reduziu-se à gestão, a 
cultura a uma indústria de entretenimento, a ciência a uma pesquisa fundamental-
mente virada para a obtenção de conhecimentos-mercadoria, ou seja, do lucro. Não 
se trata em mim, julgo, de qualquer tendência nostálgica e humanista, totalmente 
absurda; trata-se de saber que a tecnologia, cujas origens como arqueólogos estu-
damos, está em vias de pôr fim à humanidade tal como a conhecemos, num quadro 
que conduzirá senão à sua (possível) extinção, pelo menos ao (mais que certo) 
fim do trabalho humano, daquilo que motivou precisamente Childe a escrever o 

 8 Rancière, 2000, p. 12: “Chamo partilha do sensível a este sistema de evidências sensíveis que dá 
a ver ao mesmo tempo a existência de um comum e de recortes que nele definem os lugares e as partes 
respetivas. Uma partilha do sensível fixa ao mesmo tempo um comum partilhado e partes exclusivas. Esta 
repartição das partes e dos lugares fundamenta-se numa partilha dos espaços, dos tempos e das formas de 
atividade que determina a própria maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros 
participam nessa partilha. (…) A partilha do sensível torna visível quem pode compartilhar o comum em 
função do que faz, do tempo e do espaço nos quais esta atividade se exerce”.
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seu célebre livro “O Homem Faz-se a Si Próprio” (Childe, 1947), e que tanto me 
fascinou em adolescente. Em caso de sobrevivência do planeta, o que é contro-
verso como sabemos, serão as máquinas que farão realidade, mudando a nossa 
subjetividade a ponto de não sabermos se o que sentimos e desejamos é humano 
ou maquínico, e de não sermos mais capazes, sequer, dessa própria interrogação, 
que deixará de fazer sentido. Este estranho animal que somos e se interroga sobre 
o que é, colectiva e individualmente, terá desaparecido.

No meio dos saberes (e poderes) contemporâneos em convulsão, a arqueologia, 
parente muito pobre por vontade desses poderes, tem permanentemente  procurado 
um lugar, ou lugares, quer ao nível da prática, quer da teoria, que permitam  algum 
consenso entre aqueles em nome da qual trabalham e investigam. Que lhe permita 
sobreviver, em suma. Claro que o panorama, até certo ponto felizmente, está longe 
de ser homogéneo ou consensual. Há muitas arqueologias, e muitas concepções 
do seu papel, da sua razão de ser, da sua função e utilidade no mundo em que 
vivemos, tanto enquanto prática, como enquanto teoria. Não poderíamos esperar 
outra coisa. O que já não será tão positivo é precisamente não haver um quadro 
claro, nunca totalizante, mas pelo menos inteligível, e transmissível aos mais 
 novos, do que é que diferencia as várias perspetivas e práticas, e portanto  permita 
fazer escolhas racionais e, até onde possível, bem orientadas. Cada vez mais,  
a arqueologia deixa de ser investigação fundamental para ser apenas investigação 
aplicada, e nós sabemos que quando isso ocorre, anuncia normalmente o toque de 
finados de qualquer pesquisa digna desse nome, que sirva realmente o coletivo,  
o tal Comum, e não apenas uma ou outra carreira individual. No fundo, a própria 
pesquisa se torna um universal abstracto, incapaz de ascender à qualidade de 
universal concreto, e portento estiolada no seu valor.

Uma primeira e já antiga grande fratura é entre o que se convencionou 
chamar arqueologia pré-histórica e arqueologia histórica (sempre com aquela 
margem entre as duas algo ambígua, a da proto-história, como que a mostrar a 
artificialidade da divisão do tempo linear em “fatias”). Partem — simplificando 
muito — de duas inspirações totalmente diferentes, embora em parte interligadas. 
A arqueologia pré-histórica das ciências naturais, a histórica, obviamente, do 
conhe cimento histórico, das humanidades. A arqueologia pré-histórica centra-se 
nas questões das origens, origem do ser humano, origem da técnica, origem da 
arte, origem da linguagem, origem da organização do espaço e do tempo, etc., 
etc., e visa estabelecer uma ponte entre natureza e cultura, a grande divisória do 
saber ocidental. Tendo como materiais de trabalho apenas realidades objetais, não 
textos, teve de importar das ciências da natureza grande parte das suas metodo-
logias. Mas, ao mesmo tempo, o seu objetivo é completamente diferente do dessas 
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ciências, porque a partir do momento em que procura a origem do comportamento 
humano, a partir do  momento em que se situa nessa cesura, está já do lado de cá, 
das ciências sociais e humanas, por muito que recorra às outras. 

Há assim um hibridismo de meios e de fins: com meios recrutados às ciências 
naturais, visa-se aqui de facto entrar no próprio coração das realidades humanas, 
porque situado nos seus pretensos começos, naquilo que define e diferencia tais 
realidades, com tudo o que tem de ilusório a busca dos começos seja do que 
for. Essa narrativa dos inícios, da arché, é sempre por definição mítica, sempre 
a projeção retrospetiva de um antecedente inventado agora, como, para dar um 
exemplo religioso, a ideia de paraíso primordial (da qual muitas vezes estamos 
mais perto do que julgamos… por exemplo, a ideologia do equilíbrio ecoló-
gico, ou a noção de um paleolítico como mundo igualitário e natural, etc., etc.).  
Há sempre algo de mais remoto que acaba por aparecer, a fronteira entre o natural 
e o humano é tendencialmente uma fronteira fluida, problemática, houve realidades 
que podem ter irrompido abruptamente, outras que se manifestaram em mosaico 
e com combinatórias variadas, etc., etc., como sabemos. De qualquer modo, por 
exemplo, a noção de progresso (civilização, tecnologia, eficácia, operacionalidade, 
conforto) e o seu reverso, a de primitivismo, estão plenamente presentes no nosso 
quotidiano. Há uma ideologia dominante, e sub-ideologias dela derivadas, que 
impregnam o senso comum.

Assim, embora a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade se imponham 
em todos os saberes (fluidez e flexibilidade são as palavras de ordem neoliberais), 
e em toda a arqueologia, elas são obrigatórias na arqueologia pré-histórica, porque 
esta se confronta com uma ausência absoluta daquilo que talvez mais caracterize o 
humano: a palavra9, que do passado chega à arqueologia histórica sob a forma de 
discursos escritos. Há portanto na arqueologia pré-histórica este paradoxo: depa-
rando-se com a intenção de compreender a origem do humano, do que é especifi-
camente humano, está desprovida dos meios mais evidentes — a linguagem, o 
discurso — para o fazer. Mas, se pensarmos que a linguagem humana é plena de 
ambiguidades, talvez essa dificuldade redunde, finalmente, em alguma vantagem.

Vantagem a dois níveis: se a arqueologia pré-histórica só tem coisas,  objetos, 
para trabalhar, então é mais suscetível de ter de se munir de — no sentido de 
ser obrigada a — uma bagagem teórica que pode vir — tem de vir — dos mais 
diferentes campos do saber10. E, por outro lado, não tendo textos, não corre de 
todo o risco de acreditar em (aceitar como verdadeiro) algo que poderia ter sido 

 9 O ser humano é um ser que fala e que é falado, com tudo o que isso implica e a psicanálise estuda.
 10 E, em última análise, da filosofia.
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dito — ou melhor, escrito, transcrito, inscrito como sentido pretensamente verda-
deiro e até atemporal — em épocas anteriores. A arqueologia pré-histórica em 
princípio está isenta de ilusões sobre a opacidade dos materiais (com os quais 
estabelece uma dialogia muito peculiar) que constituem a sua base de trabalho. 
E digo em princípio porque acaba por construir o seu discurso muito baseada em 
observações, interpretações, hipóteses que lhe advêm de investigadores anteriores, 
que toma muitas vezes por seguras; e assim corre o risco de construir um castelo 
de cartas, ou seja, uma sobreposição de hipóteses que, se a um determinado nível 
são hipóteses, ao nível seguinte da explicação já tendem a aparecer como certezas 
para sustentar outras hipóteses, e assim de seguida. Esta forma de arqueologia 
está altamente sujeita a importações conceptuais um tanto apressadas ou mesmo 
equivocadas, descontextualizadas por natureza, sejam da antropologia dita cultural 
ou social, sejam da filosofia, etc., como também do senso comum atual projetado 
no passado; e todos sabemos os simplismos, conjugados com um descritivismo 
empirista ingénuo, as narrativas pré-fabricadas e aplicadas à realidade objetal 
exumada, totalmente arbitrárias, de que está eivada esta nossa disciplina. A tal 
ponto que ela pode mesmo causar cansaço, cansaço do simplismo, e/ou cansaço de 
um certo snobismo ou culto superficial da novidade interpretativa, com aplicação 
à realidade arqueológica, o qual não está ausente de certas intervenções mesmo 
de TAGs, ou seja, do que de melhor se tentou fazer para criar uma arqueologia 
digna de respeito. Simplificando, vão-se sucedendo “modas” teóricas sem grande 
suporte nem motivação que não seja o de provocar um (finalmente falso) efeito 
de novidade ou originalidade, e de pretensa ampliação de perspetivas.

Tudo isto porque temos dificuldade de aceitar o carácter não-Todo, não tota-
lizável, da realidade, e portanto também do sujeito que dela faz parte e a tenta 
entender: há sempre uma mediação entre substância (o que queremos alcançar) e 
sujeito, o que permitiu a Hegel, que não gostava de aforismos, usar apenas um em 
que todo o seu pensamento dialético se resume: a substância é sujeito. Não tenho 
tempo aqui para desenvolver este tópico crucial11.

A arqueologia histórica – ponhamo-la a começar sobretudo, entre nós, na 
época romana — é outro mundo, muito diferente do anterior, de intenções, moti-
vações, metodologias. Ela visa complementar ou compaginar coisas com ideias, 
palavras, discursos, que os antigos deixaram e que até nós chegaram, e que, por 
muito opacos que sejam, se quadram melhor com o estabelecimento de cronologias 
finas, de periodizações curtas, de sentidos avalizados por textos clássicos, enfim, 

 11 Veja-se atentamente, a esse respeito, por exemplo a notável lição de Mladen Dolar em <https://
youtu.be/UBlOABhRglo>.
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de interpretações e de narrativas que seguem o fio do tempo linear ou, mesmo, 
que estabelecem a possibilidade de definir estruturas, ou seja, configurações relati-
vamente estáveis e abrangentes de modos de vida e de pensamento que permitem 
uma certa generalização e fundamentam um discurso narrativo do devir das coisas 
e das ideias, cujo encadeamento cronológico cria a ilusão explicativa em que toda 
a história se baseia.

Sucessão como explicação, história e estória(s), portanto. Como se o antes 
explicasse o depois, e assim sucessivamente. O tal castelo de cartas, por um lado, 
e por outro a ilusão que decorre da literatura, da história como estória que se 
conta, e faz sentido…

Claro que os muitos que têm pensado a teoria da história não alinham nessa 
facilidade. Agamben por exemplo mostra-nos bem como a um tempo circular, próprio 
dos antigos, se sucedeu com o Cristianismo um tempo linear, que decorre entre 
a criação do mundo por Deus e o Juízo Final, tempo linear esse que obviamente 
tem muitas complexificações (basta lembrar a teorização em estratos de temporali-
dade, mesmo assim muito simples, de Braudel), mas não deixa de ter uma matriz 
escatológica, teleológica, e equivocada, porque o tempo humano e suas represen-
tações, suas formas de o viver, suas formas de ocorrência, são muitíssimo mais 
complexas e variadas. Agamben por exemplo fala de uma kairologia (de kairós, 
o momento oportuno) (Agamben, 2001) para substituir a tradicional cronologia, 
mas a discussão deste assunto levar-nos-ia longe, não só a Walter Benjamin que 
inspira Agamben, mas também e sobretudo a Hegel, cuja concepção do devir é 
dialética, e portanto totalmente oposta à causalidade linear habitual, substituída 
por uma causalidade retroativa, em que os efeitos criam as condições das suas 
próprias causas, retroagem sobre as causas. Há aqui uma circularidade, só no fim 
de uma frase que estou a ouvir entendo o sentido “inicial” que a teria motivado… 
o seu sentido, em suma. A historicidade humana, claro que eminentemente social, 
tem de ser pensada afastando qualquer historicismo, e buscando algo de muito 
importante no conceito de evento, ou seja, daquilo que não é determinado por 
causas ou situações anteriores, mas antes instaura uma cesura, uma interrupção 
do tempo linear, criando as condições para se estabelecer, a partir dele, e para ele 
mesmo, toda uma nova causalidade12.

A arqueologia tem assim procurado a sua unidade mais como atividade, prática, 
profissão, do que como um saber — ou se quisermos uma ciência — unitária, com 
um método e um objeto comum. Porque, se o admitíssemos, ou seja, se pensás-
semos que a arqueologia, na sua variedade interna, é uma só, então ela acabaria por 

 12 Cf. Žižek, 2014 b.
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 aparecer como uma ciência auxiliar da História, no sentido mais amplo, historicista, 
ou seja, para prolongar “para trás” a narrativa criada a partir de textos e outras coisas, 
ligando o humano ao natural num fio de continuidade, e, ao mesmo tempo, servindo 
para “tapar os buracos” do roto, algo despido, discurso em que a história no sentido 
estrito se tornaria, se apenas baseada em textos, mesmo que passados pelo crivo 
da crítica. Nós precisamos de objetos, de coisas, de estruturas, de lugares, que de 
algum modo balizem o nosso tempo mítico linear: pontos de referência materiais a 
que nos agarrarmos, que podemos ver, tocar, percorrer. Mas admitir esta brecha na 
arqueologia — entre pré-histórica e histórica — não tem problema nenhum, a meu 
ver, e corresponde ao que todos nós experienciamos. Claro que o(a) arqueólogo(a) 
generalista, nomeadamente na sociedade funcionalizada em que vivemos, tem sempre 
e cada vez mais o seu lugar, prestando serviços de primeira linha, e remetendo depois 
certos problemas para especialistas desta ou daquela área, que idealmente estariam 
na retaguarda fazendo trabalho com outra temporalidade, necessariamente mais lenta. 
Porque neste sentido geral a arqueologia é de facto um serviço público indispensável 
num mundo moderno revolto, onde o espaço, o território, tornado mercadoria, é alvo 
de toda a casta de negócios, e onde a atividade humana, mesmo a mais particular, 
é encarada como um negócio, como se vê por exemplo claramente naquela frase 
inglesa “mind your own business”, ou seja, trata da tua vida vista, toda ela, como 
uma empresa. É o empreendedorismo como ideologia, bem conhecida.

Mas eu, nesta minha intervenção, gostaria de ir um pouco além destas gene-
ralidades, e tentar esboçar um quadro (certamente muito incompleto…) dos saberes 
contemporâneos, em traços muito breves, para em função desse pano de fundo 
tentarmos pensar o que é, e o que poderia ser a arqueologia. Num anúncio recente 
de um curso de uma universidade alemã procurava-se atrair os potenciais estudantes 
com a pergunta: “tu queres aprender a reconstituir o passado?”… e depois vinha 
então a apresentação das várias metodologias, divididas em disciplinas do curso, 
para se chegar a tal expertise, a tal desiderato: ser um(a) bom(a) reconstituidor(a) 
do passado. Tão grande candura, inocência ou autismo, em pleno século XXI, 
causa estupefação. No país onde se produziu e produz alguma da melhor teoria, 
neste campo e neste caso particular só se quer saber de factos, quer dizer, de 
universais abstratos. Porque nada há de mais abstrato do que um facto; nada de 
mais construído do que um dado.

Traçar uma paisagem do pensamento/conhecimento atual, sobretudo em breve 
intervenção, mesmo assumindo o seu carácter necessariamente parcial (orientado 
do meu ponto de vista) é hoje praticamente impossível, e, claro, fora das minhas 
capacidades. Se não fosse assim, tudo seria muito confortável: traçado esse quadro, 
bastava procurar um “lugar” verosímil da arqueologia — ou de cada subcampo da 
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arqueologia — dentro dele. Tudo ficava arrumadinho, inteiro, completo. Mas a reali-
dade nunca é assim: é contraditória, dialética, movida pelo princípio da negatividade, 
e da impossibilidade de totalização.

Por exemplo, o filósofo esloveno Slavoj Žižek, no início do seu tratado sobre 
Hegel, de 2012, intitulado “Menos que Nada. Hegel e a Sombra do Materialismo 
Dialético” (Žižek, 2013, pp. 15 e 16), considera que há hoje quatro posições 
ideológico-filosóficas principais que jogam com as conjugações possíveis de dois 
eixos (pensamento histórico versus pensamento ahistórico, e materialismo versus 
espiritualismo): 1) naturalismo científico (ciências do cérebro — neurologia e suas 
derivadas, darwinismo); 2) historicismo discursivo (Michel Foucault, desconstrução 
de Jacques Derrida) (ambas do lado do materialismo); 3) “budismo ocidental” New 
Age; 4) pensamento da finitude transcendental (que vem de Kant e culmina em 
Heidegger) (ambas do lado do espiritualismo).

Ora, o livro de Zizek apresenta-se como a defesa de uma dimensão que 
essas posições ignoram, dimensão que se encontra no “núcleo da subjetividade 
moderna”, e que Freud designou pulsão. É de facto impossível eliminarmos o 
sujeito, e, como o próprio Žižek refere citando Alain Badiou, é impossível hoje 
pensar filosoficamente sem passar por Jacques Lacan — o continuador, subver-
sivo, de Freud — mesmo, como se impõe, para o ultrapassar. Claro que tentar 
apresentar aqui e agora uma espécie de resumo do pensamento de Žižek, sempre 
em reformulação, seria descabido13. Convido-vos a esse difícil exercício de o ler: 
trabalho para décadas.

Entretanto, aquele mesmo filósofo francês Alain Badiou, por muitos considerado 
o mais importante representante vivo da filosofia que se esboça em França a partir 
de meados do século XX, numa intervenção (em Buenos Aires, 2004) publicada em 
2006 (em Lacan.com) (Badiou, 2006) e intitulada “Panorama da filosofia francesa 
contemporânea”, refere três momentos grandes do pensamento ocidental: o que vai do 
século V ao III a. C. na Grécia clássica, genericamente entre Parménides e Aristóteles; 
o do chamado idealismo alemão, dos fins do século XVIII aos inícios do século XIX,  
e de que são representantes principais Kant, Fichte, Schelling e Hegel (neste aspeto 
concorda perfeitamente com Žižek e a “escola de Liubliana” em geral); e o que se 
verifica em França entre 1943, data da publicação de “O Ser e o Nada”, de Sartre, 
e os inícios dos anos 90, com os últimos trabalhos de Deleuze, nomeadamente o 
célebre “O Que é a Filosofia?”. Neste terceiro momento temos de incluir, segundo 
ele, Gaston Bachelard, Merleau-Ponty, Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, Michel 

 13 Por algum motivo não há um único livro, que eu conheça (e já conheço muitos…), que sintetize 
convenientemente o pensamento deste autor, até porque ele se furta intencionalmente à sistematização.
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Foucault, Jacques Derrida, e o próprio Alain Badiou. Concentremo-nos neste último 
momento, à falta para já de um quadro mais geral. Todos os problemas que nele 
se levantam têm também a ver com a nossa arqueologia. Irei seguir o útil texto de 
Badiou pari passu, como é próprio de um simples estudante de filosofia como eu.

1.º — Como se origina? Nos inícios do século XX, antes da I.ª Grande Guerra, 
diz-nos Badiou, as águas separam-se entre uma filosofia da vida e uma filosofia do 
conceito. A primeira, vitalismo existencial, inaugurada por Henri Bergson (o seu 
livro “A Evolução Criadora” data de 1907), virá desembocar em Sartre, Deleuze 
e — agora acrescento eu, mais perto de nós — no antropólogo britânico Tim 
Ingold, profundamente ligado à arqueologia e talvez o mais importante pensador 
atual daquela antropologia que, como arqueólogos, nos importa. É, como disse, 
um vitalismo, preocupado em unir o ser e o devir, uma filosofia, como escreve 
Badiou, da interioridade vital. Ingold, por exemplo, é trabalhado por uma vontade 
de diluir todas as disciplinas umas nas outras, por forma a recuperar uma espécie 
de élan vital que expresse o permanente fluxo, vibrante, do mundo.

A segunda é iniciada por Léon Brunschvicg (falecido em 1944, que publica 
em 1912 o seu livro “As Etapas do Pensamento Matemático”) e é uma filosofia 
do conceito com base na matemática, interessada na formalização, no pensamento, 
no simbólico, um formalismo conceptual que virá desaguar em Lévi-Strauss, em 
Althusser e em Jacques Lacan, o qual, como sabemos, usou largamente da topologia 
e de matemas para exprimir o funcionamento do aparelho psíquico.

Vinda portanto destas raízes do início do século, vai instalar-se, diz Badiou, 
uma autêntica luta entre estas duas correntes, que se reacende na segunda metade 
do século XX, após as guerras; ambas implicam sempre um terceiro conceito, 
fundamental, a que já atrás aludi, e que é o de sujeito, pela simples razão de que 
nele se entroncam os dois aspetos, como ser vivo que é, criador de conceitos. 
Tudo redunda assim numa autêntica batalha, como refere Badiou, em torno da 
noção de sujeito, fundamental para todas as ciências humanas e sociais, como 
também a arqueologia pretende ser. Badiou dá alguns exemplos: Althusser concebe 
a história como um processo sem sujeito, e este como uma categoria ideológica; 
Derrida, abordando Heidegger, concebe o sujeito como uma categoria metafísica  
(e portanto com conotações, para ele, não benéficas); Lacan estabelece, ao reelaborar 
completamente Freud, uma teoria do sujeito e da subjetividade totalmente nova, 
etc. Sendo o sujeito lacaniano apenas “um significante para outros significantes”, 
um sujeito barrado, castrado, ele é um conceito crucial, central, da contempora-
neidade, porque revoluciona até a visão darwinista da continuidade entre o símio 
e o homem: há um abismo entre os dois, simbolizado no ato da fala por parte 
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do segundo. A matéria dobra-se sobre si mesma para criar a consciência e, logo,  
o sujeito do inconsciente.

Portanto, estamos aqui perante três conceitos e suas relações, sem os quais 
é impossível situarmo-nos dentro da problemática contemporânea do ser humano: 
vida, conceito, sujeito. E a consequência disto é irmos parar a Descartes, o  inventor 
moderno do conceito de sujeito. Aliás, tanto para Badiou como para Zizek, os três 
filósofos que marcam a história do pensamento ocidental, os seus três grandes 
marcos, são Platão, Descartes, e Hegel — e por aqui já se está a ver que estes 
dois pensadores se filiam na segunda linha de orientação referida, opondo-se à 
orientação vitalista, que sobretudo com Deleuze tem tido algum eco no panorama 
filosófico português.

2.º — Quais as principais linhas que definem todos estes filósofos franceses 
que Badiou considera, qualquer que seja a sua tendência, para a vida ou para 
o conceito? Uma é o acolhimento da tradição alemã, que traz consigo Hegel, 
mas também Husserl, Heidegger, Nietzsche. Está aqui em causa a relação entre 
 conceito e existência, que se introduz assim na tradicional problemática da  relação 
 vida-conceito. Outra linha, que muito nos pode importar em arqueologia, é a 
 tendência de inscrever a ciência numa forma de atividade criadora comparável à da 
arte, descolando-a portanto do puro campo do conhecimento: Deleuze é  exemplo 
acabado disso. Portanto, estamos aqui já com vários conceitos fundamentais, 
vida, conceito, sujeito, conhecimento, criação. Outra linha será a vontade de unir 
a filosofia à política, tornando-a engajada, radical mesmo: relação entre conceito 
e ação. E, finalmente, articular a filosofia com os novos estilos e formas de vida 
que surgiram no século XX, na sexualidade, na pintura (abstração), na música, na 
literatura e teatro, no cinema, etc. — tendência a que Badiou chama modernização 
da filosofia. O conceito adquire assim novas relações com o que antes tinha  ficado 
de fora dele, a existência, o pensamento, a ação e o movimento das formas. Cada 
autor procura um estilo literário, mesmo poético, no seu modo de expor o pensa-
mento, ao mesmo tempo que se debruça sobre os mais diferentes temas. Ouvir as 
poucas gravações sonoras que estão disponíveis de Lacan, Foucault ou Deleuze 
é ouvir “vozes” completamente diferentes umas das outras, indissociáveis do que 
pretendem exprimir ou sugerir. Em cada um deles ressoa um universo de pensa-
mento, uma forma literária, totalmente original, singular, para além da filiação de 
cada um aos grandes “movimentos” que perpassam o século, a fenomenologia,  
o existencialismo, o estruturalismo, a hermenêutica, a desconstrução, etc., etc.

3.º — A filosofia aproxima-se portanto da literatura, como está tão bem  ilustrado 
nos exemplos de Sartre e do próprio Badiou, romancista e dramaturgo, para além 
de ser autor de uma obra filosófica tão colossal como difícil, a tal ponto que o 
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melhor, para nós, que em princípio não somos versados nesse ambiente mental,  
é abordá-lo — tal como acontece com Lacan ou Foucault, etc. — através dos seus 
seminários, metodicamente publicados. Tratou-se de, na verdade, criar um estilo 
novo, dando, como diz Badiou, uma “nova vida ao conceito”, uma vida literária, 
em que um novo sujeito emerge. Já não é apenas o sujeito reflexivo, consciente, 
e daí o recurso à grande descoberta de Freud, o inconsciente, e à psicanálise.

4.º — De diversos modos, todos os autores deste período passam pela psica-
nálise, pelo tal questionamento do sujeito, cuja existência implica este conceito 
central, embora problemático, e é evidentemente indiscernível deste, nomeadamente 
a partir do corpo. Trata-se de uma relação de amor-ódio, a qual implica em vários 
casos a proposta de uma nova forma de psicanálise. Badiou dá três exemplos.  
O de Bachelard, que se apoia na poesia, no devaneio, o qual em “A Psicanálise do 
Fogo” é apresentado como tendo uma abrangência muito maior do que a sexua-
lidade proposta por Freud; o de Sartre, que apresenta uma psicanálise teórica, 
existencial, em que a noção de projeto substitui a de inconsciente: o sujeito é 
definido pelo seu projeto de existência; o de Deleuze-Guattari, com a sua bem 
conhecida esquizoanálise, método que consiste em construir o inconsciente e não 
simplesmente em o exprimir, como os autores defendem ser a construção de Freud. 
Enfim, a psicanálise tornou-se, desde a sua invenção, um elemento incontornável 
da cultura e vivência contemporâneas: todos os autores gravitam em volta dela, 
mesmo os (muitos) que a repudiam. Mas já sabemos bem como a repulsa é, muitas 
vezes, um supremo sintoma de amor…

Esquematizando, o programa que Badiou atribui à filosofia francesa que se 
situa cronologicamente entre os anos 40 e o fim do século XX, e segundo o próprio 
autor, conta com as seguintes 6 linhas de força, princípios ou intenções funda-
mentais: 1) o conceito como evento faz parte da existência; 2) há um  esforço para 
fazer sair a filosofia da academia e ligá-la à vida; 3) procura-se abolir a oposição 
entre conhecimento e prática; 4) visa-se tornar a filosofia uma prática militante, 
política, meio de transformação da realidade; 5) retoma-se o tema do sujeito, 
com, ou mesmo contra, a psicanálise14; 6) criar um estilo filosófico, reelaborando 
a figura do escritor-filósofo.

 14 É sabido a atitude ambígua que o próprio Lacan — que Badiou designa um anti-filósofo e a quem 
consagrou um seminário — sempre manteve em relação à filosofia, consciente da revolução que o seu 
pensamento vinha imprimir à tradição filosófica. Mas estas coisas fogem, a certa altura, do controle dos 
próprios autores: não há um bom tratado de filosofia do século XX que não inclua Lacan, e os livros 
sobre as repercussões filosóficas da sua elaboração teórica proliferam constantemente. Acontece-lhe algo 
semelhante a Hegel que, durante muito tempo denegado, tem sido nas últimas décadas estudado em todo 
o mundo como um dos cumes que é da cultura ocidental e, em geral, do pensamento humano.
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Evidentemente, o panorama do pensamento filosófico atual não se esgota de 
modo algum no que foi descrito. Pondo de parte a tradição da filosofia analítica, 
que de todo não me interessa, e certos “novos materialismos” como o da ontologia 
orientada para os objetos, que basicamente considero equivocados — assunto que 
espero desenvolver em debate com colegas noutra ocasião —, por outro lado não 
esquecendo a tradição que vem de Michel Foucault e da teorização do biopoder, 
pondo entre parêntesis a linha vitalista a que atrás se aludiu, considero como os 
três mais importantes pensadores contemporâneos vivos, os seguintes: o próprio 
Alain Badiou, francês, o italiano Giorgio Agamben (que vem na linha de Heidegger 
entre outros, como Arendt e o próprio Foucault) e o esloveno Slavoj Žižek, que 
conjuga Lacan com Hegel, se bem que todos os autores do que se convencionou 
chamar a escola de Liubliana — além de Žižek, sobretudo Mladen Dolar e Alenka 
Zupančič — sejam de uma importância radical. Essa importância passa, a meu 
ver, pelo neolacanianismo como alavanca para recuperar o que realmente Hegel 
nos deixou, e a partir daí reconstruir uma filosofia que seja materialista e que seja 
dialética. Assim, um materialismo dialético de má fama (estalinista) passa a ter, 
sobretudo com Žižek, uma acepção totalmente nova, indissociável do ser fulgor 
para combater a corrupta sociedade neoliberal em que vivemos.

Hoje não podemos pensar qualquer tema das ciências sociais e humanas, 
incluindo a arqueologia, sem passar pelo menos por aqueles autores; não se trata 
de concordar ou discordar deles — são incontornáveis. Não querer passar por eles, 
podendo fazê-lo, seria um atitude de ignorância/cegueira voluntária. Porém, infeliz-
mente tal cegueira ideológica é frequente.

Mas há mais, é claro, e isso vem do lado das ciências, nomeadamente da  física 
quântica, que estou longe de poder sequer abordar, mas tenho obrigatoriamente de 
mencionar aqui. É a própria ideia de realidade que mudou radicalmente já no nosso 
tempo, primeiro com Einstein (teoria da relatividade geral), no princípio do  século 
XX, depois com a mecânica quântica. A noção de espaço-tempo, que é curvo,  
a ideia de que o mundo em que vivemos tem quatro dimensões, por exemplo, pode 
ser indiferente à arqueologia?... claro que não. Nós trabalhamos a outra escala, claro, 
a terrena, e não a cósmica, mas o facto de já no tempo de vida de pessoas como 
eu as noções sobre a realidade terem radicalmente mudado não pode deixar de me 
afetar, de nos afetar, como investigadores que procuramos compreender o ser humano 
no quadro da natureza e no âmbito do mundo. De outro modo ficamos reduzidos a 
uma pobre rotina, completamente desfasados do que se está a  passar. Slavoj Žižek, 
só para dar um exemplo, é um dos autores que tem procurado arti cular o seu quadro 
de pensamento, hoje sustentado por uma plêiade de obras muito substancial, com a 
mecânica quântica. Vamos continuar a ignorá-lo, como a tantos outros, afastando-nos 
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assim, de forma autista, do debate contemporâneo, numa atitude de provincianismo 
incompreensível?… creio firmemente que não.

Temos portanto que dirigir a nossa curiosidade, as nossas leituras, a nossa 
pesquisa e o nosso ensino em planos diversos, o que exige um esforço coletivo e 
individual muito considerável. Respeitando sempre, é claro, o diálogo, o dissenso, 
a polémica que é o sangue e o fôlego da própria criatividade humana.

Apresentarei a concluir, de forma muito esquemática, as principais linhas da 
problemática metodológico-teórica que me interessa em relação com a chamada 
arqueologia pré-histórica (à falta de melhor designação), fazendo-o, por imposições 
de tempo, de modo demasiado assertivo e rápido, e quase sob a forma de “reco-
mendações cautelares de arqueólogo sénior”, para o que peço desde já a vossa 
indulgência, se quiserem conceder-ma.

1.ª condição: abandonar o empirismo realista ingénuo de pensar que o nosso 
trabalho se constrói apenas indutivamente, da observação de campo (mais objetiva) 
à interpretação final (mais ou menos sujeita a debate e subjetiva); claro que todos 
sabemos que a própria elaboração de um projeto exige uma teoria amadurecida, 
pois é ela que determina a moldura em que os “dados” entram, embora a própria 
“moldura” esteja em constante reformulação;

2.ª condição: não procurar extrapolar precipitadamente observações feitas a 
uma escala e dimensão determinadas — um contexto determinado — para outras 
escalas e dimensões — outros contextos —, o que obviamente não nega a impor-
tância nem do método comparativo nem da formulação de hipóteses mais ou 
menos imaginativas que devem ficar no domínio do debate crítico até poderem 
ser formuladas com seriedade e rigor;

3.ª condição: não pedir à arqueologia aquilo que ela não pode dar, mesmo 
num quadro de inter- e transdisciplinaridade. Se a realidade é não-Toda, incompleta, 
se o nosso pensamento faz parte dessa realidade e não é nunca totalizável, nem 
interessaria que o fosse, e é sempre portanto incompleto, não procuremos fechar 
as nossas interpretações, confundindo hipóteses com conclusões finais;

4.ª condição: nós não trabalhamos com discursos, mas sim com realidades 
objetais: estudemo-las pois com todo o rigor possível para que tenham credibilidade 
ao nível da relação com outras observações e hipóteses do mesmo teor. A metáfora 
de que toda a realidade, mesmo a dita “material”, é um “texto”, foi poeticamente 
interessante mas já não é sustentável nem suficiente. Sabemos bem que mesmo que 
os arqueólogos tivessem acesso direto ao contacto com outras formas de vida, com 
outras narrativas, com outros modos e protocolos de representação da realidade, 
como por exemplo têm os antropólogos, isso não os levaria linearmente (como 
não leva os antropólogos, nem nenhuma outra disciplina) a um pretenso sentido 
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“último” das coisas, que evidentemente não existe. Qualquer sentido é historica-
mente situado, subjetivamente construído; mas, repito, é a própria realidade que 
está marcada por uma realidade ou inconsistência fundamental, não é Toda, está 
trabalhada pela negatividade. A realidade é em si mesma histórica, a todos os níveis.

É preciso terminar esta minha intervenção. Subjacente a tudo o que disse, está 
uma opção filosófica que consiste em perceber que o grande “corte” na história 
do pensamento ocidental se dá entre dois autores cruciais do chamado idealismo 
alemão, ou seja, na passagem de Kant a Hegel, impossível de desenvolver mini-
mamente aqui. Concordo com Žižek quando afirma que esse (o chamado idealismo 
alemão) é o grande momento da filosofia moderna: somos todos “filhos” dele.

Limito-me assim a uma breve citação do mesmo Slavoj Žižek no seu já 
 referido tratado de 2012 (de quase 1000 pp.), “Menos que Nada. Hegel e a Sombra 
do Materialismo Dialético” (pp. 137-138 da edição francesa): “(…) Kant parou a 
meio-caminho da sua destruição da metafísica pré-crítica, continuando a referir-se 
à Coisa em si [ou seja, aquilo que visamos encontrar, em última análise, no nosso 
trabalho de arqueólogos, por exemplo, e que seria a “verdade do passado”] como 
uma entidade inacessível exterior (…). Kant (…) continua a pressupor um reino 
numenal plenamente constituído e existindo exteriormente a nós, e (…) o gesto 
de Hegel não consiste em ultrapassar a divisão kantiana, mas antes em afirmá-la 
como tal e em suprimir a necessidade de a ultrapassarmos, a necessidade de uma 
suplementar reconciliação dos contrários. (...) A fraqueza de Kant não reside na 
sua incapacidade de sair das oposições finitas, em atingir o Infinito, mas, pelo 
contrário, na sua própria busca de um domínio transcendente situado para além 
das oposições finitas. Por outras palavras, o problema de Kant não é o da sua 
incapacidade de atingir o Infinito, mas a sua incapacidade de ver que ele [Kant] 
já tem aquilo que procura”.

Nós, em cada momento da nossa pesquisa e da nossa interpretação, já temos 
aquilo que procuramos. Substância e sujeito, realidade e interpretação estão sempre 
mutuamente em relação de mediação. O que importa é considerar que tudo isso 
tem um futuro, que o pensamento não para, que há uma historicidade radical em 
tudo o que fazemos e pensamos. E, em cada momento, há uma adequação tensional 
entre o que visamos e o que já temos.

O problema contém a sua própria solução. Esta é a condição humana, mas é 
também a condição da própria realidade, que neste sentido, aqui e agora, é tudo o 
que existe. Não temos um Outro com letra grande, um Pai que nos proteja e um 
Céu qualquer em que residam as verdades eternas que tanto procurámos. Não há 
um passado para reconstituir, para restituir; não há uma arché, qual paraíso perdido,  
à qual regressar. O paraíso é sempre uma ilusão retrospectiva. Há o aqui e o agora, 
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um campo de trabalho imenso, e o que conseguimos atingir é já, em cada  momento, 
o que procurávamos. Esse “absoluto” é, repare-se bem, totalmente “relativo” e aberto 
ao futuro.

Não precisamos de qualquer autoridade ou entidade paternal para ser felizes, 
desde que tenhamos, muito prosaicamente, respeito e consideração social pela 
nossa atividade, em suma, condições de trabalho, pelas quais devemos sim sempre 
intransigentemente lutar.
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Falecimendo de João-Heitor Rigaud

A Sociedade Portuguesa de Antropologia está de luto pelo falecimento deste 
seu notável sócio e vogal da direção, falecido subitamente a 2 de janeiro de 2022. 

Enviamos à família — e em particular a seu pai José João Rigaud de Sousa, 
nosso sócio honorário — a expressão do nosso sentimento de profunda tristeza e 
as nossas condolências.

Em sua memória, e para que conste, reproduzimos aqui o curriculum vitae de 
João-Heitor Rigaud, que a Meloteca, pela mão do seu criador, António José Ferreira, 
gentilmente nos autorizou a publicar.

João-Heitor Rigaud ficará para sempre na nossa memória, pela sua delica-
deza, pela sua atenção aos outros, pela sua qualidade em todos os aspetos, pela sua 
dedicação à nossa associação.

JOÃO-HEITOR RIGAUD
Composição. Musicologia. Ensino

1. Dados Biográficos
João-Heitor Rigaud, natural da Rua do Rosário, 160, Porto, filho de José João Dias Mateus Rigaud 
Rodrigues de Sousa e de Maria Adelina Fernandes Caravana Rigaud de Sousa, nasceu em 21 de 
Maio de 1956. Faleceu a 02 de janeiro de 2022.

Durante a infância e adolescência, enquanto aluno, quer da Escola Primária, quer do Liceu,  estudou 
sempre música: foi o primeiro aluno matriculado no Conservatório de Braga, que frequentou regu-
larmente até 1973. Neste Conservatório, e, mais tarde, particularmente, estudou piano, até 1967, 
com sua mãe, violino, de 1967 a 1978, com Alberto Gaio Lima, e flauta, de 1970 a 1977, com 
Maurício Noites. Entre 1973 e 1980, na Academia Parnaso, no Porto, estudou Harmonia,  Contraponto, 
Orquestração e Composição Musical com Fernando Corrêa de Oliveira.

Em 1980 apresentou-se às provas de acesso à Divisão Superior do Conservatório de Música de 
 Genebra, hoje designada Haute École de Musique de Genève e parte integrante da Haute École Spécia
lisée de Suisse Occidentale, instituição de ensino superior universitário da Confederação Helvética.  
Foi admitido, com dispensa da frequência das disciplinas em que foi julgado já possuidor da necessária 
aptidão, e concluiu os estudos no prazo mínimo permitido, três anos lectivos, completando o nível 
mais elevado, Virtuosidade, com a obtenção do primeiro Prémio por deliberação unânime do júri.

Em 21 de Abril de 2005, o Conselho Científico da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
aceitou a candidatura a Doutoramento, com o projecto de investigação histórico-musicológica inti-
tulado João Arroyo (18611930) – O Homem e a Obra: Dimensão Cívica e Atividade  Musical, 
orientado pela Professora Doutora Maria da Conceição Coelho de Meireles Pereira, que foi 
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subme tido a provas públicas em 16 de Maio de 2012 e aprovado com Distinção por unanimidade.  
Foi homenageado pela Universidade do Porto em 3 de Outubro de 2012.

João-Heitor Rigaud aceitou convites para prestação de apoio, a diversos títulos, a teses de Mestrado 
e Doutoramento em numerosas Universidades.

Preparou a edição da sonata para violino e piano em sol m de Álvaro Carneiro por ocasião das 
comemorações dos 175 anos da Biblioteca Pública de Braga. Em Abril de 2021, Miguel Simões 
interpretou no Colóquio “Questões de Ensino Musical” na Universidade do Minho a Sonata Arcá-
dica op. 7 para violino solo, composta em 1987 e editada pelo MPMP, Movimento Patrimonial 
pela Música Portuguesa.

A edição da obra musical foi entregue às Edições MPMP, de Lisboa, e, segundo relatório da res-
pectiva Sociedade de gestão dos direitos de autor, as apresentações públicas têm decorrido por todo 
o Mundo, com especial destaque para os EUA, registando-se, também, a informação de gravações 
fonográficas e radiofónicas.

2. Habilitações Literárias
2.1. Habilitações Académicas
2.1.1. Liceu

Curso concluído no Liceu Nacional de Garcia de Orta, Porto, com as disciplinas de Português, 
Alemão, Grego, Latim, História e Filosofia. 1974.

2.1.2. Ensino Superior

Licenciatura em História (cinco anos curriculares), pela Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, concluída com média de 14 valores. 25 de Janeiro de 1980.

Certificat d’Études Supérieures d’Harmonie, pela Secção de Estudos Profissionais da Divisão Superior 
do Conservatório de Música de Genebra. Orientador: François-Xavier Delacoste. Junho de 1982.

Certificat d’Études Supérieures d’Orchestration, option Compositeur, mention Très Bien, pela Secção 
de Altos Estudos da Divisão Superior do Conservatório de Música de Genebra. Orientador: Pierre 
Wissmer. Junho de 1983.

Prix de Composition, pela Secção de Altos Estudos da Divisão Superior do Conservatório de Música 
de Genebra. Orientador: Pierre Wissmer. Junho de 1983.

Despacho do Sub-Director Geral do Ensino Secundário pelo qual foram as habilitações que João 
Heitor Rigaud mostrou possuir declaradas equivalentes ao Curso Superior de Composição do Conser-
vatório Nacional, para fins docentes. 21 de Maio de 1984.

Reconhecimento, por deliberação do Conselho Científico do Instituto de Estudos da Criança,  
da Univer sidade do Minho, de que o grau de Altos Estudos, obtido no Conservatório Superior de 
Música de Genebra, correspondente ao Grau de Mestre, concedido pelas instituições de Ensino 
Superior Portuguesas, para fins docentes e profissionais. 4 de Novembro de 2003.
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Reconhecimento, pela Universidade de Aveiro, como habilitação ao nível de licenciatura, sem restri-
ções para efeitos académicos e, ou, profissionais, do Certificat d’Études Supérieures d’Harmonie e 
do Certificat d’Études Supérieures d’Orchestration, obtidos no Conservatório Superior de Música 
de Genebra. 19 de Julho de 2006.

Doutoramento em História, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, concluído com 
Distinção por unanimidade. Data da primeira matrícula: 21 de Abril de 2005. Data das provas 
públicas: 16 de Maio de 2012.

2.2. Outros Estudos

Curso de Interpretação de Música para Piano e Conjuntos de Câmara de César Franck, Gabriel 
Fauré e Claude Debussy. Local: Lisboa, Sede da Fundação Calouste Gulbenkian. Orientador: Jörg 
Demus. 4 a 9 de Fevereiro de 1980.

Ensino da Música. Local: Genebra, Conservatório Superior de Música. Orientador: Pierre Wissmer. 
1980 a 1983.

Direcção de Orquestra. Local: Genebra, Conservatório Superior de Música. Orientador: Arpad 
Gerecz. Setembro de 1980 a Junho de 1981.

Direcção Coral. Local: Genebra, Conservatório Superior de Música. Orientador: Michel Corboz. 
Setembro de 1981 a Junho de 1982.

Direcção de Orquestra. Local: Genebra. Orientador Charles Held. Novembro de 1982 a Novembro 
de 1983.

3. Experiência Profissional
3.1. Experiência Profissional Docente

Membro especialista, por contrato, do júri dos exames de Solfejo para instrumentistas de orquestra, 
da Divisão Superior do Conservatório de Música de Genebra. Junho de 1982.

Professor de Análise e Técnicas de Composição no Conservatório de Música do Porto. Desde  
1 de Setembro de 1988.

Professor de Análise e Técnicas de Composição no Conservatório Regional de Gaia. 1992 a 1999.

Professor de Análise e Técnicas de Composição no Conservatório Superior de Gaia. 1994 a 1999.

Docente convidado do Mestrado em Estudos da Criança, especialização em Educação Musical,  
do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho. 2003 a 2005.

Orientador pedagógico do estágio em ensino da disciplina de Análise e Técnicas de Composição 
do licenciado José Miguel Oliveira, classificado com 19 valores (nota máxima). Universidade de 
Aveiro, 2009/2010.

3.2. Experiência Profissional Não Docente

Chefe de Orquestra Adjunto e Director Musical da orquestra Le Feuillu, de Genebra. Novembro 
de 1982 a Junho de 1983.
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Director de capela musical dedicada à divulgação do património artístico esquecido. Desde 2000.

Director Artístico, no IPPAR, para a promoção de concertos em monumentos restaurados. Maio a 
Setembro de 2000.

Agregado como Membro Integrado do CITAR – Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia 
das Artes (UCP), por decisão unânime dos membros do Conselho Científico. 30 de Julho de 2012 
(Investigador Principal a partir 2 de Junho de 2015). Termo a 3 de Setembro de 2015.

4. Obra Musical (Lisboa, Edições mpmp)
Suite, op. 1 (1979), para piano (Braga, Auditório Adelina Caravana do Conservatório Calouste 
Gulbenkian, 03-06-1980).

Intermezzo, op. 2 (1980), para violoncelo e piano (Braga, Auditório Adelina Caravana do Conser-
vatório Calouste Gulbenkian, 03-06-1980).

Ostinati, op. 3 (1980), para dois pianos (Porto, Teatro Rivoli, 27-10-1992).

PostMortem, op. 4 (1981), para piano (Braga, Salão Nobre do Instituto de Estudos da Criança da 
Universidade do Minho, 13-05-1999).

Sonata Heróica, op. 5 (1983), para duas flautas (França, Limoux, Igreja Matriz de S. Martinho, 
31-10-1983).

Sinfonia n.º 1, Um Poema segundo Emily Dickinson, op. 6 (1983), para orquestra.

Sonata Arcádica, op. 7 (1987), para violino (Canadá, Winnipeg, Eva Clare Hall, 30-10-1988).

Sonata, op. 8 (1988), para flauta (Porto, Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto,  27-08-1997).

Prelúdio, op. 9 (1989), para órgão (Porto, Sé, 05-08-1990).

O EternoFeminino, op. 10 (1992), ciclo de três canções para soprano e orquestra (Porto, Igreja do 
Mosteiro de S. Bento da Vitória, 24-06-1994).

Cantabile, op. 11 (1993), para clarinete (EUA, Los Angeles, Music Recital Hall, Department of 
Music, The Mike Curb College of Arts, Media and Communication, California State University, 
30-01-2010).

Trio, op. 12 (1994), para violino, violoncelo e piano.

Canticum Canticorum, op. 13 (1995), oratório bíblico para soprano, tenor, coro feminino e órgão 
(Concerto de encerramento das comemorações do 900º aniversário da fundação do Mosteiro de 
Cister, promoção da CCRN, Porto, Igreja da Lapa, 09-05-1999).

Dido Abandonada, op. 14 (1996), cantata para coro misto a cappella.

Sinfonia n.º 2, Trágica, op. 15 (1998), para orquestra.

Sonata, op. 16 (1999), para flauta e piano (Porto, Salão Nobre do Departamento de Música, do 
Instituto de Letras e Ciências Humanas, da Universidade do Minho, 11-10-2011).
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Inês, op. 17 (1999), ciclo de quatro canções para soprano e piano.

Inês, op. 17a (2001), ciclo de quatro canções para soprano e septeto (flauta, clarinete, harpa e 
quarteto de cordas) (Alcobaça, Pavilhão Gimno-Desportivo, 15-05-2004).

Inês, op. 17b (2004), ciclo de quatro canções para soprano e orquestra.

O Sono do João, op. 18 (2001), cantata para coro infantil e piano (Porto, Teatro Helena Sá e Costa 
da ESMAE, 21-05-2004). Encomenda da Universidade do Minho.

Sonata, op. 19 (2002), para guitarra (Porto, Salão Vianna da Motta do Conservatório de Música, 
15-03-2005).

Só, op. 20 (2002), ciclo de cinco canções para tenor e piano (Barcelos, Auditório da Biblioteca 
Municipal, 27-10-2005).

Viagens na Minha Terra, op. 21 (2004), cantata para tenor e orquestra.

Cantares Minhotos, op. 22 (2005), suite folclórica para vozes, instrumentos ad libitum e piano 
(Recital de encerramento das comemorações do 9.º aniversário do Instituto de Estudos da Criança 
– UM, Braga, Salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho, 13-05-2005). Encomenda 
da Universidade do Minho.

5. Edição Crítica de Partituras
LIMA, Eurico Tomás de, Depois duma Leitura de Camilo, fantasia para piano e orquestra (Partitura), 
Braga, Universidade do Minho, 2005.

LIMA, Eurico Tomás de, Depois duma Leitura de Camilo, fantasia para piano e orquestra (Partes), 
Braga, Universidade do Minho, 2005.

LIMA, Eurico Tomás de, Depois duma Leitura de Camilo, fantasia para piano e orquestra (Redução 
para dois pianos), Braga, Universidade do Minho, 2005.

COSTA, Francisco Eduardo, Missa (Partitura), Porto, Universidade Católica Editora, 2014.

COSTA, Francisco Eduardo, Missa (Partes), Porto, Universidade Católica Editora, 2014.

COSTA, Francisco Eduardo, Missa (Partitura Vocal), Porto, Universidade Católica Editora, 2014.

CARNEIRO, Álvaro, Sonata para Violino e Piano, Braga, Universidade do Minho/Biblioteca Pública 
de Braga/Câmara Municipal de Braga, 2017.

6. Produção Discográfica
KESSNER, Daniel, Travelogue: Chamber Music III, Baton Rouge, Centaur Records, 2015.

7. Investigação
“João Marcelino Arroyo (1861-1930): o Homem e o Amor de Perdição” in ARROYO, João, Amor 
de Perdição. Porto, OperaNorte, 2008, pp. 5-8.
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João Arroyo (18611930) – O Homem e a Obra: Dimensão Cívica e Atividade Musical. Tese de 
Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 2011.

“Francisco Eduardo da Costa e o Seu Tempo”, in COSTA, Francisco Eduardo da, Missa (Partitura). 
Porto, Universidade Católica Editora, 2014, pp. III-XXX.

“Vida e Obra de Moreira de Sá no Passado e no Presente”, in ARAÚJO, Henrique Luís Gomes 
(coord.), A Sociedade Orpheon Portuense (1881-2008): Tradição e Inovação. Porto, Universidade 
Católica Editora, 2014, pp. 51-73.

“O Triunfo da Coerência”, in CARNEIRO, Álvaro, Sonata para Violino e Piano. Braga, Universidade 
do MinhoBiblioteca Pública de Braga/Câmara Municipal de Braga, 2017.

João Arroyo, inédito, 2017.

Pensamentos em Si, inédito, 2018.

8. Comunicações
O Ofício de Compositor Musical. Braga, Universidade do Minho, Instituto de Estudos da Criança, 
31 de Maio de 2003.

A Música: da Origem à Arte. Maia, Fórum Municipal, 10 de Janeiro de 2004.

A Música: da Origem à Arte. Paredes, Casa da Cultura, 6 de Novembro de 2004.

De Seixas à Actualidade: Aspectos do Património Cultural Português (1.ª Parte). Porto, Conserva-
tório de Música, 23 de Março de 2004.

De Seixas à Actualidade: Aspectos do Património Cultural Português (2.ª Parte). Porto, Conser-
vatório de Música, 11 de Maio de 2004.

De Seixas à Actualidade: Aspectos do Património Cultural Português (3.ª Parte). Porto, Casa das 
Artes, 22 de Maio de 2004.

Apresentação do 1.º Curso de Cultura Musical. Porto, Palácio Balsemão, 1 de Outubro de 2005.

Vivência Musical no Porto da Segunda Metade de Oitocentos. Porto, Palácio Balsemão, 22 de 
Outubro de 2005.

Criação Musical Contemporânea Portuguesa. III Encontro de História do Ensino da Música em 
Portugal, Braga, Universidade do Minho, Instituto de Estudos da Criança, 12 de Maio de 2006.

Mozart, o Menino-Prodígio: Reflexão sobre o Ser e o Crescer. Maia, Fórum Municipal, 13 de 
Maio de 2006.

João Arroyo (1861-1930): Português, Portuense, Músico. Porto, Salão Vianna da Motta do Conser-
vatório de Música, 16 de Maio de 2007.

Memória e Identidade. Santa Maria de Lamas, Colégio, 7 de Julho de 2007.

Luís Costa: um Mestre Compositor Musical. Cursos Internacionais de Música de S. Pedro de Fralães, 
Barcelos, 28 de Agosto de 2008.
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O Porto Musical no Início do Século XX. Colóquio Entre a Tradição e a Modernidade: A música 
em Portugal ao tempo de Eurico Thomaz de Lima. Braga, Salão Nobre do Departamento de Música 
da Universidade do Minho, 11 de Outubro de 2008.

Visita à Família Ribas. Porto, Salão Nobre da Faculdade de Direito, 16 de Janeiro de 2009.

Visita à Família Arroyo. Porto, Salão Nobre da Faculdade de Direito, 13 de Fevereiro de 2009.

Visita aos Irmãos Napoleão e a seus Pais. Porto, Salão Nobre da Faculdade de Direito, 17 de 
Abril de 2009.

Visita a Cyriaco de Cardoso e a seu Pai. Porto, Salão Nobre da Faculdade de Direito, 19 de Junho 
de 2009.

Panorâmica da Música no Porto. Congresso/Seminário O Ensino Artístico Especializado: Teorias 
e Práticas. Porto, Auditório do Conservatório de Música, 15 de Novembro de 2012.

“Eu sou um romântico”: João Arroyo e Identidade Musical. II Congresso O Porto Romântico. 
Porto, Auditório Ilídio Pinho da Universidade Católica Portuguesa, 11 de Abril de 2014.

A Serenata de Ciríaco de Cardoso e a Sociedade Portuense Oitocentista (Abordagem Antropológica). 
Porto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, 2 de Abril de 2016.

Medo, Morte e Música. Porto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, 24 de Fevereiro 
de 2018.

9. Artigos
“Wolfgang Amadeus Mozart: Considerações Antropológicas”. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 
Porto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, vol. 46, 2006, pp. 195-202.

“Luís Costa: um Mestre Compositor Musical”. Glosas, Lisboa, Movimento Patrimonial Pela Música 
Portuguesa, n.º 1, Maio de 2010, p. 60.

“O Compositor Nicolau Ribas: as Origens, o Meio Familiar e a Obra”. Glosas, Lisboa, Movimento 
Patrimonial Pela Música Portuguesa, n.º 2, Novembro de 2010, pp. 65-67.

“Panorâmica da Música no Porto”. Glosas, Lisboa, Movimento Patrimonial Pela Música Portuguesa, 
n.º 10, Janeiro de 2014, pp. 52-56.

“Francisco Eduardo da Costa”. Glosas, Lisboa, Movimento Patrimonial Pela Música Portuguesa, 
n.º 12, Maio de 2015, pp. 72-82.

“A Serenata de Ciríaco de Cardoso e a Sociedade Portuense Oitocentista (Abordagem Antropo-
lógica)”. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, Porto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e 
Etnologia, vol. 56, 2016, pp. 135-147.

“Medo, Morte e Música”. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, Porto, Sociedade Portuguesa de 
Antropologia e Etnologia, vol. 56, 2016, pp. 135-147.
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10. Participação em Congressos
Congresso sobre Ensino da Música. Conservatório Regional de Gaia, 1988, Secretário da Mesa.

I Encontro de História do Ensino da Música em Portugal. Braga, Universidade do Minho, 13 a 
15 de Maio de 1999.

III Encontro de História do Ensino da Música em Portugal. Braga, Universidade do Minho, 11 a 
13 de Maio de 2006.

Colóquio Entre a Tradição e a Modernidade: a Música em Portugal ao Tempo de Eurico Thomaz 
de Lima. Braga, Universidade do Minho, 9 a 11 de Outubro de 2008.

Seminário de Etnomusicologia. Porto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia/Museu 
Nacional Soares dos Reis, 7 de Novembro de 2009, Moderador.

Congresso/Seminário O Ensino Artístico Especializado: Teorias e Práticas. Porto, Conservatório 
de Música, 15 a 17 de Novembro de 2012, membro do Conselho Consultivo e moderador de um 
dos painéis.

II Congresso O Porto Romântico. Porto, Universidade Católica Portuguesa, 11 e 12 de Abril de 2014.

Colóquio Internacional Modos de “Fazer”/Ways of Making. Porto, Universidade do Porto 
 (CITCEM/ SPAE), 17 a 19 de Outubro de 2018, membro do Conselho Científico do Colóquio e do 
Conselho de Curadores da Exposição documental.

11. Associações Culturais
SUISA – Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke. Zurique, 
Auftraggeber desde 1983.

SPAE – Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Porto (Universidade do Porto), Sócio 
Efectivo desde 1987; eleito (por unanimidade) vogal da Direcção em 5 de Julho de 2014.

CEH – Centro de Estudos Humanísticos. Porto, Membro Efectivo desde 1987.

CECH – Centro de Estudos de Ciências Humanas. Porto, Membro Fundador desde 2000.

MPMP – Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa. Lisboa, Membro desde 2009.

12. Distinções e Homenagens
Première Médaille d’Orchestration. Genebra, Conservatório Superior de Música, Junho de 1982.

Homenageado pela Universidade do Porto em 3 de Outubro de 2012.
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13. Bibliografia sobre a sua obra
DIAS, Mário Anacleto Pereira, La Chanson Portugaise avec Piano au XXe siècle. Tese de douto-
ramento apresentada à Universidade Nacional de Música de Bucareste, Bucareste, 2005.

BRANCO, João de Freitas, História da Música Portuguesa. Mem Martins, Europa-América, 2005, 
4.ª edição.

SANDU, Constantin, Muzica Portughesă pentru Pian: Teoria Interpretării. Tese de doutoramento 
apresentada à Universidade Nacional de Música de Bucareste, Bucareste, 2006.

SANDU, Constantin, Muzica Portughesă pentru Pian. Bucareste, Editora da Universidade Nacional 
de Música, 2007.

VILLALOBOS, Bárbara, “Rigaud, João-Heitor” in CASTELO-BRANCO, Salwa (dir.), Enciclopé
dia da Música em Portugal no Século XX. Lisboa, Universidade Nova/Círculo de Leitores, 2010.

14. TESTEMUNHOS NAS REDES SOCIAIS AQUANDO DA SUA MORTE
Faleceu no passado dia 2 de Janeiro (2022) o compositor João-Heitor Rigaud, meu amigo de 
infância, primeiro aluno de violino do Conservatório de Música da cidade, filho da sua fundadora 
Maria Adelina Caravana e do historiador José João Rigaud de Sousa. (Elisa Lessa)

Conheci o Pai, José João Heitor Rigaud de Sousa no Centro de Estudos HumanÍsticos da SEC – 
Porto e mais tarde o seu filho, João-Heitor, a cuja defesa de tese de doutoramento assisti e que 
me mereceu o convite que, como coordenador lhe fiz, com Rui Vieira Nery, para integrar a equipa 
de 11 investigadores de que resultou a obra “A Sociedade Orpheon Portuense (1881-2008 editada 
em 2014 pela Editora Católica – Porto. (Henrique Gomes de Araújo)

Sem palavras!!! Para além de ter sido sua aluna de composição, tive a oportunidade de estrear 
como cantora várias obras suas e ter trabalhado em conjunto como cantora com o compositor. 
(Sílvia Mateus)

No Conservatório do Porto, fomos várias vezes convocados para diversos trabalhos, onde tivemos 
a oportunidade de conversar bastante. Compositor, musicólogo, professor de ATC, era um grande 
entendido em História. Nas nossas conversas, falávamos sobretudo sobre a história do Porto, como 
D. Pedro e a cidade Invicta, a importância dos Judeus, a função da Circunvalação, entre outros. 
O professor João-Heitor Rigaud era filho da fundadora do Conservatório Calouste Gulbenkian de 
Braga, a professora Maria Adelina Caravana. Quando lhe contei que era de Águeda, disse-me 
que conhecia bem, porque o seu avô, Francisco Caravana (prestigiado oficial do Exército, que 
integrou o CEP, na 1.ª Grande Guerra, em França, muito condecorado, foi presidente da Câmara 
de Barcelos e Governador Civil de Braga), tinha sido professor e diretor da Escola Central de 
Sargentos, em Águeda. (Tiago Abrantes)

Fonte: <https://www.meloteca.com/portfolio-item/joao-heitor-rigaud/>
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