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Ao abranger os diversos campos temáticos e as múltiplas perspectivas teóricas 

que configuram as duas disciplinas que a definem, Sociologia & Antropologia, em 

seu sétimo ano de existência, tem-se firmado no contexto dos debates contem-

porâneos das ciências sociais. É com muita satisfação que já podemos encontrar 

sua coleção disponível na íntegra também na base Scielo. 

Este número se abre com o artigo “Os dois conceitos de patrimonialismo 

em Max Weber: do modelo doméstico ao organizacional”, de Carlos Eduardo Sell. 

Ao discutir a sociologia da dominação nas diferentes fases de redação de Econo-

mia e sociedade, o autor elabora, em afinidade com os modelos de Weber, duas 

concepções típico-ideais de patrimonialismo presentes no debate brasileiro: a 

sociopatriarcal e a institucional-liberal. Segue-se o artigo de Frédéric Vandenber-

ghe, “A relação como operador mágico. Superando a divisão entre sociologia 

processual e relacional”, que busca a sistematização e a unificação das contribui-

ções teóricas clássicas do estruturalismo, processualismo, interacionismo e 

simbolismo em uma teoria geral do campo da sociologia relacional. “A ciência 

política no Brasil: uma análise a partir dos artigos acadêmicos (1966-2015)”, de 

Jairo Nicolau e Lilian Oliveira, analisa em detalhes a crescente produção da ciên-

cia política produzida no Brasil publicada em seis periódicos nacionais ao longo 

de cinco décadas, destacando sua natureza qualitativa apesar do crescente uso 

de metodologias quantitativas avançadas. 

Véronique Boyer nos traz “As reconfigurações etnoterritoriais dos confli-

tos sociais: da diferenciação cultural à fragmentação política (Amazônia brasilei-

ra)”. Trata-se de denso estudo de caso do desacordo entre populações vizinhas na 

Amazônia central, abarcadas pela inscrição constitucional dos direitos territo-

riais de povos indígenas e quilombolas. O exame da dinâmica relacional instituí-

da pelo alinhamento em territórios étnicos associa-se ao enfoque sócio-histórico 

da atual regulamentação, entendida como uma última atualização de reordena-

mentos socioterritoriais já adotados pelas populações em sua interação com di-

versas instâncias locais e supralocais. Elísio Estanque, por sua vez, em “A práxis 

do trote: breve etnografia histórica dos rituais estudantis de Coimbra”, examina 

as tradições acadêmicas seculares da Universidade de Coimbra, marcadas pela 

relação conflituosa entre a elite estudantil e a comunidade local; conecta tais 

práticas com seus contextos históricos e culturais portugueses; e analisa as con-
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sequências funestas de práticas recentes que ainda perduram naquela universi-

dade. Maria João Oliveira, com “Inscrições no espaço social: os imigrantes brasi-

leiros no Grande Porto”, almeja compreender as interações desses imigrantes em 

seu destino por meio da análise das dimensões social, política e cultural do pro-

cesso vivenciado. 

Com “Cidades, palcos e públicos: Rio de Janeiro e São Paulo em dois atos”, 

Heloisa Pontes e Rafael do Nascimento Cesar analisam a cena teatral carioca e 

paulista na transição entre os séculos XIX e XX e nos anos 1940 e 1950, respectiva-

mente. Trata-se de acompanhar os meandros da expansão desse fazer artístico 

nesses ambientes urbanos, desvelando também as transformações operadas nas 

relações de gênero no teatro, a partir das carreiras de Chiquinha Gonzaga (1847-

1935) e Cacilda Becker (1921-1969). “Cooperativas e internacionalização da econo-

mia: um novo desafio”, de Marcia de Paula Leite e Raquel Duaibs, discute as re-

centes tendências do cooperativismo, no qual se evidencia, como ilustrado pela 

experiência italiana, o afastamento das cooperativas de seus objetivos iniciais. 

Os dois artigos que se seguem – “Um amigo do mundo”, de José Reginaldo 

Santos Gonçalves, e “Sobre os princípios: Ricardo Benzaquen e o pensamento 

social”, de Elide Rugai Bastos – homenageiam com distintos enfoques a obra de 

Ricardo Benzaquen de Araújo, nosso querido colega falecido em fevereiro último, 

que foi a um só tempo historiador, sociólogo e antropólogo. Gonçalves traça va-

lioso perfil intelectual e biográfico de Ricardo (1952-2017). Bastos, por sua vez, 

indica sua contribuição original ao pensamento social por meio do estudo de seus 

métodos de análise, ao examinar em especial seus escritos sobre o integralismo 

produzidos entre os anos 1970 e 1980 e o livro Guerra e paz: Casa-grande & senzala 

e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30, publicado em 1994. A propósito, a resenha da 

edição em espanhol recentemente publicada de Guerra y paz: Casa grande y senza-

la y la obra de Gilberto Freyre en los anõs 1930, elaborada por Fernanda Peixoto, en-

cerra este número. 

Antes disso, a seção Registros de Pesquisa incorpora-se à homenagem, 

com “Subjetividade, religião e política em Joaquim Nabuco” − o primeiro projeto 

sobre Nabuco, de Ricardo Benzaquen de Araújo, datado de 2005 e inédito − prece-

dido por densa apresentação de Carmen Felgueiras. No projeto, Ricardo busca 

enfocar, a seu modo sempre criativo e estimulante, os temas da subjetividade e 

da automodelagem iluminados pelos contexto e trajetória de Nabuco em diálogo 

com a abordagem dos modernistas. 

Ao trazer a público esse projeto, que se encontrava ainda em pleno desen-

volvimento por ocasião de sua morte, bem como a resenha da recente tradução 

para o espanhol de um livro que renovou os parâmetros das discussões acerca do 

pensamento social brasileiro, Sociologia & Antropologia busca fazer jus à generosi-

dade e percuciência intelectuais de Ricardo Benzaquen de Araújo, mantendo vi-

vas e ativas as tantas ideias que ele tanto se comprazia em compartilhar conosco 

e semear entre nós.
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INTRODUCTION

By covering the diversity of thematic fields and theoretical perspectives config-

uring the two disciplines at its epicentre, Sociologia & Antropologia, now in its 

seventh year of existence, has consolidated its position in the contemporary 

debates of the social sciences. It is with much satisfaction that we can already 

find a full collection of the journal’s articles available on the Scielo platform.

This issue opens with the article “The two concepts of patrimonialism in 

Max Weber: from the domestic model to the organization model,” by Carlos 

Eduardo Sell. Discussing the sociology of domination in the different phases of 

writing Economy and Society, the author elaborates, in close affinity with Weber’s 

models, two typical-ideal conceptions of patrimonialism present in the Brazilian 

debate: the sociopatriarchal and the institutional-liberal. Next is the article by 

Frédéric Vandenberghe, “The relation as magical operator. Overcoming the divide 

between relational and processual sociology,” which seeks to systemize and 

unify the classic theoretical contributions of structuralism, processualism, in-

teractionism and symbolism within a general theory of the field of relational 

sociology. “Political science in Brazil: an analysis of academic articles (1966-

2015),” by Jairo Nicolau and Lilian Oliveira, provides a detailed analysis of the 

growth in production of political science in Brazil, as published in six national 

periodicals over five decades, specifically emphasizing its qualitative nature 

despite the increasing use of advanced quantitative methodologies.

Véronique Boyer brings us “Ethnoterritorial reconfigurations of social 

conflicts: from cultural difference to political fragmentation (Brazilian Amazo-

nia).” Her article is a richly detailed case study of the disagreements between 

neighbouring populations in central Amazonia, each of them covered by the 

Brazilian constitution’s assertion of the territorial rights of indigenous peoples 

and quilombolas. The examination of the relational dynamic instituted by the 

demarcation in ethnic territories is combined with a sociohistorical focus on 

the current regulatory framework, understood as the latest in a series of socio-

territorial reorganizations already adopted by these populations in their interac-

tion with diverse local and supralocal bodies. Next, Elísio Estanque, in “‘Hazing’s 

praxis': brief historical ethnography of the students’ traditions in Coimbra” 

examines the secular academic traditions of the University of Coimbra, marked 

by the conflictual relationship between the student elite and the local commu-

Maria laura cavalcanti, elina Pessanha e andré Botelho
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nity, connecting these practices with their Portuguese historical and cultural 

contexts, and analysing the grim consequences of recent practices that still 

continue at the university in question. In her article “Inscriptions in social space: 

Brazilian immigrants in Greater Oporto,” Maria João Oliveira looks to compre-

hend the interactions of these immigrants in their destination country through 

an analysis of the social, political and cultural dimensions of the lived process. 

In “Cities, stages and audiences: Rio de Janeiro and São Paulo in two acts,” 

Heloisa Pontes and Rafael do Nascimento Cesar analyse the Rio and São Paulo 

theatre worlds at the turn of the twentieth century and in the 1940s-1950s, re-

spectively. They explore the paths taken by the expansion of this artistic produc-

tion in these urban spaces, while also examining the transformations in gender 

relations occurring within the theatre via a study of the careers of Chiquinha 

Gonzaga (1847-1935) and Cacilda Becker (1921-1969). “Cooperatives and interna-

tionalization of the economy: a new challenge,” by Marcia de Paula Leite and 

Raquel Duaibs, discusses recent trends in cooperativism, showing, as illustrated 

by the Italian experience, how cooperatives have been moving away from their 

initial objectives. 

The two articles that follow – “A friend of the world,” by José Reginaldo 

Santos Gonçalves, and “On principles: Ricardo Benzaquen and social thought,” by 

Elide Rugai Bastos – both celebrate from different angles the work of Ricardo 

Benzaquen de Araújo, our dear colleague who passed away last February, at once 

historian, sociologist and anthropologist. Gonçalves provides a valuable intel-

lectual and biographical profile of Ricardo (1952-2017). Bastos, meanwhile, under-

lines his original contribution to social thought through a study of his methods 

of analysis, examining in particular his writings on integralism produced between 

1970 and 1980, and the book Guerra e paz: Casa-grande & senzala e a obra de Gilberto 

Freyre nos anos 30, published in 1994. As an addendum, a review of the recently 

published Spanish edition of the latter work, written by Fernanda Peixoto, con-

cludes this issue.

Prior to the reviews, the section Research Registers adds to the celebration 

of Ricardo Benzaquen de Araújo’s work by including “Subjectivity, religion and 

politics in Joaquim Nabuco” – his first project on Nabuco, dated 2005 and thus far 

unpublished – preceded by a detailed presentation by Carmen Felgueiras. In the 

project, Ricardo sought to focus, in his own ever creative and stimulating way, on 

the themes of subjectivity and self-modelling, illuminated by the context and 

trajectory of Nabuco in dialogue with the modernist approach.

By making this project public, work that was still under development at 

the time of his death, as well as including the review of the recent Spanish trans-

lation of a book that reset the parameters for discussions about Brazilian social 

thought, Sociologia & Antropologia seeks to do justice to the intellectual generosity 

and acuity of Ricardo Benzaquen de Araújo, keeping alive and active the many 

ideas that he took such delight in sharing with us and disseminating among us.

introduction | maria laura cavalcanti, elina pessanha and andré botelho
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In focusing on an analysis of the concept of patrimonialism, the theme of this 

article is certainly far from insignificant: in fact, it involves one of the most 

important legacies in the sociological interpretation of Brazil. The category is 

found at the source of a historical sociology today considered classic, inform-

ing established works like those of Sérgio Buarque de Holanda ([1936] 1995), 

Raymundo Faoro (1975), Simon Schwartzmann ([1975] 1988), Maria Sylvia do 

Carvalho Franco (1976), Florestan Fernandes (2006) and Fernando Henrique 

Cardoso (2003), among others. In the contemporary context, far from having 

exhausted its persuasive power, patrimonialism occupies the very centre of 

the political debate on the role of the State (Lamounier, 2014). In the wake of 

this second wave of studies, the thesis has been advanced that the theoretical 

appropriations of this tool and its application to the interpretation of Brazil’s 

sociopolitical reality are misguided, constituting yet another example of our 

“out of place ideas” (Schwarz, 1982). According to this line of argument, its 

original meaning has been distorted, either by the concept being utilized in an 

ahistorical form (Souza, 2015), or by the mobilization of a semantic sense di-

vergent from the original (Campante, 2003).

The problem is that despite seeking to produce a more adequate inter-

pretation of Weber, such critiques fare no better and simply end up reproduc-

ing the same problems. Nonetheless, it is not my intention to engage in a 

review of the supposed equivocations of this literature, still less to prob-
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lematize the empirical match between the concept of patrimonialism and 

Brazil’s sociopolitical reality: it is not the intrinsic merit of this historical-

sociological proposition that I call into question. Indeed, I believe it is neces-

sary to free the discussion from this return to the sources and an attempt to 

delimit a ‘true’ meaning to this notion, as though concepts were unable to 

absorb semantic shifts that revive and reinvent their analytic relevance. 

Leaving aside the negative task of critique, then, and concentrating 

solely on the positive conceptual determination, I intend to explore the dis-

cussion on the meaning of the thematic of patrimonialism in Max Weber’s 

work, examining the findings available today in the specialized literature, 

especially in light of the exegetical discussion that has accompanied the 

process of republishing the complete edition of his work, the Max Weber Ge-

samtausgabe (MWG). Consequently, the hermeneutic locus of the present in-

vestigation is not Brazilian social thought, but the historical-critical exegesis 

of Weber’s writings. The study will show that two sequentially ordered mod-

els of patrimonialism exist in Weber’s work. In the final section, extrapolat-

ing from this observation, the article identifies some of its implications for 

our understanding of how the concept of patrimonialism was received in 

Brazil’s intellectual and political debate.1

TRADITIONAL DOMINATION IN THE CONTEXT OF THE REDACTION 

OF economy and society

The first step to understanding the concept of patrimonialism in Weber’s 

thought involves turning to the author’s texts, that is, to the context of his 

typology of forms of domination, in particular the traditional type. These 

forms, in turn, can only be correctly comprehended by taking as a parameter 

the ramifications of the long, complex and discontinuous redaction of the 

writings later entitled Economy and Society. This preliminary historical review 

of the oeuvre [Werkgeschichte] provides us with an initial reference point for 

comprehending the concept of patrimonialism in Weber. 

The evolution of Economy and Society

The two volumes that historically became known under the title of Economy 

and Society comprise, in fact, just one part of a collection that proposed to 

investigate the relation between “the economy and the orders and social 

powers.” His texts were not written with a rigid separation in mind between 

‘theoretical’ and ‘applied’ works, as suggested by the classification introduced 

by Marianne Weber – the first editor of the work – and which became fixed 

definitively with the fifth edition coordinated by Johannes Winckelmann in 

1956 (the source of the translation currently available in Brazil). The logic 

that permeates the mass of texts left by Max Weber is not synchronic, as 

Marianne Weber presumed, but diachronic, as the current editors of the work 
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have demonstrated (Weber, 2009). The studies realized to date have led to 

the conclusion that the process of redacting these texts is defined by two 

main phases, separated by the First World War. More than a ‘work,’ Economy 

and Society should be considered, on the contrary, a ‘process’ of investigation.2

Nonetheless, fate decided that the book that Max Weber would, very 

probably, have called ‘Sociology’ (Schluchter, 2016) remained incomplete, leav-

ing us with various questions unanswered. Perhaps the most important of 

these concerns the extent to which the complex process of redaction and 

maturation of Economy and Society has theoretical repercussions on the content 

of Weber’s thought itself. The point in question is whether we are dealing with 

just two phases of redaction or whether different epistemological conceptions 

also exist. More than a few voices (Lichtblau, 2011 and Norkus, 2001) make the 

claim for radical changes between the oldest texts in Economy and Society and 

those written after the First World War, when Weber had returned to teaching 

in Vienna (1918) and Munich (1919-1920). I do not intend to examine this com-

plex dispute here, limiting myself to accept the position that appears to me as 

the most defensible, namely that there is no epistemological rupture in Weber’s 

thought: refinements aside, his conception of sociology remains fundamen-

tally the same. This does not mean that corrections and innovations should be 

ignored. Much the opposite. If we examine the extent to which the evolution 

of Economy and Society is directly ref lected in specific theoretical aspects, we 

shall see that the shifts are far from negligible, as I show below.

The evolution of the sociology of domination

An attentive reader will already have noted that there are two chapters – both 

on the subject of domination – that apparently repeat themselves in the two 

volumes of the Brazilian edition of Economy and Society. The first of these 

(Chapter 3), located in the first volume of the Winckelmann edition, is enti-

tled “The types of domination” and comprises the most recent version to be 

written or updated by Weber. The second (Chapter 9 of the second volume in 

the Brazilian edition), incidentally much longer, belongs to the so-called old 

part of Economy and Society and was written by Weber between 1910 and 1913. 

During the latter period, the thinker announced with considerable pomp that 

he possessed “a complete sociological theory of the State,” as expressed in a 

letter to his editor, dated 13 June 1910 (Weber, 2003: 53). At first sight, the 

differences between these two texts is merely quantitative, at least if we 

adhere to the organizational schema established by Marianne Weber, who 

added a series of subtitles to Max Weber’s manuscripts absent from the orig-

inal. As the new layout of the MWG shows, though, the older part of the 

sociology of domination in Weber is composed of eight independent manu-

scripts that received the following titles: Domination, Bureaucratism, Patri-

monialism, Feudalism, Charismatism, Transformation of Charisma, Mainte-
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nance of Charisma, State and Hierarchy. Nothing, therefore, reminiscent of 

an integrated, systematic and coherent order based around the three princi-

ples of legitimacy (legal, traditional and charismatic) with which we have 

become accustomed.

Indeed, the novelties do not end there. The editors of Number 5 of the 

volume of Economy and Society (MWG) that collects his writings on domination 

from the pre-war period succeeded in identifying eight distinct moments 

during which Weber dedicated himself, with varying degrees of attention, to 

the presentation and development of his sociology of domination. The first 

detailed exposition of this theme is found in a text entitled “Einleitung” [In-

troduction], written in 1915,3 though Weber had already set out this typology 

in a work plan sent to Paul Siebeck in June 1914. This is followed by the ex-

tended chapter from the earlier part of Economy and Society, with its eight 

topics, which remained unfinished. The topic was picked up again by Weber 

after the Great War, as documented in the version of this theme contained 

in the new part of Economy and Society and in another three texts. The first is 

a lecture given in 1918, in Vienna, with the title “Problems in the sociology 

of the State,” whose main novelty is the introduction of a fourth kind of le-

gitimacy – democratic – an idea that would later be dropped. Another exposi-

tion follows that can be located in Politics as a profession from 1919, and some 

annotations for use in classrooms from 1920. Finally, we also have a text 

published by Marianne Weber in 1922, but whose dating is uncertain, entitled 

The three pure types of domination.

What is retained and what changes over the course of these eight pres-

entations? To respond to this question, we have to examine it from two angles. 

At a general level, the question is to what extent the conceptual architecture 

of the sociology of domination as a whole itself transforms (or not) over this 

process of reflection. From a more specific angle, it is important to investigate 

the extent to which aspects internal to the three types of domination are 

altered.

In terms of the general schema, the specialists (Breuer, 1994 and 2006, 

and Schluchter, 1985) agree about one point. The Weberian trilogy of types 

of domination cannot be reduced to its historical dimension insofar as it 

implies a linear series of stages, whose starting point is the charismatic type 

and whose end point is the legal-bureaucratic model (Hanke, 2001: 34). Noth-

ing more alien to Weber than a teleological type of sequence. In postulating 

a science that seeks to determine the general rules of events, the concepts 

of Max Weber cannot be comprehended merely as historical descriptions, but 

as ideal types of a sociological kind. Taking the legal-bureaucratic type as a 

parameter, Weber discusses the rational character of the modern mode of 

domination, and it is this theoretical aspect that forms the sociological core 

of his study (Hanke, 2001: 35). Weber’s endeavour is primordially sociological-

typological rather than historical-evolutionary. This does not mean that the 
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Weberian trilogy is merely statistical or lacking a dynamic conception of 

sociopolitical processes. Schluchter (1988: 544-549) observes that, in this case, 

it is the charismatic type which is located at the centre of his theoretical 

model, since, through this type, Weber identifies two processes of routiniza-

tion that can occur through its ‘traditionalization’ or “legalization”, or still 

further through the “objectification” of the charisma.

Nonetheless, while the specialists concur thus far, disagreement emerg-

es over the criteria that analytically structure the Weberian theory of domi-

nation. On this point, Edith Hanke (2001) argues that the two chapters on 

domination in Economy and Society are inconsistent and in fact reveal a clear 

theoretical change from one version to the other. In his first phase, Weber 

had yet to refer to a typology based on criteria of legitimacy, an ordering 

principle that, she argues, was introduced only in his mature phase of ref lec-

tion. This view is challenged by Wolfgang Schluchter (1988) who, while ac-

knowledging the imprecisions in Weber’s work, sees no substantial theoreti-

cal contradiction between the thinker’s two phases of production, which allows 

us, he argues, to read Weber’s writings on domination as internally consistent.4

This interpretative polemic calls attention to a more important point, 

namely, the heuristic criteria that form the basis of the distinct types of 

domination (Maurer, 1999). Although much of the secondary literature (Bob-

bio, 2003) tends to give more emphasis to the role of the principles of legiti-

macy as a conceptual substrate of the different types of domination, its or-

ganizational dimension cannot be ignored. The Weberian sociology of domi-

nation is founded on two independent and complementary pillars: cognitive-

symbolic and structural-organizational. The first refers to the set of shared 

beliefs that found the acceptance of relations of authority (legitimacy), and 

the second to the nature and ownership of the means of administrating pow-

er (organization). Domination is simultaneously constituted by legitimate 

beliefs (distinguished by whether they are personal or impersonal, routine 

or extraordinary) and by an administrative apparatus (distinguished by the 

variations in the means and ownership of the administration of domination). 

Ignoring this second element leads to a cultural-idealist reading of the We-

berian theory of domination, while forgetting the first leads to structural-

institutional reductionism. Spirit and form, or legitimacy and organization, are 

the two axial principles of Max Weber’s political sociology, the former inter-

nal, the latter external.

The evolution of the traditional type of domination 

While at a general level we can, without ignoring the corrections and refine-

ments made, reject the thesis of an epistemological rupture in Weber’s writings 

on domination, when we descend to the level of conceptual detail, the differ-

ences become clearer. A comparative analysis of the two versions of the tra-
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ditional form of domination in Economy and Society allows us to identify various 

such changes. The first point concerns the analytic criteria used to confect 

this ideal type. In the earlier version, Weber advances the thesis that patriar-

chalism is the prototype of every traditional form of domination, the other 

subtypes being merely later developments of this original matrix. When we 

jump from this initial version to the later one, the analytic framework of dom-

ination is reshaped.

In first place, the ideal subtype ‘feudalism’ loses its place within the 

traditional form in order to be placed only after charismatic domination as 

a mixed type, since “from it can emerge a structure of association of domina-

tion distinct both from patrimonialism and from charismatism” (Weber, 2013, 

MWG I/23: 513). For this reason, feudalism ceases to be considered a ‘particu-

lar case’ of patrimonialism.

Second, the prototypical role of patriarchalism is abandoned, and the 

subtypes (or internal types) of traditional domination become distinguished 

by organizational criteria – that is, based on the existence and nature of the 

administrative apparatus. As a consequence of this change, the concept of 

patrimonialism, which previously had a derivative role, comes to perform 

the determinant role in characterizing the organized administrative forms 

of traditional domination. It is at this level that Weber modifies the compre-

hension of the concept, transiting from a domestic to an organizational mod-

el. The ‘family’ ceases to be the historical-genetic starting point and relin-

quishes its place to the structural criterion of ‘ownership’ of the means of 

administration as the basis for defining patrimonialism. 

As a result of this factors, the terminology that differentiates the sub-

types of traditional domination becomes reorganized. Hence rather than the 

linear-evolutionary sequence (from patriarchalism to patrimonialism and 

from the latter to feudalism) encountered in Weber’s earlier theorizations, 

the author adopts a new arrangement of categories systemized according to 

two qualitatively distinct subsets located within traditional domination: on 

one hand, the primary types of patriarchalism and gerontocracy, and, on the 

other, patrimonialism.5 

Undoubtedly, this is not a question merely of stylistic corrections, since 

what we encounter ultimately are not just new criteria but new concepts. The 

typical-ideal organizational schema of the traditional form of domination, 

although not implying exactly a rupture with the earlier investigation, was 

profoundly reworked in terms of its form and content. The implications of 

these developments for Weber’s understanding of the concept of patrimoni-

alism, and especially for how he pursues his historical-comparative analyses 

of this phenomenon, are examined in detail in the following sections. 
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PATRIMONIALISM AS A CONCEPT

Viewed superficially, the concept of patrimonialism does not appear to have 

undergone any change during the redaction of Economy and Society. It is present 

both in the older versions and in the post-war revision, which could lead us 

to believe that only its positioning within the general schema of domination 

was altered. However, a closer examination reveals that as the concept ma-

tured, Weber lent it new meanings and scope: it is not just its place that is 

modified, but also both its content and its historical use (Zingerle, 1972; 

Bruhns, 2011 and Breuer, 2001).

The motives leading to this change are left unexplained by Weber him-

self (Weber, 2013, MWG I/23: 484), prompting us to consult the theoretical 

sources to which he turned. In the first versions of his study of domination, 

Weber adopted Carl Ludwig Haller’s concept of patrimonialism, which, in his 

work Restauration der Staatswissenschaft, published in 1816, discriminated three 

forms of State: patriarchal, military and spiritual. In the schema, patrimonial-

ism is taken to be a historical evolution of patriarchalism and, as such, is not 

distinguished from the latter qualitatively. For its supporters, the foundation 

of politics is the pater familias. This reading was challenged by Georg von Below 

who criticized Haller for having reduced the Medieval State to the private form 

of domestic relations, thus confusing the spheres of public and private law. 

Weber became aware of Below’s text (Der deutsche Staats der Mittelalter, pub-

lished in 1914) and agreed with his critique, but nonetheless continued to use 

the term patrimonialism, as he himself explains in a letter dated 21 June 1914 

(Weber, 2013, MWG I/23: 723- 725) written to the author: 

Terminologically, I shall have to maintain the concept of ‘patrimonialism’ to char-

acterize determined types of political domination. However, the absolute disjuncture 

between domestic, corporeal and seigniorial power, on one hand, and political 

domination on the other – in relation to which no other criterion of distinction 

yet exists, save for what the former is not (military and juridical power) – I hope 

is sufficiently accentuated. The broader thesis of his book has acquired a remark-

able validity. What I wish to do is simply test whether this distinction is as old as 

history itself. 

The terms could not be clearer. The concept of patrimonialism remains, 

but it is now completely separate from private powers. What impact did this 

decision have for the meaning of the concept? 

Domestic model

During the initial phases of his research, in fact, Weber worked with the 

thesis that patrimonialism is an extension of the “patriarchal structure of 

domination,” considered by him to be the most important form of pro-bu-

reaucratic domination (Weber, 2005, MWG I/22-4: 247). Hence it comprises a 

prototypical structure or “the formally most consistent authority structure 
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that is sanctified by tradition” (252). Taking this as a starting point, Weber 

examined “that form of domination which developed on the basis of the oikos 

and therefore of differentiated patriarchal power: patrimonial domination” (254). 

This is why patrimonialism would be merely a “special case of patriarchal 

domination” (257), or put otherwise, a “domestic authority decentralized” (257). 

Following this reasoning, the “personal relations” (247) that characterize the 

patriarchal structure continue to govern patrimonial domination, although 

the process of transition from the family to the Oikos leads to an important 

change: the curbing of the arbitrariness of the domestic master through the 

submission to traditional rules. But this does nothing to alter the essential 

fact that patriarchal domination and patrimonial domination are both equal-

ly forms of ‘domestic power’ [Hausgewalt] (254).

Continuing this genetic-evolutionary line of argument, Weber also 

identifies a third moment of differentiation, represented by the emergence 

of full-blown political associations: “We shall speak of a patrimonial state when 

the prince organizes his political power over extrapatrimonial areas and po-

litical subjects – which is not discretionary and not enforced by physical 

coercion – just like the exercise of his patriarchal power” (Weber, 2005, MWG 

I/22-4: 261). From this emerges ‘estate’ patrimonialism, explained as follows: 

“The typification and monopolistic appropriation of the powers of office by 

the incumbents as members of such a legally autonomous sodality created 

the estate-type of patrimonialism” (290).6 At the end of the sequence is the 

‘estate-type State,’ since, insofar as feudalism represents an extreme case of 

estate patrimonialism (380), this form of State can be defined as “a case-by-

case collusion between the different holders of power” (411). In the earlier 

version of Economy and Society, the estate-type State is a synonym of feudalism.

In the second version of the theory of domination, this conception is 

entirely rethought, and instead of continuity, Weber insists on marking the 

radical discontinuity between the patriarchal type and the patrimonial type. 

In his own terms, “Both forms of domination [patrimonialism and sultanism] 

are distinguished from elementary patriarchalism by the presence of a per-

sonal staff” (Weber, 2013, MWG I/23: 476). This comprises a decisive shift and 

the confusion or mixture between the domestic model of patrimonialism, pre-

sent in the first phase of his work, and the organizational model of his later 

writings has proven to be the main Achilles’s heel of the secondary literature, 

leading to diverse inconsistencies (as in Zabludowsky, 1989).

In the following topics I seek to go beyond these equivocations, concen-

trating on the systematic presentation of the concept of patrimonialism during 

the mature phase of Weberian sociology. In embarking on this task, Siegfried 

Hermes (2003) reminds us that the theme of patrimonialism should not be 

examined in isolation, given that it invokes the core topics of Weber’s compre-

hensive sociology, beginning with the central problematic of his thought, the 
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thesis of rationalization (Sell, 2013). From the epistemological viewpoint, in 

turn, the concept of patrimonialism needs to be read in light of the theory of 

the ideal type, thus invoking its methodological dimension. Following the sug-

gestion of Hermes, my aim is, at a formal level, to clarify the status and sig-

nificance of patrimonialism as a concept and, at a material level, to investigate 

how Weber used it as a tool in his sociological-comparative analysis.

Organizational model

I begin with the abstract level of categories, examining patrimonialism as an 

ideal type, or better, as a ‘subtype.’ In order to guide this task we have to take 

as a parameter the two axes around which Weber formulates his types of 

domination: legitimacy and organization. Generally speaking, traditional 

domination rests “on an established belief in the sanctity of immemorial tradi-

tions and the legitimacy of those exercising authority under them” (Weber, 

2013, MWG I/23: 453), or, in other words, it is defined from the perspective (be-

lief ) of the dominated. But in this detailed exploration of traditional domina-

tion, such markers do not operate in isolation, since other analytic elements 

are added that determine and specify them. In the process of detailing his ac-

count, Weber utilizes the following criteria: the ruler’s binding to tradition and 

his capacity to monopolize the means of administrating power (i.e. the relation 

between ruler and administrative framework). The result is that in terms of the 

criterion of legitimacy we have the “double sphere” (Weber, 2013, MWG I/23: 468) 

of action materially bound to tradition or the action of the master materially 

free of tradition; while in terms of the organizational criterion (when the admin-

istrative framework exists), what matters is the capacity of the dominant to 

monopolize the means of administrating domination. Both criteria can be rep-

resented in the form of a continuum, distributed as follows: 

 

Legitimacy axis | Weight of tradition

Organizational axis | Degree of appropriation of the means of control  

Materially free Materially bound

( + ) ( – )

Total Partial

( + ) ( – )

Figure 1 

Traditional domination 

Legitimacy axis | Weight of tradition

Organizational axis | Degree of appropriation of the means of control  

Materially free Materially bound

( + ) ( – )

Total Partial

( + ) ( – )
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By applying these analytic criteria, we obtain different subtypes with-

in the (general) type of traditional domination. These subtypes are them-

selves divided into two qualitatively distinct subsets, depending on the exist-

ence or otherwise of an administrative framework. The first subset is di-

vided into primary patriarchalism and gerontocracy, while the second is 

patrimonial domination. The introduction of the organizational element alters 

the dynamic of the reference to tradition, as well as modifying the type of 

relationship between dominant and dominated. 

Let us turn first to the “primary types of traditional domination,” a 

situation negatively defined by the absence of an administrative framework. 

The first of these types, gerontocracy, is defined by the fact that domination 

“is in the hands of elders” (Weber, 2013, MWG I/23: 475), while primary patriar-

chalism concerns the “situation where, within a group (household) which is 

usually organized on both an economic and a kinship basis, a particular indi-

vidual governs who is designated by a definite rule of inheritance” (475). The 

structural difference between these primary types is linked to the nature and 

scope of the social formations in which domination is exercised, namely: 

household and economic units, in the case of primary patriarchalism, or broad-

er units, in the case of gerontocracy. However, these differences are minimal 

and none of this alters the two central elements of these first subtypes. On the 

question of the mode of relationship between individuals, in the case of both 

patriarchalism and gerontocracy – since no administrative framework exists 

– the members are considered ‘comrades’ [Genossen]. On the question of tradi-

tion, in turn, the distinctive trait is that it confers primacy to the members 

themselves with domination exercised in their own interest, meaning that 

there is no free appropriation of this right by the master. Consequently the 

master “is thus on his part strictly bound by tradition” (475). 

As we shift from the primary types (without an administrative frame-

work) to the level of forms of traditional domination endowed with an adminis-

tration and a military force as “purely personal instruments of the master” (We-

ber, 2013, MWG I/23: 476), this evolution is taken to have had a qualitative impact 

both on the mode of relations between individuals and on the role of tradition. 

One outcome of this systemic complexification is the change in the nature of the 

relations between rulers and ruled, with the latter assuming the status of ‘sub-

jects.’ As for the role of tradition: “Previously the master’s authority appeared as 

a pre-eminent group right, now it turns into his personal right” (476). What, 

though, makes the analysis of the subtypes of administratively organized domi-

nation so complex is that Weber analyses separately the variations existing both 

in the relationship between the ruler and tradition and in the relationship be-

tween ruler and administrative framework. 

We can begin with the first criterion, which concerns the legitimacy 

axis. In this two situations may become manifest. The first is ‘patrimonial 
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authority,’ which he defines as existing “[we]here domination is primarily 

traditional, even though it is exercised by virtue of the ruler’s personal au-

tonomy” (Weber, 2013, MWG I/23: 476). Next he defines sultanism as patri-

monial domination which, with its forms of administration, “operates primar-

ily on the basis of discretion,” detached from tradition (476). Despite consid-

ering the differences to be f luid, Weber insists on the fact that “the sultanist 

form of patrimonialism […] is completely disconnected from tradition,” or in 

other words, in it “the sphere of the arbitrary and free graces developed to 

an extreme” (477). Here it is important to note that despite sometimes em-

ploying the simple contrast between “patrimonialism and sultanism,” when 

he details the analytic meaning of these concepts, ‘patrimonial domination’ 

and ‘sultanist patrimonial domination’ are clearly distinguished. Both sub-

types are forms of patrimonialism and what differentiates them is merely 

the extent of the master’s arbitrariness in relation to tradition. 

The symbolic dimension of the bond with tradition should not be con-

fused with the structural dimension of the distribution of the means of mate-

rial control of power, that is, with the organizational axis of his model. In this 

context Weber stated: “Estate-type domination is that form of patrimonial 

authority under which the administrative staff appropriates particular powers 

and the corresponding economic assets” (Weber, 2013, MWG I/23: 477). He 

proceeds to detail the variations concerning this aspect, differentiating be-

tween “appropriation by the master” and “estate-type appropriation” (479) 

through the criterion of access to the resources of power. Hence: “In the case 

of pure patrimonialism, there is complete separation of the functionary from 

the means of carrying out his function. But exactly the opposite is true of the 

estate-type of patrimonialism. The person exercising governing powers has 

personal control of the means of administration – if not all, at least of an im-

portant part of them” (479). He adds that: Historically there has never been a 

purely patrimonial state” (484). Here too both subtypes are forms of patrimo-

nialism, and what differentiates them is the degree of appropriation of the 

means of administration.

The complexity of the Weberian concept of patrimonialism derives 

from the fact it is bidimensional and needs to be analysed in relation both 

to the symbolic aspect of legitimacy and to the structural aspect of organiza-

tion, as shown in the figure on the next page.

Patrimonialism was always a fundamental (sub)type in Weber’s po-

litical theory. In the primary phase of his work, he understood patrimonial 

domination to be a genetic derivation of patriarchal domination and estate-

type patrimonialism as a very particular case of which feudalism, in turn, 

was a derivative. In the second phase of his writings, Weber focuses on the 

organizational dimension and patrimonialism assumes a determinant place 

in the characterization of complex or administratively structured forms of 



326

the two concepts of patrimonialism in max weber
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

7.
02

: 3
15

 –
 3

40
, a

g
o

st
o

, 2
01

7

traditional domination. In this version, the concept is differentiated along 

two analytic axes: in terms of legitimization, we find patrimonialism and 

sultanist patrimonialism; while in terms of organization, pure patrimonial-

ism is opposed to estate-type patrimonialism. 

PATRIMONIALISM IN COMPARATIVE PERSPECTIVE 

The study of patrimonialism in Weber’s work cannot be limited to its internal 

semantics, ignoring its pragmatic-analytic function. The Weberian schema 

does not remain solely at the level of abstraction, bearing in mind that it 

amounts to an instrument through which he aims to capture, concretely, the 

dynamic through which the forms of rational domination that characterize 

western modernity are constructed. Although formal, ideal types serve as 

instruments for apprehending real empirical-social processes. They are not 

depictions of an externally given reality and much less should they be simply 

applied in mechanical form. For this reason, at the level of empirical analy-

sis Weber frequently constructs ‘mixed types’ [Mischtipen], retaining a fine 

sensibility towards the ever complex and contradictory nature of reality. This 

rule also applies to the case of the patrimonialism subtype, as we can perceive 

by the combined nuances in which Weber employs the term: patrimonial 

bureaucracy, arbitrary patriarchalism, landlord patrimonialism, hierocratic 

patrimonialism, political patrimonialism, military patrimonialism, princely 

patrimonialism, patrimonial association, patrimonial serfdom, etc. 

On this topic I seek to reconstruct Weber’s sociological-empirical anal-

yses, highlighting the comparative nature of his approach. It is important to 

pay attention to the way in which he contrasts distinct cultural experiences 

– that is, how he uses and compares the concepts of patrimonialism (China) 

and feudalism (Europe) to characterize the typical traits of the modern West. 

To facilitate the analysis, I analyse separately the historical-comparative 

Legitimacy

Patrimonial

domination

(pure)

Sultanist

domination

Pure type Subtype

Pure

patrimonialism

Estate-type

Patrimonialism

Pure type Subtype

Organization

Figure 2:  

Patrimonialism: pure type and subtypes
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descriptions of patrimonialism developed in the old part of Economy and So-

ciety and those analyses found in the writings on the comparative sociology 

of religion, since the latter are chronologically related to his more recent 

version of domination.

The patrimonial state in the earlier version of Economy and Society 

To understand the place occupied by the concept of patrimonialism in the 

old version of the sociology of domination of Economy and Society we need to 

consider the Patrimonialism and Feudalism manuscripts in conjunction. The 

main reason for this is that, in this phase of his production, Weber considered 

feudalism to be a particular case of patrimonialism, as, indeed, he makes 

explicit in this passage: “feudalism is a marginal case of patrimonialism that 

tends toward stereotyped and fixed relationships between lord and vassal” 

(Weber, 2005, MWG I/22-4: 380). 

To historically illustrate the main types of patrimonialist administra-

tion (Weber, 2005, MWG I/22-4: 321), Weber explored four cases and, to char-

acterize them, considered in particular the prince’s struggle against the inter-

ests of the administrative framework, the territorial lords and the local po-

litical forces. From these factors emerges a continuum that spans from cen-

tralization to decentralization. Ancient Egypt is the classic case in which an 

absolute centralization exists and, in this sense, it amounted to “one single 

domain of the royal oikos” (326). Scribes and army are patrimonially linked to 

the pharaoh, and the rest of society is employed in the construction of public 

works. We can also speak of a “state of forced labour” (321). Weber considered 

the Chinese Empire to be an “essentially different” case (326), since although 

it was also highly centralized, the emperor needed to ally himself with the 

bureaucracy (estate of the literati) to impose his power over the local (feudal) 

clans. While the Egyptian and Chinese cases are characterized by centraliza-

tion, centrifugal forces predominate in the historical examples of England and 

Czarist Russia. In the Russian case, the administrative posts were appropri-

ated by the nobility or aristocracy, weakening local powers. The result was a 

combination of “estate-type patrimonialism with territorial nobility” (463). 

Finally, in England the solution found for the royalty to weaken the power of 

the territorial lords (barons) was to strengthen local powers through the so-

called justices of the peace (351). The result was a combination of “combination 

of patrimonialism of the estate type with a pure type of autonomous admin-

istration by honoratiores, and it tended much more toward the latter than to-

ward the former” (359). The four cases examined here demonstrate that at the 

centre of the Weberian analysis is the essentially unstable of character of 

patrimonialism, marked by a strong entropic tendency.

The feudalism represents a contrary tendency: “The structure of feudal 

relationships can be contrasted with the wide realm of discretion and the 
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related instability of power positions under pure patrimonialism” (Weber, 2005, 

MWG I/22-4: 380). But despite being derived from patrimonialism, the schema 

is dichotomous since while patrimonialism is considered arbitrary and unsta-

ble, feudalism has limited powers and is stable. In feudalism, the duty of per-

sonal loyalty becomes detached from the filial relations of the domestic com-

munity, “and on its basis a cosmos of rights and duties has come into being” 

(351). Due to this contrast, while patrimonialism is characterized by relations 

of dependency, the feudal bond is characterized by “free contractual relations” 

(410). Weber takes a special interest in vassalage as a subtype of feudalism, 

which he identifies as a specifically western form of feudal relations.7 Politi-

cally, feudalism comprises a form of division of powers (Montesquieu) and its 

fixation by legal regulations is the origin of the “estate-type State” (411), which 

prevailed in the European Middle Ages. 

In the older version of his sociology of traditional domination, Weber 

established an intrinsic categorical link between feudalism and patrimonial-

ism, with the former taken as an extreme case of the latter: that is, as a 

specific and concrete historico-social form of estate-type patrimonialism. 

From the sociological-empirical viewpoint, patrimonialism is considered an 

unstable political order, while the singular and decisive characteristic of feu-

dalism is stability. In patrimonialism, the struggle between the prince and 

centrifugal forces is never fully resolved, while in feudalism they encounter 

a point of equilibrium. Finally, from the historical-comparative viewpoint, 

Weber’s analysis exhibits a strongly dualist nature insofar as it rigidly con-

trasts the Eastern experiences of patrimonialism in Egypt and China with 

the feudal experience of Western Europe. 

Patrimonial bureaucracy in Confucianism and Taoism 

Weber’s studies on the theoretical and empirical relations between feudalism 

and patrimonialism change in the post-war writings (second version of his 

sociology of domination). From the theoretical viewpoint, in addition to the 

corrections made to the concept of patrimonialism, already described earlier, 

Weber definitively cuts the analytic links that previously tied the concept of 

feudalism to that of patrimonialism. In his new conception, feudalism is con-

sidered a distinct subtype of both patrimonialism and pure charismatism. 

The classification of the historical types of feudalism is also simplified with 

Weber now distinguishing between two basic forms of feudal relations: the 

feudalism of fiefs and the feudalism of prebends. From the empirical viewpoint, 

these innovations enable Weber to move beyond a dichotomous use of the 

categories of patrimonialism and feudalism in order to typify historical-con-

crete realities: the feudalism of fiefs is typical of Western Europe, but it is 

also possible to find prebendary feudalism in China. Along the same lines, he 

does not deny the bureaucratic nature of the Chinese empire. There are two 



329

article | carlos eduardo sell

inverse movements, therefore: at a theoretical level, the conceptual distinc-

tions are accentuated, while at an empirical level the similarities increase. 

During the second phase of his work, Weber shifts from his concrete 

historical-cultural descriptions of Economy and Society to his Collected Essays 

on the Sociology of Religion, in which he compares the forms of rationalization 

encountered in China and India with modern Western rationalism (Sell, 2013). 

In Hinduism and Buddhism, the theme of patrimonialism is explored in the 

context of his reflections on the caste responsible for the exercise of political 

power: the Kshatriya (Weber, 1996: 128-148). In his analysis, the predominance 

of the Brahmins in the Hindu social system already demonstrates the weak-

ness of the political system which, moreover, was unable to attain a degree 

of unity around a prince. In this context, patrimonialism is manifested in 

the fact that the local powers remained to a large extent in possession of the 

means of controlling political power (145).

This reality is fairly different in Confucianism and Taoism where the theme 

of patrimonialism receives special attention. The chapter dedicated by Weber 

to the analysis of the Chinese patrimonial structure (entitled Feudal state and 

prebendalism) can be divided into two major parts.8 In the historical part (1989: 

180-193) Weber describes the transition process from Chinese feudalism to the 

patrimonial-bureaucratic state, which peaked under the reforms introduced 

by Shih-Huang Ti, in 221 BC, as well as the countermovements that sought – 

unsuccessfully – to restore the ancient feudal order. It is fundamental to note 

that now Weber accepts the existence of Chinese feudalism, although its base 

is not formed by territorial lords (as in the West), but by clans with charis-

matic characteristics. In the second part (194-226) he examines the structure 

of political organization under the Chinese empire, especially the division of 

powers between central government and provincial governments, as well as 

the distribution of powers in relation to the provision of services (public works 

and military service) and, in particular, to the distribution of taxes (which are 

partly appropriated by bureaucrats as prebends). 

From the viewpoint of their empirical accuracy, Weber’s historical de-

scriptions have been subject to harsh critiques, most of whose authors 

(Bünger, 1977; Hamilton, 1984 and Lin, 1997) argue that the limitations to the 

sources used had led him to make diverse factual errors, although on this 

point there are more than a few dissenting voices (Schmidt-Glintzer, 2001: 

223-234). At any rate, it is the sociological-analytic, rather than strictly de-

scriptive, aspects of this study that really matter here and, in this respect, 

the interpreters end up opting for different emphases. 

One group of authors (Egger, 2006; Hermes, 2003 and Zingerle, 1972) 

highlights the diachronic aspect of the schema, showing how, in the analysis 

of the Chinese case, a cyclical element is present in which feudalism and pat-

rimonialism historically alternate. Schluchter (1983 and 1988), on the other 
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hand, approaches the structural dimension of the theme, demonstrating how 

Weber in his characterization of the Chinese case makes use of hybrid typical-

ideal categories. The Chinese reality is not defined through a single ideal type, 

since it possesses both charismatic elements (emperor) and feudal elements 

(prebends), and even its basic political structure involves a dual type: in other 

words, it comprises a patrimonial bureaucracy. The Chinese political structure 

is patrimonial since, on one hand, the mandarins are owners of the means of 

administration, in particular of the taxes collected. On the other hand, it also 

possesses a bureaucratic component, given that the functionaries are recruit-

ed through a rigorous exam system and, at the same time, need to migrate from 

time to time from one province to another. This component of separation be-

tween functionaries and the means of administrative control approximates 

the Chinese case to the ideal type of bureaucracy.9 

A final hypothesis: patrimonialism in the Brazilian debate 

The category of patrimonialism, presented here methodologically as a subtype 

within the traditional mode of domination, is the central theoretical compo-

nent of the traditional form of domination. In the initial version of his studies, 

patrimonialism was conceived as a prolongation of domestic power in the 

context of political relations (individual domestic model), but in his later use 

Weber redefined patrimonialism in accordance with two distinct criteria: the 

degree of intensity of the bond between rulers and tradition, and the degree 

of control of the rulers over the instruments of administrating power (a dual 

organizational model). While the first model adopts a historical-linear logic, 

the second is guided by an institutional-organizational approach. These epis-

temological changes do not leave unscathed his historical-comparative analy-

ses, since while in the first phase, adopting the criterion of centralization or 

decentralization, Weber radicalized the differences between Chinese patrimo-

nialism and European feudalism, in the later writings the emphasis on the 

combined nature of patrimonial bureaucracy prevails. Hence there is a shift 

from an antinomic model to a hybrid model. Overall, the Weberian analysis of 

patrimonialism undergoes an epistemological shift of a declining formal typ-

ification. At a conceptual level, the pure types are specified or detailed with 

the introduction of analytic variables that result in new subtypes. At an em-

pirical-applied level, such subtypes are again redefined in order to character-

ize historical individualities, resulting in mixed types. 

The lack of attention to the complexity of this methodological construc-

tion and, above all, the pure and simple mixture of writings from different 

phases of Weber’s work has hindered comprehension of how this idea evolved 

in his political sociology. Whatever the case, it is not a primary goal of the 

present investigation to widen the range of discussions towards an exegeti-

cal reception of the idea of patrimonialism in the Brazilian intellectual con-
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text. Indeed the present article emphasizes the received (Max Weber) much 

more than the process of receiving his ideas. Nonetheless, considering the 

differences between these two conceptions identified in Weber’s work, one 

hypothesis deserves to be considered. In Brazil too, these two models (typi-

cal-ideal) of patrimonialism, each referring us, by affinity, to different phas-

es of Weber’s thought, circulate in the academic-political debate. The differ-

ence between them is not related solely to the sociological locus in which 

the same Brazilian patrimonialism is supposedly rooted – society or State 

(Werneck-Vianna, 1999 and Souza, 2015). It is essential not to lose sight of 

the fact that these versions do not share the same understanding of the 

meaning informing the concept. We are not dealing with one patrimonialism 

whose roots can be situated in two alternative social spaces: family or State, 

values or institutions. It is not just a question of genesis, but also one of 

definition: not just from where it is born, but what the phenomenon actu-

ally signifies.

In line with this dichotomy, then, we can speak on one hand (and in 

tune with Weber’s domestic model from the first phase) of the ‘societal-pa-

triarchal’ conception of patrimonialism, which is defined by the thesis of the 

corrosion of the public character of the State by the personalist logic present 

in domestic-private relations (Holanda, 1995). On the other hand (and in af-

finity with the organizational model of late Weber), we also have the ‘liber-

al-institutional’ conception in which the concept of patrimonialism is mobi-

lized in order to identify the historical barriers that blocked the institution-

alization of political-economic liberalism in Brazil (Faoro, 1975). In this 

model, patrimonialism is ultimately defined as statism. Critique of antistate 

personalism and critique of antiliberal statism; excess of personalism in the 

former, lack of civil society in the latter; an affective-cordial orientation in 

one, an orientation towards material rationality in the other – hence the 

synthesis of the analytic dualities present in the conceptions of patrimonial-

ism that, sometimes in parallel, sometimes symbiotically, circulate in the 

Brazilian debate. They differ in terms of not only the definition of Brazil’s 

dilemmas, but also their diagnoses and prognoses, although recently the 

societal-personalist version has tended to absorb the state-liberal version, 

as though the public/private dichotomy were the common link to both, which 

I believe not to have been exactly the case. 

Both versions seek legitimacy by drawing support from the ancestral 

authority of Weber’s writings, although he himself had abandoned a concep-

tion of patriarchal patrimonialism, founded on domestic power. At the same 

time, it is also a fact that these two readings (societal-personalist and liber-

al-institutional) dislocate, albeit the first more and the second less, the cat-

egory of his original theoretical foundation – the sociological problematic of 

rationalism – and provide it with new hermeneutic frameworks, eminently 
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political-normative in character: namely, the semantics of a republican-com-

munitarian resonance contained in the ‘public/private’ opposition, on one 

hand, or the clearly liberal semantics which opposes “individual and State” 

on the other.

These differences in understanding and especially in the use of the 

concept of patrimonialism to understand the Brazilian reality have already 

been picked up by other works dedicated to researching the uneven reception 

of Max Weber’s sociology in our intellectual context, to use the felicitous 

expression of Glaucia Villas Bôas (2014). Citing these, albeit brief ly, will help 

us size up the conclusions that follow. André Botelho (2013), for example, 

rightly turns to Maria Sylvia de Carvalho Franco’s critique of the appropria-

tion of this concept by Fernando Henrique Cardoso in his work Capitalismo e 

escravidão no Brasil meridional [Capitalism and slavery in southern Brazil]. 

Pointing to the author’s somewhat unrigorous and ahistorical use of the no-

tion, Franco directs her critique precisely at the way in which the Escola 

Paulista de Sociologia privileged the conception of patrimonialism of the 

early Weber (domestic model), locating it in the societal dimension of social 

stratification. In the opposite direction, and making use of her own concept 

of ‘personal domination,’ she rejects understanding the forms of political 

relationship prevailing in the coffee civilization via the concept of patrimo-

nialism (of Weber from the first phase), thereby showing herself to be in tune 

with the way in which Weber reformulated the concept in the final phase of 

his work (organizational model). Just as in the opposition of Holanda versus 

Faoro, here different understandings are produced of what patrimonialism 

is and, principally, about its role in explaining Brazil. 

Obviously the sociohistorical investigation of how the concept of pat-

rimonialism was received in the Brazilian debate merits a much longer and 

more detailed development, but given the already excessive length of this 

study, I shall restrict myself, in this final part, merely to these brief pointers, 

aware that the subject will still need to be deepened. This later study would 

also aim to show, among other things, the combined or mixed uses of the 

two conceptions of patrimonialism identified here. Nevertheless, the focus 

of this article was to show the evolution of the concept of patrimonialism in 

the work of Max Weber, clearing the way to understanding the implications 

of this difference (between the domestic model and the institutional model) 

in how it was received here.10 

Finally, it is worth recalling that the process through which ideas cir-

culate, despite all the transitions and dislocations, cannot be considered il-

legitimate. Rather, they represent conceptual appropriations and rereadings 

that respond to the theoretical and political demands and problems of our 

time and our reality and, unless we desire an infertile orthodoxy, are valid 

theoretical constructs. However this does not exempt us from understanding 
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how, in response to our interests and taking into account the passing selec-

tion and appropriation of ideas, they are remodelled and adapted, giving rise 

to a Brazilian language of thought legitimately inspired by the political soci-

ology of Max Weber. 
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 NOTES

1 This article was written in Heidelberg (Germany), in the 

first semester of 2016 and received generous and critical 

assistance from Wolfgang Schluchter and Gert Albert, 

whom I thank for their encouragement and collaboration. 

I also thank the Department of Sociology and Political 

Science of the Federal University of Santa Catarina, which 

granted me the leave necessary to conclude this research, 

and the National Council for Scientific and Technological 

Development (CNPq), which supported it. 

2 The complex process of redacting Economy and Society and 

its organization into two major phases is a topic widely 

discussed in the specialized literature. Even the Max We-

ber Gesamtausgabe collection dedicated a volume exclu-

sively to this issue, uniting commentaries and documents 

(Weber, 2009). The topic has been followed closely in Bra-

zil and there exist a number of excellent publications on 

the theme, including Pierucci (2008) and Lepsius (2012). 

3 In Brazil, many still know this text through the title and 

translation given by Mills and Gerth: “The social psychol-

ogy of world religions” (Weber, 1982). In relation to the 

theme of domination, it should be emphasized that in this 

first version, Weber begins his exposition with the char-

ismatic form of domination, before examining the tradi-

tional and bureaucratic types. In all the other presenta-

tions, by contrast, the sequence is the one known to us: 

legal, traditional and charismatic. 

4 There is also a terminological change: instead of tradi-

tionelle or tradionalistische, Weber begins to employ the 

term traditionale only. 

5 Amid these terminological innovations, it is worth noting 

the novelty of the categories ‘gerontocracy’ and ‘sultan-

ism,’ both absent from the earlier writings. 

6 The expression ‘estate-type patrimonialism’ would only 

be used one more time in the post-war chapters of the 

sociology of domination in a context in which, discussing 

England, Weber declares that there it involved a combina-

tion of this form of patrimonialism and the administration 

of territorial lords (Weber 2005: 359). Additionally, in the 

Feudalism manuscript, Weber still works with the cate-
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gory ‘patriarchal patrimonialism,’ although the formula 

is not found in the manuscript entitled Patrimonialism. 

7 The typology of feudalism is extremely complex since in 

this version (Weber, 2005: 384-385) Weber distinguishes 

three subtypes of feudal relations with their specific divi-

sions: liturgical feudalism, patrimonial feudalism and 

free feudalism, the latter subdivided into retinue, preben-

dalism, vassalage and also urban feudalism. Needless to 

say, for Weber feudalism does not designate a mode of 

production but a historically determined form of domina-

tion. For a review of this concept in Weber’s work, see 

Breuer (1988). 

8 The work was finally translated and published in Portu-

guese by Editora Vozes and is available to Brazilian read-

ers. The chapter on patrimonialism is found in Weber, 

2016: 110-140). 

9 It is not, therefore, through the category ‘sultanism’ that 

Weber seeks to elucidate the status of the political order 

in classic Chinese civilization. Hence the attempts to con-

nect its analysis to ‘eastern despotism’ (as in Farris, 2013 

and Sunar, 2014), following in the wake of the critique of 

Orientalism (Said, 2007), are entirely misplaced. 

10 I thank the reviewers and editors of the journal Sociologia 

& Antropologia who, notwithstanding the investment still 

to be undertaken, helped me appreciate and develop the 

consequences of the exegetical study undertaken here in 

terms of comprehending the reception of Max Weber’s 

political sociology in Brazil. Without their pertinent ob-

servations, my brief conclusions would still be far below 

the desirable.

BIBLIOGRAPHY

Bobbio, Norberto. (2003). Max Weber e os clássicos. In: 

Bobbio, Norberto & Santillán, José Fernández (orgs.). Nor-
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OS DOIS CONCEITOS DE PATRIMONIALISMO 

EM MAx WEBER: DO MODELO DOMÉSTICO 

AO ORGANIZACIONAL

Resumo

O objetivo do artigo é atualizar a discussão exegética sobre 

o conceito de patrimonialismo nos escritos sociológicos de 

Max Weber. Acompanhando os resultados da republicação 

das obras weberianas, discute-se a evolução da sociologia 

da dominação nas diferentes fases de redação de Economia 

e sociedade, com especial ênfase nas modificações introdu-

zidas no tipo tradicional de dominação. A partir da história 

da obra distinguem-se os dois modelos conceituais de pa-

trimonialismo que se sucedem em seus escritos: o domés-

tico e o organizacional. Do ponto de vista sistemático, esses 

modelos serão detalhados em sua natureza teórica (tipo 

ideal) e como instrumentos comparativos de análise socio-

empírica. Ao final, em afinidade com os modelos de Weber, 

caracterizam-se duas concepções típico-ideais de patrimo-

nialismo presentes no debate brasileiro: a concepção socio-

patriarcal e a concepção institucional-liberal.

THE TWO CONCEPTS OF PATRIMONIALISM 

IN MAX WEBER: FROM THE DOMESTIC 

MODEL TO THE ORGANIZATIONAL MODEL

Abstract

The aim of this article is to update the exegetical discussion 

of the concept of patrimonialism in the sociological writ-

ings of Max Weber. In the wake of the results of the latest 

publication of his works, it discusses the evolution of the 

sociology of domination in the different stages of writing 

of Economics and society, with special emphasis on the 

changes that Weber introduces to the traditional type of 

domination. Focusing on the history of the work, two con-

ceptual models of patrimonialism are distinguished that 

follow each other in his writings: the domestic model and 

the organizational model. From a systematic point of view, 

these models will be detailed in their theoretical nature 

(ideal-type) and as comparative instruments of socio-em-

pirical analysis. In the conclusion, and in affinity with We-

ber’s models, two ideal-typical conceptions of patrimonial-

ism present in the Brazilian debate are characterized: the 

socio-patriarchal and the institutional-liberal conceptions.
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patrimonialismo;
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O tempo das grandes sínteses teóricas acabou. Em vez de uma teoria social 

compreensiva com ambições universais, temos agora uma variedade de novas 

abordagens sensibilizantes, tais como a sociologia analítica, a sociologia prag-

mática, a sociologia cultural, a sociologia moral, a sociologia pública e, enfim, 

também a sociologia relacional, que discutirei neste artigo. Em comparação 

com o “novo movimento teórico” dos anos 1980 (Alexander, 1987), os novís-

simos movimentos teóricos são mais profissionais e também mais modestos. 

Diferentemente de Luhmann ou Bourdieu, por exemplo, os novos teóricos não 

acreditam que possam conceitualizar o mundo inteiro, incluindo autorref le-

xivamente eles mesmos, seus componentes e seus oponentes em suas próprias 

superteorias. Diferentemente de Habermas, eles não propõem um grandioso 

panorama da tradição filosófica e uma síntese metateórica das teorias sociais 

existentes com a intenção de diagnosticar o presente. Antes, mais modesta-

mente, apresentam uma perspectiva, um paradigma, um modo de aglutinar 

abordagens em competição em torno de uma nova abordagem, conceito ou 

tema. De forma característica, eles concebem suas construções não como 

teorias grandiosas (grand theories), mas como um conjunto de teorias coorde-

nadas de médio alcance capazes de lançar nova luz sobre uma variedade de 

temas e fundir-se em um quadro conceitual provisório, mas passível de ex-

pansão. Isolada, nenhuma das teorias pode criar um efeito de arrastamento; 

juntas, porém, por meio da articulação de conceitos, de coordenação de redes 
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e publicação de livros e revistas, elas podem eventualmente levar à emergên-

cia de um movimento acadêmico. Seguindo a nova sociologia das ideias e sua 

transposição da abordagem de mobilização de recurso em movimentos sociais 

para movimentos acadêmicos/intelectuais/científicos, eu os compreendo co-

mo “esforços coletivos na busca de programas ou projetos de pesquisa para 

pensar em face da resistência de outros na comunidade científica ou intelec-

tual” (Frickel & Gross, 2005: 206).

Vindos de ângulos diferentes, ainda que complementares, os propo-

nentes de um novo paradigma tomam posse de uma ideia (por exemplo, a 

abordagem relacional), de um conceito (por exemplo, mecanismo causal) ou 

de um tema (por exemplo, cultura ou moralidade) do interesse de vários com-

petidores no campo. Enquanto propõem sua própria visão específica da ques-

tão, também convidam colegas a se juntar a eles, inaugurando dessa forma 

um subcampo cooperativo-competitivo de pesquisa para prospecção e explo-

ração. Agressivamente conduzida por empreendedores acadêmicos, normal-

mente dos Estados Unidos, eles intencionam saturar a atenção, criar uma 

tendência e estabelecer uma escola com seus líderes e porta-vozes creden-

ciados, redes e citações, conferências anuais, mesas-redondas, grupos de 

trabalho e publicação de livros, dossiês especiais de revistas e, até mesmo, 

novos periódicos. Isso foi o que ocorreu na Inglaterra com a filosofia analí-

tica por volta de 1920 e nos EUA com o positivismo lógico no final dos anos 

1930. Fundidos, aqueles movimentos deram origem à filosofia analítica, que 

domina agora, largamente, no mundo anglófono. Voltando ao continente, is-

so ocorreu na França com o existencialismo na década de 1950 e com o es-

truturalismo na seguinte. Na Inglaterra, vimos a emergência dos cultural stu-

dies nos anos 1980. Transpostos para os EUA, eles se transformaram em pós-

modernismo nos anos 1980 e pós-estruturalismo nos anos 1990. Desde a 

declaração de Richard Rorty (1967) de uma “virada linguística” na filosofia,2 

que precedeu seu próprio passo da filosofia analítica à pragmática, foram 

tantas e variadas viradas, torções e retornos nas ciências humanas e nos 

chamados “estudos”, que posso ter perdido algumas poucas.3 Agora isso está 

ocorrendo de novo, mas em escala menor, na sociologia.

Neste artigo, focalizarei mais atentamente a sociologia relacional a 

fim de verificar se ela é mais do que uma confederação de metateorias e 

metametodologias isoladas navegando sob bandeira única por simples con-

veniência. O conjunto de teorias que compõem a sociologia relacional será o 

objeto de minha análise − como se fosse meu “campo”. Distinguirei diferen-

tes abordagens, mapearei as principais divisões e sistematizarei as relações 

entre alguns de seus conceitos fundamentais. Minha questão central é se o 

conceito de relação é um operador mágico que pode integrar as várias abor-

dagens dentro de uma teoria social complexa. Atualmente, a sociologia rela-

cional é, sobretudo, um conjunto composto por afinidades eletivas. Múltiplas 
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tensões, contradições e complementaridades atravessam o campo. Podem 

elas ser superadas? Temos que aceitar como uma questão de fato a coexis-

tência de uma variedade de sociologias relacionais em competição? Serão 

elas unidas por mais que uma enfatuação com o terminus relationis? 

A sociologia relacional só emergirá como uma abordagem de pleno 

direito com ambições paradigmáticas quando for bem-sucedida em integrar 

sistematicamente as várias abordagens e dimensões em uma teoria social 

geral. Para conduzir a tal teoria que axiomatize, sistematize e unifique a 

gama completa de sociologias relacionais, necessitamos definitivamente de 

mais síntese teórica e mais articulação entre as abordagens. Para evitar in-

compreensões: uma teoria social relacional geral não é uma teoria universal. 

Não é uma grande teoria unificada − como o funcionalismo estrutural de 

Parsons ou o estruturalismo funcional de Luhmann −, que propõe um quadro 

conceitual unificado prescrevendo os lineamentos de conceitualização e de 

pesquisa empírica. Não é “uma teoria para o fim de todas as teorias”. De 

forma mais modesta, com base num mapeamento do campo das sociologias 

relacionais, a teoria social geral é uma tentativa para indicar os blocos ele-

mentares de construção que qualquer teoria social relacional tem pretensões 

sintéticas de incorporar em sua construção. Dependendo da locação de alguém 

no campo (se se começa, digamos, por Bourdieu, pela análise de rede ou pe-

lo pragmatismo), os blocos conceituais (tais como campo, redes, interações, 

por exemplo, ou relações e processos) serão necessariamente arranjados de 

maneiras diferentes. Isso é como deveria ser. O ponto dessas construções não 

é encerrar a teorização, mas exatamente o oposto. Mediante a interarticula-

ção sistemática dos blocos elementares de construção, o ponto é desenvolver 

diferentes teorias e conduzi-las ao diálogo e à comunicação, abrindo o campo 

para uma teorização de níveis mais altos de abstração e de articulação.

A emergência de uma teoria social relacional geral está no horizonte. 

Ainda não está dentro do alcance. Mais trabalho tem de ser desenvolvido. 

Este artigo é uma modesta contribuição para a tarefa comum. Ele é assim 

estruturado: inicialmente farei uma primeira exploração da sociologia rela-

cional. Esboçarei os contornos do campo, mapearei seus principais atores e 

distinguirei dois polos: um relacional-estrutural e outro interacionista-pro-

cessual. Em seguida, proponho considerar Karl Marx, Georg Simmel, Gabriel 

Tarde e Marcel Mauss os primeiros teóricos relacionais. Juntos, eles formam 

um sistema. Também distinguirei quatro constelações relacionais e sugerirei 

que uma teoria social relacional precisa entrelaçar estruturalismo, proces-

sualismo, interacionismo e simbolismo. Na última parte, defenderei a ideia 

de que a sociologia relacional geral precisa ser sintética e farei uma primei-

ra articulação entre estrutura, cultura e práticas.4 A síntese que proponho é 

altamente sugestiva. Duvido de que ela seja satisfatória. A principal mensa-

gem de meu texto é, portanto, transpessoal. A fragmentação da sociologia 
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relacional só pode ser superada em uma teoria social relacional geral. Essa 

é uma árdua tarefa e, também, coletiva.

A REDE RELACIONAL

Não estou certo de que a sociologia relacional seja um paradigma. Sem con-

senso sobre os fundamentos ontológicos, as premissas epistemológicas ou 

os adereços metodológicos adequados, eu a vejo mais como uma “virada” 

(mais uma após as viradas linguística, cultural, interpretativa, narrativa, re-

f lexiva, performativa, ontológica) do que como uma “mudança” paradigmá-

tica (Cantó-Milà, 2016: 12). Tal como as outras viradas que a precederam, 

essa também foi conduzida pela teoria. Começando na sociologia, ela tem o 

potencial de transbordar para as disciplinas vizinhas e se tornar multi-, inter- 

e, talvez mesmo, transdisciplinar.5 Tal como as demais, a virada relacional 

tem sido bem-sucedida ao transformar um “tópico” de pesquisa em um “re-

curso” para teorização. O que era um objeto de investigação foi deslocado 

para uma perspectiva geral sobre o mundo (coisas, pessoas e conceitos). O 

objeto tornou-se um projeto. Em termos sistêmicos, esse deslocamento do 

objeto de análise para uma perspectiva geral corresponde à transformação 

de uma “ordem primeira” em uma “ordem segunda” de observação (Fuchs, 

2001). O “o que” (a relação) foi transmutado em “como” (a perspectiva rela-

cional): o que no início era visto torna-se, então, um modo de ver. Substâncias 

se dissolvem em relações e processos. Para onde quer que se olhe, veem-se 

relações, redes e interações.6

A sociologia relacional transformou um manifesto relacional (Emirbayer, 

1997) em um programa de pesquisa, e um programa de pesquisa em um mo-

vimento acadêmico dentro das ciências sociais. Sendo uma carreta que é 

empurrada, promovida e coordenada por sociólogos canadenses (Dépelteau 

& Powell, 2013; Powell & Dépelteau 2013), a sociologia relacional não é um 

paradigma, mas sim um conjunto difuso de teorias com afinidades (s)eletivas 

que são inspiradas por trabalhos de Harrison White (análise de rede), Norbert 

Elias (sociologia figuracional), Pierre Bourdieu (sociologia crítica), John Dewey 

(pragmatismo), Niklas Luhmann (teoria dos sistemas) ou Bruno Latour (teo-

ria do ator-rede). Quem quer que se tenha inteirado da sociologia relacional 

terá notado que ela funde duas diferentes abordagens, uma relacional e outra 

processual, em apenas uma, sob uma simples bandeira de conveniência. A 

virada − se o for − é uma virada hifenizada. A unidade do rótulo não deveria 

esconder a polaridade entre seus extremos estruturalista-relacional e prag-

matista-processual.7 O violento confronto entre “relacionistas processuais” e 

“realistas relacionais” (Donati & Archer, 2015) não é apenas sobre o estatuto 

ontológico da emergência. Ele opõe radicalmente diferentes visões de estru-

tura e processo, estrutura e agência, modernidade e subjetividade (Sawyer, 

2002). À medida que se move de um polo a outro, passa-se de uma proposta 
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mais realista a uma mais construtivista. Dentro do movimento, diferentes 

vertentes podem ser reconhecidas. Aqui eu apenas as mencionarei, ordenan-

do-as ao longo de uma escala de realismo/construtivismo.

No polo estruturalista, encontramos a Escola de Nova York de analis-

tas de rede que seguem as trilhas de Harrison White e Charles Tilly (Mische, 

2011).8 Dentro da rede, encontramos teóricos como Mustafa Emirbayer, Mar-

garet Somers, Sidney Tarrow, Peter Bearman e Barry Wellman. Algumas vezes, 

eles se unem às equipes dos sociólogos “figuracionais” e dos bourdieusianos. 

Entre os teóricos nessa linha, encontramos Benjo Maso, Johan Heilbron, Ber-

nard Lahire, Louis Pinto, Rogers Brubaker e Nick Crossley. A sociologia críti-

ca de Bourdieu pode também casar-se com o realismo crítico de Roy Bhaskar. 

Esse é definitivamente o caso dos realistas americanos, como Philip Gorski, 

Georg Steinmetz e Keith Sawyer, embora Margaret Archer, Pierpaolo Donati 

e Doug Porpora se tenham oposto fortemente ao legado bourdieusiano e cria-

do um realismo crítico relacional como uma dissidência dentro do movimen-

to realista. Pierpaolo Donati, que desde os anos 1980 vem desenvolvendo sua 

própria escola de sociologia relacional em Bolonha (Donati, 1991), é fortemen-

te inf luenciado pelo funcionalismo. Ele é um realista, ao passo que os luh-

manianos, como Günter Dux, Stephan Fuchs e Jan Fuchse, constroem sobre 

a cibernética de segunda ordem para introduzir uma forte f lexão construti-

vista dentro do funcionalismo, levando o funcionalismo estrutural de Parsons 

na direção de uma teoria da complexidade construtivista radical.

No polo mais construtivista-processual do espectro, encontramos um 

grupo completo de autores que incorporaram o ducto pragmatista e se recu-

saram a reconhecer a existência de níveis sociais, o fenômeno de emergência 

e o dualismo entre agência e estrutura por ele acarretado.9 Algumas vezes 

eles constroem sobre uma leitura pragmatista de Elias (1971) (especialmente 

Was ist Soziologie?) a fim de propor uma concepção radicalmente processual 

de sociedade. François Dépelteau, Andreas Glaeser, Andrew Abbott, Peter Selg, 

Osmo Kivinen e Tero Piiroinen defendem uma posição pragmatista, mas, em 

seu radicalismo, eles já incorporaram a ontologia neovitalista de Deleuze e 

Latour. Com seu foco sobre associações sociotécnicas entre humanos e não 

humanos, a teoria do ator-rede tem sabor fortemente relacional e processual. 

Além e contra todos os durkheimianos, de Bachelard a Lévi-Strauss e Bourdieu, 

ela propõe uma “ontologia plana” em que tudo está em f luxo e é eminente-

mente conectável. De modo paradoxal, com sua insistência sobre f luxos, as-

sociações, relações e práticas, ela se une ao anti-humanismo dos estrutura-

listas, mas agora no nível molecular.

A sociologia relacional foca em todos os tipos de relações possíveis e 

transforma esse foco em tripla lente que refrata os níveis ontológico, episte-

mológico e metodológico de análise em um único focus imaginarius. No nível 

ontológico, ela assume que as relações essencialmente criam a vida social. 
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No início era a relação e na relação está o início.10 Além e contra as abordagens 

holistas e individualistas, ela afirma a primazia das relações. Nem o indiví-

duo nem a sociedade existem por si mesmos − salvo por implicação mútua. 

Faz as relações entre pessoas precederem os indivíduos, e, mais, a própria 

sociedade é em última instância um complexo relacional que emerge das 

transações entre pessoas forjando redes, campos, figurações, estruturas, sis-

temas, instituições e outras formações. No nível epistemológico, a sociologia 

relacional opõe o pensamento categorial das abordagens substancialista, sub-

jetivista e essencialista ao pensamento relacional das abordagens estrutura-

lista, processual e interacionista. O desafio é sempre transformar qualquer 

abordagem rival (escolha racional, funcionalismo, sociologia cultural) ou 

conceito (poder, identidade, função) e reformular suas categorias em termos 

processuais, transacionais e relacionais. É, contudo, mais do que um exercí-

cio de tradução; é uma conversão a outra visão de mundo e um convite para 

ver o próprio mundo como um tecido de interações, transações e processos. 

No nível metodológico, a sociologia relacional substitui as técnicas lineares 

de correlação entre variáveis dependentes e independentes pelas técnicas 

mais complexas que são capazes de apreender e representar as múltiplas 

inter-relações entre pessoas, grupos e instituições. Em vez de trabalhar com 

um modelo linear geral que assume “que o mundo social consiste em entida-

des fixas com atributos estáveis, que aqueles atributos têm apenas um sig-

nificado causal ao mesmo tempo; que esse significado causal não depende 

de outros atributos, da sequência passada de atributos ou do contexto de 

outras entidades” (Abbott, 2001: 59; ver também 187-188 e 285-288), as meto-

dologias relacionais enfatizam a interdependência mútua das variáveis e 

dissolvem as entidades em processos.11  Nesse sentido, a regressão múltipla 

e as análises de covariação dão lugar às matrizes de rede, grafos e análises 

de correspondência. Diferentemente das anteriores, as últimas são realizações 

“fenomenotecnológicas” da visão de mundo relacional. Eventualmente, quan-

do os níveis ontológico, epistemológico e metodológico forem sistematica-

mente integrados em um único focus imaginarius, a sociologia relacional emer-

girá como perspectiva singular e mesmo, quem sabe?, como paradigma ple-

namente articulado. Por ora, isso ainda não ocorreu, mas eu gostaria de su-

gerir que é pela realização disso que o movimento intelectual se vem (in)

conscientemente empenhando.

Enquanto tentativa concertada para focar a atenção na relação − saindo 

de categorias e grupos delimitados para campos, redes e interações −, o Manifes-

to por uma Sociologia Relacional, do pragmatista-relacional Mustafa Emirbayer 

(1997), pode ser tomado como um importante marcador. O próprio Emirbayer na-

da inventou, mas, tal como comumente fazem os manifestos, ele trabalhou so-

bre uma variedade de autores (Cassirer, Bourdieu, Dewey) e tradições (neokan-

tismo, pragmatismo e análise de rede), a fim de empreender um novo programa 
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de pesquisa integrador e construir um novo paradigma relacional para a sociolo-

gia. Em sua elaboração de uma nova linha de fuga sobre o mundo social, ele rara-

mente menciona quaisquer dos predecessores da filosofia. Ele poderia ter invo-

cado a ontologia do processo de Heráclito, o nominalismo antiescolástico da Ida-

de Média, a teoria perspectivista de Nicolau de Cusa, a concepção relacional do 

tempo e do espaço de Leibniz, o conceito de interação e de comunidade de Kant, a 

dialética de Hegel, o materialismo histórico de Marx, o vitalismo de Nietzsche, a 

filosofia do processo de Whitehead… Deixando de lado o prazer pelo pedantismo 

e pela erudição, não há qualquer necessidade de voltar a tão longe. Não que esses 

não sejam predecessores possíveis para o interesse pelo relacionismo sociológi-

co de hoje, mas as ligações são mais próximas. Não existe qualquer interesse em 

invocar uma linha de filósofos ilustres que os sociólogos não leram. Se eu tivesse 

de esquematizar as linhagens de modo a chegar a uma genealogia operacional 

para os teóricos sociais, eu me guiaria, a título de esboço, por quatro nomes: Karl 

Marx, Georg Simmel, Gabriel Tarde e Marcel Mauss, a fim de sugerir que, de um 

modo ou de outro, todas as teorizações de hoje poderiam ser reconstruídas como 

diferentes variações, misturas e permutações do quarteto relacional.12

QUARTETO RELACIONAL

Karl Marx: é, obviamente, fonte importante para qualquer teórico que deseje 

dissolver entidades e substâncias em relações e processos. Não foi ele quem 

afirmou que “a sociedade não é constituída por indivíduos, mas expressa a 

soma das inter-relações, as relações dentro das quais esses indivíduos per-

manecem” (Marx, 1953: 176)? Pode-se facilmente apresentar passagens simi-

lares de A ideologia alemã ou da introdução de 1859 à Contribuição à crítica da 

economia política. A que eu escolheria como referência obrigatória vem de O 

Capital [Das Kapital], capítulo 1, seção 4, “Fetichismo das mercadorias e seu 

segredo” (Marx, 1966: 85-98), aliás, um dos textos mais especulativos de toda 

a obra de Marx. A frase central, que Georg Lukács (1968) mais tarde desen-

volveria no sentido de uma completa teoria da reificação, é a seguinte: “[no 

capitalismo], uma relação social determinada entre as pessoas aparece na 

forma fantasmagórica de uma relação entre coisas” (Marx, 1966: 86).13 Um 

exemplo simples − que extraí das referências de Recherches dialectiques, de 

Lucien Goldmann (1959: 78), e que me ajudou há tantos anos a decifrar o 

hieróglifo das mercadorias como holograma dinâmico ou holograma de rela-

ções sociais − servirá para revelar o poder da dialética de Marx. “Este par de 

sapatos custa 5.000 francos.” A frase expressa as relações sociais entre um 

fazendeiro, um curtidor, um sapateiro, um comerciante, seus funcionários e 

consumidores. Nenhuma dessas relações é visível; no entanto, seu trabalho 

está materializado nos sapatos, e seu valor é expresso no preço. Se introdu-

zir a luta de classes na imagem, você pode tornar as relações dinâmicas e 

inseri-las em uma filosofia dialética da história que arremessa produtores 
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contra proprietários em uma luta de classes contínua. Isto é exatamente o 

que uma “crítica desfetichizante” (Benhabib, 1986: 44-69) deveria fazer: trans-

formar os fatos sociais em relações sociais e substituir as relações sociais 

por uma sequência dialética de processos que fazem o mundo avançar para 

seu destino − a sociedade comunista na qual as relações entre as pessoas 

serão diretas, transparentes e sem mediação.

Georg Simmel: trata-se da segunda fonte que qualquer um dos relacio-

nistas que se respeite teria que referir. A exposição mais sistemática de sua 

cosmovisão relativista encontra-se no final do primeiro capítulo de sua Filo-

sofia do dinheiro [Philosophie des Geldes] (Simmel, 1989: 55-92). Para ele, o relati-

vismo não é uma doutrina negativa, mas eminentemente positiva. Todo e 

qualquer elemento do mundo pode ser analisado e unificado em uma forma 

simbólica, como ciência, religião, arte ou filosofia − para mencionar as prin-

cipais formas em que trabalhou. Da mesma maneira, uma forma simbólica 

pode reunir e unificar a totalidade das coisas no mundo. Mediante multipli-

cação sistemática de perspectivas, o mundo pode ser analisado a partir de 

vários ângulos, cada um permitindo uma unificação da multiplicidade de re-

lações de forma sintética. A integração das formas em uma polifonia delas não 

é relativista, mas relacionista. No final, como em Leibniz, a totalidade das 

perspectivas sobre o mundo é supostamente idêntica ao próprio mundo. Como 

tudo está interligado e forma uma unidade, pode-se juntar qualquer ponto do 

mundo com qualquer outro ponto. O pensamento é a operação que conecta, 

relaciona e integra os fragmentos do mundo em um cosmo. A unidade do mun-

do não é, portanto, substantiva, mas estrutural, funcional e processual.

Em “O problema da sociologia”, o capítulo de abertura de sua grande So-

ciologia. Investigação sobre a construção de formas sociais [Soziologie. Untersuchungen 

über die formen der Vergesellschaftung], Simmel (1992: 13-62) aplica sua perspecti-

va relacionista para definir a sociologia como ciência especializada que não 

analisa a sociedade como tal, mas sim as formas de associação (Vergesellschaf-

tung). Embora a noção de forma seja tipicamente kantiana e se refira a catego-

rias compartilhadas que configuram interações e possibilitam sua coordena-

ção, a noção de associação é de origem vitalista e se refere a uma multidão de 

ações recíprocas (Wechselwirkungen) que são o substrato vivo da sociedade. O 

ponto importante a sublinhar aqui é que os indivíduos estão conscientemente 

interligados por meio de formas simbólicas que estruturam os processos de in-

teração a partir de dentro. A noção de forma é simbólica, enquanto o conceito 

de interação é processual. Qualquer sociologia interacionista que dissolva as 

formações sociais em sequências de ações concertadas e foque em ordens de 

interação, seja com Goffman, Elias, a Escola de Chicago ou a Escola de análise 

de rede de Nova York, está em dívida com a sociologia formal de Simmel. 

Gabriel Tarde: não entrou, ao contrário de Simmel, no panteão dos pais 

fundadores da sociologia. Demasiado especulativo para a disciplina, sua so-
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ciologia universal queria capturar interações, f luxos e ondas no nível mole-

cular. Como principal concorrente e adversário de Durkheim, Tarde (1999) 

inverte a primeira regra do método sociológico. Em vez de recomendar que 

se tratem os fatos sociais como coisas, em seu tratado de sociologia mona-

dológica ele simplesmente afirma: “Toda coisa é uma sociedade, cada fenô-

meno é um fato social” (58). O que aparece como uma entidade individual é, 

de fato, uma sociedade composta de elementos que interagem. Para onde quer 

que se olhe, encontram-se inter- e intrarrelações entre fenômenos micro ou, 

mesmo, nanossociológicos. No nível infinitesimal, tudo é dissolvido em uma 

miríade de átomos interagindo e espiritualizados, cada um dos quais segue 

sua própria enteléquia. No geral, eles formam uma espécie de associação. A 

coordenação da ação em um todo não ocorre pela representação do todo em 

cada um dos elementos, mas por imitação, simpatia e difusão. Não há emer-

gência no nível coletivo, mas covibração do desejo e das crenças. O coletivo 

existe em plano único − o “plano de consistência ou imanência”, caro aos 

deleuzianos, negrianos e latourianos. A complexidade aumenta ainda mais 

por meio da diferenciação, que segue todo o caminho para baixo, não para 

cima. Ela difrata em meio ao espaço e preenche cada senda no universo. Pa-

ra onde quer que se olhe − nas células, nas sociedades ou nas estrelas – en-

contram-se apenas turbilhões, expansões e difrações de diferenças que res-

soam, se comunicam e se inter-relacionam por meio de repetição, oposição 

e adaptação. Tarde exerceu grande influência sobre Deleuze e, pela teoria do 

ator-rede de Latour, eventualmente voltou à sociologia como uma ciência de 

associações heterogêneas que não precisam mais do conceito de sociedade.14

Marcel Mauss: está no leme da sociologia relacional. Durkheim sempre 

se queixou de que seu sobrinho nunca terminou seus livros, mas se ele ago-

ra é lembrado como uma das figuras fundadoras da antropologia, é devido a 

seu famoso Ensaio sobre a dádiva (Mauss, 1950), precursor tanto da antropolo-

gia estruturalista de Lévi-Strauss (1950) quanto da sociologia antiutilitarista 

de Alain Caillé (2007). No núcleo do ensaio está a descoberta da reciprocida-

de como motor da sociedade. Em todas as sociedades, desde a primitiva até 

a hipermoderna, a sociedade é entendida e realizada como uma rede de so-

lidariedade e de rivalidade interpessoal e intergrupal que é mantida unida 

por relações obrigatórias de reciprocidade instauradas pela dádiva. A obri-

gação de dar, aceitar o presente e o retribuir é universal. O que explica o ciclo 

de dar é o espírito do doador que adere ao objeto e circula entre os sujeitos. 

Mauss inverte Marx e mostra que as relações entre as coisas são sempre 

relações entre espíritos e pessoas. As relações entre pessoas, espíritos e coi-

sas podem ser analisadas estruturalmente como um sistema objetivo de re-

presentações pelas quais as pessoas (indivíduos e grupos) estão inconscien-

temente interligadas entre si ou podem ser entendidas fenomenologicamen-

te como um sistema intersubjetivo de cooperação e rivalidade entre pessoas 
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que estão conscientemente envolvidas em uma luta pelo reconhecimento. 

Segundo Mauss, a reciprocidade é a rocha sobre a qual a solidariedade é 

construída. Isso não é só verdade para as tradicionais, mas também para 

sociedades complexas. Ausente a rocha, as sociedades contratam relações 

anônimas entre funções que são impulsionadas pelo poder e pelo interesse.

O QUADRANGULAR CONSTELACIONAL

Os clássicos oferecem muitas variações em um topo clássico: não trate fatos 

sociais como coisas. Faça exatamente o contrário. Trate as coisas como fatos 

sociais e fatos sociais como relações, processos, práticas.15 As variações do 

aforismo de Durkheim são múltiplas e podem ser combinadas e recombinadas 

de diferentes maneiras. Marx, Simmel, Tarde e Mauss são concebidos aqui 

não como figuras permanentes, mas como uma reserva de motivos relacionais 

que podem ser reunidos e agregados em diferentes sociologias relacionais. 

Se permitimos infiltrações da filosofia, as variações são quase infinitas, mas 

com boa vontade elas podem ser reduzidas a quatro grandes constelações: 

estruturalismo, processualismo, interacionismo e simbolismo. Juntos, eles 

constituem um quadrangular constelacional que forma um sistema.

Estruturalismo: pela combinação de Marx, Simmel e Mauss, chegamos 

ao estruturalismo de Claude Lévi-Strauss, Norbert Elias e Pierre Bourdieu.16 

A figura crucial e mediadora aqui é Ernst Cassirer, ex-aluno de Simmel, lido 

e estudado intensamente por Mauss, Lévi-Strauss, Elias e Bourdieu. Um de 

seus primeiros livros, Substanzbegriff und Funktionsbegriff [Os conceitos de subs-

tância e função] (Cassirer, 1994), é um tratado protoestruturalista da Escola 

Neo-kantiana de Baden. Em síntese magistral de avanços da matemática, das 

ciências e da linguística, ele confirma o prognóstico de Simmel de que, como 

as artes modernas, as ciências modernas estão cada vez mais dissolvendo 

substâncias em funções e relações. Elas substituem a lógica aristotélica de 

categorias e substâncias por uma lógica relacional de funções e campos em 

que as substâncias são reconstruídas enquanto instâncias particulares e con-

creções de funções matemáticas. A própria natureza dos elementos não é 

determinada por suas substâncias ou sua essência, mas sobredeterminada 

por sua posição em um campo, configuração ou sistema de relações. Dentro 

da sociologia, a concepção do campo de Bourdieu, com sua cascata causal 

fortemente integrada de relações internas entre posições objetivas, disposi-

ções incorporadas e posicionamentos públicos, é a concretização mais de-

senvolvida e mais conhecida das lógicas relacionais.

Processualismo: mediante a combinação de Simmel, Tarde e Mauss, 

passamos de um estruturalismo relacional para uma sociologia dinâmica, 

processual e ondulatória de associações sem emergências. Os sociólogos pro-

cessuais partem da premissa de que o mundo social está em constante mu-

dança. Tudo f lui. A estabilidade não é dada. A ordem social deve, portanto, 
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ser explicada. Enquanto o polo estruturalista da sociologia relacional reco-

nhece o fenômeno da emergência, seu polo processual enfatiza o de “dese-

mergência”. Contra toda forma de dualismo, seja analítica ou empírica, epis-

temológica ou ontológica, essa sociologia defende uma ontologia radicalmen-

te processual e uma praxeologia concomitante. Nessa visão processual, não 

há estruturas, não há nenhum sistema, nenhum nível, nem estratos. A rea-

lidade não é estratificada (como em Bhaskar), mas plana (como em Deleuze) 

e fluida (como em Dewey). Em vez do dualismo e da descontinuidade, obtemos 

sinequismo e continuidade.17 A sociedade e o indivíduo não são instâncias 

diferentes, mas modulações dentro de um único processo de estruturação 

sem fim. De modo relutante, a existência de cristalizações temporárias é 

concedida, mas não há alienações ou reificações. No fundo, há apenas f luxos 

e processos de devir, apenas inter- e intrarrelações em um nível horizontal, 

apenas re- e desestruturações contínuas da sociedade.

Interacionismo: a combinação de Simmel, Mead e Mauss traz de volta 

para o centro da sociologia a relação interpessoal entre eu e tu (Buber) ou ego 

e alter (Parsons): “No início era a relação”.18 Enquanto o processualismo radical 

entra em direção anti- e, possivelmente, pós-humanista de uma teoria das 

práticas anônimas sem sujeito e sem simbolismo, o interacionismo concebe a 

sociologia como uma teoria da ação consciente e intencional nos níveis indi-

vidual e coletivo. Do ponto de vista interacional, a sociedade não é constituída 

por relações. Ela não tem “relações”; como bem disse Donati (2015: 2), ela “é 

relação” − uma relação entre pessoas, mediada pela cultura. Como um círculo 

de sociabilidade que vai da família e dos pares às aldeias, das nações e da co-

munidade internacional ao mundo, a sociedade é uma comunidade com geo-

metria variável. Estendendo a insistência de Buber sobre o “eu” e o “tu” a toda 

a gama de pronomes pessoais, Norbert Elias (1971: 139) sugere que concebamos 

a sociedade como “pessoas no plural” e analisemos sua teia das interdepen-

dências da perspectiva de cada um dos pronomes pessoais. “Nós não podemos 

imaginar um ‘eu’ sem um ‘você’, um ‘ele’ ou uma ‘ela’ sem um ‘nós’, um ‘você’ 

ou um ‘eles’” (136). As posições do sujeito são sistematicamente inter-relacio-

nadas em uma configuração. Por meio de uma troca sistemática de perspecti-

vas, a sociedade pode ser entendida como a integralidade de todas as perspec-

tivas inter-relacionadas. Embora Elias tenha uma teoria dos símbolos, o sim-

bólico de algum modo lhe escapa em sua descrição das figurações inter-huma-

nas.19 Como em uma dança, as pessoas são interdependentes e se movem ao 

longo do tempo e do espaço. Elas se dão as mãos, mas dificilmente se falam.

Simbolismo: na antropologia, o simbolismo é tópico central. Na socio-

logia, preferimos falar em cultura. Geralmente invocamos as sociologias in-

terpretativas de Max Weber, Alfred Schütz e George Herbert Mead para defen-

der a posição do interacionismo simbólico (entendido de modo amplo). Como 

penso que podemos chegar a posições semelhantes por meio de uma articula-



352

a relação como operador mágico
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

7.
02

: 3
41

 –
 3

70
, a

g
o

st
o

, 2
01

7

ção entre Simmel (1996) (seus ensaios sobre Verstehen e a filosofia da história) 

e Mauss (sua teoria das representações simbólicas corrigindo a teoria das re-

presentações sociais de Durkheim), eu não preciso trazer outros autores para 

mostrar que a relação entre indivíduos não é diádica e direta. As relações entre 

as pessoas são sempre mediadas por uma representação simbólica de sua uni-

dade e de sua diferença. Em linguagem à moda antiga, poder-se-ia dizer que a 

relação entre almas ocorre no e pelo espírito. Para pensar a mediação simbó-

lica pela cultura (Kant), linguagem (Humboldt) ou história (Dilthey), diferentes 

maneiras estão abertas. De um jeito ou de outro, todas convergem na posição 

sintética do “neokantianismo pós-hegeliano”. Uma vez que se trata de uma 

filosofia de formas simbólicas e formações culturais, trata-se de uma posição 

neokantiana; e, à medida que as formas simbólicas evoluem em uma fenome-

nologia histórica do espírito, trata-se de posição hegeliana. Uma vez que o 

espírito absoluto colapsa no espírito objetivo, o neokantianismo pós-hegeliano 

coincide com uma sociologia cultural que destaca o papel do simbólico na 

configuração das ações, da coordenação das interações e da constituição da 

sociedade. É graças à mediação de símbolos que os atores podem trocar posi-

ções, assumir os papéis uns dos outros e coordenar seus respectivos papéis 

dentro da configuração que, juntos, eles estabelecem. O domínio do simbólico 

precede, medeia e executa as interações. Ao estruturar os significados que os 

atores dão à sua ação “de dentro”, integra-os em uma comunidade social de 

sentidos, normas e valores compartilhados. Graças à comunicação, os atores 

podem agir em comum e formar um tipo de “subjetividade coletiva” (Vanden-

berghe, 2010: 212-257).

AÇÃO E ESTRUTURA COMO PROCESSO

Uma teoria social geral das relações deve ser capaz de entrelaçar os vários 

motivos que se encontram em Marx, Simmel, Tarde e Mauss em uma tape-

çaria coerente do mundo social. Para ser plural e sintética, ela tem que ser, 

ao mesmo tempo, completamente estruturalista, f iguracional, processual, 

interacionista e simbólica. De uma forma ou de outra, precisa integrar (“re-

lacionar”) duas ordens de realidade: a rede de relações objetivas entre posi-

ções (“integração sistêmica”) e a rede de relações subjetivas entre pessoas 

(“integração social”).20 Como as duas ordens da realidade só podem ser inte-

gradas por mediação da cultura, a articulação entre posições e pessoas, es-

truturas e interações, redes e comunicações pressupõe, na minha opinião 

(Vandenberghe, 2016), maior articulação entre cultura e práticas. No nível 

metateórico, pode-se dizer que uma teoria social geral precisa analisar e 

articular sistematicamente os conceitos de estrutura social, cultura e práti-

ca em um quadro coerente (Kögler, 1997). Uma vez ausente um dos blocos de 

construção aludidos, a construção relacional torna-se instável. Sem um con-

ceito sólido de estrutura e sistemas sociais, a teoria social torna-se idealista 
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e perde sua vantagem crítica (como é o caso da teoria da estruturação de 

Giddens). Sem concepção adequada de cultura e simbolismo, ela se torna 

mecanicista e determinista (como é o caso de Althusser e da network analysis). 

Sem uma teoria convincente das práticas, as estruturas sociais e culturais 

são reificadas em processos anônimos sem sujeitos (como é o caso da teoria 

do ator-rede e da teoria das assemblages).

A ordem simbólica vem em primeiro lugar. Isso já é sempre pressupos-

to. Forma o pano de fundo das práticas, que estrutura as práticas “de dentro”, 

conectando-as virtualmente a todas as outras práticas e, assim, torna possí-

vel a constituição da sociedade. Graças à mediação da cultura, podemos re-

pensar a relação entre agência e estrutura. Dado o seu ponto de partida, uma 

teoria social relacional não pode descambar para formulações individualistas 

ou holísticas. Tanto o indivíduo como a sociedade são “semirreais” em sua 

separação. Harrison White (1992: 5) apontou o modo como eles se espelham 

uns nos outros e formam complexa ilusão: “Essa miragem da pessoa como 

átomo produz miragem inversa da sociedade como entidade”. Cada um é um 

complexo relacional em si mesmo; por meio de sua implicação mútua e gra-

ças à mediação da cultura, ambos, indivíduo e sociedade, são coproduzidos 

e coconstituídos em processos e práticas sociais. A sociologia relacional pre-

cisa retrabalhar as questões que estavam no centro do debate agência e es-

trutura, e sistematicamente reformulá-las em termos culturais e relacionais 

− naqueles porque a cultura é o que mantém as práticas em funcionamento, 

é uma fonte de ordem e mudança social; estes significam sem nenhuma das 

reificações conceituais que deram lugar às abordagens substantivistas e ca-

tegóricas. E sem transformar a relação em outra substância. Independente-

mente dos conceitos que se utilizem, indivíduo e sociedade devem aparecer 

como cristalizações temporárias de relações, interações e processos.

A sociologia relacional não nega o fenômeno da emergência. Como Niet-

zsche o sabia, emergentismo, relacionismo e o processualismo são compatíveis: 

“O fato de uma coisa se dissolver nas relações não prova nada contra sua reali-

dade” (apud Baum, 2001: 601). De fato, do ponto de vista de uma teoria relacio-

nal da emergência, qualquer tentativa de eliminar as entidades com o pretex-

to de que elas são, em última análise, constituídas por relações entre entidades 

de nível inferior obscurece a natureza da emergência (Elder-Vass, 2010: 13-39). 

Para que uma entidade tenha propriedades emergentes, ela deve, antes de 

tudo, existir. A emergência ocorre em razão da estrutura de relações que man-

tém entre as partes que compõem um todo. A emergência é um fenômeno de 

composição. As próprias partes são geralmente constituídas por relações, mas 

é a estrutura das relações sincrônicas entre as relações que explica as proprie-

dades emergentes e os poderes causais das entidades envolvidas. A conclusão 

a partir disso é que existem vários níveis, estratos ou escalas de existência e 

que não são evidentes os níveis que os sociólogos poderiam eliminar com se-
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gurança sem suprimir nem eliminar sua própria disciplina. O reducionismo, 

na verdade, é uma tendência escorregadia...

O ponto que eu quero enfatizar, no entanto, não é o surgimento das es-

truturas sociais, mas as suas reificação, alienação e dominação, que pressu-

põem a existência de entidades sociais. A sociologia relacional não precisa 

ignorar a existência de estruturas sociais alienadas que estão fora de controle. 

Essas são como “ondas estacionárias” (Abbott, 2001: 263) − processos humanos, 

pseudonaturais, semelhantes ao tsunami, que provavelmente engolfarão seus 

produtores se não forem controlados. No fundo, essas cristalizações e reifica-

ções são processos humanos; por outro lado, são também estruturas desuma-

nas que seguem suas próprias leis e têm suas próprias dinâmicas. Precisamen-

te porque elas são ameaçadoras e alienantes, precisamos ser capazes de con-

ceitualizá-las tanto como estrutura quanto como processo. Como estrutura 

porque, se negarmos sua existência, não poderemos investigar adequadamen-

te a inércia, os mecanismos, as operações, a ameaça que representam para a 

existência humana. E como processo porque se quisermos mudar seu curso, 

encaminhá-las e redirecioná-las, precisaremos nos lembrar continuamente de 

que elas só persistem quando são reproduzidas continuamente ou, para dar 

um tom mais militante, se as deixarmos reproduzir-se sem tentar ativamente 

transformá-las.

Uma teoria relacional deve ser capaz de reconhecer que a sociedade é 

um sistema estrutural de relações entre posições sociais, papéis e status. Tal 

reconhecimento pressupõe emergência e dualismo; mas o dualismo e a emer-

gência não pressupõem necessariamente a reificação e a hipóstase do sistema. 

A autonomia do sistema não é absoluta, mas relativa e relacional. Isso pres-

supõe e depende de práticas, que dependem, por sua vez, da cultura para sua 

coordenação. É aí que entram os momentos processuais e genéticos. As estru-

turas são sempre o resultado de práticas sociais. Para analisar a sociedade, é 

preciso fazer uma mudança de perspectiva e conceber a sociedade de forma 

dupla (e talvez até mesmo de forma “não dual”). O que aparece como uma 

partícula sólida também é uma onda. Da mesma forma, e essa é uma das coi-

sas que aprendi com o pragmatismo, a estrutura também é processo. 

A distinção entre estrutura e processo é temporal: o passado versus o 

presente; a longa duração do tempo institucional e o curto tempo das inte-

rações entre pessoas. Estrutura e processo, sistema e evento, Braudel e Gof-

fman precisam ser integrados, é claro. Essa foi uma das intuições centrais 

da teoria da estruturação de Anthony Giddens (1984). Contudo, se não que-

remos permanecer presos a um debate estéril entre agência e estrutura, pre-

cisamos reformular sua teoria em termos relacionais. A compactação da es-

trutura no processo demanda a mediação entre cultura e prática. Estrutura 

é processo, e processo é prática (processo-em-prática). As práticas são estru-

turadas, o que significa que elas são reguladas pela cultura e reproduzem e 
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transformam estruturas sociais. A referência à cultura é essencial, porque, 

graças à cultura, as relações entre as pessoas se tornam interações simbóli-

cas. Via interações, as pessoas formam redes. Tanto as interações como as 

redes são reguladas por estruturas sociais e culturais, que são constituídas 

por relações geradas por ações e interações situadas. As ações e interações 

ocorrem em situação. Produzem, reproduzem ou transformam as estruturas, 

que podem ser mais rígidas ou mais f luidas; em ambos os casos, porém, elas 

são produzidas como f luidificadas ou enrijecidas, sistema ou processo, por 

meio de práticas. Dependendo das práticas epistêmicas do analista, as prá-

ticas ordinárias dos atores são consideradas produtoras ou derivadas de es-

truturas. Por conseguinte, obtemos os loops da teoria da estruturação, com 

sua múltipla hermenêutica, mas, ao reconhecer a emergência e o dualismo, 

também superamos algumas de suas deficiências. Por razões políticas, agora 

argumentarei que o estruturalismo e o processualismo são necessários e 

complementares. Para mudar o mundo, temos que saber quais são as estru-

turas e como funcionam; e − sinal dos tempos (!) −, para não desesperar, 

também precisamos entender essas mesmas estruturas como processos que 

podem ser canalizados, redirecionados e alterados.

DA ONTOLOGIA à COMPLEXIDADE

Na tradição filosófica (Eisler, 1904), a relação sempre foi concebida como um 

vínculo entre elementos relacionados (a relata ou relativa). O vínculo geralmen-

te implica a ativação de três operadores: um sujeito que concebe a unidade 

entre os elementos (subjectum relationis), a base que justifica a relação ( funda-

mentum relationis) e os elementos conectados (terminus relationis). A questão 

que desde sempre divide os filósofos é quanto ao fato de as relações serem 

subjetivas e imaginárias (relationes rationis) ou objetivas e reais (relationes reales). 

Essa oposição tradicional entre realistas (que enfatizam a existência extra-

mental e cósmica da relação) e nominalistas (que pensam que as relações só 

existem na mente do observador) encontra suas repercussões nas oposições 

que têm atormentado a sociologia também desde sempre (micro x macro, es-

trutura x agência, etc.). Agora, reaparecem mais uma vez na sociologia rela-

cional como uma série de contraposições entre realistas e construtivistas, 

estruturalistas e interacionistas, emergentistas e processualistas. Como tal, 

esse debate não pode ser facilmente resolvido. Podemos tentar mexer um 

pouco e brincar com conceitos − como fiz em uma tentativa de articular es-

trutura e processo, bem como cultura e agência em uma teoria relacional da 

“estrutur/(a)/ção”. Meu sentimento, no entanto, é de que qualquer recombina-

ção acabará forçosamente numa posição instável. Estamos girando em círcu-

los e reinventando a roda. Talvez, precisemos deslocar o debate e introduzir 

na teoria um mínimo de teoria da complexidade para produzir algum desvio 

− o clinamen que altera o curso da história.
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Dever-se-ia começar com processos e práticas para em seguida avan-

çar na direção das estruturas e sistemas? Ou dever-se-ia tentar dissolver os 

últimos nos primeiros? Dever-se-ia assumir que estruturas e sistemas são 

mais reais do que as práticas? Ou dever-se-ia defender uma ontologia das 

práticas e processos? Na literatura, essas opções são tipicamente apresenta-

das como um jogo de soma zero: dualismo (Archer) x dualidade (Giddens), 

emergência (Bhaskar) x “desemergência” (Latour), realismo x reificação.21 Co-

mo realista crítico, defendi o dualismo analítico contra seus detratores; como 

estruturacionista, vejo o benefício de uma ontologia de práticas e o perigo 

da reificação; como pragmatista, vejo as atrações de uma sociologia proces-

sual. Para evitar as facilidades do ecletismo e a chantagem do antirreducio-

nismo, deixe-me apresentar a relação epistêmica entre o sujeito e o objeto 

como uma relação suplementar.

Contra Giddens e Archer, mas também contra Bhaskar e Latour, quero 

sugerir que uma sociologia relacional geral precisa “inter-relacionar” não 

tanto duas ordens de relações (as relações entre sujeitos e as relações entre 

objetos), mas três (também a relação entre sujeito e objeto). A terceira relação 

é epistêmica e diz respeito à ligação entre análise e realidade ou, nos termos 

de Roy Bhaskar (1978: 21-24), entre as dimensões “transitiva” e “intransitiva” 

do conhecimento. Antes de prosseguir com meu caso, deixe-me visualizar as 

dimensões em termos espaciais e sugerir que uma complexa teoria social 

precisa integrar três tipos de relações num tríptico bem articulado com par-

tes móveis: uma relação horizontal entre “pessoas” que interagem entre si 

(o mundo da vida dos fenomenólogos); uma relação vertical entre “partes” de 

sistemas, f lutuando acima da cabeça dos atores, construída pelo analista, 

condicionando as práticas dos atores (o sistema dos funcionalistas); e uma 

relação transversal que relaciona as construções e os conceitos do analista 

com os dos próprios atores, e ambos com a realidade a que se referem (a 

realidade da teoria da complexidade).

A divisão entre estrutural-relacionistas e processual-interacionistas é 

de ordem epistemológica. Ela concerne ao estado ontológico que se atribui 

às entidades do mundo e ao modo como essas são concebidas. Ou o analista 

mantém sua ontologia invariável e considera que o conhecimento da reali-

dade deve basear-se em algum tipo de fundamentum inconcussum ou, substi-

tuindo a visão espectadora do conhecimento pela perspectiva do ator, faz 

variar sistematicamente os pontos de vista, multiplica as ontologias e con-

sidera que se pode fazê-lo sem compromissos ontológicos a priori. Formulada 

assim, a divisão corresponde mais ou menos a uma oposição entre realistas 

e construtivistas, com aqueles reivindicando algum acesso privilegiado à 

realidade e estes ao ponto de vista dos atores. Um olhar mais atento revela, 

no entanto, sutil mudança no debate. Na verdade, ela é notável, mas rara-

mente foi notada: todas as partes estão agora defendendo a ontologia, mas 
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contra a sociologia realista agora temos antropólogos pós-estruturalistas 

(como Latour, Descola e Viveiros de Castro) reivindicando uma virada onto-

lógica e filósofos clamando por uma volta à especulação e à metafísica (Bryant, 

Srnicek e Harman, 2011; Charbonnier, Salmon e Skafish, 2017).22

Neste ponto, a distinção de Roy Bhaskar (1978: 56) entre os domínios 

ontológicos do real, o atual e o empírico fornece um útil mapa ontológico. 

Para transpor o registro das ciências naturais para as ciências sociais e para 

conectá-lo às abordagens relacionais na sociologia, teremos necessariamen-

te que adaptá-lo. O domínio empírico é constituído por padrões de eventos 

que são, direta ou indiretamente, experimentados e observados em situações 

experimentais. Ele corresponde a um “mundo-Tractatus” de eventos atomís-

ticos contingentemente conectados, caros aos positivistas, que concebem a 

causalidade como relações estatísticas entre variáveis independentes em um 

sistema artificialmente fechado. O domínio do real é separado do domínio 

do atual. Ao contrário dos eventos empíricos, produzidos e observados pelos 

cientistas em seus laboratórios, os eventos reais ocorrem na natureza. Os 

eventos atuais podem acontecer sem que ninguém os observe ou os experi-

mente; são o resultado de uma variedade de mecanismos generativos que 

operam em diferentes níveis. O domínio do atual é, por sua vez, separado do 

domínio do real, em que as causas que produzem os eventos encontram-se 

localizadas. Bhaskar os chama de mecanismos generativos e os concebe como 

estruturas com poderes causais. Eles são o Santo Graal do realismo crítico, 

que basicamente oferece uma justificativa filosófica para a busca sistemáti-

ca de mecanismos causais em todas as ciências possíveis.

Embora Bhaskar às vezes dê a impressão de que os domínios empíricos 

e reais não são reais, os três domínios devem ser vistos como hierarquica-

mente ordenados e instalados no real (ver Bhaskar, 1978: 56, nota à tabela 1; 

e Elder-Vass, 2007): o empírico é um subconjunto do real; o atual também é 

real, mas não necessariamente empírico; o real é obviamente real, mas não 

necessariamente atual ou empírico. O objetivo do mapeamento ontológico, 

em minha opinião, não é opor-se aos domínios, mas integrá-los e explorar 

articulações entre mecanismos reais, eventos reais e experiências empíricas. 

Embora o realismo crítico seja indubitavelmente forte nos mecanismos ge-

nerativos, é relativamente fraco em suas explorações do atual e do empírico. 

Tende a rejeitá-los (a “falácia atualista”, a “ilusão positivista”), enquanto, se 

entendemos que o empírico e o real se referem a diferentes níveis de reali-

dade do mesmo mundo, podemos realmente alistá-los e usar as diferentes 

abordagens para tornar o realismo crítico mais forte, não mais fraco. Se somos 

mais dialógicos, podemos até aceitar que a fenomenologia e o pragmatismo 

oferecem melhores abordagens das experiências atuais do que o realismo 

crítico (Vandenberghe, 2017). Sem dúvida, eles estão certos ao insistir na ideia 

de que, no mundo social, o real é ativado pelas práticas sociais. O real depen-
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de do atual e não pode existir sem ele – o fato de que as estruturas pressu-

põem práticas não significa, porém, que elas sempre sejam observadas ou 

experimentadas. Seja como for, com a ênfase no simbólico e nas interações, 

nos “significados” e nas “ações”, as sociologias qualitativas têm melhor com-

preensão do intercâmbio humano com os objetos e sujeitos em seu ambiente 

do que o realismo crítico.

Se aplicarmos o mapa ontológico à sociologia relacional, com algum 

esforço poderemos talvez identificar os processos e práticas moleculares abai-

xo do nível de consciência com o domínio das experiências empíricas, as redes 

de interações entre pessoas e objetos com o domínio do atual (“eventos”), e os 

campos das relações estruturais entre posições com o domínio do real (“me-

canismos”). O realismo crítico concebe a relação entre o real, o atual e o em-

pírico como uma espécie de dedução transcendental. Se levarmos o pragma-

tismo a sério, também poderemos inverter a relação e analisar a forma como 

os processos interativos e transacionais conduzem, tanto de forma diacrônica 

quanto sincrônica, à cristalização de estruturas emergentes. A dialética per-

mite ambos os movimentos, para baixo e para cima. De fato, eles se referem 

à mesma realidade, mas analisados agora como estrutura (realismo) ou, alter-

nativamente, como processo (pragmatismo).

Embora eu aceite a distinção de Bhaskar entre as dimensões transitiva 

(ontológica) e intransitiva (epistêmica) do conhecimento, penso que o realismo, 

tanto em suas versões críticas quanto especulativas, geralmente deixa de 

lado a questão da representação. Mesmo que a dimensão ontológica não possa 

ser colapsada no epistêmico sem que se cometa a “falácia epistêmica” (Bhaskar, 

1978: 36-38), ainda é o caso de a realidade extradiscursiva, extraepistêmica, 

ser representada na linguagem ou no discurso. Para transformar o debate 

ainda mais, quero colocar a oposição entre ontologias realistas e construtivis-

tas em um continuum e quero fazê-lo passando do construtivismo social para 

o construtivismo epistêmico da teoria da complexidade (Fuchs, 2001). A partir 

desse ponto de vista sistêmico, o realismo só é válido no primeiro nível da 

observação. O mundo é o que é. Embora possa ser analisado a partir de uma 

variedade de perspectivas, elas não constituem o mundo, ainda que revelem 

diferentes aspectos dele. Argumentar contrariamente a isso é equivalente a 

cometer a “falácia epistêmica”, a ontologia sendo colapsada em epistemologia, 

transformando pontos de vista epistêmicos do mesmo mundo em mundos 

diferentes. Se, no entanto, se introduz uma observação de segunda ordem na 

figura em questão, as coisas mudam, e o realismo aparece como uma meta-

perspectiva que mantém a ontologia estável, eliminando o processo constitu-

tivo das práticas de representação.

Uma vez a representação aceita, pode-se investigar o processo epistêmi-

co e analisar o realismo e o processualismo como resultantes de práticas epis-

têmicas: quer se analise a constituição do mundo a partir da perspectiva de uma 
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ontologia de práticas, quer se o analise pela perspectiva de uma epistemologia 

relacional das estruturas − no entanto, não é uma ou outra posição. A fixidez do 

mundo não depende tanto do próprio mundo, mas varia conforme a inter-rela-

ção livre entre epistemologia e ontologia. Se a inter-relação é desautorizada, 

fixa-se o mundo como pressuposição (terminus a quo), mas também como um 

fim (terminus ad quem), resultando no mundo transcendental e empírico, pres-

suposto e objeto, fundo e figura.23 Se alguém permite a interação e não elimina 

a perspectiva processual como uma ameaça, a fixidez do mundo se torna vari-

ável. O mundo é tanto estrutura como processo − às vezes mais o primeiro, às 

vezes mais o último, dependendo das práticas epistêmicas autorizadas ou de-

sautorizadas. Se os conceitos do analista são privilegiados e sua relação cons-

titutiva com o mundo que é analisado não é explicitamente incluída no retrato, 

o realismo mantém sua validez. Se o privilégio epistêmico do analista é afrou-

xado e as práticas constitutivas dos atores são trazidas ao primeiro plano, uma 

realidade mais processual daí se segue, e a relação entre estrutura e processo, 

sistema e mundo da vida pode ser investigada como uma variável.

CONCLUSÃO: RUMO A UMA TEORIA SOCIAL RELACIONAL GERAL

Neste artigo, construí uma genealogia honorável para uma teoria relacional 

e sugeri que qualquer posição relacional pode ser sistematicamente derivada 

de quatro autores: Marx, Simmel, Tarde e Mauss. Historiadores das ideias e 

teóricos sociais podem querer indicar outros predecessores. Eles podem su-

gerir, por exemplo, que Mead, Elias ou Luhmann trazem algo para a discussão 

que excede o quarteto. Também argumentei que uma teoria social relacional 

tem de integrar as motivações do estruturalismo, do interacionismo, do pro-

cessualismo e do simbolismo em uma complexa teoria relacional. Dependen-

do do ponto de partida e do peso que se quer dar às respectivas motivações, 

a teoria resultante será diferente. Na verdade, é assim que deve ser. O obje-

tivo é não desenvolver uma teoria única a que cada um deva subscrever, mas 

introduzir alguns marcadores na discussão e trazer todo o debate a um nível 

mais alto de abstração teórica e integração conceitual. 

Para mim, a questão é como podemos desenvolver uma teoria realista 

relacional que integre estruturas sociais (Bourdieu e realismo crítico), estrutu-

ras culturais (hermenêutica e sociologia cultural), redes (Elias e análise de rede), 

interações (Simmel, Goffman e Mauss) e intersubjetividade (fenomenologia e 

Habermas) em uma ontologia reestruturada das práticas, cultura e estrutura 

social. Em um nível inferior de abstração, passando da teoria social para a socio-

logia, a tarefa é desenvolver uma teoria coerente do mundo social que possa in-

tegrar sistematicamente os conceitos do campo (Bourdieu), redes (análise de 

rede e ANT), interações (pragmatismo e interacionismo simbólico) e um concei-

to relacional de self em um único quadro. Advindo de várias tradições no campo 

relacional, vários autores, especialmente Emirbayer, Crossley, Fuchs, Archer e 
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Donati, estão trabalhando nisso. Tivesse mais tempo e espaço, eu olharia esses 

esforços e analisaria o modo como eles foram levados a bom termo nas investi-

gações empíricas de ordens de interação, relações raciais, movimentos sociais, 

terceiro setor e reflexividade.

O texto que apresentei não é mais do que um trabalho propedêutico 

para a elaboração de uma teoria social relacional geral. Tal teoria ainda não 

existe, mas é a ela que os teóricos relacionais estão finalmente aspirando. 

Percebi que fiz uma grande volta metatéorica do campo das sociologias rela-

cionais. E só mapeando as várias posições pode-se mover além de cada uma 

delas, integrando-as dialógica e dialeticamente a uma estrutura mais abran-

gente. Apontei uma fissura entre abordagens relacionais-estruturalistas e 

interacionistas-processuais e, de fato, penso que, para avançar, a sociologia 

relacional precisa superar essa oposição por meio do diálogo. Estou ciente das 

divisões dentro do campo, mas, se não queremos continuar a oposição estéril 

entre agência e estrutura por outros meios durante mais uma década, precisa-

mos encontrar formas de integrar estrutura e processo, sistema e interação, 

micro e macro em uma teoria social relacional. Não nego que alguém possa 

ganhar pontos ao opor a uma posição a outra, argumentando com realistas 

contra as ontologias do processo, ou vice-versa, mas temo que o campo, en-

quanto tal, não tenha nada a ganhar com as escaramuças acadêmicas. Todos 

sabemos que, de uma forma ou de outra, os sociólogos relacionais precisam 

levar a sério as teorias de Bourdieu e Luhmann, Archer e Latour, Dewey e Elias, 

para citar apenas alguns dos protagonistas desse debate em andamento. Sem-

pre podemos opor uns aos outros, mas, juntos, precisamos avançar e explorar 

formas alternativas de superação do impasse.
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  NOTAS

1 François Dépelteau encomendou-me este artigo para in-

clusão no Handbook of relational sociology (Dépelteau, no pre-

lo). Sem ele, eu não o teria escrito. Agradeço-lhe de coração 

apoio, comentários e críticas. Uma primeira versão do ar-

tigo foi apresentada na conferência intermediária do GT 

da ISA sobre teoria sociológica, em Cambridge, em junho 

de 2016, e na conferência anual da Anpocs, em Caxambu, 

no Brasil. Agradeço a Jeffrey Alexander, Martina Löw, 

Hans-Peter Müller, Gabriel Cohn e André Magnelli “o falar 

sobre a relação” comigo. Na publicação deste artigo, fui 

gentilmente instigado por Elina Pessanha e acompanhado 

por três tradutores cuja solidariedade agradeço: Diogo Cor-

rêa, Alberto Luís Cordeiro de Farias e André Magnelli.

2 A “virada linguística” em filosofia é múltipla. Dependen-

do da tradição de onde se vem (filosofia anglo-analítica, 

idealismo alemão, estruturalismo francês ou pragmatis-

mo americano), pode-se conduzir via Frege, Wittgenstein 

e Austin (Reino Unido), Humboldt, Heidegger e Habermas 

(Alemanha), Saussure, Lévi-Strauss e Derrida (França) ou 

Peirce, Mead e Dewey (EUA). Em Rorty, há duas viradas 

linguísticas: a primeira é propriamente analítica e cor-

responde a uma tentativa quase positivista de introduzir 

a análise semântica na filosofia e transformá-la em ciên-

cia. A segunda faz um amálgama de Heidegger, Wittgens-

tein e Dewey em crítica antifundacionista da epistemo-

logia e crítica nominalista da ontologia. Retrospectiva-

mente, podemos ver que a virada linguística lançou um 

modelo − um ensaio programático num livro organizado 

para anunciar enfaticamente um avanço, com uma série 

de capítulos que representam e realizam a virada. 

3 Para uma boa visão geral de algumas das viradas nas 

ciências humanas, ver Bachmann-Medick (2016) e Sussen 

(2015). Até agora, contei a ocorrência de cerca de 50 vira-

das. Bachmann-Medick também deixou escapar algumas, 

mas a tradução de seu livro do alemão para o inglês lhe 

permitiu atualizar significativamente a bibliografia. 

4 A síntese metateórica de estrutura, cultura e práticas é 

apenas o andaime para uma articulação teórica dos con-

ceitos de campos, redes e interações. Devido a restrições 

de tempo, não pude ir além da metateoria. 
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5 Nós já temos psicologia relacional (incluindo a psicaná-

lise das relações-objeto), arqueologia relacional, antropo-

logia relacional e agora também história relacional. Com 

o surgimento de “histórias interconectadas” e a cascata 

de termos relacionais referentes, como “‘intercâmbio’ e 

‘relações sexuais’, ‘links’ e ‘enredos’, ‘redes’ e ‘f luxos’” 

(Conrad, 2016: 64), os historiadores globais estão empur-

rando para trás: “Tudo não está ligado e conectado a tudo” 

(15). A questão das inter-relações não é apenas teórica, 

mas empírica, sendo a interconexão variável. 

6 No limite, o relacionismo corre dois riscos. O primeiro é 

lógico e diz respeito à transformação da relação em um 

sujeito ou em uma substância. A reificação da relação co-

lapsa em sua personificação. A segunda é cosmológica. 

Quando tudo está relacionado a tudo e todos estão conec-

tados a todos, a sociologia e a antropologia se encaixam 

em uma cosmologia: “A relação é o compromisso ideal, a 

palavra do diplomata. A relação é entre a sociedade, o 

indivíduo, a ação. Vemos as relações a cada momento. É 

verdade. Quando eu escrevo estas linhas, estou em rela-

ção com um leitor sobre quem eu estou pensando na es-

perança de que ele acompanhe meu argumento. Uso um 

computador, uma caneta e papel. Vejo objetos e árvores 

ao meu redor. Só existem relações!” (Piette, 2014: 5-6). 

Inevitavelmente, surge a questão: o que não é relacional? 

O que resta se subtrairmos as relações? Para sair da dobra, 

Albert Piette propõe uma antropologia existencial que 

investigaria não a relação, mas um indivíduo em sua sin-

gularidade, à medida que ele/ela apareça fora do sistema, 

da estrutura ou da rede, isolado dos outros.

7 Como coordenador da rede de sociólogos relacionais, Fran-

çois Dépelteau é inclusivo e ecumênico. Quem se identi-

fica com o projeto relacional e quer contribuir para a sua 

expansão está dentro da rede. Mas como autor (Dépelteau, 

2008, 2015), ele é um pouco mais divisionista e desenvol-

ve sua sociologia transacional como uma sociologia prag-

matista-processual radical sem qualquer concessão ao 

polo mais estruturalista da sociologia relacional.

8 Com sua forte posição anticategórica, a reconstrução de 

Wellmann (1988) das premissas da sociologia estrutural 

ainda oferece a melhor introdução à abordagem relacional 

da análise de rede. 
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9 Para um conciso resumo-exposição dos princípios ontoló-

gicos de uma sociologia processual, ver Abbott, 2016: 1-2.

10 Uma das últimas edições da Revue du Mauss (2016, 1), con-

sagrada à sociologia relacional, tem título cativante: “No 

início era a relação”; e uma pergunta-pancada: “Mas o que 

vem depois?”. 

11 Para uma análise brilhante da multideterminação causal, 

em que cada uma das variáveis funciona simultaneamen-

te por meio de todas as outras, ver Panica Pontes (2015).

12 Para introduções mais filosóficas que abordam temas re-

lacionais no quarteto, ver Ollman (1993) sobre Marx; Van-

denberghe (2002) sobre Simmel; Lazzarato (2002) sobre 

Tarde; e Karsenti (1997) sobre Mauss. Para agradar aos 

americanos, eu poderia ter transformado o quarteto em 

um quinteto, adicionando Georg Herbert Mead. Se não o 

fiz é porque penso que o processualismo, o interacionis-

mo e o simbolismo que caracterizam seu pragmatismo 

podem ser obtidos pela fusão de Simmel e Mauss.

13 Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Men-

schen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form 

eines Verhältnisses von Dingen annimmt.

14 Via Deleuze, podemos retornar também a Spinoza e reali-

zar uma virada afetiva a fim de teorizar e analisar a coor-

denação da ação nos níveis pré-subjetivo, infraconsciente 

e transindividual da existência (cf. Seigworth & Gregg, 

2010). 

15 A tomada etnometodológica que Melvin Pollner assume 

em Durkheim merece menção especial: trate os fatos so-

ciais não como coisas (things), mas como atos (doings) ou, 

como ele fala, como “-ings” (Pollner, citado em Desmond, 

2014: 566), ou seja, como ações concertadas em situações 

concretas de ação.

16 Meu próprio interesse pela sociologia relacional vem da 

exploração da genealogia intelectual que liga Simmel a 

Cassirer (Vandenberghe, 2001) e Cassirer a Bourdieu (Van-

denberghe, 2010: 43-84).

17 Sobre a sinecologia de Peirce, a doutrina pragmática de 

que tudo o que existe é contínuo, ver Not cynicism, but 

synechism, de Haack (2013).
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18 “Im Anfang ist die Beziehung” (Buber, 1962: 25). Como o fi-

lósofo do diálogo, Buber pensava sobretudo nas relações 

interpessoais, entre eu e você, o sujeito e o outro/Outro. 

Ele concebe a relação em termos fenomenológicos como 

relação intencional de consciência entre eu e você (em 

oposição à relação de despersonalização que liga eu a ele).

19 Tal como George Herbert Mead, Norbert Elias é um clás-

sico da sociologia relacional. Dependendo do que se lê, 

seu trabalho pode de fato ser invocado para defender sis-

tematicamente um estruturalismo (O estabelecido e os out-

siders); processualismo (O que é sociologia?); emergentismo 

(o pós-escrito de 1968 para o Processo civilizador); e simbo-

lismo (A teoria simbólica). O que é necessário, no entanto, 

e que Elias não oferece é uma teoria relacional única em 

que todos os elementos estejam totalmente integrados.

20 Em sua discussão sobre o tropo da rede na teoria social 

e na filosofia, Boltanski e Chiapello (1999: 208-230) dis-

tinguem duas vertentes principais: uma mais objetiva e 

estrutural, representada pelo estruturalismo, pela análi-

se de rede e pela teoria de atores e redes, e outra mais 

intersubjetiva e comunicativa, idealmente representada 

por Habermas. As duas vertentes se unem para constituir 

a cité por projetos do capitalismo contemporâneo. Aqui 

eu quero integrar o objetivo e as abordagens intersubje-

tivas em uma teoria social relacional e, como Emirbayer, 

Mische, Goodwin, Fuhse e outros, acho que o truque é 

fazê-lo por meio da cultura.

21 O debate entre realistas (Bhaskar, Archer, Mouzelis) e es-

truturacionistas (Giddens, King, Pleasants) já se arrasta 

há 30 anos. Ele gerou uma indústria artesanal acadêmica 

(veja o conjunto em caixa de quatro volumes editados por 

O’Donnell, 2010), mas não estou convencido de que as 

posições tenham mudado muito. O ressurgimento do 

pragmatismo e a introdução de ontologias processuais no 

debate (Kivinen & Piiroinen, 2006; Dépelteau, 2015) não 

produziram avanço. Só reforçaram as posições existentes 

e levaram a um impasse.

22 A mudança da sociologia da ciência (STS) para uma an-

tropologia das visões do mundo mudou repentinamente 

o jogo − da cultura à ontologia e, a partir daí, de volta à 

cultura (ver o debate em Venkatesan et al., 2010). Esse 
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deslocamento tem reconfigurado o debate como aquele 

que opôs o realismo crítico antigo a um realismo especu-

lativo recém-formado, mais midiático, que deve mais a 

Badiou, Zizek, Deleuze e Latour do que a Roy Bhaskar.

23 Para uma poderosa demonstração da circularidade que 

transpõe a crítica de Foucault do “duplo transcendental-em-

pírico” para a sociologia, cf. Lacerda da Silva, 2015.
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A RELAÇÃO COMO OPERADOR MáGICO. 

SUPERANDO A DIVISÃO ENTRE SOCIOLOGIA 

PROCESSUAL E RELACIONAL

Resumo

A sociologia relacional não é um paradigma, mas um con-

junto temático de teorias que tomam a relação como sua 

categoria central. Nesse conjunto há, basicamente, as 

abordagens estrutural-relacional e interacionista-proces-

sual, que navegam sob uma mesma bandeira, em tensão 

uma com a outra. A tarefa da teoria relacional geral é 

unificar essas duas abordagens, muito embora nada in-

dique que tal teoria unificada esteja ao alcance. Nesse 

artigo, faço um mapeamento inicial do campo. Proponho 

considerarmos Karl Marx, Georg Simmel, Gabriel Tarde 

e Marcel Mauss os primeiros teóricos relacionais e argu-

mento que, juntos, eles formam um sistema. De modo 

similar, distingo quatro constelações relacionais e defen-

do que uma teoria social relacional precisa entrelaçar 

sistematicamente estruturalismo, processualismo, inte-

racionismo e simbolismo em uma teoria geral que arti-

cule estrutura, cultura e prática.

THE RELATION AS MAGICAL OPERATOR. 

OVERCOMING THE DIVIDE BETWEEN RELATIONAL 

AND PROCESSUAL SOCIOLOGY

Abstract

Relational sociology is not a paradigm, but a thematic clus-

ter of theories that take the relation as their central cat-

egory. Within the cluster, there are, basically, two approach-

es, a relational-structural one and a processual-interac-

tionist one, that fly under the same flag but are in tension 

with each other. The task of general relational theory is to 

unify these two approaches, though nothing indicates that 

such a unified theory is at hand. In this chapter, I do some 

initial mapping of the field. I propose Karl Marx, Georg 

Simmel, Gabriel Tarde and Marcel Mauss as prime rela-

tional theorists and suggest that, together, they form a 

system. Similarly, I distinguish four relational constella-

tions and argue that a relational social theory needs to 

systematically interweave structuralism, processualism, 

interactionism and symbolism into a general theory that 

articulates structure, culture and practices.
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By coincidence, 2016 was the fiftieth anniversary of both the creation of 

UFMG’s Department of Political Science and the launch of the journal Dados, 

which would become the main channel for disseminating a portion of the 

most important social science research conducted in the country. The two 

events prompted a series of commemorations and reviews, the most impor-

tant being publication of the book A ciência política no Brasil (1960-2015) 

(Avritzer, Milani & Braga, 2016), edited by the Brazilian Association of Politi-

cal Science (ABCP), in which diverse authors analyse different aspects of the 

discipline’s evolution in Brazil.2

The objective of this article is to analyse the content of the research 

undertaken by Brazilian political scientists over these five decades. The idea 

is to evaluate the discipline’s production through the content of its periodi-

cals: the four most traditional social science journals (Dados, Revista Bra-

sileira de Ciências Sociais, Lua Nova and Novos Estudos Cebrap) and two periodi-

cals focusing more directly on political science (Opinião Pública and Brazilian 

Political Science Review).

The text seeks to answer two questions. Which themes have political 

scientists been privileging in their research? And which methods have been 

employed to collect and process data in these studies? The fact that we are 

working with five decades of academic production allows us to observe any 

changes to the themes and methods privileged over time.3
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Compared to other studies that make use of periodicals, this article is 

distinguished by two aspects. The first is that, since it mattered for us to 

know what Brazilian political scientists have written, we needed to establish 

a criterion to select just those authors connected to the discipline, excluding 

authors who published in the periodicals but are linked to other disciplines 

and/or those who are foreign. The second aspect concerns the scope. Unlike 

other works which have analysed a specific period, we have analysed all the 

articles published in six periodicals from their first issues until 2015.

SELECTION OF AUTHORS AND PERIODICALS

Periodicals are currently the main vehicle for the dissemination of scientific re-

search. Consequently it is natural for them to be chosen as a privileged source 

for evaluating the development of the themes and methods used by research-

ers from a particular discipline. In the specific case of political science, there 

exist diverse examples of reviews based on the analysis of articles published in 

periodicals. Riba (1996) utilized 24 journals from different countries as a source 

for observing what type of mathematics the political scientists use in their re-

search. Munck and Snyder (2007) have analysed the content and methods of the 

articles published in three comparative politics periodicals. Pierson (2007) se-

lected three of the main political science periodicals in order to examine the 

utilization of qualitative methods in studies of American politics.

Recently, periodicals have also begun to be used to evaluate diverse as-

pects of the evolution of the social sciences and, in particular, Brazilian political 

science. Among the most wide-ranging reviews, we can highlight two doctoral 

theses that took diverse periodicals as their source (Leite, 2015; Oliveira, 2016) as 

well as the articles written by two leaders who participated actively in the insti-

tutionalization of the discipline in Brazil and who consulted the journal Dados 

exclusively as their source (Avritzer, 2016; Marenco, 2016). Other authors have 

made use of academic reviews to observe the production in specific areas of the 

discipline, such as comparative politics (Amorim Neto, 2010), normative politi-

cal theory (Feres Junior, Campos & Assumpção, 2016), institutions (Limongi, 

Almeida & Freitas, 2016) and quantitative methods (Neiva, 2015).

The studies based on periodicals published in the United States and in 

Europe set out from a simple premise, which is the existence of journals spe-

cialized in political science. Nobody is in any doubt that the articles published 

in the American Political Science Review or in the European Political Science Review 

were written by political scientists and constitute a good sample of the re-

search undertaken. By contrast, in Brazil, until recently, there was no journal 

dedicated exclusively to political science – the first, the Brazilian Political Sci-

ence Review, began to be published in 2007. For a long period, the only option 

for a political scientist who wished to publish in the country were the broader 

social science journals, which group together works by sociologists, anthro-

pologists and other researchers from humanities disciplines.
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How to separate from the thousands of articles published in the peri-

odicals those written by political scientists? One possible solution is to select 

works not by the author’s training or affiliation, but by the article’s theme. An 

example is the aforementioned survey on normative political theory, which 

investigated the articles exploring the subject across a large number of jour-

nals (Feres Junior, Campos & Assumpção, 2016); in this case, we have a survey 

of the volume of articles on a theme, but without distinguishing those written 

solely by political scientists. Another possibility is to identify the articles 

written specifically by political scientists. This was the option of the surveys 

produced by Leite (2015) and Oliveira (2016).

As the objective of our survey is to track the evolution of political sci-

ence in the country, we opted to select just those articles written by political 

scientists or by them in partnership with researchers from other areas. In or-

der to be included, the article authors had to meet one of the following requi-

sites: define themselves as political scientists; participate in a department of 

political science; obtained a university degree (undergraduate, master and/or 

doctorate) in political science. We had little problem classifying the authors of 

recent articles, since practically all of them have a curriculum vitae available 

on CNPq’s Lattes Platform. For the authors who published prior to the mid-

1980s, though, the difficulties were greater, since during this phase of the dis-

cipline’s institutionalization many authors who addressed strictly political 

themes still presented themselves as representatives of their discipline of ori-

gin (especially sociology, history, economics and law).

A second important decision for our survey was for authors to be con-

sidered to belong to Brazilian political science, since the periodicals also pub-

lish articles by foreign authors. We defined the following criteria for inclusion 

of an article, according to the profile of its author: Brazilians affiliated to re-

search or teaching institutions in Brazil or abroad; foreign academics who 

teach and/or conduct research in Brazilian institutions. The majority of the 

articles selected are by Brazilians who work in Brazil, with a lower frequency 

written by Brazilians living abroad or foreigners teaching or conducting re-

search in the country’s institutions.

Today scientific journals have a similar pattern of organization, with a 

clear division established between articles, reviews and research notes. In 

the past, however, they assumed more diverse formats, with the occasional 

publication of interviews, opinion articles, lecture transcriptions and obituar-

ies. In our survey we consider just those articles with a more traditional aca-

demic format, that is, with a minimum size, the presence of a bibliography 

and a systematic discussion of a particular theme. 

Which Brazilian periodicals have been favoured by political scientists 

to divulge their research since the 1960s? This is a very difficult question to 

answer, and even the most objective criteria (only the periodicals classified 

under CAPES’s Qualis Periódicos system above B1 level, for example) are ques-
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tionable when we analyse the literature over the long-term, since journals 

considered relevant today may have been marginal in the past. 

The first step was to select the four most relevant journals from the 

community of Brazilian social sciences: Dados, Revista Brasileira de Ciências So-

ciais (RBCS), Novos Estudos Cebrap and Lua Nova. To these we added two more 

that have transformed into important publication channels for the discipline 

over the last decade: the Brazilian Political Science Review (the periodical of the 

Brazilian Political Science Association) and Opinião Pública, a journal that has 

recently published a large number of articles by political scientists.4 We be-

lieve that the articles appearing in these six journals are representative of the 

production of Brazilian political science. The only important exception relates 

to the area of international relations, which is under-represented, since it 

possesses its own periodicals not analysed by the survey.5

Between 1966 and 2015, Brazilian political scientists published 1,196 ar-

ticles in the six selected journals. Graph 1 (page 375) presents the total pub-

lished articles, divided into ten five-year periods. What most stands out in the 

graph is the growth in the total number of work published, particularly over 

the last 15 years. To give an idea of the volume of this growth, over the last 

five years more articles have been published (325) than the total number pub-

lished over the first three decades (1966-1995), which comes to just 250. 

Graph 2 (page 376) shows the total number of articles published per 

five-year period, indicating the contribution of each periodical. Attention is 

drawn to the importance of the journal Dados in the first two decades. Created 

in 1966 at Candido Mendes University (RJ), following the foundation of the Rio 

de Janeiro Research Institute (IUPERJ) in 1969, Dados began to be edited by re-

searchers from this institution. For 15 years – until the emergence of Novos Es-

tudos Cebrap, in 1981 – it was practically the only periodical available for publi-

cation of research by social scientists in Brazil.

The number of articles published during the first two decades of aca-

demic political science in Brazil was very low (104), representing an average of 

just five articles per year. These figures, nonetheless, more so than those 

from the following phases, may underestimate the discipline’s vitality. The 

reason is that during this period books (individual or edited collections) were 

considered the main form of divulging the research made by social scientists. 

It is not difficult to list various works that were transformed into works fun-

damental to the discipline published during this period (Carvalho, 1979; Lam-

ounier & Cardoso, 1978; Lima Jr., 1983; Reis, 1978; Santos, 1987; Soares, 1973; 

Souza 1976). In addition, the periodicals still lacked the more professional 

traits that they acquired later, including regular publication of issues, anony-

mous reviewers and previously unpublished articles.
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Graph 1: 

Total Brazilian political science articles published 

per five-year period (1966-2015) 

Source: 

Data collected in the journals BPSR, Dados, 

Lua Nova, Novos Estudos, RBCS and Opinião Pública.
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Graph 2: 

Total number of Brazilian political science articles published 

per decade, according to periodical (1966-2015)

Source:  

Data collected in the journals BPSR, Dados, Lua Nova,  

Novos Estudos, RBCS and Opinião Pública.
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Another two new social science periodicals were launched in the second 

half of the 1980s. Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS), published by AN-

POCS, began to circulate in 1986. Lua Nova, a journal produced by the Contempo-

rary Culture Studies Centre (CEDED), had been circulating since 1984, but with 

the publication basically of short opinion articles; from 1988, it changed and 

adopted a more academic format. In the second half of the 1980s, the market for 

the publication of articles by political scientists would broaden with the consoli-

dation of the four main journals from the area. 

Opinião Pública was launched in 1992. Unlike its predecessors, it was tar-

geted at specific areas of the social sciences: political behaviour, political com-

munication and public opinion. In its first years of existence, the journal was 

published at irregular intervals and included few articles by Brazilian political 

scientists. From the following decade, however, it started to turn into a journal 

dedicated primarily to political science, publishing works especially on electoral 

behaviour, parties and elections.

It is worth observing that the number of articles by political scientists 

published in the six journals increased substantially from the mid-1990s onward 

(see Graph 2). We are unable to determine whether this phenomenon derives 

from a growth in the quantity of articles published by political scientists in det-

riment to authors from other areas, or whether it is the outcome of an increase in 

supply (the journals start to publish more issues per year). The fact is that we can 

say that by the start of the 2000s, the country had a reasonable number of peri-

odicals capable of providing an outlet for the most significant research being 

conducted by Brazilian political scientists. Notably too this period was marked 

by a change in the status of periodical articles, which began to be the most valor-

ised form – particularly among academics who obtained their PhDs during the 

1990s – for disseminating political sciences studies in Brazil.

The journal of the ABCP, the Brazilian Political Science Review (BPSR), 

emerged in 2007 and is one of the landmarks in the discipline’s institutionaliza-

tion in the country. The new periodical began to be the natural outlet for Brazilian 

political scientists: in eight years, 82 articles were published. At this time, the 

cycle of valorisation of the periodicals would be completed as an outcome of three 

processes. The first was the classification of scientific periodicals by CAPES. The 

second was the utilization of the CAPES classification by postgraduate programs 

and by CNPq as a basis for evaluating researchers. Finally, the journals were 

forced to become more professional to meet the requirements for inclusion in the 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) database.

In Graph 2 we can observe that the volume of articles in political science 

published over the last decade by the four main social science journals (Dados, 

RBCS, Lua Nova and Novos Estudos) has not altered significantly. This intense 

growth is associated with two factors: the advent of the BPSR and the high number 

of articles in Opinião Pública, which, with 146 articles published, became the main 

disseminator of research by Brazilian political science between 2006 and 2015.
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THEMATIC AREAS

What themes do political scientists address in their research? Have there 

been any significant changes to the research agenda of the political science 

community over these five decades? To answer these questions, we classify 

the articles according to their main theme – the complete list of the themes 

of the articles is presented in Appendix 1. These themes have been grouped 

into eight major areas: political theory and thought; political behaviour; rep-

resentative institutions; public policies; non-representative institutions; in-

ternational relations; systems of government and institutional frameworks; 

civil society actors. The articles that discuss themes appearing with less 

frequency were combined into a ninth category: other.

Graph 3 (page 379) shows the percentage of articles in these nine the-

matic areas. The area of political theory and thought appears in first place 

with 21% of the total – the area of Brazilian political thought contributed just 

4% of the total number of articles analysed; in it we included articles from 

different intellectual styles and traditions, which concentrate on specific 

authors, conceptual discussions and schools of thought.6 We noted an im-

portant change in this area over time. Until the 1980s, studies focused pri-

marily on classic thinkers of political history. From the 1990s, discussions of 

normative political theory began to predominate (Feres Junior, Campos & 

Assumpção, 2016). It is worth emphasizing the role of the journal Lua Nova 

as a priority channel for publishing works from this area, in particular nor-

mative political theory. To a certain extent, the predominance of texts on 

political theory ref lects the dominance of the courses in this area offered in 

Brazilian postgraduate education.7 A survey of the courses offered at the 

University of São Paulo (USP) and at the University Research Institute of Rio 

de Janeiro (IUPERJ) – two of the country’s most important programs – between 

1971 and 2011, for example, showed that political theory courses appear in 

first place and represent 30% of the courses offered (Oliveira & Nicolau, 2012).

The area of political behaviour appears in second place with a total of 

15% of all articles published. The tradition of electoral studies in Brazil pre-

cedes the creation of the first political science programs. Since 1956, the 

Revista Brasileira de Ciência Política, edited by Orlando de Carvalho, was respon-

sible for publishing a large number of works on the theme (Lamounier & 

Kinzo, 1978). In the 1970s, the research studies conducted by a consortium 

of institutions on the electoral behaviour of residents from various cities 

were fundamental to consolidating the use of surveys in Brazilian political 

science (Lamounier & Cardoso, 1978; Reis, 1978). From 2002, the Brazilian 

Electoral Study (ESEB), with its opinion surveys conducted at national level, 

would become the main source for researchers dedicated to the study of elec-

tions in Brazil.



379

article | jairo nicolau and lilian oliveira

Political theory and thought   21

Political behaviour   15

Representative institutions   14

Other   11

Public policies   8.9

Civil society actors   8.9

Non-representative institutions   8.3

International relations   6.5

Systems of government and institutions   5.7

Graph 3: 

Percentage of Brazilian political science articles published  

according to thematic area (1966-2015)

Source:  

Data collected in the journals BPSR, Dados, Lua Nova,  

Novos Estudos, RBCS and Opinião Pública.
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Graph 4 (page 381)presents the total number of articles from each 

area by decade. Attention is drawn to the growth in articles on political be-

haviour over the last decade. This growth is associated with the role that the 

journal Opinião Pública came to play in the discipline as the main diffusor of 

research on electoral behaviour and citizen attitudes and values. 

The area of representative institutions was responsible for 14% of the 

articles published between 1966 and 2015. Here we combine articles that dis-

cuss different dimensions of political representation (parties, party systems, 

Congress, relations between Executive and Legislature, electoral systems and 

the profile of the parliamentary elite). Unlike the articles that explicitly ana-

lyse the behaviour of citizens, whether during the electoral period or outside 

it, the articles on representative institutions privilege the behaviour of the 

representatives, the organisation that connects the electors to the world of 

representatives (parties) and the rules that regulate the process of choosing 

the representatives (electoral systems). During the period, the number of 

works on this theme grew significantly (see Graph 4); this growth is strongly 

associated with the wave of studies on the National Congress (particularly 

the Chamber of Deputies) and the functioning of the Brazilian presidential 

system (Figueiredo & Santos, 2016; Limongi, Almeida & Freitas, 2016).

The articles on public policies account for 9% of the articles published 

during the period. This area encompasses texts on social policy (education, 

health, pensions and social welfare), economic policy and other State policies 

(security, science and technology, and defence). One datum that stands out 

in Graph 4 is that the growth in the public policies area was relatively less 

intense compared to the three areas observed previously. This fact is some-

what surprising, especially given the centrality of the debate on public poli-

cies in the country over recent decades. This may have to do with the nature 

of the area itself, probably less specifically characterized as political science. 

One hypothesis is that much of the research in the public policy area has 

been captured by other areas – for example, educators specialized in educa-

tional policy, or sanitarians researching health policies.     

The expansion of postgraduate courses in political science in Brazil 

over the last decade is largely due to the creation of international relations 

programs (Marenco, 2016). Yet the strength of this area is not reflected in the 

production of the six journals analysed here: just 7% of articles published in 

the period concern international relations. This figure should be treated with 

care, however, since the area has specialized journals – Contexto Internacional 

and Revista Brasileira de Relações Internacionais, for example ‒ that were not 

included in the present survey, which contributes to underestimating the 

global production of political scientists specialized in international policy.

The five areas analysed (political theory, political behaviour, repre-

sentative institutions, public policies and international relations) form the 
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core of the evolution of political science in Brazil. ABCP’s most long-running 

workgroups and those organized by political scientists at ANPOCS ref lect, 

with small variations, these five areas. The ‘other’ category shown in Graphs 

3 and 4 combines various topics that are not so clearly institutionalized. 

The area defined as non-representative institutions covers articles on 

the following topics: State structures (bureaucracy, regulatory agencies, pub-

lic administration); federalism, municipalism and decentralization; the Ju-

diciary; profile of the bureaucratic elite. The more general studies on politi-

cal systems, institutional frameworks in democracies, and the transition to 

democratic systems were group under the label of systems of government. 

The area generically referred to as civil society actors consists of monographs 

on particular civil society groups: business sectors, the media (excluding 

studies of electoral campaigns and party election broadcasts), military forc-

es, social movements and unions. Together the articles from these three 

areas account for 23% of the total (see Graph 3).

METHODS

In an important article evaluating the state of political science in Brazil in 

the mid-2000s, Soares (2005: 1) identified what he described as the discipline’s 

“methodological Achilles’ heel.” His concerns are encapsulated in the first 

two sentences of his text: “Political science in Brazil is facing a difficult pe-

riod in which professional production and research is running against the 

tide of history. A certain hostility exists in relation to quantitative methods 

and statistics. However, its place has not been taken up by rigorous qualita-

tive methods, but rather by an absence of methods and rigour.” His diagnosis 

is based on comparison with the situation observed in other countries. Stud-

ies of the development of political science in the United States and in some 

European countries, for example, show that statistics exerted an increas-

ingly powerful inf luence on the discipline over the last three decades (Ben-

nett, 2003; Pierson, 2007; Riba, 1996). For Soares (2005), the fact that Brazilian 

postgraduate programs have neglected methodological training is one of the 

main reasons for the discipline lagging behind compared to other countries.

Methodology, one of the most polysemic terms in the social sciences, 

recurrently appears in two ways. The first is associated with discussions 

more closely in tune with the philosophy of science and epistemology; the 

discussion on causality in the social sciences illustrates one of the funda-

mental concerns of those employing the term in this acceptation (Brady, 2008). 

The second associates the term with research methods, especially with spe-

cific forms of gathering and processing data, whether through numerical or 

non-numerical procedures (Moses, Rihoux & Kittel, 2005).

Soares (2005) uses the term methodology in this second sense. What 

Brazilian political science is missing, he argues, is more elaborate training 
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in data processing (whether qualitative or quantitative). In the present text, 

we prefer to use the term method to speak specifically of data collection and 

processing procedures. 

Since the publication of the survey by Soares (2005), postgraduate 

courses in political science – among which we can highlight those run at USP, 

UFMG and UFPE – have evidently begun to pay greater attention to the discus-

sion of methods. A good example of this movement is the summer course 

offered since 2010 by the International Political Science Association (IPSA), 

in association with USP’s Department of Political Science. The course has 

become an ideal environment for exposing students to recent methodological 

debates and to training in specific research methods.

We were especially interested in evaluating the utilization of quantita-

tive methods in the published articles. The diverse quantitative procedures 

were divided into four groups: basic descriptive statistics (percentage tables 

and frequency); advanced descriptive statistics (indices, scales, means and 

correlations); multivariate analysis (network analysis, factor analysis, cluster 

analysis, multidimensional scale and correspondence analysis); regression 

techniques (linear, non-linear/loglinear, logistics, probit and time series). 

Table 1 shows the percentage of articles that used some of these techniques 

over the period.8

Brazilian political scientists have always made use of descriptive sta-

tistics in their texts. We were able to observe that even in the first issues of 

the journal Dados, some authors had produced simple tables to present the 

results of their research. Over the last decade, half of the articles published 

employed some kind of basic statistics to summarize data. It should be 

stressed, however, that these high figures do not necessarily reflect a process 

of ‘quantification’ of Brazilian political science, given that, in many cases, 

such data is used in isolated form ‒ as a table, a graph, for instance ‒ in pri-

marily qualitative works.

The application of more advanced descriptive statistical techniques – 

particularly indices and correlations – has increased constantly over the pe-

riod, rising to 22% in the last ten years. On the other hand, the use of multi-

variate techniques is fairly limited: employed in just 3% of the articles.

What most calls attention in Table 1 (page 384) is the increase in the 

frequency of regression techniques. The first text to use regression analysis 

was published in the journal Dados, in 1990. Since then growth has been 

continuous. In the first decade, 19% of articles presented some model of re-

gression analysis. Two journals have been favoured for the publication of 

articles utilizing this technique: 30% of what was published in Opinião Públi-

ca made use of regression analysis, as well as 26% of the articles appearing 

on the pages of BPSR. The volume published in the other journals is as follows: 

Dados (11%), RBCS (7%), Novos Estudos Cebrap (5%) and Lua Nova (2%).
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1966-75 1976-85 1986-95 1996-05 2006-15 Total

Basic statistics 32 29 32 44 49 44

Advanced statistics 11 8 12 17 22 18

Multivariate techniques - - 2 4 5 4

Regression analysis - - 3 8 19 12

Table 1: 

Percentage of Brazilian political science articles 

making use of quantitative methods (1966-2015)

Source:  

Data collected in the journals BPSR, Dados, Lua Nova,  

Novos Estudos, RBCS and Opinião Pública.

The recent employment of regression techniques by Brazilian political 

science has followed a similar process to those in other countries, particularly 

to political science in the United States, peaking in the 1990s and 2000s. A sur-

vey conducted in the mid-1990s shows that regression analysis was present in 

19% of articles, rising to 54% in the principal American periodical – American 

Political Science Review – and 33% in the principal British periodical – British Jour-

nal of Political Science (Riba, 1996, p. 491, 504).9

More than just the employment of a new statistical technique, the use of 

regression is associated with a new model of article that became increasingly 

prominent in the journals, especially from the second half of the 1990s. With some 

variations, this model has more or less the following characteristics: use of an 

original database; presentation of the pertinent literature, with respect both to 

the research question and to the variables that are used; measurement, via regres-

sion, of the impact of the independent variables on a dependent variable. 

The range of articles that make no use of quantitative methods is consid-

erable – theoretical texts on concepts and the history of thought; descriptive 

studies of institutions; case studies of organizations; studies of the profile of 

political leaders – and the attempt to map them is not a present objective of our 

research. What we have done is identify the extent to which three techniques 

from the ‘family’ of qualitative methods (participant observation and interviews; 

focal groups; oral history) were employed by political scientists. To our surprise, 

the use of focal groups and oral history is extremely limited; just two articles 

made use of them. Meanwhile participant observation and interviews are present 

in 49 texts (5% of the total).
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This small number of articles using qualitative methods is more than 

likely the outcome of a lack of training among students. Few departments 

offer regular courses in qualitative research, a trend probably aggravated by 

the boom in statistics courses from the mid-2000s. In the division of knowl-

edge of the Brazilian social sciences, the qualitative techniques ended up 

becoming an area dominated by anthropology (par excellence) and sociology. 

Perhaps the diagnosis of a methodological lag of political science makes more 

sense today in relation to the studies conducted by political scientists with-

out the use of statistics. This sensation is all the greater when we observe 

the advances made by international political science in the area of qualitative 

research over the last decade (Goertz & Mahoney, 2012; Schneider& Wage-

mann 2012). 

FINAL CONSIDERATIONS

Some aspects should be highlighted in our effort to map the output of po-

litical science published in Brazilian periodicals. The first of them is the 

strong increase in the number of articles published, particularly over the last 

decade. To a large extent this growth ref lects the discipline’s expansion in 

Brazil. From an incipient community formed by alumni of other areas in the 

1960s, political science expanded and today has hundreds of professionals 

working in dozens of teaching and research units. Beyond this direct effect 

of academic expansion, the high number of articles is also a product of the 

country’s scientific policies, which began to confer greater weight to peri-

odicals, reducing the importance of books. In the past, publishing articles 

was just one of the options available to a professional from the area. For a 

political scientist to advance in an academic career today, it is virtually ob-

ligatory to publish in academic periodicals.

A second aspect worth emphasizing is the diversity of production. To-

day Brazilian political science is a discipline characterized by a broad disper-

sion of research topics. Despite this dispersion, three thematic areas contrib-

uted more strongly to the growth in the number of published articles: po-

litical theory and thought; political behaviour and representative institutions. 

The texts that appear in the journals in these three areas correspond to 51% 

of all those published in five decades.

One last aspect to be highlighted concerns the methods favoured by 

political scientists in their studies. Contrary to a cliché that took root in some 

intellectual circles, Brazilian political science is far from being a quantitative 

discipline. Over the last decade, half of the articles made use of statistics, 

but in most cases merely as a simple summarization in table or graph form. 

The discipline’s quantification explicitly appears in the use of regression 

analysis, particularly in studies of elections, political behaviour and the Leg-

islature.
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Although the articles making no use of statistics represent the other 

half of those published, the use of qualitative methods is still timid in Brazil. 

Today Brazilian political science’s biggest shortfall is in the area of qualita-

tive research. The qualitative revolution that has shaped much of interna-

tional political science has yet to arrive here. Discussions on a more system-

atic use of history (historic institutionalism, comparative historical method 

and process-tracing) and on the use of logic (qualitative comparative analy-

sis and fuzzy set analysis) have yet to inf luence the research carried out in 

the country. For this reason, a decade after the diagnosis made by (2005), it 

is perhaps more accurate to say that Brazilian political science’s Achilles’s 

heel is its qualitative methodology.
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Area Theme

Number 

of articles

Political theory and 

thought

Political theory 215

Brazilian political theory 42

Total 257

Political behaviour

Elections, campaigns and electoral behaviour 116

Citizen attitudes, values and trust 58

Total 174

Representative 

institutions

Legislature, parliamentary career and 

presidential system
97

Political parties, party system and electoral systems 75

Total 172

Public policies

Social policy 48

Economic and development policy 42

Other (scientific, urban, energy, security 

and defence)
17

Total 107

Civil society actors

Social movements and associations 32

Media and politics 27

Unionism 23

Businesses 16

Military forces 9

Total 107

Non-representative 

institutions

Federalism and decentralization 34

Political and bureaucratic elite 23

Judiciary 22

Bureaucracy, regulatory agencies and 

administrative reform
20

Total 99

International relations

Foreign policy and international relations, 

international organizations
78

Total 78

International relations

Systems of government and institutional 

frameworks
68

Total 68

Other

Social structure and inequality 42

Other 35

Political participation, councils and 

participatory budget
35

Methods 14

Formation and history of academic disciplines 9

Total 135

Appendix: 

Number of political science articles published in periodicals, 

according to area and theme (1966-2015)

Source:  

Data collected in the journals BPSR, Dados, Lua Nova,  

Novos Estudos, RBCS and Opinião Pública.
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 NOTES

1 This article is a result of the research project ‘The produc-

tion of political science in Brazil,’ financed by CNPq (2012-

2015). We would like to thank the journal reviewers for 

their excellent comments.

2 For general assessments of the development of political 

science in Brazil, see Almeida, 2005; Amorim Neto & San-

tos, 2015; Lamounier, 1982; and Lessa, 2011.

3 In seminars where we presented the preliminary results of 

the survey, we were asked why we had not analysed books 

published by political scientists. The analysis of books is 

important – especially up to the 1990s when a good portion 

of the production was published in edited collections – and 

a survey dedicated to them will serve to complement the 

analysis undertaken here. Even so, we were able to observe 

that, even in the era of collections, many of the studies 

made by political scientists were also published simultane-

ously in periodicals.

4 Over recent years two social science journals (Sociologia 

e Política, at UFPR, and Sociedade e Estado, at UnB) have 

transformed into important outlets for the publication of 

works by political scientists. The non-inclusion of these 

journals underestimates the quantity of articles pub-

lished, but probably does not affect their thematic distri-

bution. In a preliminary analysis we observed that the 

two journals publish a wide range of research themes and 

styles.

5 The exclusion of journals of international relations de-

rives from the fact that the academics involved in this 

initial phase of the survey were not familiar with the 

theme. Our intention is to include these journals during 

a later phase of the survey, in partnership with specialists 

from the area.

6 For convenience here we follow the tradition of Brazilian 

political science of using the term ‘theory’ in association 

with classic authors from the history of political thought. 

Obviously this does not mean that the works grouped in 

the other areas are atheoretical.

7 The postgraduate programs in political science offered in 

Brazil traditionally constructed their courses around clas-
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sic thinkers (beginning with the Greeks or, alternatively, 

with Machiavelli). The model was adopted in undergrad-

uate studies where the introductory courses practically 

repeat the canon. A student will necessarily be exposed 

to the classic authors of the discipline, but may be trained 

without knowing about some other important areas of the 

discipline. This model perhaps helps explain the high 

number of articles from the area of the theory and his-

tory of political thought in the academic production ana-

lysed here.

8 For the creation of these four groups, we drew inspiration 

from Riba (1996).

9 The widespread and sometimes inappropriate use of re-

gression techniques has been the target of much criticism 

(Freedman, 1991; Kincaid, 2012). 
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A CIêNCIA POLÍTICA NO BRASIL: UMA 

ANáLISE A PARTIR DOS ARTIGOS ACADêMICOS 

(1966-2015)

Resumo

O artigo analisa a produção da ciência política brasileira 

publicada em seis periódicos (Dados, Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, Novos Estudos, Lua Nova, Opinião Pública e 

Brazilian Political Science Review) ao longo de cinco décadas 

(1966 e 2015). O texto enfatiza dois aspectos. O primeiro é 

a distribuição da produção pelas grandes áreas temáticas 

da ciência política. O segundo é o tipo de método privile-

giado, com ênfase na variedade de métodos estatísticos 

utilizados pelos autores. Se constata o crescimento do vo-

lume de artigos publicados pelos cientistas políticos bra-

sileiros, particularmente a partir da segunda metade dos 

anos 1990. Uma das conclusões do artigo é que, embora 

faça uso de estatística – e nos últimos anos técnicas mais 

avançadas tenham se difundido –, a ciência política brasi-

leira está longe de ser considerada uma disciplina eminen-

temente quantitativa.

POLITICAL SCIENCE IN BRAZIL:

AN ANALYSIS OF ACADEMIC ARTICLES 

(1966-2015)

Abstract

The article analyses the production of Brazilian political 

science, as published in six periodicals (Dados, Revista Bra-

sileira de Ciências Sociais, Novos Estudos Cebrap, Lua Nova, 

Opinião Pública and Brazilian Journal of Political Science) over 

a period of five decades (1966-2015). The text emphasizes 

two aspects: first, the distribution of articles by thematic 

areas of political science; and second, the type of method 

used, with an emphasis on the variety of statistical proce-

dures used by the authors. The article observes the growing 

volume of articles published by Brazilian political scientists, 

particularly from the second half of the 1990s. One of the 

conclusions of the paper is that although statistics are used 

– and in recent years more advanced techniques have spread 

– Brazilian political science is far from being considered an 

eminently quantitative discipline.
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As an extensive literature has already shown, in terms of its organisation, 

space can be subject to different and even conflicting appropriations simul-

taneously (for example, Lefebvre, 1974; Vanier, 2009; Miller, 2011), situations 

where the coexistence of multiple readings of a specific geographic area turns 

into competition when one of these claims greater legitimacy than the others 

– as in the case of the sectorizations promoted by the State. Amazonian eth-

nology provides some striking examples of such divergences. Dominique 

Tilkin Gallois (2004: 39) calls attention to the tensions between the Brazilian 

judicial concept of a Terra Indigena (Indigenous Land: IL) with clearly estab-

lished boundaries and the contiguous extension for the surface area of the 

land (terra) and the local conceptions of territory forming the basis of a spe-

cific society in which spatial discontinuities become conceivable. Contact, 

though, does not just instil the idea of a closed territory. As Gallois stresses, 

the process of land regularization generates a “context also favourable to the 

emergence of an ethnic identity,” since, as she illustrates, it was during the 

process of demarcating their IL that the Wajãpi moved from “a non-central-

ized self-representation (without ethnic connotation)” to an “ethnic self-

representation” ref lected in the formation of the category “we Wajãpi.” Sim-

ilarly, Pascale de Robert (2004: 80) observes that during the process of fabri-

cating a territory that they themselves call a ‘cut land,’ the Kaiapó ended up 

placing more emphasis on the border between ‘us’ and ‘them,’ the ‘whites,’ 
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than on the internal differentiations that structure the world ‘with each 

other.’ The anthropologist adds that the process of demarcating the IL entailed 

the need for the Kaiapó to overcome their internal disagreements and present 

a unified image to the world, thereby readjusting their previous relations 

with space as part of a new kind of belonging.

The reader is presented with two important considerations, therefore. 

First, the agents and populations involved in these negotiations find them-

selves in an unequal power relation, forced to adapt to the State’s regulations 

and labels. Second, the need imposed to learn the language of the State leads 

to the redefinition not only of the territory but also of the group itself. In the 

Wajãpi case, Gallois (2004: 70) writes, there was a “transformation of ethnic 

identity into a territorial marker.”

Discussing the Brazilian Northeast, Jan Hoffmann French points to an 

analogous correlation between the emergence of a closed representation of 

the territory and the emergence of a distinct ethnic consciousness. In a 

thought-provoking analysis of populations who were embedded in the same 

kinship networks but took divergent paths in terms of identity – some becom-

ing Xocó Indians at the end of the 1970s, others recognizing themselves as 

quilombolas (residents of quilombos, communities originally formed by es-

caped slaves) in the 2000s – French emphasizes, like Gallois and Robert, the 

interdependence between territorialization processes and the dynamics of 

emergent ethnicity: although they were kin, “the demand for land [by the 

Xocó Indians and by the quilombolas] simultaneously awoke, and was driven 

by, new assertions of cultural specificity” (French, 2009: 123).

This co-construction of the boundaries of a territory and a group occurs 

today within a legal framework renewed by the 1988 Constitution, which gen-

erated numerous expectations and, subsequently, many frustrations, given 

that the State’s adoption of a multipolar approach to processing territorial 

demands – with FUNAI responsible for indigenous peoples, INCRA for quilom-

bolas, and ICMBio for traditional populations – had at least two additional 

unforeseen consequences: rivalries between state institutions vying for control 

over the delimitation of their areas of work (Castro, 2012) and conflicts between 

populations that reformulated pre-existing local feuds in ethnic terms.2 In 

their comparative study of two situations of territorial overlapping in the 

Amazonian region (Arara do Rio Amônia IL and Alto Juruá Extractivist Reserve 

in Acre, Escrivão IL and Tapajós-Arapiuns Extractivist Reserve in the west of 

Pará), Roberto Sanches Rezende and Augusto Postigo (2013: 126-127) argue that 

“the division of representativist institutions, based on ethnic profiles, enabled 

actors involved in pre-existing disputes in the communities to find institu-

tional spaces where they could reproduce their conflicts.”3 Moreover, the au-

thors call attention to the fact that these locally observable tensions, combined 

with the competition between federal agencies, also have repercussions at an 
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intermediate level, namely the level of the region and the various ‘movements’: 

“This projection of community conflicts within a regional institutional setting 

allowed them [...] to be read solely in terms of ethnic opposition, enabling each 

community dispute to also become a strategic dispute for the regional indig-

enous movement and for their opponents” (127).

In a way, all these discussions can be situated within a broader debate, 

identified by André Dumans Guedes (2016: 24), concerning the transition be-

tween demands for ‘lands’ and demands for ‘territory’ that illustrate pro-

cesses of ‘ethnogenesis.’ In a thought-provoking article in which he analyses 

the diverse range of definitions and articulations mobilized by anthropologists 

vis-à-vis the two terms – including the territory as a more effective form of 

resistance to agribusiness than the struggle for land, and relating to a more 

complex reality − (25-26), the author opportunely recalls the profound diver-

gence between the ‘radical instrumentalist’ and ‘primordialist’ approaches. 

He then proceeds to argue convincingly that among some populations the 

identification of particularities corresponds above all to the concerns of re-

searchers within a given historical period, rather than the presence or absence 

of these traits. In the 1950s and 1960s

[t]he very definition of these groups, populations or persons as camponeses [peas-

ants] emerged from the articulation of political and academic questions that 

involved foregrounding certain themes and topics with the potential to encom-

pass heterogenous realities and universes [...] [By contrast] the current struggle 

of traditional communities manifests a preeminent need to intellectually and 

politically privilege certain aspects and traits [...] previously seldom paid much 

attention by intellectuals and social movements (Guedes, 2016: 28-29).

It was in this context that the territory became an indispensable ele-

ment for “encompassing and evincing particularities and specific identities” 

(Guedes, 2016: 29).

Assimilating the proposal to conceptualise the territory as a political 

form and project (Guedes, 2016: 32), I wish to contribute to the discussion of 

ethnoterritorial configurations through the analysis of a conflict in a particu-

lar region of central Amazonia involving geographically proximate localities 

that are nonetheless assigned different ethnolegal categories. The case strikes 

me as interesting for three reasons. First the mobilization of an ethnic lan-

guage to enunciate older antagonisms is a recent phenomenon. In fact, until 

the 2000s the povoados (small settlements) that today categorically insist on 

their ‘differences’ all identify themselves as moradores comuns, ‘common resi-

dents,’ an expression preferred to the term caboclo, which urban inhabitants 

used to refer to them. Second, their study has been helping to fill various eth-

nographic lacunas. Indeed, while the conflicts between indigenous and tradi-

tional populations have now begun to be documented,4 the case examined here 

is a rare occurrence in which collectives that affirm their identity as indige-
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nous clash with others proclaiming themselves as quilombola. Finally this 

ethnographic example especially allows us to apprehend the sociopolitical and 

relational dimension through which territories are produced, including the 

fact that the insertion in networks of kinship and/or activism initially counts 

more than the discourse on the ethnic origins and the ‘ancestral’ occupation 

of land. Over the course of my field research, what appeared initially as a one-

off and limited disagreement between two villages was shown to be just the 

latest development in a series of conf licts, all expressed in terms of ethnic 

opposition, encompassing various other localities in this geographic area. In 

this wide-ranging and complex interplay of forces, including the intervention 

of diverse outside actors, institutional and otherwise, and operating at various 

scales, the nearby settlements, including those yet to declare any specific 

ethnic identity, are invited to (re)position themselves. The size and boundaries 

of the lands whose official recognition is demanded from the State depend on 

this restructuring of the local political field. 

This approach invites a relativization of the idea of the primacy of the 

territorial dimension stricto sensu (i.e. with pre-established limits that the State 

is content to make official) by paying more attention to the dynamics of negotia-

tion and the forming of intercommunity alliances, which, in turn, determine the 

strength of the factions present and their capacity to advance their land claims. 

In the first part, I present the conflict as I found it during my first stay in the re-

gion in 2011. We shall see how the diverse solutions (all unfavourable) intro-

duced by a wide range of outside actors exposed doubts over the effective ‘ethnic 

contrast’ between the protagonists. Seeking next to place the current organisa-

tion in ethnic territories into perspective, I expand the historical focus of analy-

sis to show that it amounts to just the latest in a series of formal organisational 

modes already adopted by the populations in their interaction with diverse state 

and religious bodies. This is also reflected in the diverse range of denominations 

given to the population clusters: community, residents association, indigenous 

association, quilombola association. In the third part, the article considers a 

geographically broader space, covering ten nearby settlements that claim differ-

ent ethnic identities. Aiming to reconstruct the dynamic of alliance formation 

and the modalities informing the production of opposing factions, I present the 

sequences involved in the constitution of the two main identity constructs, 

highlighting their flexibility and the fact that the public identities assumed by 

the localities are neither the central motif nor an obstacle to inviting the par-

ticipation of indigenous or quilombola mobilizations. In the conclusion, I return 

to the sudden transition from a situation characterized by the apparent organi-

zational heterogeneity of the populations to another in which the latter seek to 

outwardly present an image of cohesive and uniform blocs.

Before proceeding further, I should cite a problem that emerged at while 

I was writing – based on the same ethnographic material – an earlier article on 
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the construction of contrastive ethnic arguments and the ‘cultural’ dimension 

of social reconfigurations (Boyer, 2015): namely the issue of anonymity in an 

ethnographic situation, the need for such as a result of clear political motives 

and the difficulties that this approach generates for ethnographic description. 

In this specific Amazonian case, the local demands for recognition, one pre-

sented to FUNAI, the other to INCRA (its quilombola sector), were still being 

processed by the institutions, and the leaking of information threated to ex-

acerbate an already latent conflict. Hence it was impossible to name places or 

people. Seeking to prevent any possibility of identification, I decided to invent 

names for the settlements and even change the ethnonym by which the indig-

enous population were making their claim, replacing it with another evoking 

a region in which it is public knowledge that no claim from black communities 

exists and thus no potential conf lict between indigenous and quilombola 

populations. As far as I can tell, this strategy did not dilute the emphasis given 

to the common logics by which native discourses adapt to legal categories, 

despite their distinctivity. Nonetheless, in an article that, like the present, 

aims to contribute to the theme of ‘territorial conflicts,’ everything becomes 

a little more complicated a priori. Although the reconstruction of particular 

social processes does not exclude abstraction and inventing names, the discus-

sion of a dispute over territorial boundaries involves explaining arguments 

based on references to the area’s natural resources, the geographical elements 

that characterize it, and the neighbouring towns frequented by local residents 

for diverse reasons. Indeed, it is by indicating the particularities of a concrete 

space that social collectives are able to appropriate and transform it into a 

territory. As well as prioritizing one of the diverse possible readings of a space, 

any divergent positionings also, as we shall see, ref lect the inclusion in net-

works of specific dialogue with diverse outside actors. Now, while the mention 

of the names of federal agencies or missionary orders working locally has little 

impact on anonymity, this is not the case of the names of entities working at 

regional or microregional level, like federations or NGOs. Despite the difficul-

ties involved in transposing their localization in order to protect the case under 

examination, here I have chosen to maintain the fictional system already 

adopted, altering the name of people, places and entities that have worked or 

still currently work in the area, as well as omitting details that are not abso-

lutely necessary to understanding the context. The dates mentioned and the 

sequencing of events, however, are as faithful as possible.

THE CONFLICT IN THE PRESENT (2010-2015)

In this portion of the Amazonian space in which ‘quilombola’ and ‘indigenous’ 

populations confront each other, domestic groups are related by extensive 

networks of kinship and godparenting, and share various forms of leisure 

(like football tournaments and dancing festivals) and political activities ( joint 



400

ethnoterritorial reconfigurations of social conflicts
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

7.
02

: 3
95

 –
 4

28
, a

g
o

st
o

, 2
01

7

mobilization to press the local council for road maintenance), buy hammocks, 

chairs, pans or towels from the same traveling vendors, and most receive the 

government family allowance (bolsa família). Whether used for domestic con-

sumption or sold to wholesalers, many extract assai and other products and 

some men practice artisanal fishing and/or hunting. Notably, while each lo-

cality has its own school, association, bar and artesian wells (some installed 

by the local council, others by kin groups), some of them are covered by the 

same healthcare agent and the same bus lines, irrespective of the legal iden-

tity adopted. Their profiles are also similar in the religious sphere: Catholi-

cism predominates, despite some people joining Evangelical churches, and 

many knowing herbs and prayers for curing.

In terms of autonomy and community life, there are, however, clear 

differences between the quilombola and indigenous populations. Though peo-

ple in the aldeais (indigenous villages) sometimes provide services to outsiders 

or to wealthier relatives, everyone has a swidden with crops of maize, beans, 

manioc and so on, and keep small numbers of chickens and pigs in their yard; 

the women usually work together in the f lour mills (casas de farinha) built and 

used by a group of kin, where they process the manioc; just one resident has a 

car, used for freight transportation. In the quilombola communities, though, 

wage labour or day work is much more common and most men have a motor-

bike for everyday commuting to the town, about 40 kilometres away. In each 

of these communities there is just one f lour mill – mechanized and financed 

by the ‘Brasil quilombola’ program – whose actual operation, however, had 

been delayed while waiting for the visit of a technical advisor for some years 

already. In any case, the number of users would not be particularly high since, 

as the community’s residents argue, they lack the space and time to plant 

swiddens. To some extent, the indigenous and quilombola situations can be 

said to contrast with each other in terms of inclusion in the labour market.

It was a few months prior to my first stay, in 2011, that the residents of 

the locality which I call São José da Ponte informed the competent institutions 

that they were ‘assuming’ their identity as an indigenous people. They did not 

then explain their decision with reference to their own values or to a specific 

identity, nor did they cite the need to return to their roots or to their ancestral 

culture – such arguments only surfaced at a later stage. At first, they asserted 

that they had decided to declare themselves indigenous after learning that the 

inhabitants of a nearby village, which I call Piratininga, were demanding rec-

ognition as quilombolas. I should immediately emphasize that, for them, the 

problem was not the declaration of quilombola ethnicity per se, considered as 

the legitimate exercise of a legal right by all the inhabitants of the area (Boyer, 

2015), but in the very concrete harm that this official recognition of this iden-

tity would cause the São José da Ponte community: the interruption of access 

to natural resources indispensable to their reproduction.5
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In this subregion of Amazonia, it is common for collectives to occupy a 

strip of land perpendicular to the river, providing them with access to different 

ecosystems: the f loodland, or várzea, from which they extract assai, bacaba, 

andiroba, copaiba and other products, and where cattle are left to graze in the 

summer; and terra firme ( ‘solid ground’) where the swiddens are cultivated. In 

the particular case of these two localities, the geographical layout of the area 

meant that both populations ended up frequenting the same f loodland zone. 

Now, since the territorial claim of the Piratininga quilombolas included this 

area, it directly threatened the future indigenous group of São José da Ponte: 

were the demarcation to be approved, Piratininga would have been entitled to 

block the latter population’s entry into the zone.

As I mentioned in the introduction, the State’s implementation of a dif-

ferent legal classification for the territories means that each has to be closed, 

stable and separate from the others. It also supposes that only one type of popu-

lation has the right to residence and use. Indicating the boundaries of a terra 

(land) is thus indispensable to the work of the administrations – hence its su-

pervision by their technical specialists − but this procedure can become highly 

sensitive when, as in the present case, some of the space is shared. For the in-

habitants of São José da Ponte, the quilombola project struck them as a serious 

threat and it was thus in order to ‘defend themselves,’ they said, preventing 

their frente (front, fight for land) from being taken from them that they assumed 

their indianidade (Indianness, indigeneity). In so doing, they believed, they 

would be claiming a ‘stronger’ right than that of the quilombolas. As we shall 

see in the final part, this kind of discourse is not exclusive to the settlement.

In everyone’s view, tensions have been growing between São José da 

Ponte and Piratininga, both of which lay claim to an area of approximately 

3,200 hectares with overlapping borders. Certainly the inhabitants of the two 

places still take part in the same football tournaments, appear in the dance 

festivals that each group organizes, tell each other the latest news on the 

bus that runs to the town and regularly visit their relatives in the other com-

munities. But they also admit that the subject of land needs to be avoided 

since they worry that the current disagreement could become an open conflict 

and even fear the possibility of deaths resulting.

According to data from the Comissão Pró-Índio and FUNAI, in January 

2016 neither of their lands had been homologated. Despite the current clash, 

it is worth noting that there have been no lack of attempts to resolve the 

dispute by various actors (residents, mediators, institutions) working at var-

ious levels (local, regional, national) by finding an outcome satisfactory to 

everyone. The indigenous people of São José da Ponte say that the first ini-

tiative came from the quilombolas of Piratininga, who suggested that the 

former could claim an area higher up from their own swiddens, closer to 

terra firme, solid ground away from the floodplain, a region appropriated since 
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the 1960s by large farmers holding more or less dubious land deeds. Aware 

of the risks of turning against such economically and politically powerful 

adversaries, who sometimes hire armed mercenaries, the residents vigor-

ously refused: “they [the quilombolas] want us to get into a quarrel with the 

soybean growers and farmers. But we’re better informed, we have a better 

idea” of the potential recourses. Rather than seeking to shift the conf lict 

onto another actor, the second initiative, led by a lawyer from an NGO work-

ing to defend the territorial rights of vulnerable populations, sought to rene-

gotiate the legal ‘identities’ involved: he recommended that the indigenous 

population declare themselves quilombolas, which, in his view, would have 

the advantage of allowing the inclusion of the São José da Ponte lands in the 

territory set to become a quilombo. This simplistic formulation implied that 

no clear distinction existed between the two settlements, allowing their 

residents to change legal category freely. Disrespecting the ‘choice’ of the 

local inhabitants, the idea was thus rejected vehemently by the cacique (in-

digenous leader), aware of their right to difference: “I said: there’s nothing 

quilombola about us, an anthropologist isn’t going to tell us [who we are].”

Another three proposals sought to address the crucial problem of defin-

ing the territorial boundaries between the settlements in more direct fashion. 

The first proposal, whose original source is uncertain but which was intellec-

tually more reasonable, suggested granting the indigenous population the right 

to use the igapó (f looded forest) of the quilombolas. Creation of this innovative 

mechanism was unable to advance, however, due to the fact that the justice 

system lacks the legal instruments necessary to formally demarcate an area 

shared by lands with different property statuses. Furthermore, the indigenous 

population wanted the right to ownership and not just usage. The second pro-

posal came from an anthropologist working for the Public Prosecutor’s Office 

(MPF), who suggested measuring the distance between Piratininga and Pira-

pira, quilombolas located along the river shore and effectively surrounding 

São José da Ponte to the east and west. The riverside zone would then be di-

vided equally between the three settlements. This project was also quickly 

discarded since the three allocated areas of f loodland would be too small to 

meet the inhabitants’ needs. The third proposal was based on the historical 

agreement reached between two other nearby villages, one a quilombola and 

the other indigenous, which, it is hoped, will serve as an example to be followed 

in other conflict situations, including the one analysed here. The adjustment 

of the boundaries between these two localities involved reducing the areas 

claimed by each. Only time will tell, though, whether, like their neighbours, 

São José da Ponte and Piratininga will accept relinquishing a portion of what 

they believe to be their legitimate territory.

Up to now, then, two localities linked by kinship networks and sharing 

many activities have found themselves in strong opposition and even com-
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petition for the same geographic space, and, as part of this conf lict, have 

made use of different ethnolegal categories to strengthen their respective 

positions. This appropriation and elaboration of exogenous labels in their 

own terms (see Boyer 2015) within a localized dispute with practical finalities 

echoes the analyses that Stephen Nugent (1993: 102) developed in the 1990s 

of what he called an ‘Amazonian peasantry.’ For the author, comprehending 

this social formation created by colonial and postcolonial expansion meant 

observing two dimensions simultaneously: the internal dynamics and the 

relations with the exterior. He writes:

While it may be claimed that the concept of ‘local society’ has some integrity, 

it is hard to argue that the structure of that society is easily separable from 

external constraints. This is only to say that the fiction of ‘local society’ be 

recognized for what it is: an object of analysis whose internal structure is de-

fined as much by external structures as by local ones (Nugent, 1993: 103).

This permeability to outside demands, discourses and expectations, how-

ever, does not mean that only dependency and alienation exists for the popula-

tions. In the case of the self-definition of ‘identity,’ whether indigenous or quilom-

bola, the process – as we shall see – has undoubtedly been developing as a func-

tion of the connections with various external actors, themselves motivated by 

distinct concerns and introducing new norms. The multiple interventions made 

to mitigate the conflict, as listed above, already attests to the fact that these so-

cial formations are in constant dialogue with a significant range of actors.

The outcome of these discussions, however, is better understood as the 

latest version of a local pre-existing interplay of forces rather than as the ad-

herence to an imposed model, since it remains, over and above everything else, 

linked to social relations and interests, such as defined in the micro context. 

Indeed, the very lack of success of these mediations demonstrates that the 

populations do not always accept decisions and discourses coming ‘from above’ 

or ‘from outside.’ It may be useful here to distinguish between two contexts of 

action that to some extent reflect the contrast formulated by Michel de Certeau 

(1980) between strategy and tactic. In the former case, oriented principally 

towards the outside, it can be observed that populations fighting to obtain 

‘rights’ and protection from the State are strongly encouraged to resort to eth-

nolegal categories. It can also be noted that this approach depends, on one 

hand, on presenting their own image to the world in a particularizing way and, 

on the other, on indicating the borders of what is projected as their own ances-

tral ‘territory.’ From this viewpoint, it is difficult to deny the effects of the 

diffusion of these categorizations among the populations. It should be empha-

sized, however, that there also exists an appropriation and use of these legal 

notions deeply anchored in the local social fabric, where the meaning conferred 

results from their application in concrete situations – that is, vis-à-vis neigh-

bours, compadres and possibly kin. The process of constructing ‘their’ difference 



404

ethnoterritorial reconfigurations of social conflicts
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

7.
02

: 3
95

 –
 4

28
, a

g
o

st
o

, 2
01

7

– which, as we shall see in the third part, does not exclude identity reversals – 

may be intended to revert an unfavourable conjuncture into a group of allies, 

as Emilie Stoll (2014) has aptly showed in relation to the lower Tapajós river. 

Despite being intertwined, these two dimensions grow when we distinguish 

analytically between the formation of what I call the institutional chessboard, 

implying actions oriented towards ‘outsiders,’ and the micropolitical objectives 

between (almost)peers, according to rules that are sometimes not compre-

hended by external interlocutors.

This positioning eschews an a-historicism sometimes still prevalent 

in the study of these social formations. It invites us to take into account the 

recent history of the mobilizations that have taken place under the sign of 

identity, considering the unequal power relations between the outside actors 

and local populations and, at the same time, emphasizing the capacity of the 

latter to retake the initiative by adapting the series of rules to their own 

demands and expediencies. 

SOCIOTERRITORIAL TRANSFORMATIONS

The range of external actors linked in some form to the ethnic claims found 

today in the area is impressive: representatives of the Catholic Church and 

urban ethnic militants who supported the identity ‘awakenings’; representa-

tives of NGOs working to provide the populations with the tools to campaign 

more effectively; State institutions that contact anthropologists to carry out 

the demarcations, many of them members of the Brazilian Anthropology As-

sociation (ABA). The populations position themselves in relation to the in-

terventions of these actors and reformulate their modalities of political mo-

bilization. This phenomenon is far from being unprecedented, however. On 

earlier occasions, as we shall see, they already had to deal with other propos-

als, which also led to reconfigurations of their sociospatial organization. In 

order to provide some historical background to the current transformations, 

I propose to reconstitute chronologically the appearance of the outside pro-

tagonists in the local and regional scenarios, as well as their respective forms 

of working with the populations. In the process, I turn primarily to the in-

terviews I conducted during three research trips carried out between 2011 

and 2014. It should be emphasized that here we are exploring a recent past, 

dating from the mid-twentieth century, which is the period to which my 

interlocutors refer,6 and an area limited to the settlements mentioned above 

and to their immediate neighbours.

Narratives concerning the history of the area systematically begin with 

the declaration that “there was nobody here when my father [my grandfather 

or my great-grandfather] arrived.” This statement does not imply the absence 

of any prior inhabitants, though. People are aware that there were already a 

few scattered habitations. Indeed, they may at other times refer to those who 
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had settled there previously and with whom they had sometimes entered 

into alliances. What they reveal with this assertion that ‘nobody’ was there 

is that, at the time when this period and the precise location were being 

recalled, none of them was recognized as ‘kin.’

In the accounts of the residents of São José da Ponte concerning the ar-

rival of their forebears in the area during the 1940s and 1950s, prominence is 

given to the considerable diversity of the geographic origins mentioned. Some 

of their kin, they say, come from this region of Amazonia, born a small distance 

away, on the neighbouring islands; others came from more distance places like 

the left shore of a large regional aff luent of the Amazon; and some originated 

very far away, on the headwaters of the same river, around 250 kilometres from 

the region f lying in a straight line. Another group came from the state capital, 

700 kilometres as the bird f lies; or further away still, from the Northeast and 

even foreign countries like Russia, the United States, Italy and so on. The new 

arrivals build their houses at a convenient distance from the domestic groups 

already present, which only visit on major occasions – holy festivals, mar-

riages, burials and so on – or during emergencies like births, when people fall 

sick, or for community work rallies. In the 1960s, as well as cultivating their 

swiddens, many inhabitants grew jute, which was reaching the end of its eco-

nomic cycle, and some extracted rubber until 1985. During this decade of the 

1960s, land pressures grew with the arrival of farmers who presented them-

selves in the area as the ‘legitimate’ owners of lands and demanded the evic-

tion of their occupants so that they could graze cattle there. At the time, vari-

ous families decided to leave the space along the rivershore that they had 

occupied until then and moved to a higher area approximately three kilometres 

inland, towards terra firme, where they once again scattered. Even so they 

continued to extract assai and other plants from the f looded forest, a practice 

repeated by their descendants who still maintain this practice today – a fact 

of enormous importance from the viewpoint of the territorial rights currently 

in play, since it is these residents who today form the village of São José da 

Ponte, a short distance from the contemporary quilombolas of Piratininga.

The populations are beginning to emerge as members of specific ter-

ritorial entities, that is, as administratively distinct collectives in the 1970s, 

insofar as the dispersed smaller settlements are being replaced by population 

nucleuses. The transformation of the forms of occupation stemmed in part 

from the action of the Christian Base Community movement (Movimento Ecle-

sial de Base : MEB) that gave literary courses for adults via radio from 1965 

onward, indirectly encouraging the households wishing to benefit from the 

broadcasts to remain within the reception area. The lists recorded in the di-

ocesan yearbooks between 1970 and 1999 attest to this multiplication of pov-

oados (small settlements). The sources also contain information that shed a 

new light on the conf lict between quilombola and indigenous populations: 
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there are two occurrences (in 1978 and 1983) of the name São José de Piratin-

inga before the locality appeared in 1988 as São José and later, in 1996, as São 

José da Ponte. This suggests that the settlements today asserting their differ-

ences used to consider themselves a single collective, which, for unexplained 

reasons (family disagreements, political clashes, sorcery accusations or so on) 

ended up splitting, reiterating a dynamic common throughout Amazonia (Stoll 

& Folhes, 2014). Already separate, each constituted itself as a ‘community,’ 

building their first artesian wells in the mid-1970s.

Other factors driving this trend towards residential clustering were 

the discourse of the priests, which encouraged the populations to present 

themselves as community collectives structured on a spatial basis, and the 

leadership training courses, also run by the priests.7 The so-called base com-

munities thus began to acquire a visibility unattainable by dispersed families. 

It is likely, in fact, that the visits by State representatives, initially by INCRA 

employees to recognize land ownership claims, had been planned in the mid-

1970s precisely due to the efficiency of the new organisation. The intensifica-

tion of the State’s presence in the 1990s – while, it is worth remembering, 

large migratory f lows were still taking place, leading to the constitution of 

new localities – favoured the increasing institutionalization of ‘communities.’ 

In fact, the introduction of small farmer loans by the Constitutional Fund for 

Financing the North (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte : FNO), in-

stituted by the 1988 Constitution, was conditional on the setting up of ‘resi-

dent associations,’ in principle registered in a notary office, the only institu-

tion able to negotiate projects like extensions to the electricity grid or the 

installation of microsystems with local councils or state bodies. These as-

sociations were structured in two ways: some were responsible for just one 

locality, while others functioned as a kind of consortium made up of three 

or four small settlements that would nonetheless, almost 30 years later, have 

different ethnic destinies, as I indicated earlier.8

Understanding the process of identity bifurcation that subsequently 

occurred requires taking into account the theological transformation under-

gone by the Catholic Church, which led to the reformulation of its approach to 

local populations. In the microregion’s most important urban centre, a middle-

sized town, the base of the municipality and the prelacy, this was ref lected in 

the pastoral guidelines adopted by the US Franciscans. In 1980, the latter 

founded the Black and Indigenous Friars Cell (Célula dos Frades Negros e Indíge-

nas: CFNI), urging their Brazilian brothers not only to discover their minority 

‘roots’ but also to choose to identity with just one of them. The CFNI lasted for 

17 years until the friars who defined themselves as black decided to create their 

own association, Black Solidarity in Amazonia (Solidariedade Negra na Amazônia: 

SNA), while the indigenous religious leaders formed the Indigenous Ecclesias-

tical Group (Agrupamento dos Religiosos Indígenas: ARI).9
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These new pastoral approaches may well have ref lected changes that 

were affecting the whole of Brazilian society in the 1980s. Across the entire 

country, the black movement campaigned to include what would become Ar-

ticle 68 of the new constitution (Véran, 1999). In the capital of this Amazonian 

state, meanwhile, the mobilization of activists and university students – some-

times the same people – led to the formation of the Black Research and Resist-

ance Nucleus (Núcleo de Pesquisa e Resistência do Negro: NPRN) whose work would 

have a significant impact: strengthened by the support of the Ford Foundation, 

the NPRN organised a series of political-cultural events in the middle of the 

decade, rotating among the various communities in the region that identified 

as black. The implantation of the black movement in the rural zone of this 

microregion was in large part due to these two urban initiatives (the CNFI and 

NPRN), which collided with the activities of the Pastoral Land Commission 

(Comissão Pastoral da Terra) at the time of the Church’s campaign of brotherhood 

with the black population. Enthused by the former’s dynamism and galvanized 

by their commitment to assume a black identity, activists disappointed with 

liberation theology opted to channel their energies into the ethnoreligious 

currents still dominant today. One such activist, Gabriel, recalls that after tak-

ing part in the Second Black Encounter in 1988 (the year when the new consti-

tution was promulgated and the one hundred year anniversary of the abolition 

of slavery in Brazil), he embraced the black cause and, in the following decade, 

frequently visited the communities along the rivershore, or beiradão, passing 

on the message of quilombola rights: just like Pedro, in fact, the Franciscan 

who declared himself black and a friar to the black population. Arduous work, 

he recalls, since the inhabitants did not understand the meaning of the word 

quilombola and vehemently rejected the possibility of their ancestors having 

once been slaves. This, however, did not stop the federal university, based in 

the state capital, from conducting a survey of quilombola communities in 1995.

The shift in attitude among the area’s populations occurred at the start 

of the 2000s, when, under the advice of the NPRN, Gabriel invited two repre-

sentatives from each community to participate in a seminar in the state capi-

tal, which would also be attended by the governor and various university 

students. One local inhabitant who took part in the event noted that they spoke 

“a lot about colour” and “little about the past,” and that they were given talks 

“on what a quilombola is, what [demarcated] lands are, what projects can be 

organized.” After this experience the communities agreed to the organisation 

of multiple workshops in their community halls. In 2005, the local council 

manifested its interest in the movement by creating the Amazonia Black School 

(Escola Negra Amazônia) municipal program, which reinforced the Brazil-

Quilombola national program at the regional level. The following year, the SNA 

was closed down, and the function of representing and coordinating the quilom-

bola communities transferred to the recently created Quilombola Federation.
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Equally decisive for the indigenous movement was the initiative of a 

Franciscan resident from the head office of the prelacy, who declared himself 

indigenous and a friar to the indigenous population at the same time as his 

colleague was declaring his black identity. In this case, though, we do not ob-

serve the same movement of people and information between the local and 

national levels, nor the formation of such a broad network of relations from 

the outset of its implantation in this part of Amazonia. In other words, as an 

activist from the black movement pointed out, there was no attempt by anyone 

from the federal university to survey all the indigenous communities in the 

area, nor any NGO project to take community leaders to the state capital. 

The growth of the indigenous movement in this subregion was primar-

ily due to the action of a religious leader whose objective was initially highly 

localized: to raise the awareness of those of his kin living in a Conservation Unit 

operated according to rules established by the ICMBio. It seems, therefore, that 

what had prevailed was the attempt, by a spatially localized network of kin, to 

approach a federal institution in order to rid itself of the tutelage of another. The 

same friar’s creation of the Indian Land Institute (Instituto Terra de Índio: ITI) at 

the end of the 1970s increased the visibility of the cause. In 1997, almost 25 years 

therefore after the first indigenous assembly to be held in Brazil, sponsored by 

CIMI,10 the indigenous struggles irrupted in the political field of this region of 

Amazonia. These campaigns became consolidated over the 2000s with one 

landmark being the organisation of the first FUNAI Technical Group (Grupo 

Técnico: GT) in the Conservation Unit in 2008. As in the quilombola case, we can 

observe, after the movement became sedimented, the transfer of power from 

the religious leaders to the activists with the foundation of the Indigenous Con-

ference in 2005.

In 2010 – receiving support from a missionary from CIMI who had de-

fended the indigenous population since 1988, but had later worked more spe-

cifically, as he himself said, on raising awareness among povos ressurgidos 

(re-emergent peoples) – localities close to São José da Ponte saw a chance to 

launch a campaign against the neighbouring quilombolas and decided to em-

brace the cause. The following year, for precisely the same reasons, São José 

da Ponte submitted a claim to FUNAI.

This brief historical overview reveals how, over the space of a few dec-

ades, the populations adopted various new forms of organisation, attesting to 

their capacity to adapt – at least formally – their institutions to external de-

mands, combining into larger communities to meet the Christian ideal and 

forming resident associations to facilitate their dialogue with INCRA or ethnic 

associations compatible with whichever legal identity was being declared to 

the appropriate government body. Other evidence also emerges: in all these 

situations the principle actors are two collectives that nonetheless should not 

be considered monolithic, given that the internal relations between their 
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members range from cooperation to rivalry. This applies as much to the Church 

(with activists from CEBS, the Franciscans, CIMI, etc.) as to the State (with the 

Federal Public Prosector’s Office, FUNAI, ICMBio, and so on).

It is worth emphasizing here that the clustering in either communities, 

resident associations or ethnic associations makes no difference in terms of 

their ultimate aims. Whatever the principal language used (religious, spatial 

or ethnic), the objective is always to ensure access to basic social rights. From 

this perspective, it cannot and should not be presumed that each organisa-

tional type refers precisely to successive ‘phases’ or corresponds to essen-

tially different populations, since, despite the growing number of settlements 

that today consider themselves to be ‘indigenous villages’ or ‘quilombola 

communities,’ we can note in some geographic spaces the coexistence of 

ethnic associations, ‘communities’ and ‘residents associations,’ as in the eth-

nographic situation reported here.

Substituting an ideal-typical approach for the evolutionist, I suggest 

that these three models refer to intermediary configurations between a pole 

in which land is taken as ‘free,’ ‘given by God’ or a ‘wasteland,’ enabling tem-

porary appropriations and disjointed tenures, and another in which land is 

considered a totality, the exclusive property of a person or group. In the idea 

of ‘community,’ the reference to an abstract entity tends to mask the negotia-

tions over land between domestic groups in order to project a larger collective 

occupying a shared space (Araújo, 1993). The ‘residents association’ asserts 

further still this intention of transcending local belonging and federating par-

ticular interests, creating a territorial base founded on the fact of residing and 

remaining in a definitive place. Finally, in the case of ethnic associations, the 

territory appears as a stable and continuous totality, constructed by mapping 

its external borders, and where the subsequent right to live in the locality in 

question ends up competing with another right, based on the adherence of 

people to a legal identity. To a certain extent, the primacy that the idea of ter-

ritory has acquired in the definition of a collective implies a reformulation of 

social relations and the way of expressing adherence to a collective.

In order to acquire a better understanding of this increasing territori-

alization of space, that is, its delimitation for the purposes of juridical clas-

sification, I return to the analysis of the conf lict between quilombola and 

indigenous populations. Reconstructing the emergence of ethnic associations 

at local level, I approach it now from the angle of ‘choice,’ an idea recurrent 

in the conversations of my interlocutors.

ETHNOTERRITORIAL REFORMULATIONS 

As well as the clustering of settlements organised in a variety of ways, it is not 

rare to find among the extensive networks of relations some kin rooted in 

quilombola and/or indigenous associations while others describe themselves as 
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‘residents,’ ‘communitarian’ or ‘small.’ This phenomenon is mostly considered 

‘normal,’ almost a characteristic of the times. Diverging identifications only be-

come problematic when they occur on the perimeter of a locality that has opted 

for a particular ethnicity. The explanation seems to be related to another differ-

ence between the religious, spatial and ethnic paradigms: while the former two 

models are expressed in a single form (the ‘community’ or the ‘residents asso-

ciation’), the latter has revealed a double modality from the outset insofar as the 

‘associations’ can be indigenous or quilombola. In this latter case, there is, there-

fore, direct competition between proposals each of which demand exclusivity 

and loyalty in terms of their declarations (making it impossible indeed to be 

quilombola and indigenous at the same time).11

What is specific here is the importance acquired by the territorial 

dimension, and no longer just the spatial dimension, when it comes to defin-

ing the group’s boundaries: the claimed land becomes the symbol of their 

existence. Through a feedback effect, since the territory should be occupied 

by people with the same legal status (a person cannot be a quilombola in an 

indigenous land, or vice-versa), the question of the ‘choice’ made becomes 

of extreme importance. Unity of the territory and uniformization of belong-

ing are, therefore, at the basis of the legitimacy of the ethnic associations. It 

is worth noting that, at least until their official recognition by the State, the 

boundaries of the territory are susceptible to modification if one or more 

families resolve to change their legal identity. Such a decision does not occur 

without generating friction, given that it is perceived as an attack on the 

‘territorial’ integrity of the group from which they intend to extricate them-

selves. Since deviation and internal difference threaten the ethnic cohesion 

and the integrity of the territory, the circulation between the legal categories 

can only be individual – as, for example, in the case of marriage or a change 

in the place of residence.

In this microregion of Amazonia, the propagation of what can ulti-

mately be seen as multiple versions of the idea of ‘community’ (a collective 

in which individual interest is subsumed to the common good) occurs in 

rapid succession, each group of residents wishing to possess its own organ-

isation to represent the group vis-à-vis the authorities. In the case of ethnic 

associations, though, the mimetism has involved the assertion of an absolute 

difference between collectives that previously considered themselves similar. 

Paradoxically, the ethnic contagion also therefore brought about ‘cultural’ 

differentiation.
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The first declarations of quilombola identity appeared in the region in 

2002 in two rivershore communities that founded corresponding structures 

in the same year. The case of one of them, Iraruana (Q),13 is interesting, since 

the friar Pedro was already talking about quilombolas in 1994 and yet it was 

only 18 years later that the community took its ‘decision.’ Soon after it in-

vited two contiguous localities with which it shared a residents association 

− Bênção de Deus (I) and Morubixaba (I)14 – to take the same route. The initia-

tive suggests that, at the time in question, this ‘declaration’ was considered 

in terms of the possibility of renewing alliances between communities that, 

nonetheless, would later encounter different ethnic expressions (see the fig-

ure above). With each receiving the benefits that its status allowed, the 

quilombola associations and residents association operated in parallel until 

2005, when the latter was disbanded – i.e. when the conf lict with the indig-

enous population irrupted.15

The procedure of the second community, Pirapira (Q), was different, 

based on a search for people whose phenotype was compatible with the idea 

of a quilombola. This aim in mind, the community’s leaders visited diverse 

rivershore localities: Bom Sossego (Q), considered to be black, and Piratin-

inga (Q), where they had kin, encouraging both to join the movement. As well 

as these ‘collectives,’ they also invited individuals in other settlements: in 

São José da Ponte (I), a man and his son who were dark skinned; and in JM, 

its founder, who they knew to be originally from another locality already 

then openly quilombola. In fact, this man recounts that he had been invited 

another time, in 2010, by the anthropologist responsible for the technical 

report. The leaders from Pirapira (Q) were unsuccessful, however: the resident 

from São José (I) would later become its tuxaua, indigenous leader, and the 

founder of JM, after an attempt to take part in the quilombola association, 

with which he had become disillusioned, decided to eschew any ethnic def-

inition, content with his status as a community founder,16 recognized by the 

local council in 2009 and which received the initials of his name.

In 2003, the arrival in Bom Sossego (Q) of an anthropologist from IN-

CRA, testifying to the attention given to quilombolas by the State, encouraged 

the village and its neighbour, Piratininga (Q), to request official recognition 

too. In the next two years, the localities received numerous visits from out-

siders: anthropologists to produce technical reports, historians for univer-

sity research, biomedics to learn more about the health of black populations, 

TV crews to film reports, and so on. The year 2007 was an important land-

mark, since two NGOs (one anthropological-juridical in kind, the other envi-

ronmentalist) organised workshops to design maps based on the indications 

of the residents concerning areas used for hunting, fishing and swiddens, as 

well as the conf lict zones. To strengthen the quilombola demand, it was 

therefore judged expedient to join together the lands that each community 
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was demanding: they made a claim for a strip of land along the rivershore 

from Bom Sossego (Q) to Iraruana (Q), passing through Piratininga (Q) and 

Pirapira (Q). In 2010, with the technical reports completed, the wait began 

for the contestations before, finally, the definitive land deed was released. 

Bom Sossego (Q) was the first to receive official recognition, in 2011.

The indigenous mobilizations began a short time after the first quilom-

bola declarations. Having withstood pressure from farmers for many years, 

Morubixaba (I) in 2003 experienced a double threat: from further inland with 

the installation of soybean farms using pesticides that contaminate their 

water supply; and closer to the river, with the claim made by the quilombo-

las of Iraruana (Q) over the f loodland area that they traditionally explored. 

The reasons given for rejecting the quilombola invitations range from the 

critique of how they were formulated, considered somewhat unclear (“the 

mistake of the quilombolas was failing to communicate”), to the affirmation 

of a sharp cultural difference (“our characteristics didn’t match theirs”), 

which some residents say, in fact, was endorsed by the opinion of the friar 

to the black population himself (“Pedro said to us that we have nothing 

quilombola about us”). Whichever was the most persuasive argument, the 

fact is that Morubixaba (I), following the line of defence suggested by an-

other friar, declared its ‘indigenousness’ to FUNAI and in 2004 founded the 

appropriate indigenous association. In 2005 it promoted an encounter in a 

small town in the region with their Ticuna ‘kin,’ since they had ‘chosen’ to 

adopt this name despite the distance between them. Also in 2005 the asso-

ciation was officially recognised. In 2008, proposals surfaced to demarcate 

an Indigenous Land and the first workshops were held on medicinal herbs 

and indigenous languages by the missionary from CIMI.

In 2009, the year when Morubixaba (I) and Iraruana (Q) managed to 

reach agreement concerning their respective limits, new problems emerged 

on the boundaries between indigenous and quilombola. Aratú (I), a neigh-

bouring locality that also took part in the residents association in Iraruana 

(Q), contested the territorial claims of the latter. São José da Ponte (I), for its 

part, separated from this zone of tensions by two other settlements, also 

opposed another quilombola community, Piratininga (Q), which decided to 

publicly affirm its indigenous status at the end of 2010, thus abandoning its 

organisation as a residents association, an institution founded in 1999.

On the first of April 2011, the three settlements met in Morubixaba (I) 

to celebrate the Day of the Indian. According to local accounts, the event even 

included indigenous people from outside the region, and, amid the festivities, 

they decided to combine forces to make a claim for a joint Indigenous Land. 

On the occasion, invitations to take part in the movement were made to 

Bênção de Deus (I), whose geographic position between Morubixaba (I) and 

São José da Ponte (I) was strategic to the project. The reaction of the inhabit-
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ants from this locality was uneven: many considered it a good option to 

defend themselves from a farmer, avenging his attacks on them (including 

destruction of the school and the slaughter of their pigs), but some families 

that recognized themselves as quilombola, “because of their colour”17 or their 

kinship ties (recalling that the settlement had already received an invitation 

from Iraruana (Q)), refused to back the indigenous cause.

The same year, Morubixaba (I) and São José da Ponte (I) asked for their 

lands to be mapped by one of the NGOs that had produced the cartographic 

survey for the quilombolas. The request was important since the publication 

of the quilombola map had shown the indigenous settlements without any 

indication of their names, as conflict zones, equivalent in effect to the areas 

occupied by farmers and soybean cultivators. Responding to their request, 

‘participatory’ meetings began to make another map that would help rebalance 

the forces between the quilombola and indigenous settlements. Providing the 

latter with cartographic proof of their existence and their ‘ancestral’ use of 

the f looded forest areas ( just as the map of the quilombolas verified their 

equally ‘ancestral’ use of the várzea f loodland), allowed one right to be as-

serted against another. It was in this upsurge of mobilization that Bênção de 

Deus (I) finally decided ‘to assume’ its status, thus strengthening the indig-

enous position. It is worth noting that in the publication of the indigenous 

map, the quilombola areas are not shown as ‘conflict zones’; in addition and 

despite being called the Ticuna do Planalto Indigenous Territory, the document 

does not contain an indication of the territorial borders.

To complete this depiction of the situation in the area in 2015, I men-

tion the case of another community, Igarapé Arara (T), which, for its part, 

‘chose’ a non-ethnic legal identity: that of a ‘traditional population.’ After 

creating their association in 2000 to fight against a farmer, the residents ac-

cepted INCRA’s proposal to form an agroextractivist settlement (assentamen-

to), a legal category that afforded them various benefits – microsystems, home 

loans, electricity, schools and so on – although it has proven to have its lim-

itations: the demographic growth and, according to the accusation of one of 

the settlers (assentados), the monopolization of the best plots of land by long-

standing leaders, as well as the continued occupation by a farmer, mean that 

two thirds of the domestic groups find themselves landless today. This ‘choice’ 

of ethnic indeterminacy left doubts hovering over both the quilombola and 

indigenous populations, since both believe that the “people call themselves 

traditional, but that’s due to a lack of knowledge.” Not even this, however, 

persuaded them to send an ‘invitation,’ probably because the lands of Ig-

arapé Arara (T) were outside the claimed zone.

The description of the constitution of the quilombola and indigenous 

associations makes evident the f lexibility of the ethnic destiny of povoados 

whose identity is defined, above all, through ‘choice’ in response to situations 
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inf luenced by the intervention of different external actors. The sequence by 

which settlements joined the two parallel movements also highlights the 

local constitution of networks of alliances and their modalities, and, at the 

same time, the importance of territorial factors. Sometimes this territorial 

imperative is clearly evident. Hence, despite never being extended to large 

landowners – Morubixaba (I) did not allow the soybean cultivators to join its 

association, nor did São José da Ponte (I) accept the association of farmers 

located inland from its own lands − the ‘invitation’ was sometimes made to 

neighbours with better economic conditions. The leaders of São José da Pon-

te (I), for example, tried to convince some people to include their names in 

the IL request: three small proprietors whose lands were located on the 

boundary with Piratininga (Q ) and Pirapira (Q ) (two of them already ap-

proached by the quilombolas) and a gaúcho (southern Brazilian) farmer who 

owned lands containing a waterfall that he exploited as a spa resort. 

Most of the time, though, invitations were made directly to individu-

al and those of their dependents considered to be ‘kin’ (whether through 

filiation, marriage or godparenting) or closer to what is expected from a 

quilombola or indigenous person (whether due to physical appearance or place 

of birth). The founder of JM, a native of a quilombola community, and the 

tuxaua of São José da Ponte (I), father of the president of the Piratininga (Q) 

quilombola association and himself dark skinned, meet at least one of these 

criteria. Something else at stake in these ‘invitations’ was a redefinition of 

territorial boundaries, since acceptance of these men would entail the breakup 

of their respective ‘communities’: the separation of the lands occupied by 

them and their children in order to combine them with the quilombola ter-

ritories. As I indicated earlier, the rejection probably arose from the fact that 

the invitation involved more costs than benefits: the former man would risk 

losing his status as a founder and his autonomy; the latter would be exposed 

to a serious fight with his neighbours and potential isolation. At the time, in 

fact, it was deemed unnecessary to even report the fact to the president of 

the former residents association, believing that “it was nothing important.”

In other localities, when the person ‘called’ has a stronger position in 

the residential group or in the ‘community’ and is thus more able to mobilize 

and convince their kin and neighbours to pass on the invitation, the action 

can be presented as collective. Such was the case of Bênção de Deus (I), whose 

president spent more than a year organizing meetings, inviting sympathetic 

local leaders and friars, until everyone, including the former quilombolas, 

had heard the message and indianidade (Indianness, indigeneity) had become 

a locally shared and agreed ‘definition.’

The example is illustrative of the importance, in the interplay of forc-

es between quilombola and indigenous groups, of those populations that are 

still undetermined but whose ‘definition’ is capable of leading to a radical 
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transformation of the ethnic and thus territorial configuration. These de-

clarative changes do not always imply ruptures in political power (the father 

of the cacique (leader) of Morubixaba (I) was the community president), but 

their success clearly depends on respect for pre-existing political equilibria 

(for example, in São José da Ponte (I), the cacique belongs to the part called 

‘above,’ the tuxaua to the ‘middle,’ and the pajé (shaman) to the ‘below,’ in a 

tripartite organisation already present in the residents association with the 

distribution of the functions of president, secretary and treasurer).

Unsurprisingly the ‘choices’ made by the collectives can be inscribed 

without difficulty in networks of concrete relations that radiate within a par-

ticular geographic space. As we know, relations, in the case of these and oth-

er populations,18 are valued as a resource that enables access to goods and 

services. Obviously this does not mean that spatial limits are unknown or 

unrecognised: everyone knows where the neighbour’s swidden is located and 

where the zone of influence ends, but a request to hunt, plant crops or the like 

will seldom be denied. In this context, ‘ownership’ of land means not so much 

exclusivity of use and associated rights than public assumption of the role of 

the principal administrator capable of granting licenses to third parties. This 

idea still prevails within the community and even in the residents association, 

but tends to disappear among the ethnic associations.

Two remarks illustrate complementary aspects of the transformations 

under way. The first is the advice received by the cacique of São José da Pon-

te (I) from an outside interlocutor − “try to make a territory and you’ll be 

stronger” – signalling that occupation of a space, knowledge of its character-

istics and the association of its inhabitants are not sufficient to obtain the 

attention and interest of the State. For this the space needs to be enunciated 

as a territory, that is, as a delimited zone in which a determined group of 

people reside, called ‘kin’ and possessing ‘rights.’ In another conversation, 

in which the relationship between the definition of territorial boundaries 

and kinship was evoked, the coordinator of São José (I) exclaimed: “were we 

to go in search of kin, it would be no use: we would get all of Piratininga (Q).” 

In other words, the reticular character of the kinship networks means that, 

from their point of view, the indigenous population could lay claim to quilom-

bola lands. The hypothesis is absurd, comic even, since, as is well known, 

the ‘choice’ made must be respected. To conform to this shared value, vis-à-

vis outside agents, it is thus better to keep quiet about the breadth of the 

kinship mesh constructed in the local vicinity in everyday life. Instead, peo-

ple emphasize relations with those who, geographically close or distant, pre-

sent the same legal situation. In this sense, kinship and territory are capable 

of sustaining each other. The potential weakening of intercommunity solidar-

ity, as in the case analysed here, is the price to pay for these new political 

opportunities.
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In summary, the different territorialities elaborated as a result of the 

interlocutions with outside actors can be said to impact both intra and inter-

settlement relations. Nonetheless, it should also be stressed that while the 

forms of institutionalization of collectives may be borrowed, these popula-

tions appropriate them in order pursue their own agendas and strengthen 

the position of a set of kin and their allies within the local political field.

CONCLUSION

As I mentioned in the introduction, in the case of indigenous peoples the litera-

ture points to processes involving the co-production of the borders of a terri-

tory and a collective. This ethnographic example contributes, in turn, to docu-

menting analogous processes in populations considered – and until recently 

considered by themselves – to be ‘mixed.’ The interesting aspect specific to the 

situation presented here is that the legal framework enabled their identification 

not only with an ethnolegal category but with two of these at least (leaving aside 

‘traditional populations’): ‘indigenous’ and ‘quilombola.’ This possibility led to 

the coexistence of diverse organisational models in a relatively small geo-

graphic space. Alongside those povoados that perceive themselves as a ‘com-

munity’ or a ‘residents association,’ others come to see themselves as an ‘indig-

enous village’ or a ‘quilombola community.’ The plasticity of formal organisa-

tions, in parallel with their diversity, is the best confirmation of the idea that 

the populations really do exercise a power of ‘choice,’ all the more so since the 

adherences are open to modification, for example, when localities decide to 

publicly change their ‘identity.’

However, this does not impede the identification of a number of rules 

governing the ‘choices’ made and some constraints. The example analysed 

here show that the positioning of the localities in favour of one or other ethnic 

label took place as a result of their embedding in supralocal relational networks 

and their appropriation of information brought by diverse external agents. In 

this process, the elaboration of the language of ethnicity in conceptions con-

cerning the access to ‘rights’ – i.e. to citizenship – was fundamental. However, 

the adherences were also linked to a local political interplay of forces between 

settlements with similar economic conditions, making use of competing legal 

devices to obtain control of a zone of common interest. From this viewpoint, 

it is as though the idea of citizenship, present in all the claims, had various 

facets, some affording more rights (‘indigenous’), some less (‘quilombola’) and 

some even none (‘common residents’).

On the other hand, however much these publicly asserted ethnic ‘iden-

tities’ were later deployed in the consolidation of alliances, it can be observed 

that, initially, the ‘invitation’ is made not on the basis of previously observ-

able differences or the ‘origin’ of people, but rather of the quality of active 

relations: competing with São José da Ponte (I) for access to the f loodland, 
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Piratininga (Q) communicated the existence of the project to just one resident, 

who became kin of the president of the quilombola association; dissatisfied 

with governance of the association by Iraruana (Q), the leader of Bênção de 

Deus (I) convinced the settlement to join the indigenous group; no resident 

was excluded for being Northeastern, a descendent of Italians or failing to 

match the expected physical type.

There is no doubt that, until then and without presuming the kinds of 

reversals arising from shifts in federal government policy, the populations 

found the legal framework – in which diverse legal categories are made ac-

cessible to them – to be a source of further opportunities to demand protec-

tion from the authorities. Given the challenges posed to social mobilizations 

by the conflict-ridden territorial configurations, however, it is also essential 

to stress that the initial f luidity between legal categories ref lects a shared 

struggle of the populations to ensure their own survival.

In the case in question, instead of a broad coalition between nearby 

settlements to demand an extensive area, there was the gradual constitution 

of two ‘groups-territories’ (Boyer, 2014), both insisting on the contrast and 

anteriority of their ancestors’ presence. Although the ethnic argument nev-

er adheres to a criterion of genealogical and absolute truth, but rather an 

authenticity demonstrable by the willingness to defend and fight for the cause, 

it becomes more imperative after the lands are demarcated, since while the 

boundaries of the ‘territories’ are designed in response to alliances and ten-

sions, from the moment when they are made official, the boundaries estab-

lished act as proof of ethnicity. Thereafter any redefinition of the relevant 

socioterritorial units as the outcome of cooperation or conf lict, or the rene-

gotiation of spatial divisions, are rendered impossible. The only thing that 

matters is the list of residents established for a determined area and trans-

mitted to the institutions: what prevails, therefore, is the appeal to the law 

and writing. Ana Beatriz Vianna Mendes (2008: 2) rightly observes that while 

the demand for demarcation clearly has to do with the management of ter-

ritories, it also relates to the “guarantee of special rights.” Now, in this con-

text defined by an “institutionalization of an arena of disputes” (Mendes, 

2009: 5), the risk is simply losing the status of kin and resident, as well as 

those rights associated with it. As Eduardo Brondizio and Rodrigo Penna Firme 

(2007) and Wilian J. Santos de Arruda (2014) have already pointed out vis-à-

vis the quilombola and indigenous mobilizations, respectively, although the 

use of ethnic language favours the access of marginalized populations to 

political and economic resources, it also contributes to creating socioterrito-

rial barriers that give rights to some and not others, which exacerbates the 

internal social inequalities.

It is, therefore, the work of the administrations that favours the trans-

formation of space into territory, what João Pacheco de Oliveira (1998) calls 



419

article | véronique boyer

territorialization, or what I call territorial framing (Boyer, 2016). This some-

times leads to cuts in the networks of social relations that traverse the ter-

ritorial space and give it density. The researcher’s perplexity at the discovery 

of people circulating between territories considered hermetic partly results 

from this divergence between the logic of the State and the local dynamics. 

Of course, in this context of a geography of power in the process of being 

reconfigured (Oslender, 2002: 90), it remains to be seen whether the formal-

ity of the law prevails in all cases or whether informal agreements – or ‘co-

operative arrangements,’ to use the expression of José Cândido Lopes Fer-

reira (2013) – persist once the lands are demarcated. Put otherwise, only a 

supplementary study can say whether a rule of access (the law establishing 

who possesses the formal right over natural resources) can be reconciled 

with a rule of use (who has effective access to the areas).

To conclude, I call attention to the fact that the research data suggests 

the coexistence – or rather the overlapping – of two narrative modes. The 

first relates to the memories of how this microregion was occupied, which I 

have attempted to reconstruct through the accounts of the residents: in them 

appear shared memories of exchanges, recent arrivals and older inhabitants, 

alliances and misunderstandings, transformations in living conditions and 

increasing contact with the city. Over the more recent period, during the 

1980s, another discourse emerged, militant this time, centred on origins and, 

to a certain extent, mirroring the difference between the narrative of the 

nation and the narrative of the myth of racial democracy. The new reading, 

which came to the fore in the 1990s, focuses on the parallel histories spe-

cific to each of the ethnoracial components: the history of conquest for the 

‘indigenous’ population, and the history of slavery for the ‘quilombola’ popu-

lation, always in opposition to the domination of the ‘whites.’ To support the 

demarcation requests, these narratives have to be compatible with the dec-

larations. They act, therefore, as founding myths for the groups-territories, 

leaving no room for ‘mixture,’ recompositions and mutual borrowings. Ceas-

ing to be public, the latter thematics are relegated now exclusively to the 

personal sphere. However, they prove to be of huge importance when think-

ing about the modalities of ethnic differentiation. Although the impression 

may sometimes have been generated that the identification of the settlements 

was random in nature (due to the interlocutors and the proposals that they 

brought19), this certainly was not the case: the steps taken by the activists 

were undoubtedly guided by their own networks of relations, buoyed, in turn, 

by alliances and by conflicts.

In a recent article, Guedes (2016: 28) observes that, in the past, the 

definition of these populations as camponesas (peasants) emerged “from the 

articulation of political and academic questions that implied privileging cer-

tain themes and topics as potentially capable of encompassing heterogeneous 
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realities and universes.” The author then calls attention to the fact that dur-

ing this process “aspects, traits and dynamics that escaped the boundaries 

delineated by this definition were ‘non-visibilized’’ [...] or ignored” (28). In a 

way, researchers did not see the ‘quilombola’ population (or ‘indigenous’ pop-

ulation) due to their intellectual project and disciplinary blindness. By contrast, 

Guedes continues, “in the current fight of traditional communities, there is 

a preeminent need to privilege, intellectually and politically, certain aspects 

and traits that [...] were not previously the subject of much investment by 

intellectuals and social movements” (28). In other words, since the discipline’s 

gaze conditions its research objects, when anthropologists regard ‘quilom-

bola’ populations (or ‘indigenous’ populations), they tend to overlook the cir-

culation of people and what is shared by the majority. In order to avoid that 

the work of ‘unfreezing’ the definitions of a quilombola or indigenous collec-

tive leads to the ‘freezing’ of the social groups involved, it is essential for the 

discipline to meet the challenge of providing more knowledge about the so-

ciety (or societies) involved. It would also be of major interest to continue 

with an ethnography of the other side of the mirror – of the diverse organisa-

tions and institutions, specialists and activists.
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 NOTES

1 My thanks to Emilie Stoll for the careful and critical read-

ing of an early version of the article. I also thank Peter 

Fry for his generous comments. The two helped me to 

improve the article significantly.

2 For an inspiring ethnography of such conf licts on the 

lower Tapajós, see Emilie Stoll (2014). 

3 The advantages or frustrations of different territorial sta-

tuses can, indeed, lead populations to solicit ethnic re-

classification. See Ana Beatriz Vianna Mendes (2009: 12) 

who observes that the restrictions imposed in the case 

of conservation units “can be taken as the causes of di-

verse social and political mobilizations and responses to 

the newly created sociojuridical reality.” It is these new 

norms, resented as unfair constraints, that sometimes 

lead the populations to try to replace the label of ‘tradi-

tional’ with ‘indigenous’ (for Acre state, see, for instance, 

Pantoja, 2008).

4 Among other examples in Amazonia: Abirached, Carlos 

Felipe de Andrade; Brasil, Daniel & Shiraishi, Juliana 

Costa (2010); Costa, Eliza Mara Lozano (2012); Eduardo 

Vieira Barnes (2006). 

5 Similar observations can be found in Arruda (2014: 90) 

apropos a conflict between “indigenous [and] traditional 

populations.” There is no relation of illegitimacy or radi-

cal opposition to the Kuntanawa ethnic identity, but rath-

er a conflict over the collective use of natural resources 

in a determined area by the two groups.

6 Taking into account the written documentation (the ses-

maria land deeds, the chronicles of the Jesuits, the records 

of slave sales, or the descriptions of travellers, for exam-

ple) could, of course, shed a new light on the history re-

counted by local inhabitants, adding more information 

on the national and international migratory f lows. How-

ever, it would be more difficult to maintain the anonym-

ity of the ethnographic situation. I therefore decided to 

concentrate on the collected accounts. It is worth stress-

ing, nonetheless, that the quilombola and indigenous 

demands both have a historical basis, with the region 

known to have contained a sugar plantation worked by 
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slave and servile labour. For a general panorama of the 

forms of territorialization imposed on indigenous popula-

tions, see João Pacheco de Oliveira (2016).

7 The work of Roberto Araújo (1993) is an essential landmark 

in the studies on the notion of ‘community,’ calling at-

tention to its constitution as a religious ideal, a domestic 

model that encompasses relations of domination. The 

description proposed in the final part of this article con-

cerning the sequencing of the ethnic ‘invitations’ is in-

formed by the reading of this thesis. 

8 Significantly, the farmers, soybean growers, wholesalers 

and traders, who undoubtedly played an important role 

in this process of forming larger groups, remain absent 

from the narratives.

9 Jan Hoffman French (2007) analysed a similar case in the 

Northeast in which the actions of members of the Catholic 

Church affected the indigenous and quilombola mobiliza-

tions. It is important to note the differences, though. First, 

the two land campaigns occurred there over an interval 

of 20 years, delineating a very different situation to the 

one present in the Amazonian case under study here where 

they are almost simultaneous. Second, the friar to the in-

digenous populations and the father to the black popula-

tion, who had not passed through the seminary training 

together, did not consider themselves part of the ‘people’ 

who they were defending.

10 For a sociohistory of the indigenous movement, see Jean-

Philippe Belleau (2014).

11 In passing, it is worth mentioning that the arrival of Evan-

gelical churches in Catholic settlements, with their struc-

turing into congregations competing with the commu-

nity, is capable of provoking a similar double configura-

tion. It can be observed, in fact, that the congregation is 

constituted on the existing community structure, seeking 

to replace its hierarchies and occupy its place in defining 

authority, reinforcing kinship with religious ties (Boyer, 

2016). From this viewpoint, the Evangelical and Catholic 

versions seem to ref lect the contrast between quilom-

bola and indigenous associations. The similarity ends 

there, however, when we observe that the Evangelical 



423

article | véronique boyer

message – affirming that salvation comes from Jesus and 

not from some institution – itself contains the possibility 

of a new duplication of the congregation. The churches 

need, therefore, to adapt to the fragmentation in the field 

of legitimacy, a principle intrinsic to its expansion, but 

strongly rejected by the community and the ethnic as-

sociations, which aim to represent everyone.

12 The quilombola settlements are the most populous: Pi-

ratininga contains 70 families; Pirapira, 85; Bom Sossego, 

80; and Iraruana, 86. The indigenous villages are smaller: 

46 families live in São José da Ponte, 40 in Morubixaba 

and 22 in Aratú. As for the ‘undefined’ settlements, these 

vary between 15 (Bênção de Deus) and 40 ( JM). And 90 

families live in Igarapé-Arara.

13 In order to facilitate the comprehension of the processes 

described here, I have chosen to indicate their classifica-

tion after the name of each locality: (I) for indigenous, (Q) 

for quilombola, (T) for traditional, adding nothing when 

the inhabitants consider themselves ‘common residents.’

14 There was no mention of an invitation to Aratú (I), which 

also participated in the residents association and later 

assumed an indigenous identity.

15 São José da Ponte was the last settlement from the area 

to declare itself indigenous, which it did at the end of 2010.

16 In this case, the founder was not responsible for initiating 

the occupation but for making it official. The first person 

to arrive in the 1940s, as he readily acknowledges, was a 

woman f leeing from the large f loods.

17 The colour argument is indissociable from the quilom-

bola land claim, since quilombolas are defined as de-

scendants of African slaves. Three observations should 

be made. This argument does not to be applicable to eve-

ryone: Bom Sossego, where many residents are darker 

skinned than those from other settlements in the area, 

appears here as an exception. In most cases, the inhabit-

ants are content with indicating a person who, due to 

their phenotype, embodies the black (or indigenous) ge-

nealogy. This does not mean, though, that people were 

indifferent to colour: for example, I was able to hear peo-

ple from both the indigenous and quilombola populations 
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say that the tuxaua of São José, whose skin is black, may 

well have ‘chosen’ to be quilombola. The reference to 

physical traits may also have a pejorative intent with the 

emergence of arguments based on ‘non-compliance’ with 

what is expected of an indigenous or quilombola person 

(Boyer, 2015). Finally, it should be observed that this does 

not necessarily imply the vanishing of discrimination – in 

one conversation, a director from one quilombola asso-

ciation referred to a persistent racism, “including among 

children.”

18 See Araújo (1993) on the TransAmazonian Highway and 

Hoffmann (2004) on Colombia.

19 According to one member of the black movement, the fact 

that they had been unable to declare themselves indig-

enous in the survey conducted by the university contrib-

uted decisively to the advance of the quilombola move-

ment, while the indigenous population struggled to organ-

ize themselves until the appearance of the ‘territorial 

problems.’
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AS RECONFIGURAÇÕES ETNO-TERRITORIAIS DOS 

CONFLITOS SOCIAIS: DA DIFERENCIAÇÃO CULTURAL À 

FRAGMENTAÇÃO POLÍTICA (AMAZÔNIA BRASILEIRA)

Resumo

Apesar da inscrição constitucional dos direitos territoriais 

de povos indígenas e quilombolas, surgiu entre populações 

classificadas de modo diferente um novo tipo de conflito 

que o artigo documenta a partir do estudo de desacordo 

entre “quilombolas” e “indígenas” na Amazônia central. As 

soluções dos variados atores desvelam dúvidas acerca do 

efetivo “contraste étnico” entre os protagonistas. O alinha-

mento da atual organização em territórios étnicos é com-

preendido como uma última atualização de reordenamen-

tos socioterritoriais já adotados pelas populações na inte-

ração com diversas instâncias. O artigo busca restituir o 

jogo de alianças entre facções opostas realçando as moda-

lidades de sua formação. Quando os direitos concedidos 

pelo Estado a grupos de populações em virtude de sua 

excepcionalidade estão ameaçados de retrocesso, é impe-

rativo reafirmar que a fluidez entre as categorias legais 

remete a luta compartilhada para sua sobrevivência.

ETHNOTERRITORIAL RECONFIGURATIONS OF SOCIAL 

CONFLICTS: FROM CULTURAL DIFFERENCE TO POLITICAL 

FRAGMENTATION (BRAZILIAN AMAZONIA)

Abstract

Despite the constitutional inscription of the territorial rights 

of indigenous and quilombola peoples, a new kind of con-

flict has emerged between differently classified populations. 

This article documents this conflict through the study of a 

disagreement between ‘quilombola’ and ‘indigenous’ popu-

lations in central Amazonia. The solutions of various actors 

reveal doubts concerning the real ‘ethnic contrast’ between 

the protagonists. The current organisation in ethnic territo-

ries is seen as the most recent instance of a series of socioter-

ritorial reorganisations already adopted by the populations 

in interaction with diverse bodies. The article reconstructs 

the shifting alliances between opposed factions, highlight-

ing the modalities involved in their formation. When the 

rights granted by the State to groups of populations due to 

their exceptionality come under threat, as at present, it is es-

sential to recognise that the fluidity between legal categories 

reflects their shared struggle for survival.
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A PRáXIS DO TROTE: 
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RITUAIS ESTUDANTIS DE COIMBRA*

Este texto foi escrito originalmente em português de Portugal, onde a noção 

de trote tem a designação de praxe. A praxe é uma práxis que pode ser en-

tendida em sentido amplo ou mais restrito. O Código que regula a praxe em 

Coimbra (com 290 artigos)1 define-a simplesmente como “o conjunto de usos 

e costumes tradicionalmente existentes entre os estudantes”. Numa linha 

que vai ao encontro da ideia de “ritual iniciático”, do antropólogo Van Gennep 

(1981), o historiador Paulo Archer de Carvalho, definiu as praxes como “a 

sobrevivência simbólica de rituais de passagem, de presentificação e de he-

terorreconhecimento, balizadas por gestos que tentam assinalar a desbestia-

lização do aprendiz e a sacralização do ofício intelectual, partindo do prin-

cípio – consagrado na própria nomenclatura (o burro, a cabra, o chocalho, a 

“magna besta”, etc.) – de que o ser humano é à nascença uma besta” (Assem-

bleia da República, 2008). Tais rituais, por vezes considerados mecanismos 

de integração, visam “testar” ou “pôr à prova” o “novato”, o “recruta”, aquele 

que acaba de chegar a uma nova condição ou comunidade e que a ela deve 

submeter-se. 

Ao contrário do caso brasileiro, essas práticas (trote/praxe) são, ainda 

hoje, um verdadeiro fenômeno de massas nas universidades portuguesas. 

Segundo estudo internacional recente,2 cerca de 73% dos jovens universitários 

portugueses afirmaram ter sofrido alguma praxe mais pesada quando entra-

ram na universidade (enquanto a média dos países estudados era de 25%), 
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59% dos estudantes portugueses afirmaram que tais atos tiveram “conse-

quências psicológicas” em sua vida, e 20% revelaram que eles determinaram 

o abandono dos estudos. 

Considerando o impacto sociológico junto à juventude estudantil por-

tuguesa e ao mesmo tempo seu profundo enraizamento histórico, em especial 

na Universidade de Coimbra (de ora em diante designada por UC), o presen-

te artigo procede a um levantamento (necessariamente sintético) das raízes 

históricas das tradições acadêmicas, recorrendo a registro etnográfico por 

meio do qual são revelados alguns dos contornos dos rituais iniciáticos e da 

riqueza patrimonial daquela que é conhecida como “cidade dos estudantes”. 

Aspectos como a violência tradicionalmente associada a essas práticas; as 

tensões e a conflituosidade que, ao longo dos séculos, marcaram as relações 

entre a elite estudantil e a comunidade local; a possível conexão entre as 

praxes e os múltiplos movimentos socioculturais, musicais e políticos que 

caracterizaram sucessivas gerações; a questão da subalternização do papel 

da mulher e sua relação com a cultura “marialva” e sexista, numa universi-

dade outrora exclusivamente masculina; e, por fim, as tendências mais re-

centes que o fenômeno da praxe vem adquirindo em Portugal – onde alguns 

casos e até tragédias, como a da Praia do Meco (15/12/2013), onde morreram 

afogados seis jovens estudantes na sequência de um ritual de praxe –, muitas 

vezes resvalando para o abuso e a violência, são algumas das dimensões que 

o presente texto procura explorar e discutir. A humilhação e submissão pe-

rante o poder que a maioria das praxes comporta parece exprimir uma ten-

dência larvar na sociedade, em que o individualismo consumista se combina 

de forma perversa com lógicas de evasão e de entrega incondicional – e apa-

rentemente voluntária – ao poder do mais forte. 

INVESTIDAS, CANELõES, CAÇOADAS E TRUPES

Fundada em 1290,3 a Universidade Portuguesa seria instalada pela primeira 

vez em Coimbra em 1308. Um ano depois, o rei dom Dinis instituiu por de-

creto horas de estudo e recolhimento obrigatório para os estudantes, estabe-

lecendo que os infratores fossem vigiados e sancionados pelos estudantes 

mais velhos (de acordo com sua própria hierarquia, com base exclusivamen-

te na antiguidade de cada membro). Subjacente a esses regulamentos iniciais 

estava o estatuto exclusivista de que era depositária a estrita elite que, nes-

sa primeira fase, se beneficiava do protetorado da monarquia. Foi então (1309) 

que dom Dinis, em sua Charta Magna Privilegiorum (versão atualizada da 

carta fundadora da universidade, de 1290), estabeleceu um conjunto de me-

didas destinadas a disciplinar, mas também a proteger os estudantes. Nela 

se evidenciam algumas de suas preocupações quanto ao estatuto exclusivo 

da condição estudantil e definem-se medidas destinadas a acautelar a defe-

sa de suas prerrogativas especiais. Pouco depois da transferência definitiva 
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da universidade para Coimbra, em 1537, foram estabelecidas disposições ré-

gias por dom João III, visando conter e proibir o ameaçador porte de armas, 

então de uso comum em situações de conf lito em meio aos estudantes e 

entre eles e outros grupos populares.

Desde o início do século XVIII são identificadas as chamadas investi-

das, ou seja, atos violentos exercidos por grupos de estudantes mais velhos 

(em geral encapuçados), que incluíam troças e castigos infligidos aos novatos. 

Alguns desses atos relacionavam-se com os parcos meios de transporte da 

era medieval, quando as viagens a Coimbra eram extremamente morosas e 

não raro acidentadas. Os estudantes chegavam muitas vezes montados em 

burros, éguas e mulas. Cavalos e diligências seriam exclusivos dos poucos 

oriundos dos extratos mais elevados das famílias nobres e aristocráticas. 

Eduarda Cruzeiro (1979: 710) refere-se aos estudantes calouros que nesse con-

texto se tornaram “vítimas de arrieiros e estalajadeiros, exploradores vorazes 

que não lhes poupam as bolsas nem os corpos, usurpando-lhes os primeiros 

as montadas a meio caminho, ratilhando-lhes os segundos os confortos da 

cama e mesa que deviam proporcionar-lhes”. Era esse o quadro com que se 

deparavam muitos dos novatos (calouros) pela primeira vez com seus colegas 

mais velhos.

É nas investidas que mais surge essa mistura de práticas entre a re-

cepção ritualizada e humilhante do calouro e as ações arruaceiras, próximas 

da criminalidade. O célebre Rancho da Carqueja foi um dos grupos mais vio-

lentos dessa época (1720-1721). Tantos distúrbios provocaram, incluindo o 

rapto de donzelas,4 que o rei dom João V “mandou-os degredados para a Índia, 

e o seu chefe, o estudante canonista Francisco Jorge Aires, da Vila da Feira, 

acusado dum assassinato, foi degolado [no pelourinho, a 20 jun. 1722], sendo 

a sua cabeça remetida para Coimbra, e aqui exposta na Praça de S. Bartolomeu 

(desde 1 de Julho de 1722)” (Bastos, 1920). A proibição de atos equivalentes 

foi decretada por dom João V em 1727, conforme refere Ribeiro Sanches5 em 

sua crítica aos costumes estudantis de então: “não havia defesa daquelas 

bárbaras e indecentes investidas, feitas com violência e desacatos, armados 

os agressores como para assaltar um castelo: e destes excessos resultaram 

mortes, incêndios e sacrilégios” (Cruzeiro, 1979: 805). 

A delinquência e o caos foram assumindo proporções particularmente 

graves ao longo da segunda metade do século XVIII, o que levou o governo 

do marquês de Pombal a promover, em 1772, profunda reforma do funciona-

mento da universidade, não apenas nos processos e conteúdos de ensino 

ministrados, mas também no campo disciplinar, incluídos os critérios de 

admissão dos estudantes. O processo foi conduzido pelo reitor-reformador 

dom Francisco de Lemos (apud Cruzeiro, 1979: 817), que ainda assim se quei-

xava, dois anos depois, de “alguma alteração da paz e ordem, causada por 

alguns vadios, que se vestiam de batina para passarem por estudantes, me-
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tendo-se pelas casas dos mesmos estudantes e perturbando-os”. Em todo 

caso, na sequência da reforma, o número de estudantes da UC foi substan-

cialmente reduzido, passando em poucos anos de cerca “de 3.000 para apenas 

800 nos primeiros tempos depois dela” (Cruzeiro, 1979: 817; ver também Tor-

gal & Dias, 2015).

As investidas consistiam em perseguição, sujeição e violência física 

aplicadas aos novatos, as quais se podem assemelhar aos “julgamentos” e 

atividades das “trupes” (que continuam a existir, no âmbito da atual praxe), 

incluindo humilhação pública, uso de palmatórias até provocar sangramento 

e corte de cabelo rente. Podiam, portanto, reunir um pouco de tudo o que 

constituísse práticas abusivas tais como insultos, troça, tourada, caçoada ou 

a patente. Caçoada e troça seriam – quando isolados – atos em que a violên-

cia física estaria bastante atenuada (ao contrário das investidas), sendo aqui 

a variante simbólica que mais sobressaía. O canelão6 era igualmente ato de 

grande dureza aplicado aos calouros, entendido como forma de pagamento 

de direitos à entrada material e simbólica da UC, no caso, a Porta Férrea. 

Quando, em 1864, foi inaugurada a linha de estrada de ferro que liga Lisboa, 

Coimbra e Porto, o largo da Portagem era local de eleição para confrontar os 

novatos com as primeiras investidas, troças e rituais, principalmente no mês 

de outubro, mas que se repetiam ao longo do ano escolar. O cenário incluía 

todo um cardápio de iniciativas e terminologia muito própria. Pelo menos até 

meados do século XX, o mundo das tradições acadêmicas de Coimbra tinha 

criado e reproduzido uma cosmologia e um estilo de vida próprios, que só 

teve o alcance que teve porque foi criação de uma elite restrita e poderosa 

(Nunes, 2004). 

O Foro Acadêmico (ou Juízo da Conservatória da UC, criado por dom 

João I em 1408) garantia aos membros do corpo universitário status de exce-

ção, permanecendo resguardados das exigências da justiça civil (dele fazia 

parte a prisão acadêmica, instalada em 1593 e extinta em 1834).7 A ele se liga a 

generalização do uso do traje acadêmico,8 destinado a distinguir o corpo uni-

versitário da restante sociedade civil. As prerrogativas derivadas do vínculo à 

UC atingiram tal importância, que alguns procuraram tirar proveito disso. Ao 

longo dos séculos XVII e XVIII foi possível a certas categorias de funcionários 

inscrever-se como estudantes, ainda que algumas vezes só o fossem de nome. 

Após a extinção, em 1834, do Foro Acadêmico, foi criada em 1836 a Polícia 

Acadêmica, na sequência de pressões corporativas que exigiam a preservação 

da autonomia universitária, a que dona Maria II acedeu. Fontes consultadas 

referem que em 1854, o patrulhamento da cidade era organizado em três ron-

das, tendo os arqueiros ordem para obrigar os estudantes a recolher-se após 

o toque vespertino do Cabra (um dos sinos da torre da universidade, ver nota 

12). Cada turno era assegurado por seis soldados e um a dois arqueiros (Gama, 

1964, apud Lamy, 1990). A conduta dessa polícia junto à comunidade estudantil 
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e à população de Coimbra seria, contudo, objeto de controvérsia e contestação, 

culminando, já no período da I República, com sua extinção.

De acordo com a mesma fonte, a partir de 1883, ocorreu redução de 

competências e privilégios da Polícia Acadêmica, devido à pressão de sentido 

inverso que a sociedade vinha exercendo contra a situação vigente, visto que 

existia uma cada vez menor tolerância aos desacatos estudantis, pois que ainda 

muitos dos mesmos eram resolvidos internamente (à luz do regulamento disci-

plinar da Universidade), considerando-se, por exemplo, que muitas infrações 

mereciam penas mais duras do que o encarceramento na prisão acadêmica (que, 

na verdade, nessa altura, era algo já pouco duro – os presos recebiam visitas, 

víveres, e até estudantinas vinham tocar à janela dos presos – e era antes visto 

como um feito heroico (blogue Notas & Melodias).9

As primeiras referências às trupes remontam a meados do século XIX 

e supõe-se que seu surgimento esteja associado não diretamente ao fim do 

Foro Acadêmico, mas à redução de funções e competências atribuídas à Po-

lícia Acadêmica, desde 1883. Trupes são grupos de estudantes (pelo menos 

três) subordinados a um chefe, formalmente destinadas a zelar pela obser-

vância da praxe, executar um “julgamento” (de calouro) ou cumprir uma di-

retiva do Conselho de Veteranos.10 Ainda hoje se mantêm, muito embora 

quase sempre envoltas em controvérsias e contestações por parte de amplos 

setores sociais e estudantis (agem usando traje acadêmico e sem outras cores 

visíveis que não o negro). O chefe da trupe é o estudante mais velho do gru-

po (pelo menos “pastrano” na hierarquia,11) que sempre se faz acompanhar 

dos três símbolos elementares da praxe: a tesoura, a colher e a moca. Em 

épocas passadas, as trupes eram o principal fator de controle e de exercício 

de violência sobre os novatos. Surpreendido fora de casa após o toque ves-

pertino do Cabra (entre seis e seis e meia da tarde), o calouro “tresmalhado” 

(na rua em hora indevida)12 podia ser caçado por esses grupos de estudantes 

mais velhos, armados de mocas, tesourões, palmatórias, pistolas, e ser vítima 

de tonsura parcial ou completa e de golpes de palmatórias (antigamente cha-

mados de bôlas) nas mãos ou nas unhas. Era-lhe dada, no entanto, a possi-

bilidade de defender-se em duelo com o chefe da trupe e, caso vencesse, não 

sofreria as sanções (Frias, 2003). 

Há relatos curiosos e ilustrativos de como essas ações constituíam 

uma mistura, às vezes perigosa, de ironia corrosiva, pressão psicológica e 

humilhante exercida sobre os novatos e, em geral, violência física, que não 

poucas vezes assumia formas macabras e criminosas. De acordo com Sousa 

Lamy (1990: 694), “na noite de 26/12/1841, uma patrulha do corpo de seguran-

ça fuzilou pelas costas José Costas Lobos, terrível facínora estudante do 3o 

ano [pelas costas por estar em fuga]” e “em 1858, vários ‘troupistas’ foram 

hóspedes da prisão acadêmica durante oito dias, entre os quais os bem co-

nhecidos Antero de Quental e Alberto Sampaio”. 
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O termo praxe começara a ser usado a partir da segunda metade do 

século XIX; concretamente, algumas fontes citam 1863 como o ano da primei-

ra referência conhecida a esse ritual, então identificado como selvagem, invo-

cando a natureza cruel e violenta já então atribuída a esses atos (Nunes, 1989). 

Referências escritas aos rituais estudantis para trás de 1850 são rarefeitas, ten-

do em conta os processos dominantes de transmissão oral, passados aos mais 

novos através dos veteranos, de antigos estudantes para filhos e de futricas 

para calouros, num processo onde intervinham barbeiros, alfaiates, taberneiros, 

engomadeiras, criadas domésticas, funcionários da UC e proprietárias de bordéis 

(Cruzeiro, 1979). 

Em todo caso, a principal referência dos rituais e tradições estudantis 

foi, desde meados do século XVIII, o clássico Palito Métrico.13 

Em Coimbra é muito clara a persistente contradição que definiu ao 

longo dos tempos a relação entre os estudantes e a restante população da ci-

dade (os chamados futricas14). A partir de meados do século XIX, num período 

em que o associativismo acadêmico (e também nos meios artesãos e operários 

oitocentistas) começava a ganhar força, surgiram na cidade diversas institui-

ções, tais como a Academia Dramática de Coimbra (1852), o Clube Acadêmico 

(1861) e, da fusão de ambos, a Associação Acadêmica de Coimbra (1887). Ante-

riormente fora também criada a Sociedade de Instrução dos Operários (1851); 

mas em contraponto com diversas iniciativas beneméritas dos estudantes 

chegou a formar-se a Liga Acadêmica, visando “sustentar o afastamento de 

todas as relações dos estudantes com os filhotes da terra, fazer a ronda no-

turna pela cidade para a proteção dos estudantes e organizar uma cooperati-

va de consumo em que por conta dos associados mandassem vir de fora de 

Coimbra os gêneros alimentícios” (Cruzeiro, 1979: 831). Ainda em finais do 

século XIX permanecia uma taxonomia muito particular do universo estudan-

til, como se percebe na sentença de condenação de um estudante, relatada por 

Teófilo Braga (1902): “Mostra-se outrossim que, entrando em casa de uns no-

vatos, cinco homens, quatro mascarados, era o quinto réu sem máscara, e 

buscando positivamente a um novato […] o mandaram despir nu, e lhe deram 

muitos açoites com umas disciplinas, de que correra sangue, e muita palma-

toada, e lhe cortaram o cabelo rente pelo casco […]”.

PRAXE, HUMOR E BOêMIA ESTUDANTIL NO INÍCIO DO SéCULO XX

No início do século XX, antes e depois da queda da monarquia, viveram-se 

em Coimbra tempos de controvérsia em torno da praxe. Diante, porém, de 

clima político tão intenso como foi o da sequência da implantação da I Repú-

blica (5/10/1910), o fenômeno esbateu-se, embora se mantivesse tema polê-

mico. Ainda na fase anterior, em 1902, já surgiam visões que denunciavam 

alguma decadência desse ritual:



435

artigo | elísio estanque

a praxe acadêmica é uma sobrevivência de costumes de gerações que a História 

já de há muito arrecadou, numa vala comum, fria e insugestiva. É uma tradição 

em guerra aberta com o progresso, uma espécie de hereditariedade doentia e 

revela-se numa triste promiscuidade de sintonias. Em 1905, contra o que era 

costume, José de Arruela e outros companheiros, procuram receber com simpa-

tia e afabilidade os novos estudantes; em 1910, em nome da liberdade, a praxe 

é praticamente abolida, para ressuscitar em 1919 (Prata, 2002: 256). 

O importante livro de Trindade Coelho, In Illo Tempore (1902), retrata 

bem o ambiente dessa época, em que transparece a cultura meio marialva, 

meio satírica e irreverente, que se traduz no incentivo ao “despique” e ao 

contraditório mediante provocação, ironia e sarcasmo (o latim macarrônico 

tornou-se de uso frequente na linguagem praxista). Isso num tempo em que 

a violência sobre os novatos tinha como principal função suscitar a réplica 

e a resposta imaginativa. Já vimos que o ambiente burlesco e desbragado 

tanto nos remete às atmosferas lúdicas e de boêmia juvenil quanto evidencia 

o papel do sarcasmo e do riso. As figuras mais populares no meio estudantil 

eram, sem dúvida, aquelas que melhor personificavam a dimensão humorís-

tica. Uma delas foi o Pad’Zé que, além de chefe de trupe, foi estudante irre-

verente. A esse propósito vale a pena lembrar que, já nessa época, as repú-

blicas estudantis ocupavam lugar de destaque. Como refere Manuel Alberto 

Prata (2002: 253), “as repúblicas constituem não só espaços de sociabilidade 

geradores de muita camaradagem, mas também um tempo de enriquecimen-

to cultural, de diversão e de lazer. Era Afonso Lopes Vieira quem, na mansar-

da do Pad’Zé, propunha que ‘se lesse a Bíblia e Camões, se representasse 

Hamlet, se escrevesse e se discutisse adorando a Arte e se rendesse também 

culto à vida em festins noturnos’”.

Veja-se o caso de um personagem que passou por Coimbra no início 

do século XX, conhecido pela alcunha de Pássaro. Segundo o relato de Trin-

dade Coelho (1902), fez-se “legislador” da primeira Festa das Latas, que de-

correu de forma organizada em Coimbra, em 1903, no texto (escrito durante 

uma aula do quarto ano) Aux Lates Citoyens, que bem espelha a irreverência 

estudantil em tempos de viragem sociopolítica. Esse personagem assim se 

autodefine em seu característico humor:15

Eu, Dom Chinfrim Banzé, por graça da rapaziada amiga, e de Sua Majestade Im-

perial a Arruaça, Inspetor da Troça, Chanceler-Mor do Pagode, Cavaleiro Profes-

so da Nobilíssima Ordem da Bolsa Vazia, Grã Cruz da Piada Fina e do vinho do 

Pancada, socio de mérito e effectivo de varias associações de Prego e de Pendura, 

tanto nacionais como estrangeiras, condecorado com a medalha de ouro das 

campanhas do Canelão e do Corte-de-Cabello, admirador lamecha encartado do 

sopeirame da Alta e Director syndico em chefe da pantagruelica festividade das 

Latas, etc., etc. (Trindade Coelho, 1902: 15-16).

Desde inícios do século XX e sobretudo no período da I República (1910-

1926) – paralelamente aos excessos de ritualismo e de violência – expandiram- 
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se de modo bem rápido a politização dos estudantes e, com ela, as ações de 

protesto, sobretudo a reivindicação de direitos e condições para o pleno exer-

cício das liberdades cívicas. Tal tendência não poderia deixar de contaminar 

os estudantes, em especial nesse período particularmente agitado da socie-

dade portuguesa. A chamada Tomada da Bastilha (que ocorreu na noite de 

24 para 25 de novembro de 1920) foi um dos momentos culminantes dessa 

atmosfera, quando um grupo de estudantes invadiu e ocupou o Clube dos 

Lentes (um salão luxuoso para lazer dos professores), numa ação verdadei-

ramente “revolucionária”, exigindo espaço condigno para sede da Associação 

Acadêmica de Coimbra (AAC), até então inexistente. 

As atmosferas do quotidiano da cidade, entretanto, embora sem dúvi-

da sujeitas à evolução dos tempos, permaneceram durante séculos num qua-

dro em que, apesar da presença estudantil, era bem visível a pobreza e a 

degradação das estruturas, das habitações dos estudantes e da paisagem 

urbana em geral. Sabemos por um lado que as origens sociais do corpo estu-

dantil eram predominantemente das classes superiores − os fidalgos, a no-

breza de toga, filhos de morgados, de “brasileiros”,16 de ricos comerciantes e 

lavradores das redondezas −, mas, como refere Eduarda Cruzeiro (1979: 812), 

esse corpo se formava “também por alguns menos afortunados e mesmo 

pobres”. Depreende-se desses relatos que os estudantes, tivessem poucos 

recursos ou fossem gastadores compulsivos, uma vez esgotados os meios de 

subsistência começavam, uns e outros, a socorrer-se “de expedientes, explo-

rando, na medida do possível, os seus companheiros e todos os que a isso se 

prestassem”. 

Tais ambientes, ainda que em muitos casos denunciando alguma falta 

de dinheiro, não impediam, por outro lado, certa vida faustosa ou pelo menos 

de excessos, muitos dando-se ares de poder econômico que não possuíam. 

Ter muito dinheiro e “gastá-lo depressa” pareciam constituir regra em deter-

minados meios. Isso ilustra também o simbolismo dos ambientes informais 

de lazer, em que a afirmação de status exige postura ostentatória, como re-

verso da angariação de simpatias e popularidade. Pagar sorvete, chocolate 

ou copo de vinho para todos era ato que sempre caía bem entre os convivas 

de ocasião. Esses modos de vida mundanos e algo desregrados foram, desde 

sempre, viveiros de excesso. São, portanto, espaços de sociabilidade inseridos 

em zonas, digamos, “laterais” às instituições – ou, se preferirmos, situados 

na fronteira entre a “normalidade” social e a “marginalidade”, às vezes, nes-

ta mergulhando –, em que, conforme diversos registros históricos testemu-

nham, tendem a f lorescer movimentos e formas de pensamento alternativos 

e dissidentes. 

Pode dizer-se que foi nesses meios, ou em outros semelhantes que co-

meçaram a grassar na Europa oitocentista, que cresceram os primeiros movi-

mentos de intelectuais “boêmios”.17 Embora com características bem distintas, 
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e no contexto de um país ainda marcadamente rural e pobre, Coimbra favore-

ceu – ainda que em simulacro – o surgimento de ambientes idênticos, pelo 

menos em meio à elite dos estudantes universitários. Os segmentos estudantis 

de status mais elevado poderiam exibir de modo particular sua condição pri-

vilegiada: “excesso de serviçais, um e às vezes três criados; se é cavaleiro tem 

seu cozinheiro, um criado e um pajem ou, pelo menos um negro” (Cruzeiro, 

1979: 813). Quando, porém, o dinheiro começava a escassear, a imaginação e o 

engenho procuravam suprir as necessidades, incluindo o recurso ao conhecido 

“prego” (as antigas casas de “penhores”). Também o jogo e a prática das rifas, 

envolvendo os mais diversos objetos pessoais (valiosos ou não, como relógios, 

anéis, livros, pistolas, esporas, peças de vestuário etc.), deram azo a um hábi-

to de transações e sorteios de que o já citado Palito Métrico se fez eco. 

Era grande a variedade de personagens marcantes no meio estudantil. 

Em épocas diversas, mas sobretudo desde finais do século XIX e ao longo da 

primeira metade do XX, foram-se perfilando nas atmosferas da informalida-

de nomes como os já mencionados Pad’Zé e Pássaro; outros, como Fonseca, 

Condorcet, Pantaleão, Castelão de Almeida, reforçam a ideia de que a irreve-

rência e a boêmia estudantil,18 ainda que contribuíssem para aumentar o nú-

mero de anos de permanência na universidade, tornaram-se importantes 

fatores de enriquecimento formativo. À semelhança dos novos costumes ur-

banos influenciados pelos movimentos culturais que se seguiram à Revolução 

Francesa, movimentos transgressivos e boêmios atravessaram a Europa e 

foram-se afirmando como parte de um patrimônio enriquecedor da academia 

e das contraculturas estudantis, dando origem à germinação de movimentos 

socioculturais de grande impacto, dos quais, aliás, nesse período, Coimbra 

foi palco.

Com tantos séculos de história, a UC foi, tal como outras universidades 

europeias, instituição fundamental na formação das elites políticas, culturais 

e intelectuais do país. Para além dos conhecimentos e da importância formal 

dos títulos acadêmicos, a frequência à universidade era, por si só, garantia de 

prerrogativas distintivas e de elevado status. O peso da história, a estreita 

imbricação da universidade na cidade, e sua projeção como cidade universitá-

ria contribuíram para construir uma identidade particular, fortemente deve-

dora da presença estudantil e do saber acadêmico. Esses atributos históricos 

fizeram da Lusa Atenas uma das cidades mais glorificadas e cantadas por 

poetas e escritores de todas as épocas. Camões, Garrett, Antero, Eça ou, mais 

recentemente, Manuel Alegre, são apenas alguns dos nomes célebres que nela 

deixaram suas marcas. E, além da literatura e da poesia, também o fado e a 

guitarra de Coimbra.19 Não sendo essa a dimensão principal do presente texto, 

é importante, contudo, realçar seu papel na estruturação da cultura estudantil 

em geral e, em particular, no contributo que teve na consolidação da “contra-

cultura” de resistência, especialmente nos últimos anos do Estado Novo. 
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A MASCULINIDADE E A EMERGêNCIA DA QUESTÃO DA MULHER

Aspecto incontornável para uma ref lexão sobre as tradições acadêmicas e a 

violência simbólica prende-se à marca masculina que, desde sua gênese, 

acompanhou o sistema de ensino superior. Em Portugal a primeira mulher a 

frequentar universidade foi Domitila de Carvalho.20 Ingressou na UC em 1891, 

tendo cursado e concluído os cursos de matemática, f ilosofia e medicina 

nessa mesma década, e concluído o doutoramento em 1904. 

Evidentemente a questão da desigualdade de status entre homem e 

mulher é mais sentida nos ambientes em que o convívio entre ambos os sexos 

é cerceado, por uma razão ou por outra. Quartéis, colégios internos, seminá-

rios, por exemplo, constituem coletividades em que, em geral, a segregação 

sexista ganha expressão nos códigos internos. Apesar de a tradição univer-

sitária constituir o principal foco da presente ref lexão, importa recordar que 

tais práticas não são historicamente exclusivas da universidade. Os antigos 

“colégios internos” e outras instituições disciplinares e fechadas, como casas 

de correção dedicadas à educação ou reinserção de jovens celibatários – so-

bretudo as instituições masculinas – promoveram e recriaram suas normas 

de conduta submetendo os mais novos e recém-chegados à autoridade dos 

mais velhos. Em resumo, a violência simbólica e física foi, ao longo de muito 

tempo e sob diversas formas, como o uso da régua, da colher de pau ou do 

ponteiro, considerada ingrediente necessário à educação. Em particular em 

regimes autoritários, o papel da instituição escolar não foi alheio à violência 

e até a legitimou como condição para promover a civilidade, a disciplina e o 

respeito pelos valores e costumes protegidos pela autoridade (Foucault, 1977; 

Elias, 1989). 

Nas tertúlias em cafés, tabernas e bordéis permitia-se todo tipo de 

misturas, incluindo diversas formas de expressão artística e musical, as ba-

ladas e o dedilhar de uma guitarra animando os ambientes de excesso, con-

sumo de álcool, intercâmbio sexual etc. Embora sendo espaços interclassistas, 

de diversidade e de encontro, eram, contudo, restritos apenas a uma parte 

da elite – a que rejeitava mais abertamente os costumes convencionais e 

burgueses –, aquela que pretendia subverter as regras e marcar a diferença 

ao desprezar esses ambientes de salão, próprios da alta sociedade. Tais at-

mosferas, é bom enfatizar, eram carregadas de masculinidade, tal como a 

população estudantil da universidade formou um mundo exclusivamente 

masculino até as primeiras décadas do século passado. De resto, as próprias 

atividades lúdicas invocavam recorrentemente esse fato, visível por exemplo 

nas letras das baladas, nas serenatas e em outros rituais da vida estudantil, 

em que sobressaía a presença dominante de um éthos marcado pela virilida-

de e pelo sexismo.

Vigorava no país, não devemos esquecer, uma mentalidade que, além 

de centrada nos valores tradicionalistas, cultivava referências conservadoras 
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e formas de subalternização da mulher. Embora a pretexto de um discurso 

romântico, a condição feminina continuava a ocupar papel secundário – às 

vezes de mero objeto sexual –, mesmo no âmbito da cultura estudantil (cujo 

estereótipo mais vulgar era a figura da “sopeira”), pelo menos até a primeira 

metade do século XX. Como sabemos, o regime salazarista procurou perpetuar 

essa moral conservadora e machista, em larga medida apoiada na doutrina 

da Igreja católica.21 No entanto, a universidade foi-se feminizando e nos anos 

1950 já acolhia presença significativa de mulheres. Apesar do regime autori-

tário e dos poderosos obstáculos culturais, portanto, a fagulha da libertação 

sexual da década de 1960 alcançou Portugal, seu universo estudantil incluído. 

Nessa época ganhou expressão o debate sobre as condições de “convívio” en-

tre os dois sexos e entre academias diferentes, quando a discussão em torno 

dos “papéis sexuais” já vinha há algum tempo sendo levantada em Coimbra. 

Momento alto desse primeiro debate em torno da temática da liberta-

ção da mulher foi a publicação da “Carta a uma jovem portuguesa”. Assinada 

por um anônimo A., seria posteriormente reivindicada por Artur Marinha de 

Campos. 

Jovem portuguesa! Dou-te a minha mão e o meu corpo. Sinto os teus dedos, o 

teu braço. Sinto um corpo jovem junto ao meu. Mas não sou um molde; sou um 

jovem diferente de ti. Um rapaz para quem o amor é a concretização sexual, 

única diferença nas relações entre o homem e a mulher, que devem decorrer no 

mesmo plano que nas relações de homem para homem. Nós temos a mesma 

liberdade. Foi um impulso semelhante de dois seres livres o que nos uniu (Anô-

nimo, 1961).

O autor interpela a figura abstrata de uma “jovem portuguesa”, exaltan-

do em tom poético sua perturbação perante a situação social da juventude 

feminina, marcada por um “determinismo” conservador que a obrigava a viver 

do “lado de lá desse muro: o mundo inquietante da sombra e da repressão 

mental”, mencionando, que oprime e subjuga “a concretização sexual do amor”. 

Os efeitos da carta ultrapassaram o circunscrito perímetro da academia, pro-

vocando uma onda de indignação por parte das camadas mais alinhadas com 

o regime, que viam no texto “um ataque frontal à religião cristã e à Moral que 

está nos fundamentos da nossa sociedade” (Cardina, 2008a: 130). 

POLITIZAÇÃO DA TRADIÇÃO: ANOS 1960 

As causas diretas do movimento estudantil, além de algum contágio dos ven-

tos de rebelião juvenil internacional que, apesar de tudo, terá penetrado o 

país, prendiam-se sobretudo à asfixia em que se vivia em termos políticos. 

Uma universidade muito conservadora, ausência de liberdades políticas, cí-

vicas e associativas, um Estado centralista e fortemente repressivo, e sobre-

tudo uma guerra colonial para onde eram mobilizados à força sucessivos 

contingentes de jovens (muito deles mortos ou feridos em combate em An-
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gola, Guiné-Bissau e Moçambique). É nesse contexto que, no início da década 

de 1960, e na sequência de um trabalho cultural exercido na clandestinidade 

a partir das repúblicas (residências de estudantes com estatuto especial na 

sua ligação à UC), foi eleita uma lista de esquerda para a direção-geral da 

AAC, apoiada pelo Conselho de Repúblicas (a estrutura federativa do conjun-

to das referidas casas comunitárias). Recorde-se que o ambiente comunita-

rista que se vivia nas repúblicas ocupou, a esse respeito, lugar de relevo, ao 

estimular irreverência, solidariedade e espírito crítico entre os estudantes. 

Foi nessa medida que se afirmaram como focos decisivos de diversos movi-

mentos e formas de dissidência em face dos padrões convencionais e do pró-

prio regime de Salazar-Caetano (Estanque, 2010). O ambiente das repúblicas, 

no entanto, também evoluiu significativamente desde meados do século XX. 

Enquanto no início desse ciclo, na carta constitutiva do Conselho de Repú-

blicas (de 1948), se declarava que elas estavam “unidas pela praxe”, tal posi-

ção foi evoluindo para uma concepção mais culturalista e interventiva com 

a entrada na década de 1960. “Em lugar de se focalizarem na sua vertente 

mais boêmia e jocosa, as Repúblicas passam a autodefinir-se como ‘centros 

de formação cultural do estudante, agrupamentos regidos pelo princípio de-

mocrático da autogestão, gozando de independência econômica e ideológica, 

libertas de qualquer gênero de tutela’” (Cardina, 2008b: 125; ver também Cru-

zeiro, 1989; Namorado, 1989 e Estanque, 2016). 

Apesar do fechamento do país, os ecos dos movimentos sociais inter-

nacionais e da mudança de mentalidades suscitada pelo Maio de 68 e duran-

te os sixties não deixaram de contagiar alguns setores da juventude estudan-

til. Desde os finais da década de 1950 as correntes oposicionistas de esquer-

da já vinham apostando numa concepção solidarista da praxe, procurando 

inf luenciar os meios tradicionalistas no sentido de lhes incutir um novo 

conceito de “política”, ao mesmo tempo que se visava imprimir ao movimen-

to associativo uma orientação reivindicativa e combativa, que se traduzia, na 

linguagem da época, em uma perspectiva “sindicalista” do movimento estu-

dantil (Estanque & Bebiano, 2007; Cardina, 2008b). Essas diferentes dimensões 

da cultura estudantil eram então praticamente indestrinçáveis: “O pôr em 

causa da Universidade salazarista e dos fundamentos em que esta assentava 

[...] fez-se incorporando nessa cultura [acadêmica] em movimento, feita ação 

política, os valores e as tradições da memória coletiva da juventude univer-

sitária, especialmente Coimbra. Por outro lado, a política foi — pela fraterni-

dade, no apelo inteligente e afetivo, na música, na palavra, no canto, na ima-

ginação, no amor, na transgressão e na festa − em si mesma, uma nova ex-

pressão cultural” (Martins, 1982 apud Frias, 2009). 

Essa estreita ligação entre tradição acadêmica, associativismo estu-

dantil e ação política podia exprimir-se, por exemplo, na inclusão de imagens 

ou mensagens de denúncia do regime nos rituais. Isso ocorreu, aliás, no des-
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file da Latada de 1961/1962, em que um carro puxado por um estudante negro 

ostentava a frase do regime “Angola é nossa!” ou ainda um cartaz bem sar-

cástico que exibida a frase: “O Tó [Salazar] tem um cancro. Coitado do cancro!”. 

Em algumas fases desse período, “a praxe acadêmica desempenhou papel 

importante como instrumento político na oposição à ditadura de Salazar e à 

guerra colonial, uma vez que foi usada para disfarçar de tradições acadêmi-

cas as intervenções antirregime” (Dias & Sá, 2013: 22). Note-se, porém, que 

em Coimbra a contestação ao conf lito nas colônias ocorreu apenas a partir 

de final da década de 1960. Foi ainda por volta desse período (1961-1964) que 

se expandiram na cidade as novas sonoridades musicais e produção poética 

que viriam a ser conotadas com a nova canção de protesto. Novas referências 

e novos valores culturais eram transmitidos pela música, as baladas líricas 

e a poesia. Aí se destacaram nomes como José Afonso e Adriano Correia de 

Oliveira e, com eles, inaugurou-se o irreverente movimento musical-cultural 

de contestação ao regime.22 

Pode-se, portanto, dizer que a conjugação de movimento estudantil e 

tradições ajudou a camuflar a resistência organizada na clandestinidade. Mi-

guel Cardina refere-se a isso quando afirma: “a utilização dos rituais e da 

simbologia praxista permitia que a contestação se inserisse no f luxo das 

vivências tradicionais coimbrãs, o que não só lhes conferia legitimidade co-

mo despertava uma certa complacência por parte da elite dirigente nacional, 

para quem Coimbra era ainda, simultaneamente, o lugar de um certo espíri-

to corporativo, boêmio e romântico e uma instituição universitária produto-

ra dos cérebros do regime” (Cardina, 2008b: 117). Além disso, Salazar saiu do 

cargo em 1968, sucedendo-lhe Marcelo Caetano (ex-reitor do Instituto Superior 

Técnico de Lisboa) com a promessa de uma abertura do regime. Daí a aura 

de um período que ficou na história como a “Primavera Marcelista” (leia-se 

bonita, mas de curta duração).

Os acontecimentos da chamada crise acadêmica de 1969 desencadea-

ram um período de luto acadêmico,23 que se traduziu na interrupção das 

festas estudantis e da praxe aos calouros. Desde então e até finais da década 

de 1970, o uso do traje só foi admitido em momentos especiais,24 ou seja, co-

mo forma de protesto contra o regime. Já nesse tempo, todavia, o uso do 

traje passou a ser visto como algo pouco compatível com a ação contestatória 

dessa geração estudantil. Foi nesse contexto que se decidiu interromper as 

festas e os cortejos habituais, assim como a praxe, mas estabeleceu-se tam-

bém o preceito de usar a capa descaída pelos ombros, com o colchete da 

batina apertado no pescoço e com fitas, pins e insígnias escondidos. Por ou-

tro lado, ao contrário da ideia que hoje prevalece entre os estudantes, os 

momentos de controvérsia, relacionados com a tradição e seu significado 

político, antes e depois de 1969, continuaram a ocorrer em meio a múltiplas 

reconfigurações e formas de ação coletiva, quer no terreno sociopolítico quer 



442

a práxis do trote: breve etnografia histórica dos rituais estudantis de coimbra
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

7.
02

: 4
29

 –
 4

58
, a

g
o

st
o

, 2
01

7

na dimensão mais estritamente cultural e ritualista, em que a praxe perma-

neceu como foco de polêmicas – se bem que mais esporádicas – que alimen-

tavam a dissensão entre grupos rivais (Cardina, 2008b). 

É costume pensar-se que os períodos mais intensos de mobilização 

cívica – quando a Gesellschaft (sociedade) se reforça, e a Gemeinschaft (comu-

nidade) recua – estimulam a mudança, mas podem também contribuir para 

maior coesão social. Embora num registro diferente, muitos cientistas sociais 

citam Émile Durkheim, que no século XIX mostrou como a perda dos laços 

sociais e o esbatimento das crenças comuns conduzem a patologias, em es-

pecial quando os indivíduos se submetem sem limites à força coerciva do 

social, abdicando de seu envolvimento ativo na revitalização das crenças e 

dos valores morais da sociedade. 

EM NOME DA TRADIÇÃO, A PERVERSIDADE DO PODER 

O elemento psicológico é, sem dúvida, o epicentro de toda esta lógica perver-

sa: criam-se expectativas que, em geral, exorbitam a vulnerabilidade da ví-

tima, deixando-a na incerteza do que lhe pode acontecer, mas ao mesmo 

tempo como que procurando medir até onde vai sua capacidade de aguentar. 

É nesse jogo que se procura testar a força mental do outro. É aí que o poder 

simbólico se insinua, entre a capacidade de “engolir” as situações mais re-

pugnantes e o livre-arbítrio de quem está investido de poder e que muitas 

vezes transmite a mensagem: “não vou fazer mal a você, mas, se eu quisesse, 

poderia fazer”. O jogo pode, portanto, evoluir em sentido inverso, isto é, da 

situação de “abuso” para o gesto de afeto e solidariedade. Muitos dos estu-

dantes que entrevistei mencionaram exatamente isso. Quando se sai do con-

texto de praxe para o ambiente de “festa” as relações se alteram substancial-

mente. É importante realçar que o calouro pode também conquistar alguma 

ascendência sobre os “doutores”. Um dos momentos em que isso se torna 

mais evidente é na disputa por “afilhados/afilhadas” por parte de “padrinhos/

madrinhas”, uma vez que, entre os mais velhos, torna-se símbolo de status o 

fato de conseguir um grande número de afilhados. De qualqeur forma, um 

dos pontos que deve ser realçado e compreendido no que respeita às atitudes 

e à obediência do calouro refere-se a sua dificuldade de dizer “não!”.

Vale a pena registrar uma situação de observação direta ocorrida em 

finais de 2014 no Jardim Botânico, um parque verdejante de Coimbra, mas 

relativamente sossegado, sobretudo no inverno, como era o caso, e de clima 

algo agreste. Ao testemunhar os comportamentos daquele grupo em êxtase 

coletivo, a leitura da situação só poderia tornar-se ainda mais crítica, uma 

vez que se trata de práticas disciplinares – envoltas em forte poder simbóli-

co –, mas ao mesmo tempo reveladoras de consentimento e naturalização da 

submissão. Vejamos então o relato que elaborei a respeito: 
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Por casualidade, quando passava há uns dias no Jardim Botânico, em Coimbra, 

num dia chuvoso, notei ruidosa festa em redor do lago artificial. Aproximei-me, 

olhei, vi e fotografei: cerca de uma centena de jovens, a maioria em traje aca-

dêmico, celebrando uma atividade da praxe, rodeava o lago, onde uns quantos 

calouros (eles de um lado, elas do outro) tomavam banho, encolhidos debaixo 

d’água e agarrados ao beiral, sob chuva abundante, alguns tremendo de frio, 

enquanto os ‘doutores’, de colher de pau em riste, lhes despejavam colheradas 

de água na cabeça. Alguns já tinham saído, ainda a tiritar e embrulhados em 

capas, mas quando os interpelei asseguraram-me que estavam ali de espontânea 

vontade... Uns dirão que isso não é a ‘verdadeira’ praxe, outros, como esses, 

garantem que tudo acontece livre e voluntariamente. Não é preciso ser sociólo-

go para saber que a ‘vivência’ não é requisito decisivo para um conhecimento 

rigoroso, às vezes até pelo contrário (Estanque, 2014).

É verdade que os calouros saíam do lago tremendo de frio e agarrados 

às capas de seus “padrinhos”. E todos eles confirmaram que tudo o que ali se 

passara tinha sido de livre vontade e em nome da integração que a praxe pro-

porciona. Afirmações que, no entanto, foram balbuciadas com as mãos tiritan-

do de frio e perante o olhar atento dos mais velhos. Importa, pois, interpretar 

o subtexto em seu específico contexto, porque só assim poderemos descons-

truir o “mito da aceitação entusiástica” por parte dos calouros. Ou seja, “colo-

cados perante um cenário de inevitabilidade [eles] sabem, isso sim, que se 

tentarem resistir serão ostracizados, ‘desintegrados’, por muitos colegas, quan-

do não coagidos psicologicamente ou mesmo fisicamente” (Bebiano, 2014).

Note-se que o fenômeno é geral e ocorre em todas as universidades e 

institutos superiores do país. Para que se perceba seu alcance junto dos es-

tudantes, basta recordar as frases que mais soaram num auditório da Uni-

versidade de Lisboa (em 2012) por ocasião de um debate em que foi apresen-

tado o documentário cinematográfico de Bruno Cabral intitulado Praxis.25 

Algumas das intervenções dos alunos destacaram ideias como “a praxe é uma 

humilhação que tem por objetivo criar um inimigo comum para os calouros, 

para que eles se interliguem” (rapaz, estudante mais velho); “o que eu senti 

quando fui caloura é que, quando me mandavam olhar para o chão eu troca-

va um olhar [por baixo] com o meu colega do lado, olhando para o chão, mas 

aí criava uma ligação com a pessoa que estava ao meu lado” (estudante tra-

jada); “a praxe ensina-nos não a ler, não a escrever, mas que todos nós temos 

direito a ser humilhados”; “sou caloura e só digo uma coisa: eu amo a praxe!” 

(estudante caloura, a intervenção mais aplaudida).

Vejamos o caso de Alexandra Mendonça, de 33 anos, ex-estudante da 

Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo, em Lisboa. Nas primeiras sema-

nas após chegar do Algarve ela se divertira bastante com suas colegas que 

ingressaram no curso de enfermagem, apesar de os “padrinhos” lhe terem 

pintado o rosto, a terem chamado de “besta” e a obrigado a cantar a música 

da “vaca leiteira”, em pleno Campo Grande, Lisboa. É impressionante o relato 
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que apresentou dos momentos em que aguardava seu “julgamento”, junto 

com outras/os colegas. De pé, junto à porta de uma sala fechada, ouvia gritos, 

vindos lá de dentro, que lhe pareciam de af lição. Não sabia o que se passava. 

Estava “um pouquinho nervosa”, diz, mas nem pensar em contrariar o que 

lhe quisessem fazer. Finalmente, chega sua vez. Mandaram-na descalçar-se 

e pediram-lhe que entrasse, após o que se deparou com um tapete de perce-

vejos com a ponta virada para cima, que atravessava toda a sala. No meio 

havia uma estreita faixa sem percevejos por onde teria de passar. Só que 

exigiram que o fizesse descalça e saltando numa perna só, depois de lhe 

vendarem os olhos. Alexandra não poderia imaginar que o tapete seria silen-

ciosamente retirado tão logo ela fosse vendada. Enquanto isso, continuava a 

ouvir gritos agoniantes, que eram também simulados, embora ela não sou-

besse. Pensou que se os outros tinham conseguido passar pelos percevejos 

ela também conseguiria. “Eu acreditava mesmo que estava pulando num pé 

só e desviando-me dos percevejos… Foi horrível.” Mais tarde, porém, acabou 

por entregar-se à causa. 

Não é incomum a mudança de atitude quando se passa da condição de 

calouro para a de “doutor” (isto é, do primeiro para o segundo ano de facul-

dade). Na condição de calouros permanecem em geral expectantes ou até com 

medo, pelo menos de início. Muitos consideram aquelas brincadeiras patéti-

cas, sem sentido, e toda a encenação um pouco ridícula. Depois mudam. 

Eles(as) mesmos(as) se surpreendem com isso, como declarou uma antiga 

estudante: “quando vesti o traje, senti-me outra”. Mudar de “posto” implica 

passar a atuar de acordo com o que se espera da nova “patente”. Numa pala-

vra, a lógica de dominação não muda só porque ocorre uma troca entre os 

protagonistas ou se altera o status na hierarquia. Isso significa que o poder 

social é bem mais perverso e insinuante do que parece. Esses estudantes 

podem nunca ler Michel Foucault ou Pierre Bourdieu, mas com certeza apren-

dem rapidamente a desempenhar a função de veículos da capilaridade do 

poder simbólico e reproduzem-no em larga escala.

CONCLUSõES

A partir dos diversos fragmentos que acabo de apresentar em torno das tra-

dições acadêmicas e culturas estudantis é tempo de sintetizar algumas linhas 

de interpretação, que prefiro apresentar a título de hipóteses explicativas. 

Convém, entretanto, realçar que o tema “praxe” foi mais um pretexto do que 

um fim em si mesmo − pretexto para tentar conhecer mais de perto o uni-

verso de referências da atual juventude estudantil a partir do contexto, e da 

história, da UC. Invocar a tradição para promover atividades lúdicas e ritua-

listas que integram a praxe já faz parte da própria praxe. Como se sabe, po-

rém, o discurso que apela para o passado é sempre ref lexo do presente. Por 

esse motivo, a análise centrada na tradição acadêmica é, ao mesmo tempo, 
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uma análise das narrativas centradas nessa tradição. É nesse sentido que, 

para uma tentativa de interpretação sociológica da praxe, é fundamental ter 

presente seu significado histórico, mas importa sobretudo centrar a atenção 

no(s) sentido(s) que ela vem adquirindo na atualidade. 

Vale a pena por isso situar o assunto no quadro de tendências mais 

recentes que veem empurrando a juventude para crescentes individualismo 

e vulnerabilidade em face das perspetivas de futuro. Não é possível, porém, 

ignorar a herança mais antiga de um modelo de Estado providência e “socie-

dade de consumo” (ainda que construída tardiamente no caso português) que 

se expandiu a partir da década de 1980. Um tal modelo de referência não se 

apagou, sobretudo entre famílias de classe média, aquelas que mais inf luên-

cia têm no mundo universitário. O imediatismo hedonista ou a alienação 

deliberada, de que falou Lipovetsky em A era do vazio, continuou a marcar as 

sociabilidades juvenis em Portugal, muito na linha de anteriores ref lexões 

sobre “o crescimento inquietante da ansiedade, da depressão, de perturbações 

psicopatológicas comportamentais diversas. […] A figura dominante do indi-

vidualismo democrático foi, durante algum tempo, a euforia da libertação; 

agora, cada vez mais, é a dificuldade de viver, a insegurança, o medo ligado 

não só ao terrorismo, mas a qualquer coisa: alimentação, relações, idade, 

trabalho, aposentadoria” (2004: 21). Sabemos bem que no contexto da recen-

te crise a crescente “mercadorização” da economia, do trabalho e da socie-

dade acarretou maior indefinição e bloqueio das oportunidades para a juven-

tude universitária, empurrando-a para uma relativa “indiferença” política e 

associativa (Estanque & Bebiano, 2007). As perplexidades atuais, contudo, não 

apagaram muitos dos sinais que há várias décadas vêm sendo apontados à 

sociedade de consumo, com a massificação cultural, a instrumentalização 

dos títulos acadêmicos, a fragilização dos movimentos sociais emancipatórios 

e estudantis etc., sobretudo tendo em conta o contexto europeu (Marcuse, 

1964; Castoriadis, 1982; Debord, 1983; Baudrillard, 1991). Em Portugal os defi-

cit de cidadania são antigos e profundos, e a crise da última década – apesar 

de também ter suscitado movimentos de contestação de grande impacto (a 

esse respeito, ver Estanque, 2015) – não deixou de agudizar antigas patologias, 

medos e uma certa propensão para a “autoflagelação” (Gil, 2007; Santos, 2012). 

Olhando esse processo à luz das profundas transformações sociais que ocor-

reram no país, em especial desde a abertura democrática em 1974, é inques-

tionável seu enorme alcance no campo universitário e nos seus diversos es-

paços de sociabilidade (Estanque, 2012; 2016). 

Como procurei mostrar a partir do caso da Universidade de Coimbra, 

as velhas componentes da boêmia, em que o lazer e o excesso se podiam 

conjugar com atividades culturais e contraculturas de resistência, foram subs-

tituídas por novos padrões de consumo formatados segundo os interesses do 

marketing e dos grandes patrocinadores das festas acadêmicas, em que o ex-
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cesso de consumo de álcool26 se tornou um sério problema. Essas tendências 

pulverizam as antigas atmosferas e subjetividades de sentido crítico, subs-

tituindo os velhos reportórios dos movimentos estudantis pela adesão às 

lógicas de mercado e seus objetivos lucrativos. As praxes são, pois, indisso-

ciáveis das tendências sociais mais gerais e, acima de tudo, da profunda 

mudança que a universidade vem sofrendo nas últimas décadas. Daí a inevi-

tável alteração, senão mesmo “reinvenção”, dessas tradições. Segmentos ca-

da vez maiores de estudantes oriundos da classe trabalhadora passaram a 

ingressar nas universidades (públicas e privadas), imprimindo-lhe uma lógi-

ca de “massificação”, ao mesmo tempo que o processo geral de modernização 

e urbanização da sociedade alterou significativamente o status social e os 

padrões de vida de suas famílias de origem. Os novos riscos urbanos e o 

desaparecimento dos antigos ambientes de rua, de aldeia ou de bairro, esti-

mularam a atomização, o isolamento e a solidão entre as atuais gerações de 

adolescentes, pouco inclinadas ao envolvimento associativo e a denotar di-

ficuldades nas sociabilidades secundárias. 

A entrada no ensino superior oferece-se, assim, como um primeiro 

mergulho na vida coletiva, e isso ocorre numa fase da vida de intensa estru-

turação da personalidade social – em especial quando isso significa também 

deslocamento para uma cidade desconhecida – quando muitos jovens se sen-

tem entregues a si próprios pela primeira vez. A valorização das amizades, 

das cumplicidades de grupo, da partilha entre colegas etc. é traço muito pre-

sente nas subjetividades da juventude estudantil. Daí resulta que a explica-

ção para uma entrega tão incondicional a essas práticas terá de relacionar-se 

com a vontade indômita de integração ao grupo, a atitude de deslumbramen-

to e o sentimento de solidariedade entre iguais, ao mesmo tempo que ocorre 

a vivência de uma ascensão de status, perante a vertigem de se aceder ao 

título de “doutor”. 

A juventude universitária portuguesa descobre-se, portanto, em sua 

inserção comunitária, o que quer dizer que a ideia vulgarizada de um indi-

vidualismo generalizado entre os mais jovens não combina com a realidade. 

Os estudantes vivem em grande insegurança e quando ingressam na univer-

sidade sua vulnerabilidade individual fica mais exposta. É patente a dificul-

dade de eles construírem espaços de autonomia e iniciativas empreendedoras 

no plano pessoal. Por isso se reconhecem e projetam no grupo. O grupo de 

colegas torna-se sua principal ancoragem. O coletivo de amigos (em que se 

incluem “padrinhos” e colegas mais velhos) constitui o espelho que devolve 

a segurança e consolida a identidade social de cada um. Nesse sentido, os 

gestos de adesão à praxe e o “respeito” que os calouros são levados a demons-

trar perante seus parceiros mais velhos significam, por um lado, que os mo-

mentos de “submissão” são vividos como transitórios, isto é, segundo a pers-

petiva de quem já se imagina “do lado de lá”; mas, por outro lado, as dinâmi-
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cas de grupo estimulam-nos a construir seu próprio sentido de emancipação, 

principalmente a partir do momento em que o “calouro” é promovido a “dou-

tor”. A volatilidade do status vivido obedece a uma lógica psicossocial de 

transferência projetiva, mas, nesse processo, a cultura de sujeição ao poder 

sai fortalecida e naturalizada.

A lógica de poder e a hierarquia vincada que a praxe reproduz fundam-

se no princípio puro da “força”, embora permitindo a passagem rápida da 

submissão para dominação. Seja como for, o mergulho na praxe representa 

um teste de resistência perante a “autoridade”. Uma autoridade que é a ne-

gação da democracia (ofende os direitos individuais) e da meritocracia (o 

mais veterano é o que teve maior insucesso escolar). É sob essa luz que se 

pode compreender que os jovens reivindiquem “o direito a ser humilhados”, 

uma formulação que não deixa de ser paradoxal, mas que bem revela como 

esse jogo se impõe pela disponibilidade do elo mais fraco para a sujeição 

(ainda que passageira). O fato de hoje vivermos num quadro social de grande 

indefinição e perplexidade, a elevada apreensão e a incerteza com que o jovem 

olha seu próprio futuro contribuem para fortalecer sua entrega ao “aqui e 

agora” e para empurrar muitos desses jovens para uma pulsão evasiva que 

rejeita qualquer esforço ref lexivo ou que procure desafiá-lo. Nesse aspecto, 

estamos perante um quadro que se situa nos antípodas das conjunturas de 

1969 (crise Acadêmica) ou de 1974-1975 (a Revolução dos Cravos): no primeiro 

acaso, como vimos, foi um momento em que a “tradição” chegou a ser usada 

como pretexto ou “arma” para camuflar a irreverência; no segundo, a “tradi-

ção” não tinha lugar porque era considerada noção incompatível com a utopia 

socialista que mobilizou a juventude dessa época (em sua maioria) durante 

o chamado processo revolucionário em curso (mais popularmente conhecido 

por Prec).
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 NOTAS

* O presente texto apoia-se em projetos anteriores do autor 

ou em que esteve envolvido. Algumas passagens foram 

publicadas na obra Praxe e tradições académicas, Lisboa: 

Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), 2016. Agra-

deço, pois, à FFMS ter apoiado a pesquisa inicial e a pu-

blicação desse livro. O artigo beneficiou-se ainda do pro-

jeto coletivo A Praxe como Fenômeno Sociológico 

(Relatório Final), estudo patrocinado pela Direção Geral 

do Ensino Superior (DGES/MCES) – Governo Português 

(equipe integrada, além do autor, por João Teixeira Lopes, 

João Sebastião, João Mineiro e José Pedro Silva). Agradeço 

a ambas as instituições e ao governo português, liderado 

por António Costa, esse patrocínio e o incentivo ao estu-

do dessa temática.

 A presente publicação resulta do apoio da Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia portuguesa, ao abrigo do Projeto 

Estratégico (UID/SOC/50012/2013).

1 Refira-se que o articulado do Código da Praxe, embora 

pareça ser muito minucioso, permite em grande parte dos 

casos leituras contraditórias. Além disso, abre muitas ex-

ceções que, na prática, subvertem em algumas alíneas o 

que foi estabelecido em outras.

2 Inquérito promovido conjuntamente pela Universia e pela 

comunidade de emprego Trabalhando.com, reunindo as 

mais importantes instituições de ensino superior da Amé-

rica Latina (1.345 universidades) que agregam 18,3 mi-

lhões de estudantes e professores, correspondendo a cer-

ca de 79% do coletivo universitário ibero-americano. Dos 

23 países incluídos na amostra a maioria é do continente 

sul-americano, dos EUA, de Portugal, de Andorra e da Es-

panha (ver Diário Económico, 14 dez. 2015).

3 A criação do Estudo Geral Português, com a assinatura do 

documento “Scientiae thesaurus mirabilis”, por dom Dinis, 

teve lugar em 1 mar. 1290, confirmada pela bula “De sta-

tu regni Portugaliae”, do papa Nicolau IV (9 ago. 1290), 

com as faculdades de artes, direito canônico (cânones), 

direito civil (leis) e medicina, começando a funcionar em 

Lisboa. As mudanças de sede foram várias nos primeiros 

tempos − o então designado estudo geral passa para Coim-

bra em 1308, regressa a Lisboa em 1338 e de novo a Coim-
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bra em 1354; volta a Lisboa em 1377 e é definitivamente 

instalado em Coimbra em 1537.

4 Há registros referindo que o grupo de delinquentes tentou 

raptar a filha do reitor, dr. Sanches de Baena.

5 António Nunes Ribeiro Sanches foi um importante cien-

tista e intelectual do século XVIII (médico, filósofo, pe-

dagogo, historiador), de origem judaica (tornou-se cristão 

novo). Estudou filosofia e direito em Coimbra, mas em 

1720 abandonou essa universidade com críticas ao tipo de 

ensino então ministrado e à vida boêmia dos estudantes. 

Vítima de perseguição, foi obrigado a exilar-se em 1726, 

tendo viajado por toda a Europa e passado por diversas 

universidades, tais como Salamanca, Paris e São Peters-

burgo. Recebeu homenagens de Catarina II da Rússia e foi 

nomeado conselheiro de Estado naquele país. Foi membro 

da Academia de Ciências de São Petersburgo, Academia 

de Ciências de Paris e Sociedade Real de Londres. Entre 

as várias obras que publicou destaca-se Cartas sobre a edu-

cação da mocidade, de 1760. Regressado da Rússia tornou-se 

conselheiro do marquês de Pombal, ajudando a promover 

a reforma da universidade. O trecho aqui citado por Cru-

zeiro consta de Método para aprender e estudar a medicina, 

obra de 1763 decorrente de sua colaboração com o gover-

no português), documentos atualmente incluídos na base 

de dados da Universidade da Beira Interior, disponíveis 

em <http://www.estudosjudaicos.ubi.pt/rsanches_obras/

metodo_aprender_estudar_med.pdf>.

6 O canelão era um castigo imposto ao calouro, em geral 

aplicado pelas trupes, que constava de pontapés nas ca-

nelas da vítima. Era comum, até ao século XIX, sobretudo 

no primeiro dia de aulas, quando o jovem recém-inscrito 

na UC atravessava a Porta Férrea, organizarem-se os mais 

velhos em duas alas, formando um túnel, pelo qual o ca-

louro passava, enquanto os seus camaradas mais velhos 

o agrediam, o mais fortemente possível, com pontapés 

nas canelas, só escapando a lesões dolorosas, e às vezes 

graves, os que se fiavam em sua agilidade e rapidez.

7 A prisão funcionou num primeiro período em calabouços 

sob a Sala dos Capelos (o emblemático espaço da UC em 

que ainda hoje ocorrem as provas de doutorado) e mais 

tarde, após a reforma do marquês de Pombal, em instala-
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ções sob a Biblioteca Joanina. Na sequência da Revolução 

Liberal (1820), cujo principal foco foi a cidade do Porto (de 

grandes repercussões no país e também no Brasil, que se 

tornou independente logo após o regresso da corte a Por-

tugal), foi extinto o Foro Acadêmico e com ele a jurisdição 

especial destinada a professores, estudantes e suas famí-

lias, bem como o cárcere da UC.

8 O traje acadêmico evoluiu ao longo dos tempos, mas con-

tinua ainda hoje a ser marca bem presente na academia 

de Coimbra, sendo o negro seu traço mais distintivo. É 

particularmente visível nos períodos de ritualismo mais 

intenso − início do ano letivo, em setembro-outubro (re-

cepção dos calouros e desfile da Latada), e mês de maio 

(desfile da Queima das Fitas) – embora ocorram rituais 

de praxe em Coimbra praticamente durante todo o ano 

letivo. A indumentária inclui capa e batina, e calça ou 

saia; consoante as situações deve ser, ou não, usada com 

as chamadas insígnias: fitas, de cores diferentes segundo 

a Faculdade, pasta negra em pele, grelo, bengala e carto-

la (chapéu alto), estes últimos usados por finalistas du-

rante o desfile da Queima das Fitas. 

9 D i s p on í v e l  em < ht t p : / /not a s eme lo d i a s .b lo g s p ot .

pt /2014 /07/notas-as-trupes-academicas-or igens-e_2.

html>.

10 O Conselho de Veteranos é o órgão máximo na hierarquia 

da praxe acadêmica. Seus membros nomeiam seu chefe, 

que no caso de Coimbra é designado por Dux Veteranorum. 

Dele fazem parte (ou podem fazer) os estudantes cujo 

número de matrículas excede o número de anos letivos 

do respectivo curso.

11 Existem no caso de Coimbra 17 categorias na hierarquia 

da praxe, desde a mais baixa, o bicho, que é o estudante 

do ensino secundário, até a mais alta, o Dux, o chefe má-

ximo. “Pastrano” é o estudante de primeiro ano que se 

matriculou entre o período da Queima das Fitas e o início 

do ano letivo seguinte.

12 A torre da universidade é constituída por um conjunto de 

sinos e relógios que, segundo a tradição, regulam o ritmo 

acadêmico (é conhecida como Cabra, embora esse seja o 

nome de apenas um dos sinos; os outros são conhecidos 

na gíria acadêmica como Cabrão e Balão). Há dois toques 
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principais − o matutino, entre sete e meia e oito horas da 

manhã, e o vespertino, entre seis e seis e meia da tarde 

− que estabelecem a abertura e o encerramento das ativi-

dades letivas, respetivamente. Segundo o Código da Pra-

xe, elas só são permitidas entre o primeiro toque matu-

tino e o último vespertino; estão previstas, porém, várias 

situações de exceção. Ao longo do dia existem ainda os 

toques que marcam o início das aulas. O período das onze 

e meia da noite até a meia-noite é a chamada “hora do 

calouro”, em que ele não pode ser praxado. Fora desse 

período, após o último toque da meia-noite, caso seja sur-

preendido na rua por uma trupe pode ser interpelado, 

julgado e punido.

13 O Palito Métrico surgiu em 1746 e teve sua última edição 

em 1942. Trata-se de coletânea de publicações, com poe-

mas, cartas e recomendações escritas em latim macarrô-

nico, assinada em sua fase inicial por António Duarte 

Ferrão, pseudônimo atribuído a um presbítero secular, o 

padre João da Silva Rebello (1710-1790), doutor em teologia 

e cânones pela UC.

14 O termo, de conotação pejorativa, é associado a negócio 

de baixa qualidade, conjunto de trastes velhos; vestuário 

barato etc. Vestir-se à futrica é vestir-se à paisana, com 

roupas reles ou de “pessoa sem importância”. Em Coimbra 

a palavra diferencia estudantes e não estudantes.

15 Repare-se a linguagem vernacular, bem ao estilo corrosi-

vo e boêmio da tradição acadêmica de Coimbra, onde era 

comum o recurso à terminologia brejeira ou à fraseologia 

em latim macarrônico. 

16 Na época, essa designação era sinônimo de ex-emigrantes 

que regressaram do Brasil (em geral bem-sucedidos e, su-

postamente, abastados).

17 Na origem dos primeiros movimentos “boêmios” estiveram 

personagens célebres como Charles Baudelaire, o percur-

sor do simbolismo e do estilo f lâneur ou dandy, cujas arte 

e poesia, bem como o estilo de vida errante e “marginal”, 

visavam chocar e afrontar a moral dominante. Em muitos 

ambientes ao longo da Idade Média – mas sobretudo com 

a emergência da Era Moderna e o impacto das novas cor-

rentes filosóficas, em especial o Iluminismo –, poetas, mú-

sicos, artistas e intelectuais (muitos deles em ruptura com 
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suas origens aristocráticas, nobres ou burguesas) mergu-

lhavam na dimensão submersa e algumas vezes desbra-

gada da cultura popular como ato de rebelião contra as 

convenções e a moral dominante. Como assinalei em tex-

to anterior, o escritor e dramaturgo Henri Murger, em sua 

ref lexão a partir da peça Bohèmes du Quartier Latin (1849), 

depois publicada em livro sob o título Scènes de la vie de 

bohème (Murger, 1851), foi o primeiro a promover e ref letir 

sobre o conceito de boêmia. A existência de boêmios re-

monta, segundo esse autor, à Grécia clássica, época histó-

rica em que surgiram as primeiras figuras boêmias, ini-

cialmente associadas aos famintos e errantes, às vezes 

conotados como ladrões e vagabundos, que circulavam em 

redor de ambientes abastados e hospitaleiros, mendigan-

do e tocando lira em dedicação a Helena e à queda de Troia. 

O fenômeno foi-se readaptando ao longo dos tempos e terá 

ganhado ligações a grupos nômades e sem rumo certo, de 

etnia cigana, e que, na Paris de meados do século XIX terão 

criado a ideia de ser oriundos da Boêmia, região da atual 

República Checa. Por analogia, grupos de artistas e inte-

lectuais desse tempo (empobrecidos ou não) tais como G. 

Coubert, P. Verlaine, A. Rimbaud, E. Zola, H. Balzac etc., 

adotaram modos de vida com algumas características se-

melhantes, em particular, no sentido da recusa e da críti-

ca aberta à moral dominante (Bakhtin, 2010; Estanque, 

2010).

18 O “Pantaleão” foi um “estudante-boémio”, que cursou me-

dicina e que promoveu a sua primeira “Reunião de Cur-

so” com todos os colegas a apresentarem-se de chapéu de 

coco (ou chapéu alto), de bengala e fumando charuto, uma 

prática que viria a enraizar-se enquanto tradição nos 

meios académicos de Coimbra, que perdura até hoje. Com-

panheiro de outra figura famosa da boémia de então, Cas-

telão de Almeida, que foi Dux Veteranorum e fundador do 

jornal satírico O Ponney (criado em 1929), o qual difundiu 

diversos textos corrosivos da conjuntura universitária e 

sociopolítica desse período de ditadura militar (1926-1933) 

e depois disso no início do Estado Novo, tendo chegado a 

ostentar o status de “jornal de maior circulação em Coim-

bra” (cf. O Ponney, Anno II nº 43. Coimbra: Tipografia Da 

Atlantida, 1931).
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19 Artur Paredes, Carlos Paredes, António Portugal e António 

Brojo (na guitarra) e Augusto Hilário, Luiz Goes, José Afon-

so, Florêncio de Carvalho, Fernando Rolim, entre outros 

(no fado de Coimbra) são alguns dos artistas que se tor-

naram famosos, sobretudo a partir das décadas de 1950 

e 1960. Pouco depois começaram a desenvolver-se as no-

vas sonoridades e a politização desse campo com a cha-

mada música de intervenção (de que José Afonso foi o 

principal percursor).

20 Como condição para a admissão, recebeu instruções do 

reitor para trajar sempre de negro, com chapéu discreto 

e modo sóbrio de vestir, de forma a não se evidenciar 

entre os colegas do sexo masculino (Samara, 2007).

21 Recorde-se a velha trilogia Deus, Pátria e Família, tão bem 

caricaturada na imagem de capa dos livros da antiga se-

gunda classe.

22 Além desses dois nomes, outros músicos conotados com 

essa corrente merecem destaque, tais como: Luís Cília, 

Francisco Fanhais (padre Fanhais), José Mário Branco, Ma-

nuel Freire, José Jorge Letria, Sérgio Godinho, Fausto Bor-

dalo Dias, Vitorino Salomé etc.

23 Recorde-se que algumas repúblicas permaneceram, até 

hoje, em modo de luto, uma vez que ele nunca foi encer-

rado pelo órgão que o “decretou”, o Conselho de Repúbli-

cas, em que as decisões, segundo seus estatutos, são to-

madas por unanimidade.

24 Um desses momentos simbólicos ocorreu em 2 de junho 

de 1969 na final da Taça de Portugal em futebol, jogada 

no Estádio Nacional, em Lisboa, entre o Benfica e a Aca-

dêmica de Coimbra, no rescaldo da crise acadêmica, quan-

do os jogadores de futebol entraram em campo com as 

capas negras aos ombros, simbolizando sua solidariedade 

à luta estudantil.

25 Filme muito elucidativo do nível de perversão e de vio-

lência que os rituais da praxe têm conduzido em Portugal. 

Vale a pena consultar e visualizar: <http://uniarea.com/

praxis-documentario-do-que-nao-deve-ser-a-praxe-ou-

reproducao-fiel/>.

26 Muito sintomático do apelo ao consumo e ao excesso sub-

jacente à cultura “praxista” é, por exemplo, o fato de se 
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prever no Código da Praxe (art. 162 do Código atualizado 

em janeiro de 2016) que uma das situações em que o ca-

louro fica “autoprotegido” (leia-se, impedido de ser pra-

xado) é quando está sob a “proteção do Deus Baco”, isto 

é, “fortemente embriagado”.
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A PRáxIS DO TROTE: BREVE ETNOGRAFIA HISTÓRICA 

DOS RITUAIS ESTUDANTIS DE COIMBRA

Resumo

O artigo procede inicialmente a uma breve contextualização 

histórica da Universidade de Coimbra, retratando alguns dos 

contornos das tradições acadêmicas, dentre os quais se des-

tacam: a violência associada aos rituais iniciáticos da chama-

da praxe e a conflitualidade que, ao longo dos séculos, marcou 

as relações entre a elite estudantil e a comunidade local. Em 

seguida, explora possíveis conexões entre as praxes e os múl-

tiplos movimentos culturais e sociopolíticos, incluindo a ques-

tão da subalternização da mulher e a resistência estudantil ao 

regime ditatorial de Salazar-Caetano. Por fim, analisa as ten-

dências mais recentes que o fenômeno vem adquirindo em 

Portugal, muitas vezes resvalando para abuso, humilhação e 

violência. A cultura de submissão perante o poder que a maio-

ria das praxes promove parece exprimir tendência larvar na 

sociedade, em que o individualismo consumista se combina 

de forma perversa com mecanismos de evasão e de entrega 

incondicional a lógicas disciplinares de teor despótico.

“HAZING’S PRAxIS”: BRIEF HISTORICAL ETHNOGRAPHY 

OF THE STUDENTS’ TRADITIONS IN COIMBRA

Abstract

The article firstly presents a brief historical context of the 

University of Coimbra, depicting some of the outlines of its 

academic traditions. Among these are: practices of bullying 

and violence associated with freshmen initiation rituals, the 

so-called praxe, and the conflicts that have characterized the 

relationship between the student elite and the local commu-

nity over the centuries. Then it explores possible connec-

tions between these rituals and multiple cultural and socio-

political movements, including the question of the subal-

ternization of women and the student movements against 

the dictatorial regime of Salazar-Caetano. Finally, it analyzes 

the most recent trends that the phenomenon has been ac-

quiring in Portugal, often resulting in abuse, humiliation and 

violence in the wake of controversial and tragic cases. The 

culture of submission to power that most rituals promote 

seems to express a recent trend in society and the youth, 

where consumerist individualism is combined in a perverse 

way with mechanisms of evasion and unconditional surren-

der to disciplinary logic of a despotic nature.
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INSCRIÇõES NO ESPAÇO SOCIAL: 
OS IMIGRANTES BRASILEIROS NO GRANDE PORTO

Conhecido pela sua longa tradição de emigração, Portugal começa simulta-

neamente a receber imigrantes de uma forma mais intensificada a partir da 

segunda metade da década de 1970, contabilizando, em 2014, aproximada-

mente 859 mil pessoas nascidas no exterior e com residência habitual no país, 

o que representa 8,2% da população total (Eurostat, 2014). 

Resultado do crescimento expressivo desses f luxos, bem como do au-

mento significativo da sua diversidade, a paisagem sociocultural tem sofrido 

inúmeras mudanças e, por consequência, têm-se problematizado muitas e 

novas questões − desde logo, em torno do papel do Estado enquanto institui-

ção capaz de receber e lidar com a fixação dos imigrantes. Além disso, deter-

minados grupos ou instituições podem assumir um papel de mediação entre 

os migrantes e as instituições políticas ou econômicas. Por fim, os recursos 

que os imigrantes são capazes de mobilizar, especialmente por meio das re-

des sociais informais desenvolvidas por eles mesmos, desempenham também 

um papel na forma como eles lidam com a migração e o assentamento. 

Nesta pesquisa, toma-se o f luxo de imigrantes brasileiros para compre-

ender algumas dessas novas questões mas, também, aprofundar velhas pro-

blemáticas, estimuladas por um contingente populacional que, não tendo 

parado de crescer desde a década de 1980, se intensificou grandemente na 

primeira década do século XXI e representa a principal população estrangeira 

residente em Portugal. Tivemos como objetivo principal compreender a forma 
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como um deslocamento intersistemas de ordem e de interação (migrações) 

(Pires, 2003a) se relaciona com as inscrições dos imigrantes brasileiros no 

espaço social. Para tanto, procedemos à análise das dimensões social, política 

e cultural do fenômeno, entendidas em sua articulação e inf luência mútua.

Elegeu-se o Grande Porto1 como área geográfica de interesse por ter 

sido a primeira e principal região de envio de emigrantes portugueses para 

o Brasil (Alves, 1994) – contribuindo largamente para o fortalecimento dos 

laços criados entre os dois países –, mas também por ser frequentemente 

esquecida pelas pesquisas mais recentes, pese o fato de os f luxos de imigran-

tes brasileiros para essa região do país se terem igualmente intensificado.

 

1. A INTEGRAÇÃO DOS IMIGRANTES NA SOCIEDADE DE ACOLHIMENTO

Balizados pela perspectiva construtivista, que segue de perto o construtivis-

mo estruturalista de Pierre Bourdieu – e que portanto obriga a uma análise 

simultaneamente macro e microssociológica e a uma definição relacional do 

social, concretizada na relação entre o habitus e o campo –, mobilizamos, no 

âmbito da sociologia das migrações, a teoria dos sistemas migratórios (Ma-

bogunje, 1970; Kritz, Lim & Zlotnik, 1992). Recuperamos tal teoria não pelo 

seu caráter explicativo em relação aos movimentos migratórios, mas pelo seu 

potencial analítico que decorre de analisar as migrações como o resultado 

da interação de estruturas macro, meso e micro, sem que existam claras li-

nhas de divisão entre elas. E também por se mostrar útil à análise dos mo-

vimentos migratórios como aqueles que existem entre Portugal e o Brasil 

(Góis & Marques, 2009), posto que surgem a partir de relações prévias entre 

países emissores e receptores com base em colonização, inf luência política, 

comércio, investimento e laços culturais. 

Subjacente ao estudo das migrações está, portanto, a problemática dos 

processos de incorporação dos imigrantes às sociedades de acolhimento. 

Referimo-nos ao processo de integração de forma lata, que envolve integração 

social (das relações sociais etnicamente diversificadas), mas também estru-

tural (emprego, estada, participação social e política etc.) e cultural (acultu-

ração, mudança cultural e cognitiva). Modos de integração que não devem 

ser confundidos, ainda, com o processo de identificação dos imigrantes e que 

remetem ao nível subjetivo do sentimento de pertença nacional e/ou étnico 

(Heckmann, 2005: 100). 

O que aqui nos interessa não é, pois, a integração enquanto fim, mas, 

antes, seu estudo como processo, cujo resultado se constata, mas que não se 

pode compreender de modo acabado porque envolve todo o ser social das 

pessoas implicadas e a sociedade no seu conjunto (Sayad, 1999: 305). Uma 

problemática tão mais decisiva na esfera das migrações devido ao caráter 

frequentemente disruptivo a ela associado: apresentam-se como “situações 

críticas não só sobre a ordem interativa, mas também sobre o próprio habitus, 
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disrupções estas que constituem potenciais momentos de aprendizagem so-

cial, eventualmente incorporável sob a forma de um novo estrato de dispo-

sições generativas” (Pires, 2003a: 50). 

Nessa linha, o termo integração remete a “uma pluralidade vasta, aber-

ta e mutável de estilos de vida, todos partilhando a cidadania” (Almeida, 1993: 

830-831). O essencial é, segundo o autor, não a homogeneização, mas o apro-

fundamento e expressão das capacidades de escolha, pelo que se entende que 

a integração não se deve confundir com uma simples forma de promoção 

social. No entanto, concordamos com o autor quando insiste em afirmar que, 

por mais relevantes que se considerem ser outros aspectos da exclusão, a 

pobreza ocupa o lugar mais importante, até pelos efeitos negativos de con-

tágio que tende a produzir sobre todos os outros recursos.

Em estreita articulação com esses pressupostos, adota-se nesta pesqui-

sa a perspectiva de Machado (2002), para quem a redução dos contrastes so-

ciais das minorias é indispensável para se poder falar em integração, não 

sendo o mesmo necessário em relação aos contrastes culturais, posto que di-

versidade e integração são compatíveis. Para o eixo social da etnicidade con-

correm, fundamentalmente, a dimensão da composição de classe, mas 

também a sociodemográfica e residencial. Por seu lado, no eixo cultural, a di-

mensão de maior relevância é a orientação das sociabilidades, embora a língua 

e a religião também importem. Ao observar como os dois eixos se cruzam, 

podemos encontrar situações de etnicidade forte, quando ocorrem contrastes 

relevantes nos níveis social e cultural e, no outro extremo, situações de não 

etnicidade, quando as continuidades sociais e culturais assumem expressão 

máxima. 

Tal como Machado (2002), não concebemos a integração como um pro-

cesso fechado, mas antes numa linha de contrastes e continuidades, tanto 

sociais como culturais, destacando que situações de desigualdade social ex-

tremas representam exclusão e, por conseguinte, ausência de integração. 

Nesse sentido, como Vala (1996: 28) salienta, as pertenças deixam de ser “uma 

questão de tudo ou nada para passar a ser uma questão de grau”.

Modelo analítico

Os processos de integração dependem, em primeiro lugar, das caraterísticas 

da população imigrada (Pires, 2003a: 105-107), nomeadamente, do próprio 

funcionamento da rede migratória, dos projetos iniciais de migração e das 

competências, dos recursos e oportunidades que esses indivíduos podem 

mobilizar, geralmente deficitários (Vilaça, 2008: 83). Remetem à problemáti-

ca das classes e do volume e estrutura dos capitais, em que o capital econô-

mico tem papel primordial (Bourdieu, 2010). Uma análise tão mais 

pertinente por estarmos tratando de uma imigração com motivações predo-

minantemente econômicas e profissionais (Malheiros, 2007: 34).
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Em segundo lugar, a integração depende das orientações das políticas 

dos Estados nacionais, principalmente na regulação das entradas, pelo que, 

quanto maior for sua restrição, maior será a tendência a cair nas redes da in-

formalidade e ilegalidade, o que leva a um reforço potencial das dinâmicas 

intramigrantes e da etnicidade. Por outro lado, quanto mais restritivo for o 

acesso à nacionalidade, mais o acesso aos direitos ficará limitado, e o “imi-

grante tende a ser definido e a autodefinir-se como estranho, e maior é portan-

to a probabilidade de emergência de uma etnicidade reativa” (Pires, 2003a: 106).

Em terceiro lugar, os processos de integração dependem da dimensão 

cultural, o que remete às redes de sociabilidade primárias (redes familiares, 

de amizade, família e vizinhança) e secundárias e, portanto, à noção de ca-

pital social (Bourdieu, 1980), externo ou interno (Machado & Abranches, 2007), 

e de capital social negativo (Portes, 2000). Outros vetores de análise cultural 

remetem aos contrastes e continuidades no nível da língua, dos valores, cos-

tumes e crenças (Machado, 2002); da confiança nas instituições da sociedade 

de acolhimento (Vilaça, 2008); e das reações sociais à imigração, como dis-

criminação e estigmatização, em que “a cor da pele ou outro qualquer atri-

buto são tão só os critérios simbólicos usados para delimitar as fronteiras 

raciais ou étnicas” (Pires, 2003a: 107). 

Procedimentos técnico-metodológicos

Testou-se a teoria por meio de uma estratégia de tipo misto (Creswell, 1994) 

que articulou as metodologias quantitativa/extensiva, dominante na pesqui-

sa, e qualitativa/intensiva.2 Concretamente, devido às caraterísticas da po-

pulação brasileira – dispersa no território das cidades portuguesas e sem 

agregação nítida em áreas residenciais (Bógus, 2007: 53) – recorreu-se a amos-

tragem por áreas (Ferreira, 2003) definidas a priori mediante critérios teóricos 

e informações gerais recolhidas, com o objetivo de captar a maior diversida-

de possível de inquiridos no que diz respeito a dois tipos de critérios: de 

gênero e de idade. Trata-se de pequenos locais de concentração3 nos três 

municípios mais representativos da população brasileira no Grande Porto – 

Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia –, locais que constituem as unidades 

de observação nas quais se aplicou a técnica do inquérito por questionário.4

Utilizou-se a análise de correspondências múltiplas (ACM) para os da-

dos assim obtidos com a finalidade de verificar os eixos estruturantes do 

espaço social da sociedade de acolhimento. 
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2. INSCRIÇõES NO ESPAÇO SOCIAL: RESULTADOS

Da estratégia seguida resultou uma amostra com algumas caraterísticas não 

muito diferentes daquelas relativas aos dados conhecidos em nível nacional. 

Trata-se de um contingente populacional majoritariamente feminino e em 

idade ativa, com forte concentração entre os 18 e os 39 anos, e particular-

mente distribuído nos níveis secundário e superior de ensino.

Profissionalmente, é uma população predominantemente ativa, parti-

cularmente trabalhadores dos serviços e vendedores (42,2%), mas também 

trabalhadores das profissões intelectuais e científicas (20,7%), das profissões 

de nível intermédio (13,3%) e, ainda, trabalhadores não qualificados (12,6%). 

Por relação, estão sobretudo ligados aos lugares de classe5 da pequena bur-

guesia de execução (51,4%), mas também da pequena burguesia intelectual 

e científica (15,8%) e burguesia profissional (10,3%).

Relativamente à fixação no território, são residentes de 35 freguesias6 

do Grande Porto, sobretudo dos municípios do Porto (34%), Matosinhos (25,7%) 

e Vila Nova de Gaia (20,8%), em zonas residenciais onde moram só portugue-

ses (54,9%) ou majoritariamente portugueses, mas também alguns brasileiros 

(40,3%). 

São majoritariamente imigrantes da chamada segunda onda (93,1%) 

de imigração brasileira para Portugal – isto é, imigrantes que entraram em 

Portugal a partir da segunda metade da década de 1990 – e que emigraram 

diretamente do Brasil para Portugal (94,5%) essencialmente à procura de tra-

balho ou melhores condições de vida (44,1%), para se juntar à família (25,5%) 

ou para estudar (16,6%). Indivíduos que entraram, também na sua maioria, 

em território nacional com documentação válida para fins turísticos (61%), 

apesar dos projetos de vida de médio e longo prazos. 

Masculino Feminino Total

18-29 anos 13,7 19,2 32,9

30-39 anos 19,9 20,5 40,4

40-49 anos 7,5 13 20,5

50 e + anos 2,7 3,4 6,2

Até ensino básico/fundamental 7,5 8,9 16,4

Ensino secundário/ensino médio completo 

ou incompleto
24 17,8 41,8

Ensino superior completo ou incompleto 12,3 29,5 41,8

Tabela: 

Percentual dos inquiridos por gênero, faixa etária e escolaridade
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2.1. Configuração topológica da dimensão social

Subjacente à teoria das classes sociais está a ideia de que a sociedade é in-

ternamente diferenciada e os indivíduos se agregam em função de semelhan-

ças sociais, o que Weber (1983) chamou de “afinidades eletivas” e Nunes & 

Miranda (1969) de “interação preferencial”. Diferenças que se definem a par-

tir de lugares ocupados na divisão social do trabalho, mas que não se reduzem 

à esfera econômica, evidenciando-se, portanto, em outros níveis. Com efeito, 

a análise do espaço social implica a abordagem dos lugares de classe opera-

Mapa 1: 

Área de residência dos respondentes, por município 

Fonte: 

Projeto coordenado pelo autor.
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cionalizados a partir de indicadores socioprofissionais e socioeducacionais 

que são centrais “na estruturação das relações sociais contemporâneas e na 

distribuição diferencial de recursos e poderes, disposições e oportunidades 

de indivíduos, famílias e grupos” (Costa, 1999: 224).

Portanto, os indivíduos não se movem ao acaso no espaço social, nem 

a posição e a trajetória individual são estatisticamente independentes ou as 

posições de chegada são igualmente prováveis para todos os pontos de par-

tida (Bourdieu, 2010: 189). No entanto, porque consideramos os problemas 

metodológicos levantados pela mobilidade social no espaço geográfico inter-

nacional (Machado, 2002: 209), avançamos para uma análise que privilegia 

as continuidades e descontinuidades de classe em detrimento da ideia de 

mobilidade ascendente/descendente aplicada a esses trajetos.

Configuração topológica do espaço social da sociedade de origem

Para compreender como está organizado o espaço social, por meio de uma 

ACM colocaram-se em análise as diferentes variáveis da dimensão social 

(sociodemográficas, de condição profissional e de classe), no sentido de apre-

ender a importância das relações que se estabelecem entre elas.7 

Como estamos tratando de um processo que envolve dois momentos 

e dois espaços – o da sociedade de origem e o da sociedade de acolhimento 

–, mas que não são independentes, começaremos por analisar como se carac-

teriza o espaço social de partida para depois melhor compreender a forma 

como a mudança entre sistemas de ordem e de interação (migração) poten-

cializa ou não uma reorganização da importância das relações que se esta-

belecem entre as variáveis. Além das variáveis sociodemográficas, 

profissionais e de classe, introduzimos a variável razão de emigrar, que nos 

ajuda a contextualizar as condicionantes de partida. 

Na sociedade de origem (Gráfico 1), à exceção das variáveis gênero e 

situação na profissão, os demais indicadores apresentam medidas de discri-

minação bem mais elevadas (pelo menos em uma das duas primeiras dimen-

sões) e, portanto, diferenciam os objetos em análise. Conclui-se, portanto, 

que ser mulher ou homem, patrão, trabalhador por conta própria ou assala-

riado, no que se refere à identificação dos lugares ocupados nesse espaço 

social, parece ser relativamente indiferente.

No que diz respeito às variáveis retidas pela análise, a dimensão 1 se 

distingue por associar as variáveis idade e condição perante o trabalho, divi-

dindo ainda com a dimensão 2 as variáveis relativas ao lugar de classe indivi-

dual e a razão de emigrar para Portugal. Privilegiando as categorias que são 

importantes e, de preferência, simultaneamente bem representadas na dimen-

são, nos damos conta de que a dimensão 1 discrimina essencialmente em 

função do ciclo de vida 1 (alfa = 0,786; variância explicada = 7,11%). Assim, no 

lado esquerdo do quadrante, associam-se os indivíduos que emigraram entre 
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os 30 e os 39 anos, que exerciam alguma profissão em tempo integral, que 

pertenciam ao operariado industrial (OI) e que migraram por razões de traba-

lho. Por oposição, no lado direito do quadrante, associam-se os indivíduos que 

emigraram com idade igual ou inferior a 18 anos, que eram estudantes, que 

migraram para se juntar à família e que pertenciam à pequena burguesia pro-

prietária e assalariada (PBPA) – precisamente uma fração de classe composta, 

que diz respeito aos casos que, em decorrência de nunca terem trabalhado, 

foram identificados em função do lugar de classe de família.

Na dimensão 2, além das variáveis lugar de classe individual e razão de 

emigrar para Portugal, estão os recursos escolares e a pertença a um grupo 

profissional (alfa = 0,781; variância explicada = 7%). Concretamente, opõem-se 

os indivíduos com ensino superior, especialistas das atividades intelectuais 

e científicas (grupo 2), pertencentes à pequena burguesia intelectual e cientí-

fica (PBIC) e que também migraram para estudar, aos que possuem nível de 

formação fundamental ou médio, ligados ao trabalho qualificado da indústria, 

construção e artífices (grupo 7), com pertença ao OI e que migraram em razão 

de trabalho. Isso nos permite concluir que há claramente, pelo menos, dois 

perfis distintos no que diz respeito ao brasileiro que emigrou para Portugal e 

que atualmente reside no Grande Porto. Indivíduos que se distinguem pelo 

ciclo de vida em que se encontravam, pelos níveis de qualificação escolar e 

profissional que possuíam e que, em razão dessas duas condições, buscam 

objetivos diferentes com o projeto migratório (Gráfico 1, p. 467).

Configuração topológica do espaço social da sociedade de acolhimento

Com relação à sociedade de acolhimento (Gráfico 2), a variável gênero per-

manece como não discriminante do espaço social, mas se acresce da variável 

idade. No entanto, outras variáveis marcam com alguma importância esse 

espaço. Particularmente, na dimensão 1 são discriminantes as variáveis re-

lativas aos recursos escolares, de condição perante o trabalho, grupo profis-

sional e lugar de classe individual, enquanto a dimensão 2 é claramente 

marcada pelo estado civil e situação na profissão, mas também, embora me-

nos discriminante, pela origem do cônjuge. 

Nos quadrantes da primeira dimensão (alfa = 0,794; variância explica-

da = 9,03%), do lado direito, associam-se os indivíduos com escolaridade se-

cundária/média, que em Portugal não procuraram melhorar sua formação ou 

ter oficialmente reconhecido seu nível de escolaridade, que trabalham nos 

serviços pessoais, de proteção e segurança e como vendedores (grupo 5) ou 

em trabalhos não qualificados (grupo 9) e que pertencem à pequena burgue-

sia de execução (PBE). Por oposição, no quadrante à esquerda, encontram-se 

os estudantes e trabalhadores-estudantes, indivíduos que frequentam ou 

possuem ensino superior, obtido no Brasil e reconhecido ou aprimorado em 

Portugal, que têm ligação com as profissões intelectuais e científicas (grupo 
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Gráfico 1:  

Configuração topológica do espaço social da sociedade de origem 

Fonte: 

Projeto coordenado pelo autor.

Condição perante o trabalho: 

Profissão em tempo integral (PTI); Profissão em tempo parcial (PTP); 

Estudante (Estud.); Estudante-trabalhador (Est.-Trab.); Doméstico (Domést.); 

Desempregado (Desemp.); Formação profissional (FP). 

Nível de escolaridade no Brasil: 

Ensino fundamental (Fund.); Ensino médio/profissionalizante (Médio); 

Ensino superior (Sup.). 

Razão de vinda para Portugal: 

Trabalho/melhores condições de vida (Trab/MCV); Estudos; 

Para se juntar à família ( JF); Férias; Estágio, especialização profissional, 

missões de serviço (EEM); Outra.

Nota: 

As não respostas, porque residuais,  

não foram incluídas na análise.
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2) e que pertencem à PBIC ou à burguesia profissional (BP). Ou seja, se no 

Brasil eram categorias discriminantes, em lados opostos, a PBIC e o OI, em 

Portugal passamos a ter a PBIC e a PB por oposição à PBE. Na mesma linha, 

se em qualquer uma das sociedades exercer alguma atividade intelectual e 

científica constitui profissão discriminante, já no que concerne aos trabalha-

dores qualificados da indústria, estes são substituídos na sua importância 

pelo pessoal dos serviços e os trabalhadores não qualificados.

Na segunda dimensão (alfa = 0,703; variância explicada = 7,02%), acima 

do quadrante estão os solteiros e abaixo estão os casados ou que vivem em 

união de fato. Já a variável origem do cônjuge (por si só menos discriminan-

te na dimensão) não acrescenta informação porque, na verdade, tem como 

únicas categorias discriminantes, no mesmo lado do plano, os casados com 

cônjuge brasileira e portuguesa. Ou seja, a origem étnica do cônjuge não se 

confirma como indicador discriminante. O que discrimina é o estado civil, 

sendo que aos casados se juntam, no mesmo lado do plano, os patrões com 

mais de quatro funcionários, os dirigentes, diretores e gestores executivos 

(grupo 1) e os que pertencem à burguesia empresarial e proprietária (BEP). 

Por seu lado, aos solteiros juntam-se os assalariados, particularmente, tra-

balhadores em tempo parcial, os que exercem profissões intelectuais e cien-

tistas (grupo 2) e que pertencem à PBIC (Gráfico 2, p. 469).

2.2. Configuração topológica da dimensão política

Devido ao fato de os imigrantes serem largamente classificados como traba-

lhadores temporários, a migração internacional é com frequência considera-

da fenômeno socioeconômico em grande parte desprovido de significado 

político. No entanto, autores como Castles e Miller (2003) defendem que, mais 

do que a forma como os processos migratórios funcionam, são precisamente 

as políticas nacionais sobre a imigração em assuntos como a permanência, 

o acesso à cidadania e o pluralismo cultural que distinguem os Estados. Por 

essa razão, continuam os autores – e levando em consideração o fato de que 

as políticas de imigração têm consequências muito concretas, entre outros 

aspectos, na relação que o imigrante estabelece com o mercado de trabalho, 

na sua participação política e no acesso à naturalização –, as políticas que 

ignoram a realidade da imigração, sobretudo aquelas que tendem a perpetu-

ar a imagem do imigrante como temporário, conduzem à marginalização so-

cial, à formação de minorias e à discriminação. 

Assim, nesta pesquisa interessou-nos compreender a forma como a 

condição legal dos imigrantes e o tempo de permanência na sociedade de aco-

lhimento se relacionam com outras caraterísticas, especificamente, sociode-

mográficas, participação nos grupos profissionais e de classe (Gráfico 3). 



469

artigo | maria joão oliveira

Dimensão 1 (0,350)

10-1-2

D
im

en
sã

o 
2 

(0
,2

72
)

1,5

0,5

-0,5

-1,5

-2,5

-3,5

TCO
TCP

BP

PBPA

Patrão (-de 4)

Patrão (4ou+)

NãoSim

Gp9

Gp8

Gp7

Gp5

Gp4

Gp3

Gp2

PBTEI
PBIC

FP
PTPI

Gp1

Solt

Div/Sep

Casado/UF

Sup

Sec/Médio

Básic.–Fund.

Desemp.

Domést.

Estud

PTI

OI

PBE

PBIP
BD

BEP

Atual lugar de classe individual
do inquirido em Portugal 
 
Condição perante o trabalho:
última ocupação no Brasil

Nível de escolaridade atual

Estado civil do inquirido 

Grandes grupos socioprofissionais: 
ocupação atual

Frequência ou equivalência oficial
de algum grau de ensino em Portugal 

Situação na profissão:
ocupação atual 

  

 

Est.–Trab.

Gráfico 2: 

Configuração topológica do espaço social da sociedade de acolhimento

Fonte: 

Projeto coordenado pelo autor.

Condição perante o trabalho: 

Profissão em tempo integral (PTI); Profissão em tempo parcial (PTP); 

Estudante (Estud.); Estudante-trabalhador (Est.-Trab.); Doméstico (Domést.); 

Desempregado (Desemp.); Formação profissional (FP). 

Situação na profissão: 

Patrão 4 ou + empregados (Patrão 4 ou +); Patrão – de 4 empregados 

(Patrão – de 4); Trabalhador por conta própria (TCP); Assalariado/trabalhador 

por conta de outrem (TCO). 

Nível de escolaridade atual: 

Ensino básico ou fundamental (Básic. /Fund.); Ensino secundário ou médio 

(Sec. /Médio); Ensino superior (Sup.). Estado civil: Casado/união de fato 

(Casado/UF); Divorciado/separado (Div. /Sep.); Solteiro (Solt.). 

Frequência ou equivalência oficial de algum grau de ensino em Portugal: Sim; Não. 

As não respostas, porque residuais,  

não foram incluídas na análise.
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Novamente, as variáveis gênero e idade permanecem como não discrimi-

nantes mesmo quando introduzimos as variáveis relativas à dimensão política 

da integração. No que diz respeito às variáveis retidas pela análise, a dimensão 

1 se distingue pela variável escolaridade, enquanto a dimensão 2 é marcada pela 

associação das variáveis relacionadas à condição legal atual e ao tempo de per-

manência. Com relevância menor nesta última do que na dimensão 1, as variá-

veis lugar de classe, grupos profissionais e situação legal na entrada 

protagonizam o que se chama de dupla pertença, ou seja, apresentam função 

discriminante em ambas as dimensões e vão descrever ambos os espaços. 

Privilegiando as categorias que mais discriminam na primeira dimen-

são (alfa = 0,731; variância explicada = 8,45%), no lado esquerdo do plano se 

posicionam os indivíduos em frequência a nível superior de ensino ou que já 

o concluíram, os que trabalham nas profissões intelectuais e científicas (gru-

po 2), os que pertencem à BP e PBIC e que viajaram em condição legal mais 

estável, especificamente, com visto de estada temporária (VET) ou mesmo 

visto de residência (VR). Em oposição a esses, no lado direito do quadrante 

associam-se os indivíduos com nível de formação inferior (ensino básico/

fundamental e ensino secundário/médio), os trabalhadores dos serviços pes-

soais, de proteção e segurança e os vendedores (grupo 5), majoritariamente 

pertencentes à PBE e que arriscaram mais quando decidiram migrar, especi-

ficamente, ao abrigo da isenção de visto para fins turísticos.

Relativamente à dimensão 2 (alfa = 0,609; variância explicada = 6,53%), 

no quadrante inferior, associam-se os dirigentes, diretores e gestores execu-

tivos (grupo 1), que pertencem à BEP e que do ponto de vista legal possuem 

(dupla) nacionalidade e se encontram há seis ou mais anos em Portugal. Por 

oposição, no quadrante superior, estão os profissionais das atividades inte-

lectuais e científicas (grupo 2), que pertencem à PBIC e que são imigrantes 

em Portugal entre dois e cinco anos (média permanência), com posse de VET 

quando da entrada e atualmente. 

Esses dados nos permitem concluir que a dimensão política não é in-

diferente à posição atual que o indivíduo ocupa na hierarquia de classes nem, 

intimamente relacionada a ela, à participação em grupos profissionais e aos 

recursos escolares do imigrante. Assim, além da relação que verificamos 

existir entre os recursos que o indivíduo foi capaz de mobilizar na sociedade 

de origem e seu processo de entrada em Portugal, observamos que os atuais 

recursos escolares, profissionais e de classe têm também relação com a si-

tuação legal na entrada em Portugal. Em bola de neve, os sujeitos que atual-

mente são menos capitalizados do ponto de vista escolar e socioprofissional 

são os que entraram em Portugal em situação mais frágil porque apenas 

habilitados à visita turística ao país. Pelo contrário, os que atualmente pos-

suem elevado capital escolar, os que trabalham em áreas altamente qualifi-

cadas ou pertencem às classes sociais mais intelectualizadas entraram em 
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Portugal com vistos correspondentes à intenção de permanecer no país para 

outros fins, sobretudo profissionais. Há, por isso, certa linha de continuida-

de nos percursos migrantes que liga as caraterísticas dos indivíduos na so-

ciedade de origem, os meios legais que eles mobilizaram para migrar e suas 

caraterísticas atuais (Gráfico 3, p. 472).

Por fim, a dimensão 2 distingue os possuidores de capital escolar (PBIC) 

dos possuidores de capital econômico (BEP) e nos permite acrescentar que 

estes últimos são os que estão em Portugal há mais tempo e, do ponto de vista 

legal, os que mais se associam às situações de aquisição de (dupla) nacionali-

dade. Ou seja, acrescenta à informação anterior a de que tempo de permanên-

cia mais longo não é indiferente em relação à posição legal e de classe que 

esses imigrantes atingiram. No caso da PBIC, sua associação a tempo de per-

manência médio tem sobretudo a ver com o fato de, a partir de 2006, ter-se 

verificado enorme aumento dos que chegaram a Portugal para estudar, larga-

mente associado à uniformização do sistema de ensino superior promovido 

pelo Processo de Bolonha. 

2.3. Configuração topológica da dimensão cultural

Além das variáveis já abordadas, os processos de integração podem estar igual-

mente relacionados com o nível de contrastes e continuidades culturais e 

institucionais, e dependem, ainda, dos processos de integração social dos 

imigrantes, relacionados com a maior etnicização ou assimilação (Pires, 2003a 

e 2003b) das redes de sociabilidade primárias e secundárias. Cabe lembrar que 

a etnicidade das relações sociais e a pertença a grupos associativos e religiosos 

fazem parte de todo um conjunto de variáveis que se podem distinguir, mas 

que têm boas chances de manter relações entre si (Merllié e Prévot, 1997: 20). 

Configuração estrutural do espaço dos contrastes e continuidades culturais

Mais uma vez, a análise invoca uma perspectiva multidimensional para uma 

compreensão mais completa do espaço das relações sociais (Gráfico 4), de 

modo que, juntamente com os indicadores relativos à percepção das diferenças 

culturais e do impacto que elas provocam, colocaram-se em observação vari-

áveis de caraterização sociodemográfica, de participação nos grupos profis-

sionais, de localização de classe e de estatuto legal e tempo de permanência. 

A análise suscitou duas constatações: existe efetivamente associação 

entre, de um lado, o capital escolar, a pertença a determinados grupos pro-

fissionais e frações de classe e, do outro, o reconhecimento e o nível de afe-

tação relativamente aos diferentes domínios de cultura, embora menos 

evidente nos costumes e estilos de vida e crenças (dimensão 1). A segunda 

constatação é a de que os diferentes domínios de cultura estão relacionados 

entre si ao nível do reconhecimento de sua existência e da afetação de suas 

consequências (dimensão 2). As variáveis demográficas gênero e idade, mais 
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Gráfico 3: 

Configuração topológica da dimensão política

Fonte: 

Projeto coordenado pelo autor.

Situação legal na entrada: 

Fins turísticos (FT); Visto de estada temporária (VET); 

Visto de residência (VR); Ilegal; Outra. 

Situação legal atual: 

Visto de estada temporária (VET), Título de residência (TR); 

Aguarda autorização de residência (Aguarda AR); 

(Dupla nacionalidade (DN); Ilegal; Outra. 

Tempo de permanência: 

Curta permanência (Curta); Média permanência (Média); 

Longa permanência (Longa). 

Nível de escolaridade atual: 

Ensino básico ou fundamental (Básic. /Fund.); Ensino secundário 

ou médio (Sec. /Médio); Ensino superior (Sup.).
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uma vez, não se revelaram discriminantes e, ao contrário do que se poderia 

esperar, também o tempo de permanência e o estatuto legal se revelaram 

indiferentes na discriminação desse espaço. 

Nem todas as categorias das variáveis, porém, são necessariamente 

discriminantes. Assim, na dimensão 1 (alfa = 0,739; variância explicada = 

7,39%), no lado positivo do plano se encontram relacionados os sujeitos com 

frequência ou conclusão do nível secundário/médio de escolaridade, os tra-

balhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e os vendedores 

(grupo 5), que pertencem à PBE e OI e que não reconhecem a existência de 

diferenças entre a sociedade brasileira e a portuguesa no nível da língua e 

dos valores, mas também (embora menos discriminante) no nível das crenças. 

Por oposição, no lado negativo do plano, associam-se os que completaram ou 

frequentam o ensino superior, os especialistas das atividades intelectuais e 

científicas (grupo 2), os que pertencem à PBIC ou BP e que não só consideram 

existir diferenças no nível dos valores, costumes e estilos de vida, como re-

ferem que essas diferenças têm impacto negativo em sua vida.

Verifica-se, portanto, que os recursos escolares, as pertenças profis-

sionais e a posição de classe (altamente relacionados entre si) têm também 

estreita relação com o espaço das percepções e dos impactos dessas percep-

ções em sua vida. Esses recursos que, por um lado, funcionam como instru-

mentos que podem ser utilizados de forma positiva para a integração, posto 

que capacitam seus portadores, podem, por outro lado, também funcionar 

como entraves a esse mesmo processo. Associado a um conhecimento crítico 

mais desperto, a integração desses imigrantes pode assim se tornar mais 

difícil devido à formação de certa resistência à aculturação. 

Na segunda dimensão (alfa = 0,658; variância explicada = 6,03%), as va-

riáveis relativas aos diferentes domínios culturais (costumes e estilos de vida, 

crenças, língua e valores) encontram-se inter-relacionadas. Particularmente, 

entretanto, o que a análise das categorias indica é que os indivíduos que con-

sideram existir diferenças entre Portugal e Brasil em qualquer um dos domínios 

culturais, mas cujo efeito lhes é indiferente (plano inferior), opõem-se aos su-

jeitos que nesses mesmos domínios referem sentir-se positiva ou negativamen-

te afetados por essas diferenças (plano superior). Ou seja, há um efeito bola de 

neve que faz com que, por exemplo, os indivíduos que em determinado domínio 

cultural tenham percepção positiva das diferenças, mas indiferenciada de seus 

impactos, revelem em outros domínios iguais percepção e afetação. 

Configuração estrutural do espaço dos contrastes e  

continuidades institucionais

Com base no pressuposto de que a análise da confiança e satisfação política 

permite avaliar as condições em que os imigrantes estão ligados às institui-

ções − questão central dos debates contemporâneos sobre integração dos 
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Gráfico 4: 

Configuração estrutural do espaço dos contrastes 

e continuidades culturais

Fonte: 

Projeto coordenado pelo autor.

Diferenças culturais: 

Não considero que existam diferenças (NED); Existem diferenças, 

mas me são indiferentes (Indf.); Existem diferenças que afetam 

minha vida positivamente (Dif.+); Existem diferenças que afetam 

minha vida negativamente (Dif.-). 

Nível de escolaridade atual: 

Ensino básico ou fundamental (Básic. /Fund.); Ensino secundário 

ou médio (Sec. /Médio); Ensino superior (Sup.).
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migrantes (Maxwell, 2010) −, introduzimos agora as opiniões quanto às ins-

tituições da sociedade portuguesa juntamente com as variáveis de caracte-

rização sociodemográfica, de participação nos grupos profissionais, de 

localização de classe e de estatuto legal, bem como o tempo de permanência. 

Os resultados propõem novamente uma análise em duas dimensões (Gráfico 

5). A primeira dominada pelo nível de confiança em face de todas as insti-

tuições da sociedade de acolhimento e dos recursos escolares, profissionais 

e de classe. A segunda é marcada pelo tempo de permanência e pela confian-

ça no governo e na administração pública, nas associações de imigrantes e 

no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), embora o lugar de classe tam-

bém discrimine nessa dimensão. Não são discriminantes as variáveis gênero 

e idade, mas também o estatuto legal atual do sujeito. 

Na primeira dimensão (alfa = 0,757; variância explicada = 6,04%) asso-

ciam-se, no lado esquerdo do plano, os indivíduos que do ponto de vista dos 

recursos frequentam algum nível do ensino superior ou já o completaram, 

especialistas intelectuais e científicos (grupo 2), e os que pertencem à PBIC e, 

do ponto de vista da confiança, têm posição neutra em relação ao governo e à 

administração pública, às associações, ao SEF e aos tribunais ou que confiam 

pouco nestes últimos e nos grupos religiosos. Opõem-se a esses, no lado direi-

to do plano, os que possuem ensino secundário ou médio, os que trabalham no 

grupo do pessoal dos serviços e os vendedores (grupo 5), que pertencem à PBE 

e que, do ponto de vista da confiança depositada nas instituições, são mais 

radicais, isto é, ou “não confiam nada” no governo, nos tribunais, no SEF e nas 

associações de imigrantes ou “confiam muito” no SEF e nos grupos religiosos. 

A segunda dimensão (alfa = 0,680; variância explicada = 4,91%), clara-

mente marcada pelo tempo de permanência, mostra-nos, no lado negativo 

do plano, como se relacionam os sujeitos com permanência de curto prazo 

na sociedade de acolhimento (até um ano), que pertencem à fração de classe 

mais capitalizada escolarmente (PBIC) e que afirmam não ter opinião forma-

da sobre o governo nem confiar nada no SEF. Opõem-se a esses os imigrantes 

com permanência em Portugal de longo prazo (seis anos ou mais), que per-

tencem à PBE e que, ao contrário dos anteriores, confiam no governo e sobre 

o SEF têm opinião neutra. 

Em resumo, na linha do que vimos acontecer quanto às diferenças 

culturais, também no caso da confiança depositada nas instituições, o ele-

vado nível de capital escolar e o exercício de profissão ligada à posse desse 

elevado capital escolar associam-se a opinião relativamente neutra sobre a 

atuação dessas instituições ou mesmo tendencialmente negativa nos casos 

dos tribunais e grupos religiosos. Já o capital escolar de nível secundário/

médio e o exercício de profissões mais ligadas à execução nos serviços – e, 

por isso, menos exigentes do ponto de vista do investimento escolar – asso-

ciam-se particularmente a posições mais extremadas, em especial, de total 
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ausência de confiança em todas as instituições em análise, com exceção dos 

grupos religiosos, que lhes suscitam total confiança. 

No entanto, a complexidade da realidade social se revela quando per-

cebemos que é também entre esses sujeitos que se posicionam as opiniões 

mais confiantes em relação ao SEF e às associações de imigrantes. É aí que 

entra outro vetor, o tempo de permanência, cujo poder explicativo nos foi 

dado pela dimensão 2. Com essa dimensão percebemos que longo tempo de 

permanência, quando associado à fração de classe da PBE (relacionada com 

o exercício de profissões executantes na área dos serviços), gera níveis de 

confiança mais elevados. Ou seja, se o capital escolar e a pertença a deter-

minado grupo profissional explicam uma parte importante dos posiciona-

mentos, essas variáveis não explicam tudo. Mais uma vez, a análise 

multidimensional se mostra assim fecunda e reveladora de dinâmicas que 

de outra forma não conseguiríamos compreender. 

Configuração estrutural do espaço da vivência do preconceito 

e/ou discriminação 

A par das políticas de imigração, para alguns autores, nada determina mais a 

forma como as sociedades veem os imigrantes e se posicionam em relação a eles 

do que as atitudes dos cidadãos. O preconceito é assim fator decisivo para uma 

integração bem-sucedida, podendo, aliás, a não aceitação da sociedade de aco-

lhimento bloquear as políticas de integração (Arango, 1999: 242; Fonseca, 2004: 

111). Em nossa pesquisa quisemos também avaliar a existência desse tipo de 

comportamentos e sua relação com as variáveis da dimensão social e política 

(Gráfico 6, p.479).

Novamente, em seu contexto multidimensional, o gênero não se revelou 

variável significativa para a descrição desse espaço social, bem como as vari-

áveis relativas à dimensão política e à discriminação por razões profissionais 

e raciais, mas outras relações são bastante interessantes. A dimensão 1 é 

notadamente marcada pela associação dos recursos escolares, profissionais 

e de classe e pelas variáveis relativas à experiência do preconceito e/ou dis-

criminação e respectivas razões étnicas e de gênero. Já a dimensão 2 se define 

pela associação das variáveis ligadas ao posicionamento de classe, pertença 

profissional, idade e discriminação de gênero.

Focalizemos as categorias que de fato discriminam na dimensão 1 (alfa 

= 0,713; variância explicada = 8,62%). No lado direito do plano, associam-se 

os indivíduos com ensino secundário/médio, os trabalhadores dos serviços 

pessoais, de proteção e segurança, e os vendedores (grupo 5) e os que per-

tencem à PBE e que em nenhum momento se sentiram vítimas de preconcei-

to e/ou discriminação de qualquer natureza. 



477

artigo | maria joão oliveira

Dimensão 1 (0,272)

1,51,00,50,0-0,5-1,0-1,5

2

1

0

-1

-2

longa

média

curta

Gp9

Gp8

Gp7

Gp5

Gp4

Gp3
Gp2

Gp1
Sup

Sec/Médio

Básic/Fund

NC

5

4

3

2
1

NC

543

2
1

NC

5

4

3

2

1
NC

5

4
3

2

1

NC
5

4

3

2

1

PBPA

OI

PBE

PBIP

PBTEI

PBIC

BPBD

BEP

Atual lugar de classe individual
do inquirido em Portugal

Nível de confiança na Igreja Católica 
ou outrosgrupos religiosos  

Nível de confiança nas associações 
de imigrantes

Nível de confiança no governo e 
administração pública    

Nível de confiança no SEF

Nível de confiança nos tribunais

Escolaridade atual

Grandes grupos socioprofissionais
recodificado: ocupação atual

Tempo de permanência

  

 

D
im

en
sã

o 
2 

(0
,2

26
)

Gráfico 5: 

Configuração estrutural do espaço dos contrastes e 

continuidades institucionais

Fonte: 

Projeto coordenado pelo autor.

Nível de confiança nas instituições: 

Não confio nada (1); Não confio (2); Não confio nem desconfio (3); 

Confio (4); Confio muito (5); Não conheço (NC). 

Nível de escolaridade atual: 

Ensino básico ou fundamental (Básic. /Fund.); Ensino secundário 

ou médio (Sec. /Médio); Ensino superior (Sup.).



478

inscrições no espaço social: os imigrantes brasileiros no grande porto
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

7.
02

: 4
59

 –
 4

90
, a

g
o

st
o

, 2
01

7

No outro lado do plano estão relacionados os sujeitos que frequentam 

ou já concluíram o ensino superior, os especialistas das atividades intelectu-

ais e científicas (grupo 2), os que pertencem à BP e à PBIC e que não só afirmam 

ter sido vítimas de preconceito e discriminação, como acrescentam que a 

discriminação tem razão étnica e/ou de gênero. Levanta-se aqui uma questão 

que, do nosso ponto de vista, poderá ter duas interpretações não excludentes. 

Por um lado, o fato de os sujeitos mais escolarizados, os que trabalham em 

áreas mais exigentes do ponto de vista das qualificações e que têm pertenças 

a frações de classe bem posicionadas na hierarquia de classes conviverem em 

círculos sociais mais competitivos e nos quais os fatores eliminatórios são 

mais exigentes. Por outro, o fato de eles possuírem maior sensibilidade crítica 

ou estarem mais despertos para essa realidade. 

Inversamente, os sujeitos um pouco menos escolarizados, que traba-

lham em áreas profissionais menos exigentes do ponto de vista das qualifica-

ções e que pertencem a frações de classe menos bem posicionadas conviverão 

em núcleos sociais menos competitivos, nos quais geralmente existe até um 

“mercado” para os brasileiros não diretamente concorrencial com os portugue-

ses. Se existe concorrência, é, sem dúvida, entre brasileiros naquilo que Renó 

Machado (2009: 78-87) chama de jogo da centralidade com base na representa-

ção da “identidade-para-o-mercado”, isto é, na ideia de que existem algumas 

caraterísticas definidoras da essência do brasileiro (alegria, malemolência, 

bondade, camaradagem e hipersexualidade) e que são essenciais na conquista 

de um dos postos de trabalho para brasileiros em Portugal. 

Com relação à dimensão 2, ela acrescenta outro dado (alfa = 0,566; 

variância explicada = 6,19%). No lado positivo do plano, a análise das catego-

rias que mais diferenciam nos permite, ainda, relacionar a idade e o lugar de 

classe com a discriminação de gênero ou, em outras palavras, os sujeitos 

entre 30 e 39 anos de idade, que pertencem ao OI e que afirmam se sentir 

vítimas de preconceito e/ou discriminação por razões de gênero.8 Apesar de 

a variável gênero não ser discriminante, mas sabendo que a quase totalidade 

dos imigrantes que assumiram essa vivência é de mulheres, podemos afirmar 

que mesmo entre frações de classe na base da hierarquia de classes, como é 

o caso do OI, ser mulher brasileira e ter entre 30 e 39 anos de idade são tam-

bém caraterísticas que se relacionam com a experiência do preconceito e/ou 

discriminação de gênero.

Configuração estrutural do espaço das redes de sociabilidade 

e da pertença a grupos

Por fim, adicionamos à análise as questões da maior ou menor etnicização 

ou assimilação das relações sociais nos núcleos de sociabilidade primários 

(familiares, de amizade, trabalho e vizinhança) e secundários. Posto isso, às 

variáveis relativas às dimensões social e política juntaram-se as variáveis 
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Gráfico 6: 

Configuração estrutural do espaço da vivência do preconceito 

e/ou discriminação e suas razões

Fonte: 

Projeto coordenado pelo autor.

Vítima de preconceito e/ou discriminação: Sim; Não. 

Por razões de gênero: Sim; Não. 

Por razões étnicas: Sim; Não. 

Nível de escolaridade atual: 

Ensino básico ou fundamental (Básic. /Fund.); Ensino secundário 

ou médio (Sec. /Médio); Ensino superior (Sup.). 

Grupos etários:18-29 anos (18-29); 30-38 anos (30-39); 

40-49 anos (40-49); 50 e mais anos de idade (50 e +).
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sobre a composição das redes de sociabilidade primárias e a pertença a redes 

de sociabilidade secundárias (Gráfico 7, p. 481). 

Como tem sido habitual, a idade não se mostra variável discriminante, 

tampouco o tempo de permanência. Outras variáveis descrevem melhor esse 

espaço. Especificamente, com uma situação de dupla pertença, o lugar de 

classe e a pertença profissional discriminam em ambas as dimensões, desta-

cando-se a dimensão 1, ainda por relacionar o nível de escolaridade e a situ-

ação legal atual com a composição étnica das redes de amizade e vizinhança. 

Já a dimensão 2 se diferencia pelo gênero e, novamente, pela composição das 

redes de amizade, mas também as familiares e de trabalho. Vejamos agora 

como isso se concretiza em termos de categorias efetivamente discriminantes. 

O que a dimensão 1 (alfa = 0,685; variância explicada = 6,24%) nos 

revela é como, no lado esquerdo do plano, estão associados os sujeitos com 

(dupla) nacionalidade, os que possuem nível de escolaridade superior, os que 

trabalham nos grupos profissionais mais especializados (grupos 1, 2) e que 

pertencem às correspondentes frações de classe – com ou sem controle sobre 

os meios de produção (BD, PBIC e BP) – e cujos amigos e vizinhos com quem 

mais se relacionam são sobretudo portugueses. Por oposição, no lado direito, 

associam-se os imigrantes que possuem o ensino básico/fundamental e se-

cundário/médio, os que trabalham em áreas pouco exigentes do ponto de 

vista das qualificações e competências (grupos 5 e 9), os que pertencem à 

PBE e cujos amigos e vizinhos são majoritariamente brasileiros.

Na dimensão 2 (alfa = 0,631; variância explicada = 5,48%), no f lanco 

positivo se associam os homens, os especialistas das atividades intelectuais 

e científicas (grupo 2), os que pertencem à PBIC, os que têm amigos majori-

tariamente brasileiros e os que não têm família residindo em Portugal. Do 

lado oposto, estão relacionados os imigrantes do gênero feminino, os traba-

lhadores qualificados da indústria, construção e artífices (grupo 7), que per-

tencem ao OI e os que têm sobretudo familiares de origem portuguesa ou que 

não têm relações no trabalho. 

Se por um lado, portanto, o trabalho em áreas mais exigentes do pon-

to de vista das qualificações ou a pertença a frações de classe mais bem 

posicionadas na hierarquia de classes estão associados a maior interetnici-

dade das relações sociais de amizade e vizinhança, sobretudo quando a isso 

se acresce a posse de (dupla) nacionalidade, por outro lado, esse mesmo exer-

cício de alguma atividade exigente do ponto de vista intelectual também se 

associa a relações mais etnicizadas no grupo de amigos e de trabalho quan-

do a isso se acrescenta o fato de serem homens e não terem família residin-

do em Portugal. 
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Gráfico 7: 

Configuração estrutural do espaço das redes de sociabilidade 

e da pertença a grupos

Fonte:  

Projeto coordenado pelo autor.

A maioria de meus familiares vivendo em Portugal é…: 

portuguesa (Pt); brasileira (Br); de outra origem (outra); 

não tem familiares (S/família). 

A maioria de meus amigos em Portugal é…: 

portuguesa (Pt); brasileira (Br); de outra origem (outros); 

não tem amigos (S/amigos). 

No trabalho relaciono-me sobretudo com…: 

portugueses (Pt); brasileiros (Br); de outra origem (outros); 

não tem relações de trabalho (S/RTrabalho).

Na vizinhança relaciono-me sobretudo com…: 

portugueses (Pt); brasileiros (Br); de outra origem (outros); 

não tem relações de vizinhança (S/RVizinhança). 

Situação legal atual: 

Visto de estada temporária (VET), Título de residência (TR);  

Aguarda autorização de residência (Aguarda AR);  

Dupla nacionalidade (DN); Ilegal; Outra.

Nível de escolaridade atual: 

Ensino básico ou fundamental (Básic. /Fund.); Ensino secundário 

ou médio (Sec. /Médio); Ensino superior (Sup.).

Grupos etários:18-29 anos (18-29); 30-38 anos (30-39); 

40-49 anos (40-49); 50 e mais anos de idade (50 e +). 
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Pelo contrário, se o exercício de uma profissão menos qualificada no 

setor dos serviços – associada a nível de escolaridade não superior e a per-

tença inferior na hierarquia de classes –, por um lado, associa-se a maior 

fechamento étnico ou mesmo a isolamento com relação à vizinhança; por 

outro lado, no caso de o exercício dessa profissão menos qualificada se rea-

lizar no setor industrial ou de se tratar de uma mulher, as relações familiares 

tendem a ser predominantemente interétnicas, e os laços de amizade e tra-

balho, inexistentes. Em resumo, como já tinha acontecido antes, se as per-

tenças profissional e classista explicam também a configuração do espaço 

das relações sociais, essas pertenças não explicam tudo. Neste caso em par-

ticular, é muito evidente que a estruturação das relações sociais primárias 

está também associada ao gênero, ao setor de trabalho, à escolaridade ou, 

ainda, à posse de um estatuto legal que identifica o sujeito não mais como 

imigrante, mas como cidadão português em igualdade total de circunstâncias 

perante a lei relativamente aos nacionais do país de acolhimento. 

Já no que diz respeito à pertença a grupos de natureza associativa, 

religiosa ou outra, resta acrescentar que a ausência de relações específicas 

entre estas e as variáveis sociais e políticas não é sinônimo de que a perten-

ça a esses grupos não seja significante. O que acontece é que essa pertença 

não se revelou significativamente associada a nenhuma das caraterísticas 

em análise, podendo indicar que a pertença a estes grupos é transversal ao 

gênero, às idades, às classes sociais, aos diferentes níveis de escolaridade, à 

condição legal e ao tempo de permanência. 

Em conjunto, os dados nos permitem distinguir dois perfis. Primeiro, 

um f luxo de imigrantes profissionalmente ativos, com formação superior e 

no exercício de profissões qualificadas que, mesmo em plena “segunda vaga”/

onda, e particularmente a partir de 2006, continuam chegando a Portugal. 

Imigrantes que viajaram em condição legal estável, especificamente, com 

visto de estada temporária (VET) ou mesmo visto de residência (VR). Indiví-

duos estruturalmente bem integrados, mas não isentos de contradições em 

outros níveis: certa resistência à aculturação; indiferença quanto à atuação 

das instituições e crítica à atuação dos tribunais e grupos religiosos; são os 

que mais afirmam ter sido vítima de preconceito e/ou discriminação; e os 

que apresentam maior interetnicidade nas relações sociais de amizade e vi-

zinhança apresenta.

Um segundo perfil diz respeito a um f luxo de imigrantes também pro-

fissionalmente ativos, com nível básico ou secundário de escolaridade, par-

ticularmente ligados ao grupo dos serviços e aos vendedores e que a partir 

da viragem do século engrossa a camada populacional de brasileiros em Por-

tugal. Por outro lado, são imigrantes que arriscaram mais quando decidiram 

migrar, uma vez que estavam ao abrigo da isenção de visto para fins turísti-

cos; e são indivíduos com uma integração estrutural mais frágil, mas também 
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com algumas particularidades: ausência geral de confiança nas instituições, 

com exceção dos grupos religiosos que lhes suscitam total confiança; são os 

que menos afirmam ter sido vítimas de preconceito e/ou discriminação; e os 

que apresentam maior intraetnicidade das relações sociais de amizade e vi-

zinhança.

3. CONSIDERAÇõES FINAIS

Sem pretensão de extrapolação, os resultados desta pesquisa ajudam a le-

vantar pistas sobre possíveis especificidades dos imigrantes brasileiros re-

sidentes no Grande Porto. Particularmente, sobre a persistência de um f luxo 

de imigrantes brasileiros profissionalmente ativos, com formação superior e 

no exercício de profissões qualificadas que mesmo em plena segunda onda 

continuam chegando a Portugal. Uma franja da população que tendemos a 

subvalorizar quando pensamos na imensa onda de imigrantes que a partir 

de meados de 1990 entrou em Portugal. Isso se deve, entre outras possíveis 

razões, como nos lembra Vermeulen (2001: 13), ao fato de a ciência e a polí-

tica se direcionarem sobretudo para os grupos problemáticos, esquecendo os 

grupos bem-sucedidos ou integrados de forma imperceptível na sociedade 

circundante. Pelo menos, estruturalmente bem integrados – isto é, integrados 

na sociedade de acolhimento numa das dimensões mais relevantes da vida 

dos sujeitos, marcada, especialmente, pelo emprego –, até porque estes su-

jeitos revelaram um processo de integração não isento de contradições em 

outros níveis. 

Os recursos escolares, a pertença profissional e classista, além de al-

tamente relacionados entre si, são as variáveis que, verificamos, mais des-

crevem as diferentes dimensões em análise. Desde logo, marcam a 

configuração do espaço social da sociedade de origem, tendo-nos permitido 

aferir a existência de perfis diferentes. Indivíduos que, além de se distinguir 

pelo ciclo de vida em que se encontravam quando decidiram emigrar, distin-

guem-se pelos níveis de sua qualificação escolar e profissional, e que, em 

razão dessas duas condições, buscam objetivos diferentes com o projeto mi-

gratório. Por seu lado, é também a forma como estão associados os diferentes 

níveis de escolaridade, os grupos profissionais e os lugares de classe que nos 

ajudam a perceber como está organizado o espaço social da sociedade de 

acolhimento, tendo-nos permitido concluir que, tal como na sociedade de 

origem, existe um conjunto de caraterísticas que organizam e distinguem os 

sujeitos. Além disso, num contexto em que esses imigrantes gozam politica-

mente de posição privilegiada em relação a outros grupos de imigrantes, per-

cebemos como, a par da origem étnica, as caraterísticas sociais se relacionam 

com o processo legal de entrada em Portugal e, ainda que parcialmente, com 

o estatuto legal atual. Por fim, concluímos como o lugar de classe (e as vari-

áveis que estão associadas) nos ajuda a descrever os contrastes e continui-
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dades culturais e institucionais, a vivência do preconceito e/ou discriminação 

e a maior ou menor etnicização das redes de sociabilidade. 

Ainda, a análise multivariada nos permitiu perceber que, apesar de 

sua centralidade, as variáveis capital escolar, grupo profissional e lugar de 

classe não explicam tudo. Nesse sentido, observamos como algumas catego-

rias da situação legal dos imigrantes e do tempo de permanência se associam 

a determinados níveis de confiança depositados nas instituições e à etnici-

dade das redes de sociabilidade. Ou, no caso das variáveis sociodemográficas, 

como o gênero e a idade ajudam analogamente a explicar a vivência do pre-

conceito e/ou discriminação e, ainda, determinadas redes de sociabilidades. 

No conjunto, porém, as variáveis associadas à posição de classe exer-

ceram sempre um poder descritivo, o que nos leva a corroborar a hipótese de 

que os processos de integração na sociedade de acolhimento não são indife-

rentes ao lugar de classe que o imigrante ocupa. Uma posição que se relacio-

na com seus pontos de partida (Sayad, 1999), isto é, que começa desde a 

emigração, na sociedade de origem. Em particular, observamos como, entre 

esses imigrantes, os trajetos de mobilidade social na sociedade de acolhi-

mento têm relação direta com os lugares de classe ocupados na sociedade de 

origem, permanecendo grande parte dos imigrantes em situação de continui-

dade em relação a essa localização, o que é bem mais evidente entre os pro-

venientes das classes mais providas de capital escolar, bem como nas mais 

desprovidas de capital econômico e escolar. As descontinuidades se devem 

sobretudo a movimentações entre frações de classe – protagonizando, por 

isso, situações que dizem respeito a trajetos de descontinuidade fracos – e 

particularmente no sentido de intensificação das classes que mais se rela-

cionam com a tendência de terceirização da economia. 

Em resumo, observamos forte relação entre as diferentes dimensões 

em análise, mas em particular forte inf luência da dimensão social nos pro-

cessos de integração, designadamente das variáveis que estão intimamente 

relacionadas com a definição do lugar de classe. Por seu lado, a dimensão 

política teve seus efeitos minimizados sobretudo pela centralidade que a 

dimensão social assumiu, não esquecendo que as duas se apresentaram lar-

gamente relacionadas. Por último, mais do que explicar os processos de in-

tegração, a dimensão cultural nos ajudou a perceber o efeito bola de neve que 

algumas categorias das variáveis sociais, mas também políticas, assumem 

na compreensão da forma como o espaço cultural está organizado, podendo 

acentuar ou minimizar contrastes culturais e institucionais e reforçar ou 

atenuar os efeitos de etnicização das sociabilidades. 

Por essas razões, o Grande Porto se apresenta como espaço fragmentado 

por categorias de indivíduos socialmente diferenciados e no qual as múltiplas 

possibilidades de interação que a lógica urbana potencializa resultam, na ver-

dade, em aproximações para uns e distanciamentos para outros. A moderni-
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dade e o desenvolvimento das democracias, tantas vezes associados a um 

sistema político que garante e promove a igualdade nas sociedades ocidentais, 

não conseguem evitar uma ordem econômica dominante que está na origem 

de uma das principais contradições ou falhas da modernidade, a crise “igual-

dade-desigualdade” (Fenton, 2004). Uma crise com consequências, entre outros 

aspectos, na fixação legal dos imigrantes e no reforço dos contrastes étnicos, 

institucionais, culturais e religiosos. Por muito que as políticas migratórias e 

de integração estejam direcionadas para a acomodação da diversidade, no 

nível da vida real a mistura social e cultural tende a resistir. 
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 NOTAS

1 O Grande Porto é uma área geográfica definida com base 

na nomenclatura das unidades territoriais estatísticas de 

nível 3 (Nuts III) (decreto-lei n. 68/2008).

2 Devido à dimensão do trabalho, não serão apresentados 

aqui os resultados da metodologia intensiva.

3 Aplicou-se o questionário em ginásios, centros comerciais 

e restaurantes, na rua e na associação de imigrantes bra-

sileiros Mais Brasil, e, finalmente, por indicação de pes-

soas conhecidas.

4 No total, entre janeiro e setembro de 2011, foram coletados 

146 inquéritos válidos.

5 A matriz aqui apresentada baseia-se na atualização que 

Magalhães (2005; 1994) faz da original Matriz de Constru-

ção dos Lugares de Classe dos Indivíduos, elaborada por 

Almeida, Costa e Machado (1988) e atualizada em Costa, 

Machado e Almeida (1990).

6 As freguesias correspondem às subprefeituras brasileiras, 

mas são governadas por um órgão executivo escolhido 

nas eleições para a Assembleia de Freguesia.

7 Critério quantitativo: o valor médio de referência para 

considerar ou não relevantes as contribuições das cate-

gorias nas dimensões em análise = 1/n. de categorias.

8 A importância da variável “grupos profissionais” na di-

mensão 2 deve-se a categorias que são outliers e, por con-

seguinte, não foi considerada na análise.
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INSCRIÇõES NO ESPAÇO SOCIAL: OS IMIGRANTES 

BRASILEIROS NO GRANDE PORTO

Resumo

Este artigo pretende contribuir para o aprofundamento da 

compreensão dos processos de integração dos imigrantes 

nas sociedades de acolhimento. Debruçamo-nos sobre os 

imigrantes brasileiros no Grande Porto com o objetivo de 

compreender como as migrações – por meio da análise das 

dimensões social, política e cultural do fenômeno – se re-

lacionam com as inscrições desses imigrantes no espaço 

social. Enquadrados pela teoria dos sistemas migratórios e 

com recurso ao inquérito por questionário, os resultados da 

pesquisa validam a existência de forte relação entre as di-

ferentes dimensões em análise e destacam a influência que 

a dimensão social assume nos processos de integração. A 

dimensão cultural ajudou-nos a perceber o efeito bola de 

neve que algumas categorias das variáveis sociais e políti-

cas assumem na compreensão da forma como o espaço 

cultural está organizado. 

INSCRIPTIONS IN SOCIAL SPACE: BRAZILIAN 

IMMIGRANTS IN GREATER OPORTO

Abstract 

This article aims to contribute to the understanding of the 

process of integration of immigrants in host-societies. We 

studied Brazilian immigrants in Oporto in order to under-

stand, through the analysis of the phenomenon’s social, 

political and cultural dimensions, how migrations are as-

sociated with the inscriptions of these immigrants in the 

social space. By taking into account migration systems 

theory and by resorting to a survey, the research’s results 

validate the existence of a strong relation between the dif-

ferent dimensions analysed and also stress the influence 

of the social dimension in the integration processes. The 

cultural dimension was useful in understanding the snow-

ball effect that some social and political variables assume 

in the comprehension of how cultural space is organised.
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PROLOGUE

“In the theatre, there are always three of us.” Unpacked, the phrase of the French 

writer Alexandre Dumas, fils (1824-1895) reveals the singularity of the show 

compared to the practice of reading. Virtually silent, the book “speaks in a low 

voice to a single person.” Theatre, though, addresses “the thousand or 1,500 

people assembled and has its roots in the tribune and the public arena” (Dumas, 

fils cited in Charle, 2012: 215). The size of this estimate tells us much about the 

popular reach of this art form on the stages of the major European cities of the 

nineteenth century – Paris, London, Vienna and Berlin. As the historian Chris-

tophe Charle demonstrates in Théâtres en capitales. Naissance de la société du 

spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne, the successful plays of the period spread 

new social representations far beyond those classes with ready access to lit-

erature. Novels with print runs of around 100,000 copies only appeared towards 

the end of the nineteenth century. But plays performed more than a hundred 

times to large audiences had been frequent since the 1850s. The growing inter-

est in the theatre was manifested on all sides: from the increasingly diversified 

public to the writers striving to make a name and some money as playwrights, 

accompanied by the swelling influx of would-be actors and directors. 

Social art, collective art, the art of representation, theatre is inseparable 

from urban life, multifaceted sociability, new methods of transportation, the 

movements of crowds, and a general increase in circulation at international 
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level. Without downplaying the divergence between the real and the performed, 

Christophe Charle shows that over the nineteenth century one intersected with 

the other. The multiplying effect of the theatre shows the quickening pace of 

change in the customs, habits and moral codes of life in society.

The interest, indeed fascination, exerted by the French theatre during the 

period owed much to the centrality enjoyed by the country’s capital. Eloquent 

in their diffusion of a fully bourgeois society, the plays of the Parisian boulevard 

offered local and foreign audiences more than the reassertion of outdated mor-

al clichés. Even though most of the plays avoided questioning the legitimacy of 

the ruling elite, they functioned as “sounding boards for inexpressible discontent.” 

The re-enactment of generational conflicts between parents and children (over 

marriages, inheritance or chosen careers), between groups and social classes, 

and above all between men and women, produced a “game of symbolic liberation” 

for those watching. In the words of Charle (2012: 231), “the people, women, youths, 

eternally dominated by the dramatic conventions of the past, increasingly pre-

vail and invade the stage with their plethora of demands.” Although bounded 

and limited by the existing conventions of bourgeois society, this new way of 

representing social relations had significant implications for the imaginary of 

the spectators – as much by what was made explicit as by what was left unsaid 

concerning the social and symbolic transformations of urban society.

New ways of conceiving conjugal relations and, by extension, the rela-

tions between men and women appeared on stage, provoking “public dialogues” 

that were generally “repressed in the private sphere or masked by the appear-

ances of social life” (Charle, 2012: 231). These new ways of representing gender 

relations allowed actresses, armed with the cutting replies provided to them 

by the dramatists, to assert themselves outside the theatre too. Projecting 

themselves publicly on a scale previously unknown to women, many turned 

into celebrities, like the French actress Sarah Bernhardt (1844-1923).1

A laboratory, voluntary and involuntary, of modernity, the theatre en-

acted transgressions that were already in the air and anticipated behaviours 

that would become commonplace in the following century. The public profile 

achieved by actresses is the most visible aspect of this transformation at the 

level of what we would today call gender relations. No coincidence, therefore, 

that the society performed on the stage resonated with the real society of the 

public and was able to, if not overthrow, at least suspend particular social con-

ventions. Likewise, it was no coincidence that in other domains of culture as 

well, this same process of saturating and emptying spent formulas expressed 

the impasses of the modernity then being gestated in the French capital – and 

so too, albeit from distinct angles, in Rio de Janeiro and São Paulo, as we seek 

to show in the present article, based on a reconstruction of what was unfolding 

in the Rio and São Paulo theatre worlds at two significant moments of the 

cultural and urban history of these cities.
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The first of these moments spans from the end of the nineteenth century 

to the first decades of the twentieth in what was then the capital of the Brazilian 

Republic. Drawing from periodicals dedicated to cultural and artistic criticism, 

we shall see how the theatre, the main form of entertainment during the period, 

served to symbolically retranslate the hierarchies that structured the social life 

of the Carioca belle époque. We have chosen the trajectory of composer Chiquinha 

Gonzaga (1847-1935) in order to highlight how the management of these hierar-

chies, shaped by the artist’s career, was fundamental to the elaboration of a 

repertoire deemed ‘popular.’

The second moment, centred in the 1940s and 1950s, takes us from Rio 

de Janeiro to São Paulo. The catching up of the Paulista theatre scene with in-

ternational developments – enabled by the creation of the Teatro Brasileiro de 

Comédia, the incorporation of foreign directors, the introduction of new the-

atrical conventions and the valorisation of dramaturgy – is explored through 

the career of the actress Cacilda Becker (1921-1969) and the critic who most 

closely accompanied her work, Decio de Almeida Prado (1917-2000).

Here the comparative framework takes the form of a sociological experi-

ment: we emphasize the central role played by the theatre in the two cities with 

the aim of reconstructing the not always linear movement of absorption and 

expansion of this artistic practice in urban environments pushed by the invest-

ment in culture as a medium and substrate for the crystallization of diverse 

elements of the modernity then evolving. One of these elements, relating to the 

transformations in gender relations, is visualized here through the careers of 

Chiquinha Gonzaga and Cacilda Becker. Composing and directing musical shows 

were very clearly marked out as male activities, hence the specific challenges 

encountered by Chiquinha over the course of her professional trajectory.2 Very 

different were those difficulties experienced by Cacilda, the actress who best 

symbolized the revival of the Paulista theatre scene in the period under analysis. 

FIRST ACT

The city in revue

“We’ve an audience, we’ve an audience, we’ve an audience!”3 It was with real en-

thusiasm that the playwright and theatre critic Arthur Azevedo (1855-1908) wel-

comed the opening of the play Casa de bonecas (A Doll’s House) in Rio de Janeiro 

at the end of May 1899. After a period in Lisbon, completed a month earlier, the 

company of the Portuguese actress Lucinda Simões travelled to the federal capi-

tal, bringing the new play directly from the European stages to the Teatro 

Sant’Anna, located on Praça Tiradentes, the city’s cultural epicentre. The staging 

of the drama by Ibsen (1828-1906), previously unperformed in Brazil, was an over-

night success among those sectors of the elite tuned to whatever was most mod-

ern in the arts, as well as being considered “a major artistic happening” by the 

press (Azevedo, 1899b).
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Compared to the other shows staged daily in Rio de Janeiro’s theatres at 

the time, Casa de bonecas deserved special attention. Not so much on account 

of the overseas origin of the text or cast – given that receiving theatre compa-

nies from abroad was commonplace in the capital – but because of what the 

play represented and indeed acted out. The theme of Nora and Torwald’s failed 

marriage caused an upset among the spectators, who saw the young wife’s 

decision to abandon her home, her husband and her children as a direct assault 

on existing gender norms. From the stage, Nora’s resolute farewell, made mo-

ments before the end of the play and contrasting with the incredulous impo-

tence of the husband, announced a redefinition of social roles central to the 

relationship between men and women. 

But it was not just the content of Ibsen’s drama that caused an impact and, 

in many cases, discomfort. In his weekly column for the newspaper A Notícia, Ar-

thur Azevedo (1899a), this time somewhat less enthusiastically, reflected on the 

staging of Lucinda Simões’s company. Sparing in his praise for the cast, he argued 

that “a theatre play should be above all clear, and Casa de bonecas is not.” In his 

view, Ibsen’s text failed to meet the requirements of the “well-written play,” sym-

bolized by classic French drama: balanced characters who, in a linear plot filled 

with music, favoured inter-human action rather than subjectivism (Neves & Levin, 

2008). The show presented in the Teatro Sant’Anna, with its unexpected and in-

conclusive ending, leaving the audience’s expectations in suspense, diverged from 

this model. Not unsurprisingly, Arthur Azevedo (1899a) considered it “[un]suitably 

arranged.” “Frankly,” the critic went on, “what would the audience make of a Bra-

zilian author who made a stranger enter a family home, at an untimely hour, just 

to ask for a cigar and announce, in Sibylline fashion, that he was going to die? Im-

agine the poor Brazilian author who did that!”4

Indeed, they did not. Until the first decades of the twentieth century, 

Brazilian dramaturgy was some distance from the foreign theatrical avantgarde. 

The revolution triggered in Europe by the emergence of modern drama – cham-

pioned by authors such as Chekhov, Strindberg and Ibsen himself – would take 

decades to reach the Brazilian stages (Szondi, 2001). Hence, what Arthur Azeve-

do identified as a dimension ‘out of place’ in Casa de bonecas alludes to the com-

plex relationship between the theatre, the formation of the public and national-

ity in Brazil, recurrent topics in the discussions of republican intellectuals con-

cerned to determine the symbolic place of the ‘people’ in the new regime.

In the years following the proclamation of the Republic, the theatre-

going audience was accompanied by the idea that certain sectors of the intel-

ligentsia held of it. Far from expressing ‘cultural unity,’ something impossible 

for a nation lacking any prior identificatory ‘sentiment,’ it was imagined as an 

audience that, being endowed with a “public meaning,” should give flesh, blood 

and voice to city dwellers. Of all the types of symbolic production available in 

fin de siècle Rio de Janeiro, the theatre was the cultural arena that best knew 



495

article | heloisa pontes and rafael do nascimento cesar

how to identify the contours of this new sensibility and catalyse them in the 

elaboration of a new social imaginary.5 While literature, backed by the nascent 

publishing market or the press, was limited to the literate minority (17.4% of 

the population in 18906), theatre shows, especially those associated with so-

called revue theatre, attracted audiences with a wide variety socioeconomic 

and cultural profiles. For the same show, Tiago de Melo Gomes (2004: 35) writes, 

“an internally highly diverse audience would pay for tickets at a wide range of 

prices,” thereby maintaining the group positions within the social hierarchy.

Playwright, columnist, poet and songwriter, Arthur Azevedo arrived in 

Rio de Janeiro from the northeastern Brazilian state of Maranhão in 1873 and, 

within a short time, had successfully built a prolific and prestigious literary 

career. His relations with other intellectuals, developed in the politically tur-

bulent everyday world of the end of Empire, shaped a common social experi-

ence that would be reflected in both the artistic production and the lifestyle of 

the group. Possessing a cultural capital uncommon for the period, but unable 

to make a living from their trade, these young literary types found in public 

service an ideal comfort zone between financial stability and a relatively flex-

ible routine, allowing them to socialize intensely in the city’s cafés and bars.

Arthur Azevedo was no stranger to the vicissitudes of this kind of life: he 

spent half of his working day in the doldrums of the office buildings and spent 

the rest of the time in Bohemian conviviality with his colleagues from the pro-

fession. “They were almost always friends, sometimes opponents, but all sharing 

the consciousness and determination to fulfil their respective ‘missions.’ Arthur 

Azevedo’s mission was to dedicate body and soul to the theatre” (Mencarelli, 1999: 

47, our italics). His adherence to the nationalist ideology gave him the taste for 

Brazilian literature and the fight for the “regeneration of the national theatre” 

(Azevedo, 1895), while the circulation through the elite spaces of a Francophile 

Rio de Janeiro – like the Alcazar Lyrique and the Teatro São Pedro – made him 

keenly aware of the fascination that shows like comic operas, operetta and re-

vues of the year exerted over the hearts and minds of the population.7

 The establishment of revue theatre as a profitable genre dates from 

the final quarter of the nineteenth century. Co-opting a variety of artistic lan-

guages, including poetry, music and dance, the narrative constant to the shows 

was a comic and parodical recapitulation of the events that had marked the 

year in the capital.8 The 1880s and 1890s saw the apogee of the genre, pre-

cisely when the development of mass communication and transport was chang-

ing the city’s physiognomy. The channels provided by the press – which, as well 

as newspapers, included weekly magazines such as Fon-Fon and Kosmos – ena-

bled an outpouring of the polyvalent talents of young writers eager to make a 

living from articles, stories, advertising slogans, verses and caricatures. Un-

doubtedly the risk inherent to this activity impelled them to venture onto the 

stages too, especially since, taking the French classic style as an influential 
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model, the theatre produced in Rio de Janeiro frequently turned to a wide va-

riety of dramatic source texts.

The high turnover of jobs indicated, on one hand, the difficulties encoun-

tered in the specialization and autonomization of the literary craft, leading writ-

ers to assume “the roles of the press caricaturist, publicist, revue author and, not 

infrequently, actor” (Saliba, 2002: 43). On the other hand, the presence of poly-

graphic artists like Bastos Tigre, Raul Pederneiras and Oduvaldo Vianna was cen-

tral to the configuration of a transversal theatre style. The constant recourse to 

humour and parody dialogued directly with a social experience still taking shape 

and conferred revue theatre “an ambiguous place in comic production, probably 

on that threshold always difficult to discern between the cult and the popular” (94).

The fact that Arthur Azevedo translated French operettas into Portu-

guese while also authoring revues of the year created an uncomfortable situa-

tion for exponents of nationalist purism. As a member of the Brazilian Acad-

emy of Letters since its foundation in 1897, he joined in the chorus of accusa-

tions that Brazil’s dramatic arts were in decline; as a playwright and revue 

writer (revistógrafo), he was at the forefront of shows that were huge box office 

successes. Struck by this apparent inconsistency, the novelist Coelho Neto 

(1864-1934) was especially forthright about his indignation with his Maranhense 

colleague. In a polemic that unfolded in the newspaper A Notícia, in August 1897, 

he launched an attack on the “lowly author ad usum of a wild band of illiterates,” 

a blatant allusion to Arthur Azevedo and the works written by him to entertain 

a supposedly ignorant and unruly public. For Coelho Neto, the talent and “com-

ic élan” of the colleague, rather than being wasted on the “riotous and discon-

nected scenes of the revues” (Coelho Neto, cited in Mencarelli, 1999: 84), would 

have been better employed in genres like comedy, deemed ‘superior’ in terms 

of literary and artistic value. 

Harsh opinions like those of the novelist were echoed by some sections 

of the press. In the two years during which it was published, Revista Theatral 

(1895: 1) deliberated the quality of what was performed on the city’s stages 

with some frequency:

Given that the Theatre is the strongest and almost only popular distraction, there 

is absolutely no reason for playwrights to write and impresarios to produce works 

without literary merit, gross and idiotic, since the affluence of spectators would be 

all the greater were the works shown to present some degree of refined artistic form. 

The opinion of Revista Theatral’s editors was echoed by Arthur Azevedo 

(1894) himself: 

If the fluminense [Rio inhabitant] prefers to watch the representation of a magic 

show, an operetta or a revue of the year rather than a drama or comedy, this is 

because in these inferior genres the performance of the respective roles fully sat-

isfies, while in drama or comedy, our artists generally have no idea of the charac-

ters or the feelings that they are playing. What drives away the spectator is not 

the play itself, but the way in which it is stage and acted.



497

article | heloisa pontes and rafael do nascimento cesar

According to Arthur Azevedo, “inferior genres” in terms of “artistic form,” 

like magic shows, operettas and revues of the year, were not “gross and idiotic,” 

just more palatable and realistic to the sensibilities of the audience. In his view, 

if the comedies and dramas were well staged and performed, they would not 

‘drive away’ the spectator.9 Hence he transferred the question of the supposed 

intrinsic quality of the genre to the contingencies of its execution on stage.

Responding to Coelho Neto’s provocation, he argued that, though he 

wished to reverse “the terrible state of the dramatic arts in Rio de Janeiro” 

(Azevedo, 1894) his work was based on market interests. Enjoying renown 

among the theatre producers of Rio de Janeiro, he claimed that there was no 

“company that [would reject] an original work from me... as long as that work 

made money” (Azevedo, cited in Mencarelli, 1999: 85). Azevedo’s pragmatic and 

disenchanted tone stemmed from his understanding that the separation be-

tween ‘public’ and ‘society’ provided a narrow range of possibilities and, con-

sequently, demanded adopting the right attitudes. In his view, “any art wishing 

to survive the marketplace had to match the ‘public,’ since ‘society,’ while it 

had its literary and dramatic preferences, would not assure the survival of the 

artistic production” (139-140).

Dedicating his career to dramaturgy required, therefore, a double adap-

tation: on one hand, to the structural limits of the literary craft which, unable 

to evade economic laws, obliged him to ‘make money’; and, on the other hand, 

the idea, shared with other intellectuals, of constructing a new sense of nation-

hood through the invention of a modern and republican social imaginary. Wa-

vering between rejecting and welcoming these theatre genres in which the 

borders of notions like ‘high’ and ‘low’ culture became blurred by “flows of 

languages, ideas, expressive models, works and authors” (Miceli & Pontes, 2014: 

9), Arthur Azevedo embodied the dilemmas and specificities of a porous cul-

tural output.

Porosity is the metaphor used by the historian Bruno Carvalho (2013) to 

describe the sociocultural dynamic of Rio de Janeiro from the second half of 

the nineteenth century to the first decades of the twentieth. Marked by rapid 

demographic growth, the federal capital witnessed the configuration of new 

social classes distributed unevenly across urban space. From this process 

emerged forms of inhabiting and representing the city shaped by the constant 

“breaching of cultural screens” (Wisnik, 1983: 162, original italics), in which the 

absence of rigid boundaries between groups promoted the diffusion of cul-

tural products beyond their contexts of production. Porous, these products 

symbolically retranslated the divisions and contradictions of a place in which 

modernization affected city dwellers unequally. Animated by the “interplay 

between tradition and invention, innovation and the past” (Carvalho, 2016: 23), 

the tropical version of the belle époque fomented the creation of new languages 

while the processes of social inequality intensified. But while the differentia-
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tion of theatre genres did not imply spatially segregated audiences, since dif-

ferent social classes would watch the same shows, the mechanisms of distinc-

tion operated through the porosity of culture, not in spite of it, disputing and 

defining understandings of the notion of ‘public.’

Chiquinha Gonzaga and the republican taste

Determining whether the revue O bilontra, by Arthur Azevedo, staged in 1886, 

mattered more to the Rio public than Casa de bonecas, performed thirteen years 

later, is less important to us than exploring the meanings associated with their 

repercussion. The ranking of cultural and artistic products is a discursive device 

whose logic elucidates the ways through which power relations take on sym-

bolic counterparts in the social world. At an unparalleled moment of new po-

litical forces irrupting in Brazil – whose condition as a dominated nation was 

persistently interposed with the republican project – the criteria of appreciating 

and evaluating artistic manifestations and works denoted the hegemony of 

outmoded aesthetic criteria. But while national dramaturgy, finding itself forced 

to elaborate a native repertoire based on established genres of serious French 

theatre, was seeking local contents for the same foreign form, other theatrical 

modalities flourished in the city. Despite the flaw of cultural ‘decadence,’ they 

found a ready public and elaborated witty depictions of life in the capital.

At the end of the nineteenth century, Rio de Janeiro had become the cul-

tural and artistic epicentre of Brazil, irradiating to the rest of the country, and 

beyond, the image of a civilized nation that had supplanted the colonial past 

under the banner of progress. However, the turning point signalled by the Re-

public, while altering little the political and economic frameworks of the Empire, 

was crucial to the construction of the expectations of what could be achieved 

with the theatre shows.10 Amid a full-blown “battle of symbols and allegories” 

(Carvalho, 1998: 10) in which different sectors of the republican intelligentsia 

clashed with each other (liberals and positivists, to cite two), the aim was to 

constitute a popular imaginary that spoke the language of the new regime.

A leading figure in this process was the instrumentalist, composer and 

conductor Chiquinha Gonzaga. A woman of music and theatre, she partici-

pated actively in Rio’s cultural production for more than 50 years, constructing 

a substantial career highly regarded by her peers. Her debut as a conductor in 

1885, with the operetta A corte na roça, though poorly received by critics, opened 

the doors to a profession that she would pursue without interruption until her 

death at the age of 87. During this long period, she not only accompanied the 

different conceptions of popular taste, supposedly shared by all citizens, she 

also put these ideas into action, becoming renowned for her capacity to infuse 

compositions with the best of a shifting, transversal and porous urban culture.

Daughter of the Carioca elite, Chiquinha Gonzaga had a privileged child-

hood. Access to education and the arts, though limited to the home, provided 
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her with the foundations of a social destiny in which music was a sign of class 

and gender distinction simultaneously (Cesar, 2015a, 2015b). Her experience on 

the piano and in musical theory – begun under the tutelage of her family and 

honed over her youth – and the influence on urban musical genres like polka, 

modinha and maxixe were considered valuable skills in the artistic world and 

ended up directing her towards the humorous universe of operettas and revues 

of the year. However, her entry into this profession also depended on the cir-

cumstances of an erratic trajectory full of setbacks.

Like Ibsen’s Nora, Chiquinha also stretched the gender conventions of 

the period. By the time that she began to play and compose professionally at the 

end of the 1870s, she had already abandoned her home, husband and children 

on two different occasions.11 Materially destitute and considered dead by her 

family, the only viable alternative was “to transform the piano, a mere ornament, 

into a means of work and an instrument of liberation” (Diniz, 2009: 103). But 

while this was only possible thanks to a class and gender experience that had 

given her the cultural credentials needed to do in public what other women did 

at home, it also depended on the acoustic landscape that milled through the city. 

A figure esteemed by musicians and artists, accustomed to moving around in 

public space, Chiquinha Gonzaga consolidated her career by mediating in an 

appealing and entertaining form between “social classes and musical genres” 

(Carvalho, 2013: 92).

At the time of her debut as a conductor, Chiquinha Gonzaga was already 

familiar with the possibilities of theatrical work in Rio de Janeiro. After Festa 

de São João – a comedy of manners for which she herself wrote the music and 

libretto – remained unperformed and Viagem ao Parnaso, a revue whose author, 

Arthur Azevedo, denied her the opportunity to present, Chiquinha Gonzaga 

finally made her debut with A corte na roça, authored by Palhares Ribeiro, there-

by launching her career among Rio de Janeiro’s cultural producers.

With the difficulty inherent to all beginnings, Chiquinha appeared on 

the pages of the main newspapers of the time.

We sincerely rue the kind of score written by Mrs. Francisca Gonzaga for the farce 

that, raised to the heights of operetta, was performed at the Príncipe Imperial 

theatre the day before yesterday under the title of Corte na Roça.

We rue it, because the music – good, well-written, original, a true gift, denoting 

something of real merit to its author – is yoked to an impossible libretto, implau-

sible, and performed in an indecent and repugnant manner.

Mrs. Francisca was deservedly applauded (Gazeta de Notícias, 1885).

Motivated by the discrepancy between the ‘impossible’ libretto, the ‘re-

pugnant’ performance and the ‘well-written’ music, the review of the show 

sought to suggest that the conductor’s fledgling talent exceeded that of the thea-

tre company employing her. A similar evaluation would be published the next 

day by the periodical O Mequetrefe (1885):
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Corte na Roça... It’s best we don’t talk about such pitiable things. It’s a shame re-

ally that Mrs. Chiquinha Gonzaga has wasted so much wax on such a bad corpse. 

The music is good – good in all senses of the word. The distinctive composer must 

work, and work hard.

Excusing the “bad corpse” on the dramaturgy and staging, the positive 

impact of Chiquinha Gonzaga’s debut earned her further opportunities among 

the capital’s light theatre companies.12 The fact of being a composer (rather 

than an actress) certainly made her an exception among people working behind 

the scenes of culture, like playwrights, directors, actors and producers. How-

ever, the initial difficulties were gradually supplanted by the composer’s talent 

and dedication – and by the social capital of her origins.

The clash between production and critique, signalling the search for 

relative autonomy of the cultural field, primarily expresses the latter’s attempt 

to create and implement its own laws in a challenge to the monopolizing of 

cultural legitimacy (Bourdieu, 1992). Although it was impossible for cultural 

producers to proclaim any material and symbolic independence from econom-

ic and political laws, signs of the dispute for legitimate cultural forms can be 

seen in the dialogue between subjects who occupy distinct and frequently an-

tagonistic positions.

The common ground where the symbolic battle for the destiny of Rio’s 

theatre unfolded, therefore, was popular taste and the different meanings sur-

rounding it. For it to figure as an object of a civilizing pedagogy idealized by 

the cultural elite and, at the same time, serve as ballast for the new theatrical 

enterprises, the public needed to be constantly monitored. With the gradual 

development of the urban middle classes, more people began to spend their 

free time out in the city. Between the second half of the nineteenth century 

and the first years of the twentieth, the options for entertainment were con-

centrated in the central region, but as the decades unfolded, not only did oth-

er spaces proliferate but also other kinds of attractions.13 The certainty that 

“the public, in the theatre [...], only loves those who entertain or move them”14 

stimulated the producers and impresarios to develop new strategies to diver-

sify the range of entertainment available to Cariocas.

One of them was the combination of light theatre with cinema sessions, 

still a novelty in the first decades of the twentieth century. Running production 

and maintenance costs lower than those of the theatre, cinema became an 

alternative form of entertainment whose accessibility to the general population 

forced theatre impresarios to reassess their own operations. Despite the vocal 

rejection of the creators of the “art of silence”15 by more conservative minds, 

cinema also played a conciliatory role insofar as screen and stage could enter-

tain the same audience rather than dispute for it. For Rui Barbosa (1920), for 

example, cinema was “condensed and speeded up theatre,” taking as “a back-

ground reality, nature and universe in all their infinite variety of scenes.” The 
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point of contact between these two forms of cultural output arose from a 

shared social experience that, though limited to the urban middle classes and 

the elite, closely accompanied the ‘pace’ with which culture and the city were 

transforming.

Theatre, therefore, was not a term with a univocal meaning. Occupying 

the epicentre of Carioca symbolic life, its polysemy was both cultural and po-

litical. Business for some and project for others, it led to private ventures de-

signed to entertain and generate profit, while also mobilizing sectors of the 

intelligentsia eager to construct a meaning for Brazilian nationality and see it 

represented on stage. Theatre companies thus had to vie for an audience with 

those proposing the nationalization of the dramatic arts.

The idea of creating a national company that would provide financial 

backing to shows by Brazilian authors, allowing them to dispense with the need 

to “make money” in the cultural market, was supported by various intellectuals 

at the turn of the century. To transform the city’s theatres, “where slang and 

the coarse jokes corrupt popular taste definitively,”16 into spaces of dramatur-

gical quality, criteria needed to be established concerning the form and content 

of the plays and their application ensured.

Today, with the exception of one theatre, São Pedro, which has transformed into a 

vast hall of immoral dances, all the theatres are functioning, but none of them 

contain a company that we could point to as national – marking a stage of our 

civilization and where we could find the characteristic sign of our nationality.

The municipal theatre [...] is positively fated to be the temporary writing desk for 

the geniuses who visit us. It does not serve the purposes of the national company, 

which, as a school for educating popular taste, scares away the simple and imposes 

the tremendous expenses of the ‘toilette’ (A Noite, 1913b, our italics).

The creation of a ‘national company’ had clear objectives. As a ‘school 

of education,’ it would be opposed to the free supply and demand for entertain-

ment, setting out the pedagogical bases for the constitution of ‘popular taste.’ 

Inaugurated in 1909 with a capacity for 1,739 spectators, the Theatro Municipal 

do Rio de Janeiro symbolized the aspirations of the belle époque elite to imitate 

the cosmopolitan style typical of the French toilette. Not coincidentally, then, 

its biggest attractions included shows by Parisian companies. But it was also 

chosen as a base for endeavours to nationalize the theatre – an idea whose 

original version could be traced back to a wish of Arthur Azevedo (1894) who, 

himself taking inspiration from the state-run Comédie-Française, argued in 

favour of urgent measures from the public authorities.

Imbued with diverse meanings and a theme of much controversy, the 

notion of the theatre runs in parallel to that of the public. The consulted docu-

ments show that during the first years of the Republic, the pendular movement 

between ‘art’ and ‘entertainment,’ ‘foreign’ and ‘national,’ ‘public’ and ‘society,’ 

signalled the joint efforts of various subjects to define Brazilian nationality 
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and, in the process, the nature of popular taste. Working at the intersection 

between the political imaginary – one of the foundations for which was the 

idea of a civilization by stages – and the set of cultural representations and 

discourses concerning the proposed destiny of the national theatre, whose 

centrality in the symbolic life of Rio arose from its intimate relation with urban 

space, they reflected the eagerness of the intelligentsia to legitimize their po-

litical decisions and substantiate their cultural judgments. In this sense, the 

public, in acquiring the clear contours of a moral subject, became pivotal to 

the “forming of [Republican] souls.”

INTERVAL

Though originating in France, revue theatre was “until the mid-twentieth cen-

tury, the most characteristic genre of Brazilian theatre, the one that most ex-

cited the public, with its irreverent humour, sometimes in bad taste, its teasing 

tone, its critique of manners and its allegories concerning national life and 

politics” (Mattos, 2002: 108). As the decades passed, though, while it still ex-

cited the public, it became less and less popular with Rio and São Paulo’s ama-

teur groups, who were striving to transform dramatic values and instil new 

ways of conceiving the work of actors, actresses, directors and set designers.

The Brazilian theatre scene’s capacity to catch up with what was hap-

pening internationally depended on the work of amateurs, the localized at-

tempts to renew local dramaturgy and the emergence of new theatrical conven-

tions. An important figure in this process of renewal in Brazil was Louis Jouvet 

(1887-1951). In the view of this French actor and director, dramaturgy reigned 

supreme, since everything “derives from it” (Jouvet, 1958: 168). Hence all the 

components of the show had to be subordinate to the text, given that it only 

“acquires meaning when spoken, pronounced on stage or elsewhere [or] when 

addressed to someone: partner or public” (Jouvet, 1954: 67). This explained the 

raison d’être of stagecraft and the importance of the director, whose function 

of breathing life into the text was, until then, little appreciated by the public 

or the majority of people directly involved with professional theatre in Brazil.

The work of the amateurs combined with the presence of Jouvet and his 

company in Rio and São Paulo, in 1941, enabled the subversion of the hierarchy 

of values enshrined in the country’s theatrical landscape, where shows “were 

organized, so to speak, from the parts to the whole” (Prado, 1993: 95). After the 

works staged by Jouvet, in the view of Decio de Almeida Prado – the critic who 

became the “privileged conscience” (Magaldi, 2002: ix) of the São Paulo drama 

scene – “there was no longer any place for comedies of manners or ‘fantasies’ 

in festive form” (Prado, 1993: 159).

The protagonists and devices of this movement of theatrical renewal 

registered the presence of Jouvet in the country in distinct ways. Decio de Almei-

da Prado, directly, through his work as a theatre critic for the magazine Clima; 
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Nelson Rodrigues, indirectly, through the mediation of the Rio group Os Come-

diantes [The Comedians], responsible for staging Vestido de noiva in 1943. In the 

recollection of Gustavo Dória (1975: 16-17), one of the group’s members, the 

presence of the French director forced them to “reflect more carefully” on what 

“they should present as a repertoire,” by calling attention to the fact that “any 

initiative that aims to establish in Brazil a theatre of quality, a theatre that 

truly reaches [...] an audience, would not be achieving anything were it to fail to 

celebrate national literature! [...] The point of departure was the Brazilian author.”

The advice bestowed by Jouvet quickly became a fixed idea for the group. 

They needed to find a Brazilian dramatist who matched the pretensions of the 

group and its Polish director, Zbignew Ziembinski (1908-1978). Fleeing the war, 

the latter had arrived in Rio de Janeiro in 1941 and two years later would direct 

Vestido de noiva, by Nelson Rodrigues, considered a watershed in the history of 

Brazilian theatre.

SECOND ACT

Cacilda Becker: from the aisle to the proscenium

The meeting between Brazilian amateurs and foreign professionals sketched 

the initial framework for the renewal of Brazilian theatre. However, this move-

ment did not unfold in linear fashion. On her debut as an actress in 1941, Cacil-

da Becker had never met Jouvet and was not even aware that he had been there 

during the year in question. The first thing that stood out about her stage 

presence was her extreme thinness for the standards of beauty of the period 

(her weight oscillated between 40 and 47 kilos) and the absence of ease with 

the gestures and codes of sociability of everyday life. Neither conventionally 

beautiful, nor elegant for her era, Cacilda drew the attention of the critic and 

amateur director Alfredo Mesquita (1907-1980) due to the almost complete 

absence of these attributes. Having seen Cacilda act for the first time in 1941, 

in the play Coração (staged by the Raul Roulien Company), Alfredo Mesquita 

recalls the timid image of the young actress at the reception held by the paint-

er Di Cavalcanti and his wife, Noêmia, for the company’s cast at the couple’s 

“adorable duplex” in the downtown São Paulo. 

With the brilliant arrival of the actors and various rounds of whisky, the encounter 

became livelier and louder. In one corner, huddled alone, a glass of Coca-Cola 

trembling in her shaking hands, her large eyes open wide, she observed with a 

startled expression the carousel all around her [...]. How she must be feeling aban-

doned, how she must be suffering, the poor thing! It was painful to see. So much 

so that I couldn’t resist: I went over. I complemented her on her performance that 

night, trying to get her chatting, cheer her up. In vain. She tried to force a smile, 

which didn’t come. Just her mouth twitched, almost into a grimace, while her eyes 

stared at me in terror. To avoid prolonging the suffering, I thought it better to 

abandon the ‘mission.’ Which is what I did without hearing her voice, not a single 

word. (Mesquita, 1995: 82-83)
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The testimony of Alfredo Mesquita is notable for what he says out loud 

and for what he suggests between the lines. A member of the powerful Mes-

quita family, owners of the newspaper O Estado de S. Paulo, Alfredo had been 

socialized in the universe of the Paulista elite and had been able, due to the 

social, cultural and economic capital accumulated by the family, to support 

areas of his own predilection: culture in a broad sense and the theatre in par-

ticular. In this domain, he shared the company of actors and actresses, encour-

aging their careers and contributing to the professionalization of a number of 

them. The social distance between him and Cacilda, however, despite the prox-

imity and affinity that they might have shared at a cultural level, was, at the 

moment of the encounter, insurmountable.

While over time he would help swell the actress’s legion of admirers, 

becoming her friend and godfather to her son, it is also clear that he knew how 

to identify – without mincing his words and with the condescension typical to 

the socially highly confident – Cacilda’s initial ‘weaknesses,’ before she became 

celebrated as the ‘first actress’ of the TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) in the 

1950s, and turned into the ‘elegant woman’ of the 1960s. Namely: her lack of 

‘beauty’ and social ‘aptitude.’ Each on its own may not have caught Alfredo’s 

attention. Since although actresses like Laura Suarez (one of the vedettes of 

the era) and Bibi Ferreira were able to shift easily from Portuguese to French 

and then to English, the same could not be said of the majority of the profes-

sional actresses, who, unlike the amateurs, came from humble or lower middle 

class families, many of them linked to revue theatre or drama troupes with 

little formal education. But while their origin was ‘low,’ the ‘biggest’ were able 

to compensate for this ‘lack’ with some particular physical trump card, such 

as beauty in the case of Tônia Carrero and Maria Della Costa.

When Cacilda was born in 1921, her parents were living in Pirassununga 

in a wattle-and-daub house without piped water (Prado, 2002: 35). At the age 

of six, she and her two younger sisters, Cleyde (who would also achieve renown 

as an actress) and Dirce, moved to São Paulo with their mother, Alzira Becker 

(daughter of Protestant German immigrants who had come to Brazil in 1860) 

and their father, Edmundo Radamés Yacónis (descendent of Greeks and Cala-

brese Italians who emigrated to Brazil in 1880). Their father spent most of his 

time far from his daughters and wife, who practically had to provide for them 

alone. During this period, they went through one of the most difficult periods 

of their lives. In the words of the actress, “we even went hungry. One day I was 

forced to steal a bunch of vegetables for lunch. [...] Stealing I don’t think was 

important: the hunger is what pains me still today” (Becker, 1995).

In 1929, Cacilda’s parents separated and they moved to the house of their 

maternal grandparents in Pirassununga. Afterwards, they went to a farm where 

their mother had obtained work as a primary teacher at a rural school. Finally, 

they moved to Santos, where they lived in a favela. While the poverty was con-
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siderable and comfort almost non-existent, Cacilda, Cleyde and Dirce enjoyed 

a freedom of movement much greater than usual for single young women at 

the time. Cacilda, who loved to dance, experimented as a modern dancer and 

made some interesting friends, among them the fine artist Flávio de Carvalho 

and the critic Miroel Silveira. As well as enabling her to meet the artists and 

intellectuals of Santos who frequented his parents’ home, Miroel was respon-

sible for Cacilda’s entry into the world of theatre. Realizing that her wish to 

become a professional dancer would be difficult to achieve and aware of the 

transformations taking place in the Rio theatre scene, c mentioned his friend 

to the director Maria Jacintha. Cacilda debuted in Rio de Janeiro, in 1941, in the 

role of Zizi in the play 3.200 metros de altura.

The actress and the critic

Also in 1941, Decio de Almeida Prado made his debut in São Paulo as a thea-

tre critic in the magazine Clima (Pontes, 1998). While the year of entry was 

the same, their conceptions of the dramatic arts were, at that moment, com-

pletely different. Linked to what was happening in French theatre, especially, 

and committed to building the conditions needed to implant Brazilian mod-

ern theatre, Decio was light years away from Cacilda in this domain. Lacking 

almost any kind of capital (social, economic or cultural), when she took to 

the stage it was to continue a work routine that had been hindering the ad-

justment of Brazilian theatre to the transformations occurring on the inter-

national scene. She, who in her best moments as an actress would become “a 

pure flame burning before us” (Prado, 1969), had begun her career in the op-

posite direction to Decio’s vision of the theatre.

In 1943, their paths crossed for the first time. Temporarily installed in 

São Paulo, she was directed by him in the play Auto da barca do inferno, writ-

ten by Gil Vicente and staged by the Grupo Universitário de Teatro. Playing 

the role of the go-between Brígida Vaz, who raised the girls for the canons of 

the See, Cacilda created the character virtually alone. In this production, De-

cio received two lessons from Cacilda: 

First, that the vanity of the artist, the legitimate vanity of the artist, which was 

already considerable in Cacilda and would increase with age, has nothing to do 

with personal narcissism, with the desire to appear beautiful and attractive. The 

beauty that she pursued was of another kind. Second, that the art of acting de-

mands just as much creative imagination as the art of writing. The dramatist pro-

vides the words. The rest, which at the time of the performance is nearly every-

thing, falls to the actor. (Prado, 1993: 141)

This passionate assessment clearly reveals the size of the impact that the 

actress had on the critic. Despite preferring up to then ‘tasty little’ plays to those 

of indisputable literary quality, Cacilda found in Decio her most qualified inter-

preter, at once generous and demanding. The contact between them was pos-
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sible thanks to the work of the amateur groups and, especially, the creation of 

the Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) in 1948.17 Headed by Franco Zampari and 

backed by the support received from the newspaper O Estado de São Paulo, the 

actors, directors, critics, impresarios, drama teachers and set designers linked 

to the TBC formed, according to Prado (1993: 95), “a close-knit and combative 

squad which in a few years had subverted the entire framework of Brazilian 

theatre, impressing on it new practices and new principles.”18

Decio was the house critic of this successful entrepreneurial and artistic 

initiative. And Cacilda, the first actress. Surpassing herself with each new role, 

her rise, truly dizzying, mirrored the growing prestige of the TBC among the 

Paulista public. As she matured as an actress, Decio was also becoming renowned 

as a critic. With each new play and each new character interpreted by Cacilda, 

the eulogies that he lavished on her were multiplied in his unsigned column in 

the form of editorial notes (as was customary at the time) in O Estado de São 

Paulo. Coming from someone like himself – university trained, in tune with the 

international drama scene and dedicated to producing an exhaustive and com-

prehensive critical review of each show seen – these enthusiastic evaluations 

were a long way from the ‘candied’ praise typical of impressionist critics.

In her first years of acting, Cacilda had assembled a highly varied portfolio 

of work that simultaneously contained the best and the worst of the theatre rou-

tine of the period: old methods of making and conceiving the theatrical arts were 

mixed with more modern methods that had emerged in the 1940s. When she 

joined the TBC at the age of 27, she therefore brought the “before and after” that 

divided the history of Brazilian theatre. But as her cultural education was still very 

sparse, it was only at the Teatro Brasileiro de Comédia that her career really took 

off, the result of a set of very precise circumstances, including a mixture of condi-

tioning factors of a social, institutional, artistic and biographical kind.

Playing the part of Queen Mary Stuart in Schiller’s drama, directed by 

Ziembinski, Cacilda proved, Decio argued, how they had been mistaken “to ac-

cept any limits for her”; in the role of Pega-Fogo, a child prematurely aged through 

suffering, she showed that “her immense possibilities (were) even vaster and 

deeper than we had imagined.” Reaching a period of full artistic maturity, she 

took “our theatre to heights seldom attained even by the best theatre of other 

countries.” On stage, the actress was like “a vibrant bundle of nerves” dispensing 

with “everything that did not constitute material for her art, everything that 

[was] not nervous sensibility” (Prado, 1993: 262). Thrilled by Cacilda’s rise, the 

result of a carefully dosed mixture of discipline, talent, hard work and love for 

the profession, Decio provides a visually vivid picture of the actress’s strength. 

The idea that her strength resided in a “vibrant bundle of nerves” would 

become one of the aphorisms used to describe her by directors and theatre 

critics alike, the latter, in the wake left by Decio’s thought, making his words 

about her their own. For the Italian Ruggero Jaccobi (1995: 137), who arrived in 
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Brazil in 1946 and directed her three times, as soon as Cacilda “began to pro-

nounce the words, they ceased to be words: they were threads, the bundles of 

threads of this nervous system. There was, so to speak, a kind of electricity in 

Cacilda’s words and gestures. She moved across the stage releasing a series of 

electric shocks. In the words of Ziembinski (1995), the director with whom she 

most frequently worked over her career, one of Cacilda’s mottos whenever he 

proposed a new show to her was: “Let’s work! It’s going to be hellish work!” For 

her, Ziembinski continued, “hellish work was a source of joy, the need for ex-

treme effort. In the heat of work, the fight to achieve new values, she felt her-

self reborn, at the same time that her fragile body was transformed into the 

body of giant, a shining body” (142). 

This body allowed her to move between playing very different types. Not 

only by virtue of the external devices that she used to imbue the performed 

characters with verisimilitude – the majestic garments that she wore when 

portraying a queen or the bandages with which she wrapped her breasts be-

neath her shirt to make her depiction of a boy all the more credible – but above 

all by her capacity to convert the experience of humiliation and deprivation 

experienced in her own childhood and adolescence into a powerful interpreta-

tive key. This was something the people closest to her knew how to recognize 

by being themselves completely immersed, like the actress, in the world of 

theatre, as actors, directors or critics.

Sábato Magaldi, disconcerted by the fact that the two roles that he most 

liked from the actress’s career were male (Pega-Fogo and Estragon, in Esper-

ando Godot [Waiting for Godot]), sheds some light on the significance of this 

coincidence. In his view, it derived not from the fact that Cacilda “appeared 

masculine on stage.” On the contrary, “she was very feminine in so many crea-

tions.” Her personal fragility, Sábato postulates, “is what lent Pega-Fogo and 

Estragon a profoundly human quality. Helplessness, sadness, perplexity in the 

face of life, c suffering, humiliation – these were the raw material that came 

from the roots of her childhood and stuck to her characters, making them so 

authentic” (Magaldi, 1995: 19). Male, these two roles are the striking expression 

of how, in the case of the great actresses, much of their notoriety is associated 

with the embodiment of the mechanisms of deception produced by theatrical 

conventions. Making the body the most important substrate, theatre allows 

these actresses to circumvent the implacable imperatives of beauty and the 

constraints imposed by ageing. Something difficult to achieve in other domains, 

like cinema, classical ballet and fashion, where the body is also central.

Neither beautiful or shapely, “marked” forever, in her own words, “by 

poverty” (Becker, 1995), Cacilda triumphed because she maximized her skill as 

an actress in a very particular context of renewal in Brazilian theatre. Backed 

by the accumulated experience of foreign directors, Cacilda was able to make 

up for the deficiencies in her training, working round her less favourable phys-
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ical attributes, becoming familiar with and eventually mastering the drama 

techniques and conventions that made the TBC the model par excellence of 

Brazilian theatre until the mid-1950s. 

The city on stage

“The women were the bosses in the theatre” (Della Costa, 1984). Contradicting 

the obvious, the words of the actress Maria Della Costa (1926-2015) express the 

mix of objective and subjective conditions that enabled actresses to assume 

leading roles on and off the stage. In the division of labour that governed the 

diverse modalities of drama performed during the period, the marks of gender 

were present in all, but with distinct inflections in each. While the work of act-

ing was available to both sexes, the work of dramaturgy was a privilege or at-

tribute afforded to men.19 Between these two poles were the directors and those 

women responsible for rehearsals, with the former clearly differentiated. The 

prestige attained by actresses, beyond the talent and acting skill of each indi-

vidually, was due to their participation in the movement of implanting and 

sedimenting the aesthetic principles and work routines of the modern theatre, 

and to the transfer of social and cultural authority to the audience watching 

them – especially the bourgeois audience who frequented the Teatro Brasileiro 

de Comédia, the symbol of Paulista theatre at the turn of the 1940s and an 

obligatory reference point in the 1950s.

The close relationship between the theatre and the city, the basis for 

drama activity in any capital, acquired specific contours in São Paulo as a result 

of the influence of the University of São Paulo (USP) on the local cultural dy-

namic.20 The higher social profile that the university gave to those involved in 

intellectual activity, the presence of foreigners (professors and directors), the 

new spaces of sociability and professionalization, the alterations being pro-

duced at a rapid pace in the city’s social structure and demographics, all this, 

combined, proved decisive in the creation of new modalities of intellectual work 

and in the consolidation of the modern theatre.

“Exploding in its number of inhabitants, [São Paulo] broke its 400-year-old 

shell and became internationalized” (Prado, 1998: 7). From 1920 to 1950, the 

population rose from 579,000 to 2,198,000. The result was a shared belief in the 

future, “the symmetrical substitution of lifestyles rather than the slow disap-

pearance of a world whose death throes could be accompanied with lucidity” 

(Mello e Souza, 1980: 110). This was demonstrated by the most inventive Brazil-

ian dramaturgy of the time and by the creation of various companies, where 

the presence of the first actress continued to be central to the production and 

to the success of the modern theatrical ventures.

In the context of transformation through which Brazilian culture was 

then passing, signalled by the emergent Cinema Novo and by the intricate in-

terweaving of theatre, radio and the beginning of television, the professionali-
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zation of the modern drama scene was made possible thanks to the decisive 

contribution of companies formed by actresses, combined with the presence 

of foreign directors. Coming from very area of Brazil’s lower social classes, these 

actresses infused modes, dictions, corporeality, expressivity, humour and sig-

nals with a social energy that scintillated and reverberated on stage with the 

geographic and social mobility characteristic of the transformations then tak-

ing place in the country’s metropolises (Pontes, 2010).

In this manifestation of new viewpoints onto Brazilian society, there was 

a place for the poor or modest social origin of various actresses to be con-

verted into an expressive substrate to their theatrical activity, as we saw in the 

career of Cacilda Becker. The renown, the delayed cultural education, the access 

to social circles otherwise unthinkable to someone from their social back-

ground, the acquisition of a series of material and symbolic goods and, above 

all, the rubberstamping of the biggest actress of the period were essential to 

balancing the public image of the actress with her own self-image. But not to 

the obliteration of the most painful and tumultuous feelings deriving from the 

deep experience of poverty, which contained buried within a distinct form of 

bodily hexis exhibited by the socially excluded. 

EPILOGUE

Situated in distinct contexts, the trajectories of Chiquinha Gonzaga and Cacil-

da Becker interwove with the history of the cities in which they lived and per-

formed. Rio de Janeiro at the end of the nineteenth century, at once the politi-

cal and cultural centre of the young Republic, discovered in theatre the sym-

bolic form most able to represent the delights and contradictions of Brazil’s 

modernization. A kind of good-humoured chronicle of everyday Rio de Janeiro, 

the revues of the year shuffled the hierarchies existing in the theatrical arts, 

transversally affecting the population’s sensibility and imagination. Dramatic, 

farcical, comic and invariably musical, the theatre was as porous as the city 

that it sought to present to the public every night.

Chiquinha Gonzaga made this theatre her profession. Always dressed 

soberly to avoid a pronounced femininity, she coordinated the aspects of her 

personal presentation with the male expectations of her social circle as though 

she wished to become indistinct from her colleagues. The erasure of the marks 

of gender took as their substrate a body whose generational distance sepa-

rated her from most of her peers. It was also anchored in the effects of the fame 

achieved by Chiquinha over her career. Knowing the piano “inside and out” 

(Pinto, 2009: 42), she occupied a place in the division of musical labour associ-

ated with the image of someone whose technical mastery of her art is sufficient 

to conduct an orchestra alone.

Sustained by the text, grounded in the disciplined work of the cast and 

the overview of the director, the modern theatre in São Paulo translated into a 
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theatrical form the institutional apparatus that enabled, in the same trans-

formative urban fabric, the creation and interpenetration of the new languag-

es blossoming in the arts, sociology and dramaturgy (Arruda, 2001).

At the intersection of these injunctions, Cacilda Becker was raised to the 

position of the actress who most clearly personified the challenges of the mod-

ern theatre produced in the city. With the help of the mechanism of deception 

and the theatrical devices blended by the actor’s flexibility, she embodied, in 

the words of Gilda de Mello e Souza (2014: 80), “the comédiènne, as described by 

Jouvet, that is, the artist who instead of imposing her real kind on a supposed 

character, divested herself of her own personality every day in order to trans-

form into the character that she embodied.” Fully mastering the conventions 

of the modern theatre show learnt from the foreign directors, she infused her 

characters with renewed verisimilitude and truth, with that electrifying voltage 

– those “bundles of nerves” – which the public knew how to recognize when 

enraptured by her performance on the stage, although only some, like Decio 

de Almeida Prado, were capable of translating this image into words with such 

precision.

 Symmetrical and inverse, the trajectories of Chiquinha and Cacilda 

were inscribed in the cities in which they made their names and won over their 

audiences. While the rich and well-born girl embarked on her professional life 

from desire and need, the poor uneducated girl became established in the 

theatre through a dramaturgy of recognized literary value. An experienced 

pianist and tireless composer, Chiquinha crowned the popular musical reper-

toire on the stages of Praça Tiradentes and occupied the ‘male’ pole in the 

symbolic hierarchy, establishing herself as the first Brazilian female conductor. 

An actress with many resources, Cacilda lent her “shining body” to the work of 

reconverting alien experiences and gained renowned as the actress with the 

greatest power of persuasion in a city in a process of rapid metropolitization.

Received on 31/10/2016 | Revised on 16/04/2017 | Approved on 25/08/2017    
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 NOTES 

1  Without losing sight of the distinction between the ‘first’ 

actresses, in general bosses of their companies, and the 

other performers, the historian Anne Martin-Fugier (2001) 

shows that, in France, over the course of the nineteenth 

century, an important change occurred to the social status 

and work conditions of these women. An eloquent example 

in this respect is given by the diverse treatment that they 

received on being buried. While in 1730, the Church refu-

sed to grant a Christian burial to the tragic actress Adrien-

ne Lecouvreur, in 1923 Sarah Bernhardt was buried in the 

Panthéon, almost like a Head of State, such was the volume 

of people who went to bid farewell to her (more than 30,000 

people according to the newspapers of the time) and the 

personalities present at the funeral ceremony.

2 For an analysis of the social construction of female mu-

sical vocations, see the excellent work of Dalila Vascon-

cellos de Carvalho (2012).

3 Azevedo, 1899a.

4 The excerpt from the play in question refers to the mo-

ment when Dr. Rank, a friend of the Helmers, announced, 

with an easy air, that he would die in a question of weeks 

from spinal tuberculosis.

5 According to the overview made in the editorial of Revis-

ta Theatral, in 1895, the city of Rio de Janeiro possessed 

nine theatres: “S. Pedro and Lyrico, vast and well-suited 

to grand opera,” as well as the PhenixDramatica, Eden-

-Theatro, Teatro Sant’Anna, Teatro Lucinda, Teatro Apollo, 

Teatro de Variedades and Recreio Dramático.

6 Data from the second census conducted in Brazil. Availa-

ble at <http://seculoxx.ibge.gov.br/populacionais-sociais-

-politicas-e-culturais/busca-por-temas/educacao>.

7 For a more in-depth analysis of Arthur Azevedo’s career 

in relation to the city of Rio de Janeiro, see Siciliano (2014).

8 Written as a commission, O Rio de Janeiro de 1877 was the first 

review by Arthur Azevedo. In it we can perceive the structure 

that would consecrate the genre over the 1880s and 1890s. The 

abundance of characters with suggestive names – like ‘Poli-

tics,’ ‘Rumour,’ ‘City Improvements’ – combined with a frag-

mented comic narrative alluding to everyday life in the city.
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9 In his view, “in drama or comedy, our artists generally 

have no idea of the characters or the feelings that they 

are playing. What drives away the spectator is not the 

play itself, but the way in which it is stage and acted” 

(Azevedo, 1894).

10 The transition from a social structure based on the ‘preca-

pitalist’ mechanisms of the old regime for a properly capi-

talist structure, generating the psychocultural develop-

ments of the ‘bourgeois era’ in Brazil, dates from the 1930s 

with the breaking of the oligarchical pact and the alliance 

between an incipient bourgeoisie and the State (Fernandes, 

2005: 241).

11 The first of them was Jacinto Ribeiro do Amaral, with 

whom she married in 1863, at the age of 16, and had three 

children: João Gualberto, Hilário and Maria. In 1870, al-

ready living with João Batista de Carvalho, she decided 

to move to the interior of the state. After the birth of 

Alice, Chiquinha returned to the capital, leaving behind 

her new partner and their recently-born daughter.

12 In an article published on January 7th 1897 for the news-

paper A Notícia, the playwright Arthur Azevedo counted 

1,896 shows in the city of Rio de Janeiro, 59.13% of them 

corresponding to the presentation of revues of the year, 

operettas, magic shows and zarzuelas.

13 Although regions like Avenida Rio Branco and Praça Ti-

radentes maintained “a central position in the panorama 

of mass entertainment in the federal capital in the 1920s, 

[they] were far from monopolizing it” (Gomes, 2004: 58). 

Indeed, the 1920s saw the multiplication of spaces dedi-

cated to offering the public a wide variety of entertain-

ment at different prices, dominated by the city centre but 

also extending to the districts of São Cristóvão, Botafogo, 

Méier, Jardim Botânico and Tijuca.

14 Revista da Semana, 1902.

15 A arte do silêncio, 1920. 

16 A Noite, 1913a.

17 For a more comprehensive view of the transformations 

produced in São Paulo theatre during the period, see 

Guzik (1986), Mattos (2002), Arruda (2001) and Pontes 

(2010).
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18 Decio de Almeida Prado’s striking assertion should be 

read with a degree of caution. On one hand, because the 

traditional companies and genres, though challenged by 

the presence of the amateurs and the TBC, “remained 

active and successful at the box office” – in the words of 

the anonymous reviewers of our article, whom we thank 

for the careful reading and precise observations. On the 

other hand, because of the revision of this evaluation 

made by the recent literature on the history of Brazilian 

theatre. On this point, see Iná Camargo Costa (1998) and 

Tânia Brandão (2014).

19 Women would only begin to venture in this domain at the 

end of the 1960s (Vincenzo, 1992; Pontes, 2016).

20 Apprehension of the relations between the city, intellec-

tual life, the university and theatre, through the lens of 

the social history of culture, presumes special attention 

to the marks of social experience and their re-translation 

into specific symbolic forms, as demonstrated by Schor-

ske (1998) and Auerbach (2007).
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neiro, 8-9 de junho, p. 2. Available at <http://memoria.

bn.br/DocReader/830380/5445>. Accessed 16/08/2017.



515

article | heloisa pontes and rafael do nascimento cesar

Azevedo, Arthur. (1899b). Palcos e salas. A Notícia, Rio de 
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CIDADES, PALCOS E PÚBLICOS: RIO DE JANEIRO 

E SÃO PAULO EM DOIS ATOS

Resumo

O artigo analisa a cena teatral carioca e paulista em dois 

momentos significativos da história cultural e urbana des-

sas cidades. O primeiro remonta ao final do século XIX e 

às décadas iniciais do XX, quando o teatro serviu à retra-

dução simbólica das hierarquias que estruturaram a vida 

social da belle époque carioca. O segundo momento, centra-

do nos anos 1940 e 1950, acompanha o acerto dos pontei-

ros da cena teatral paulista com o relógio internacional. A 

armação comparativa tem aqui caráter de experimento 

sociológico. De um lado, recuperar o movimento nem sem-

pre linear de absorção e expansão desse fazer artístico em 

ambientes urbanos tensionados pela aposta na cultura 

como meio e suporte para a cristalização de conteúdos 

diversos da modernidade em curso. De outro lado, desvelar 

as transformações das relações de gênero no teatro, a par-

tir das carreiras de Chiquinha Gonzaga (1847-1935) e Ca-

cilda Becker (1921-1969).

CITIES, STAGES AND AUDIENCES: RIO DE JANEIRO 

AND SAO PAULO IN TWO ACTS

Abstract

The article analyses the theatrical scene in Rio de Janeiro 

and São Paulo at two significant moments of the cultural and 

urban history of the two cities. The first traces back to the 

end of the 19th century and the first two decades of the 20th 

century, when theatre enabled the symbolic translation of 

the hierarchies structuring social life in Rio de Janeiro’s belle 

époque. The second moment, spanning the 1940s and 1950s, 

follows the process of synchronization between São Paulo’s 

drama scene and the European stages. This comparative 

approach comprises a sociological experiment. On one hand, 

it attempts to observe the not always linear movement of 

absorption and expansion of this art (acting) in urban envi-

ronments pushed by the investment in culture as a means 

and substrate for the crystallization of diverse elements of 

the modernity then evolving. On the other, it attempts to 

show the transformations of gender relations in the acting 

milieu by comparing two trajectories: Chiquinha Gonzaga 

(1847-1935) and Cacilda Becker (1921-1969).
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COOPERATIVES AND PRODUCTIVE 
INTERNATIONALIZATION: A NEW CHALLENGE

INTRODUCTION

First emerging in nineteenth-century England while capitalism was still in 

its early phase, the cooperativist ideal has remained a source of debate to the 

present, dividing scholars, trade unionists and the leaders of social move-

ments, like the Solidary Economy movement in Brazil. Evolving as a way of 

opposing the hardships faced by workers during the period of history in ques-

tion, from its outset this ideal called for solidarity between workers, collective 

ownership of the means of production and, with the latter, an end to the 

exploitation of labour by capital. In this way, it quickly presented itself as a 

form of organizing production and labour that provided an alternative to 

capitalism and, as such, became debated by the workers’ movement, unions 

and left-wing groups. 

Among the various problems confronted by the cooperativist ventures, 

the most controversial involves the economic dispute with capitalist compa-

nies: generally speaking, when they remain faithful to the principles of soli-

darity, they are unable to survive the intense capitalist competition; when 

they become competitive, though, this is because they have already moved 

away from these ideals and thus from cooperativism itself, although they may 

retain some of its characteristics. 

Given the series of challenges faced, diverse authors assert that coop-

eratives are fated to degeneration. Such was the case of Beatrice Potter, the 
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maiden name of Beatrice Webb, and Sidney Webb, who believed that there 

was an inevitable tendency for cooperatives to stray from their social objec-

tives due to the fierce pressures of the market economy, which force them to 

diverge from their principles of solidarity and equality, contrary to the objec-

tives of accumulation and profitmaking.

Along the same lines, Baldacchino argues that cooperatives frequently 

encounter serious economic difficulties and, when their workers manage to 

avoid financial ruin, they can become “victims of their own economic success,” 

since the expansion leads to ever higher levels of bureaucratization and, con-

sequently, to the adoption of measures to introduce representative democ-

racy in place of participative democracy. 

Pursuing a Marxist analysis, Luxemburg (1999) explores the problemat-

ics of cooperativism via her critique of the theory of Eduard Bernstein, who 

for his part called for the transition to socialism through the constitution of 

cooperative enterprises. Bernstein describes cooperatives, especially those 

related to production, as “hybrid institutions” within capitalism that consti-

tute a “socialized production in miniature” at the same time as they maintain 

capitalist exchange. For Luxemburg too, the market logic forces the coopera-

tive venture to engage in intense exploitation of the workforce as a means to 

survive competition, a phenomenon that she identifies as a decisive influence 

of capitalist interests over the cooperative’s production process.

Doucouliagos, for his part, seeks to understand the reasons why work-

er-controlled companies are frequently outperformed by their capitalist peers. 

The author argues that the collective enterprises are placed at a disadvantage 

in capitalist economies and undermined by the ideological bias propagated 

against them. He also points to other obstacles, such as the social and cul-

tural context hostile to the principles of cooperation; the educational training 

of workers, inadequate for promoting the ideals of solidarity; the risk aversion 

that they commonly manifest due to a lack of entrepreneurial experience; 

discrimination from financial institutions, which frequently refuse loans to 

cooperative ventures; and the forces operating within the capitalist economy 

that eventually cause the cooperative to degenerate, such as extreme market 

competition and the constant need to reduce costs.

Analysing the various theses on degeneration, Cornforth (2007) argues 

that the Webbs’ claims concerning the inevitable failure of producer coopera-

tives are overblown. In his 1995 study, the author points out that although both 

internal and external factors can inf luence the experiences of cooperatives, 

there is no absolutely determinant behaviour applicable to all such ventures, 

such that they may respond to these experiences differently and, therefore, 

are not inevitably doomed to failure, even though this may be the fate of many.

These analyses in mind, we believe that cooperativist ideals today face 

another obstacle leading to degeneration: the globalization of the economy 
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and internationalization of companies, including the cooperatives themselves, 

when their success ends up driving expansion.

This is the question that we sought to investigate through a qualitative 

study developed in Italy in 2014, which looked to discuss the scale and impacts 

of the phenomenon of the productive internationalization of Italian coopera-

tives in Bologna, Imola, Rome and Pesaro. The field research, which included 

the application de 17 semi-structured questionnaires, encompassed unions, 

cooperative support institutions and a cooperative that manufactures ma-

chinery (referred to hereafter as Cooperative X), whose main line of business 

is the production of ceramics and which has become a benchmark for coop-

erativism in the Emilia-Romagna region. As part of the study, we undertook 

extensive bibliographic research in the local libraries, the results of which 

were complemented by documentary research and semi-structured interviews 

with wage workers, cooperative workers, trade unionists and staff from co-

operative support institutions. The analysis that follows focuses, in sequence, 

on the first cooperative experiences in Italy; productive internationalization 

and its impacts on workers; and the experience of internationalization of 

Cooperative X.

THE COOPERATIVE EXPERIENCE IN ITALY

Italian cooperativism provides a model that has become a global benchmark, 

especially the kind developed in the Emilia-Romagna region in the country’s 

northeast. Indeed, an extensive bibliography already exists on the small com-

panies and, in particular, the cooperatives based in the region, identified as 

responsible not only for its high levels of economic development, but also for 

the high quality of life enjoyed by its workers. The region is perceived to be 

economically powerful and socially balanced, and the role of the cooperatives 

in the evolution of this scenario has been highlighted by the specialized bib-

liography. Although this view has been questioned by studies demonstrating 

the tendency of these small companies to transform into large economic ag-

glomerates, expanding on the basis of cheap labour exploited in other parts 

of the world, and although the region has also been affected by the global 

economic crisis over recent years, the image of the cooperatives as the basis 

of a more egalitarian economy in the Emilia-Romagna region has persisted.

Italy possesses a long tradition of cooperativism, its first experience 

registered in 1806 with the setting up of a cooperative manufacturing milk-

based products in the town of Osoppo, located in the north of the country 

(Barberini, 2009). Following this experience, the Italian cooperative movement 

began to f lourish and, in 1854, the Turin Workers’ General Association inau-

gurated the first consumer cooperative in the form of a pension committee. 

In 1856, in the small community of Altare in Savona, the first producer coop-

erative of local glassworkers was founded. As in England, the first cooperatives 
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were linked to the mutual aid societies, and, in a few years, the specialized 

urban workers united to form arts and crafts corporations.1 Over the follow-

ing decades dozens of mutual aid societies proliferated in diverse regions of 

the kingdom.2 

The Italian cooperative movement, especially its communist and social-

ist strands, faced two world wars, fascism and neoliberalism together with 

their respective economic crises and, over the course of history, proved to be 

the most viable means of saving and protecting workers from unemployment 

and hunger. As the years passed, it became stronger and institutionalized, and 

successfully campaigned for diverse federal and regional laws – including the 

Legge Basevi3 and the Legge Marcora4 – which fostered its development within 

the country.

The cooperative is a form of enterprise with a recognizably singular 

role within the capitalist system. The characteristic element distinguishing 

it from other companies is the proposal of collective ownership by the work-

ers, who, in theory, manage the venture in accordance with principles like 

solidarity, democracy, equality and mutualism. Although a large proportion 

of those involved with the theme (including researchers, cooperative workers 

and cooperative support institutions) take the founding premise of the coop-

erative to be to benefit its own associates, these principles are also aimed at 

improving their surroundings and the local community, access to work and 

the egalitarian distribution of the results of the collective work realized with-

in the enterprise. In theory, at least, these are some of the principles that the 

International Cooperative Alliance5 advocates at a global level.

Almost always, however, theory differs from practice. It can be ob-

served that the growth dynamics of cooperatives in Italy – a country with one 

of the world’s most developed cooperative systems – has moved them closer to 

the characteristics of capitalist companies and away from the original aims. 

Furthermore, in recent years, many of them have invested in productive inter-

nationalization, a business strategy common among the small and medium-

sized firms of the industrial districts, through which, however, the 

cooperatives also generally evolve, set up subsidiaries in other countries and 

increase the number of employees but not their base of associates. These expe-

riences can help us understand a dynamic that has become widely adopted by 

‘successful’ cooperatives – not just in Italy, but also in other parts of the world.

COOPERATIVISM AND PRODUCTIVE INTERNATIONALIZATION

The process of globalization that began in the 1970s and expanded especially 

in the following decade involved a vigorous internationalization of companies, 

which also extended to the cooperatives. Although examples exist of coop-

eratives that had begun to internationalize already in the 1960s, this blos-

somed in parallel with globalization and took on a fairly significant dimension 
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with the economic crisis that irrupted in 2008, affecting in particular Europe 

and the United States, and whose repercussions are still felt today. It is in this 

context that the practice of Italian cooperatives of shifting their production 

to other countries is disseminated. Once perceived as a natural strategy for 

the growth of large companies, this phenomenon is now also often found 

among small and large companies and cooperatives.6 According to Mariotti 

and Mutinelli (1997), in the mid-1980s there was already a modest but growing 

movement of Italian companies that set off on new paths through the inter-

nationalization of their production. The number of companies in the area of 

industrial production with operations abroad was 2.5 times higher than the 

number of foreign companies based in Italy. According to the census con-

ducted at the start of 1996, 622 Italian companies were registered during the 

period with at least one production facility located abroad.

The first contacts that the Italian cooperatives had with the foreign 

market can be traced back to the start of the 1960s, but it was during the fol-

lowing decade that this process really began to take shape. At the end of the 

1980s, Gori (1988) had already expressed a concern with the growing decen-

tralization of production among cooperatives from the Emilia-Romagna region 

and its effect on the characteristics of these enterprises. At that time, how-

ever, he was unable to predict that the intense process of decentralization 

would culminate in the internationalization of a significant proportion of 

these cooperatives. 

Today diverse Italian cooperatives seek not only to consolidate them-

selves in the market in which they are already inserted, but also to expand 

into new markets abroad. Indeed, these companies are structured by the stra-

tegic importance and commercial advantages brought by their expansion into 

foreign markets. Along these lines, Serenari (2005) sees the entrance into the 

internationalization of production as the only alternative for the cooperatives 

to avoid succumbing to competition, losing what previous generations of as-

sociates had achieved in their own territory.

As the export and import activities have developed and presented 

positive results, new forms of investment have emerged and the process of 

internationalization has acquired other characteristics. In Serenari’s view, 

the intensification of these activities has developed the growing capacity of 

companies to take on ‘international behaviours,’ involving a much greater 

interaction with potential partners. Hence international partnerships, foreign 

investments and the creation of cross-border networks comprise the new 

international economic strategies of small and medium-sized companies and 

cooperatives based in industrial districts.

The first step for companies to initiate their international activities is 

exportation of their products. This is the simplest and safest step, known as 

the market-based or commercial form of internationalization, through which 
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produce such as machinery, components and final products are sent to other 

countries to be sold in other markets. Exportation may be either indirect, 

when the company does not adopt any specific policy to adapt production to 

the foreign market, or direct, when some of its structure and planning is 

specifically aimed towards the overseas sale of these products, generally 

adapted to the intended market. As well as exports, expansion abroad also 

includes indirect production – which occurs through licenses granted to for-

eign producers – and direct production – which involves the implementation 

of production plants abroad, generally constituted either as joint ventures or 

as companies formed with 100% foreign capital.

For Serenari (2005), internationalization involves a series of integrated 

activities that not only boost commercial performance, but also increase the 

capacity to be competitive in an international economic environment. Vittori 

(2013), for his part, defines the process of internationalization as a complete 

geographic relocation of the company’s production chain with the objective 

of achieving the best conditions in diverse markets through direct overseas 

investment. The latter is designed to allow these companies to increase both 

the penetration of their production in specific foreign markets and the effi-

ciency of the production cycle itself. In Vittori’s view, the concept of interna-

tionalization is not limited to exportation or production abroad, it also refers 

to the final result, the outcome of a long and complex strategic process im-

plicating the company as a whole.

The enterprises that engage in internationalization are able to penetrate 

foreign markets using a number of strategies, among which we can cite joint 

ventures, which allow the companies to participate in the ownership of an-

other company, exerting some degree of inf luence over its management, and 

tendered contracts, which allow production to be executed in the country 

where the products will be sold. There are also diverse other forms of inter-

national cooperation, such as assistance and service provision contracts, and 

international research and development agreements, which play a very strong 

strategic role.

In light of these options, Serenari (2005) emphasizes that internation-

alization comprises a highly diversified activity, which spans commerce, the 

formation of cross-border institutions of economic operators, cross-border 

collaboration itself, the constitution of alliances and/or subsidiaries, branch-

es and joint ventures abroad, as well as the creation of decentralized produc-

tion conglomerates. Most of the time, these characteristics combine, transform 

and adapt to the benefit of each company’s interests.

In considering the possibility for productive internationalization, the 

cooperatives receive considerable support and incentive from local and na-

tional governments. As well as the support offered by the public sector, there 

are also cooperative support companies, specialized in dealing with all stag-
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es of the process, from initial research surveying international markets to 

the complete implantation of a new factory in foreign territory. These com-

panies that inform, assist, support and coordinate the entire procedure may 

take the form of associations or cooperatives or comprise private initiatives. 

During our research, we investigated in more depth three such institutions 

focused on international cooperation: Innovacoop, Coopermondo and Indaco, 

which over recent years have been widely sought out by small/medium-sized 

companies and cooperatives wishing to expand their business.

Innovacoop was founded in 2012 by Legacoop from the Emilia-Romag-

na region.7 With the primary objective of making the cooperatives more com-

petitive in the market, its work focuses on stimulating their development and 

growth through the promotion of the internationalization and technological, 

organizational and administrative innovation. Its predominant strategy is to 

offer its clients rational proposals that prioritize economic results. Cooper-

mondo, meanwhile, is a non-governmental organisation set up in 2007 by 

Confcooperative,8 the Italian Federation of Cooperative Credit Banks and the 

Italian Federation of Fishing Cooperatives. Its goal is to promote sustainable 

economic and social development, creating international cooperation oppor-

tunities for all the members of the federations that make up Confcooperative 

and that are interested in internationalizing their business. Indaco, in turn, 

is a second-level cooperative,9 composed of 12 cooperatives. The idea of launch-

ing it on the market came from Simone Mattioli, who twice held the post of 

president of Legacoop for the Marche region, located in the centre of the coun-

try. Possessing ample experience in the cooperative world, he saw the op-

portunity of a market niche that had been little explored as of 2008. The idea 

of forming the cooperative emerged between 2006 and 2007, and was inspired 

by the activities previously developed at Legacoop, through which relations 

were established with Latin America, especially with Argentina, Brazil and 

Uruguay. Like the other institutions, its work is geared towards supporting 

and administrating the development of the commercial and production ac-

tivities of Italian companies and cooperatives abroad.

It is important to observe that the agencies representing the coopera-

tive interests linked to the country’s main trade union confederations – among 

them, Legacoop, affiliated to CGIL,10 and Confcooperative, affiliated to CISL11 

– possess organisations exclusively dedicated to the economic internationali-

zation of cooperatives. This fact demonstrates that the union institutions are 

not only sympathetic to the cause, they vigorously stimulate this process. We 

can note, therefore, that both the trade union confederations and the coop-

erative federations have contributed to the amplification of this movement, 

corroborate the premise of establishing economic results as a priority, and 

stimulate cooperative ventures to diversify their business on the interna-

tional market as a way to boost their profits.



528

cooperatives and productive internationalization: a new challenge
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

7.
02

: 5
21

 –
 5

43
, a

g
o

st
o

, 2
01

7

Support for economic internationalization, however, especially when 

it involves the installation of production plants abroad, is not unanimous 

among the federations and less still among union representatives. Appar-

ently backing is clearer among the federations – even though they continue 

to promote studies to analyse the consequences of the process – than among 

trade unionists. Many of the latter condemn the practice, chief among their 

concerns being the labour conditions and remuneration of workers abroad, as 

well as the potential deindustrialization of Italian regions as a consequence 

of the mass migration of factories overseas. Among our interviewees, the 

union representative from Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM)12 told 

us of his discomfort concerning the tendency for labour and remuneration 

conditions abroad to be generally worse in comparison to those found in Ita-

ly. On the other hand, the representative from Federazione Impiegati Operai 

Metallurgici (Fiom)13 expressed his concern over the lack of jobs in the Imola 

region, largely due to the transfer of resources and jobs to other countries.

The main motives driving companies and cooperatives to transfer their 

activities abroad are the attractions that other countries can offer, such as, 

for instance, tax reductions or exemptions, lower labour costs, the absence 

of worker benefits, less bureaucracy and, in many cases, the absence of unions 

and other forms of assistance to wage workers. In this way, companies take 

advantage of labour regulations and laws less favourable to workers in spe-

cific countries in order to obtain higher profits – when compared to equivalent 

production in the country of origin – without necessarily having to bypass or 

violate legislation. These facilities used by the governments of diverse coun-

tries as incentives for foreign companies induce a general lowering of produc-

tion costs and end up attracting the attention of numerous Italian businesses 

of all sizes, which over recent years have increasingly opted to cease invest-

ing in industrial districts and to explore new kinds of activities abroad instead.

It is worth emphasizing that the internationalization of cooperatives 

has not occurred only in Italy. In fact, Mondadore (2013) had already observed 

this same tendency in her doctoral research on the internationalization of 

production of the Mondragón Cooperative Complex, located in the Basque 

region of Spain, which is already highly advanced. Mondadore’s studies show 

that the cooperative complex, founded on the social principles of cooperativ-

ism, transformed over time into a multinational complex in which just the 

parent company or a minority of its ventures function as a cooperative. Not 

even the Complex’s companies operating in the rest of Spain are cooperatives: 

on the contrary, they are all capitalist companies based on wage labour that 

generate high profits for the cooperatives and their associates located in the 

Basque region. 

The fact that this process is present in the cooperatives of Mondragón, 

as well as the Italian cooperatives from the Emilia-Romagna region – two of 
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the regions of Europe in which cooperativism is stronger and, in the Italian 

case, also receiving support and institutional stimulus from important trade 

union federations – leads us to suspect that this trend is already widely dis-

seminated among the cooperatives, presenting itself as a contemporary evo-

lution of cooperativism, which ultimately represents a definitive rupture with 

its original ideals.

In the case of the cooperatives from the Emilia-Romagna region, al-

though the internationalization of production has become increasingly com-

mon, its consequences have yet to be sufficiently analysed in social and 

economic terms. And these consequences are not trivial when we note that 

this strategy is directly related to the conscious and voluntary decision of the 

cooperatives to take advantage of working conditions generally more pre-

carious and poorly paid than those found in Italy.14 It is also linked to the 

effect of deindustrialization in their territory of origin, leading to higher lev-

els of unemployment and the intensification of economic problems.15 

Faced by these questions, it is important to stress that the phenomenon 

of productive internationalization generates a major paradox: in a context of 

economic slowdown, the companies/cooperatives have increasingly decided 

to enter foreign markets as a strategy for surviving the crisis, growing and/

or increasing their profits. However, this option of searching for workforces 

internationally also contributes to the growth of unemployment. As a result, 

Italy remains in a crisis situation, given that the opposite movement – foreign 

companies moving to Italian soil – has not been observed with anything like 

the same intensity. Hence this dynamic has two deleterious effects: on one 

hand, it can undermine Italian autonomy and economic development; on the 

other – and this is the most serious impact from the viewpoint of cooperativ-

ism – it tends to accentuate the exploitation of labour in those countries that 

open their doors to internationalization. 

As the trade unionist from Fiom/CGIL told us, the concern with the em-

ployment rate in the Imola region is today very high, given that the tendency 

is for the cooperatives to invest more abroad, ceasing to create jobs in the town 

itself. In his opinion, the cooperatives that invest in production in other coun-

tries rather than develop their own home region are aiming merely to increase 

profits and no longer consider the collectivity or even their own family, given 

that curbing investments in Imola generates the risk that the current eco-

nomic crisis may deepen in the region, leading to the closure of more compa-

nies and, consequently, leaving their compatriots jobless in the near future.

According to Hancock (2007), the business strategies pursued by the in-

dustrial cooperatives result from the tension between social values and the 

desire to remain competitive on the global market. Given the stance taken by 

these companies over the years and the form through which the internation-

alization of production has unfolded, it is evident that global competitiveness 
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takes priority over social values. In those cases where cooperatives opt to fol-

low market rules, therefore, the principles idealized by the cooperative move-

ment have been replaced by the goal of obtaining ever higher levels of profit.

Lima (2012) recognizes that the cooperatives need to show efficiency as a 

business, but their difference in relation to capitalist companies resides in the 

form in which they are managed and in the collective appropriation of their re-

sults. Or put otherwise: if the question of the sharing of the results becomes an 

issue and collective appropriation involves just a few associates, we need to ask 

to what point the social economy16 is a real alternative to the dominant capitalist 

model.

COOPERATIVE X

Cooperative X17 is an exemplary case of productive internationalization. Found-

ed in the town of Imola in 1919, during its early years its operations were focused 

on servicing and repairing industrial machinery belonging to other cooperatives 

from the Bologna region. Over the decades, though, it developed into diverse 

niche markets until it became consolidated in the area of producing and install-

ing automatized machines and equipment for branches of the ceramics, plastics, 

food processing, inspection systems, drinks and packaging industries. Estab-

lished as a successful model throughout Italy, the cooperative today has a strong 

international profile, operating in 28 countries (Brazil included) via 77 of its own 

companies or joint ventures. With the focus on external markets, it guarantees 

almost 90% of its turnover comes from the operations abroad using wage labour. 

The cooperative runs all the operations of its group through a head office 

that supervises the diverse areas of operation. A cooperative member is respon-

sible for the business of all the group’s companies related to each one of these 

sectors. Among the companies belonging to the cooperative, a holding company 

controls the administrative services of all the units, while another company is 

responsible for managing the shipping and logistics sector of international 

transportation, but does not work exclusively for the cooperative group and has 

clients in various parts of the world. As well as controlling all its subsidiaries, 

the cooperative also invests heavily in the research and development of tech-

nologies.

In 2015 the company had 389 associates from a total of four thousand work-

ers, meaning that less than 10% of its employees were cooperative members. The 

cooperative’s own regulations stipulate that only workers from the parent com-

pany can apply to be associates, a ruling – approved in assembly – introduced in 

order to limit the access of new associates, excluding all workers hired by its 

companies, among them those located in Italy and the town of Imola itself.18

The big question concerning Cooperative X is that it would be a success 

case were it not for the fact that only the parent company is configured as a 

cooperative, while all the other 76 units are private companies belonging to 
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the cooperative itself and explored by it. On the other hand, it would be a 

typical case of the success of a private or limited company had the parent 

company not developed under the guise of cooperativism and had not made 

use of all the cooperativist premises already enunciated earlier. 

As we researched the topic more deeply, we discovered that the inter-

nationalization of the cooperatives has become extremely common in Italy 

and is spreading rapidly. It is not, therefore, an isolated case limited to the 

cooperative in question or to the Mondragón Cooperative Complex, but a ten-

dency that has been gaining impetus over recent years, especially following 

the 2008 economic crisis, as emphasized by the directors of the cooperative 

support agencies that we interviewed. 

But why exactly does the internationalization of the Italian cooperatives 

draw so much attention? Firstly, because the dynamics of internationalization, 

the way in which it is carried out, contradicts the cooperative principles. Sec-

ondly, precisely because Italy is one of the countries where the experience of 

cooperativism has most developed, serving in some ways as a model for other 

countries and regions, there is a strong likelihood that these trends will spread 

to the rest of the world. Moreover, when we take into account the fact that the 

history of the productive internationalization of cooperatives familiar to us in 

Italy suggests that this strategy is generally practiced in such a way that only 

the parent company is configured as a cooperative, while the other subsidiar-

ies belonging to it operate as common private companies that, through their 

profits, subsidize the existence of the cooperative and its few associates, it 

becomes clear that the cooperativist ideal has been lost during the process. 

The productive internationalization of cooperatives, and the way in which it 

has been pursued, is thus a consequence of the process of degeneration of the 

cooperatives, which end up undermining the principles of cooperativism. 

Hence, when the cooperatives become internationalized in the way encountered in our 

research, it is because they had already degenerated at an earlier moment, relinquishing 

the basic principles of the social economy.

If, however, the cooperatives end up adopting the same strategies used 

in response to the market by commercial companies, what actually, in the 

opinion of the cooperative members, differentiates the Italian cooperatives 

from the other small and medium-sized companies operating in the indus-

trial districts? According to the unanimous opinion of the Cooperative X 

associates we interviewed, the difference resides in the mutualism practiced 

between its members. Setting out from this observation, we can note that 

the cooperative members generally associate the term cooperativism with 

the meaning of mutualism, i.e. the mutual aid between the cooperative’s as-

sociates, downplaying cooperativism’s other principles.

The fact that the Italian cooperative movement frequently confuses 

charitable actions19 with the solidarity and community spirit advocated by 
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cooperativism provides an insight into the motivation that leads the enter-

prises to undertake some activities to foster the development of the local 

community to which its head company belongs and, on some occasions, invests 

in social projects in countries where they operate (duly benefitting too from 

the local tax deductions and cultivation of a positive corporate image). 

Nonetheless, these actions are trivial compared to the profit that these 

enterprises obtain from tax benefits and the favourable conditions encoun-

tered abroad when establishing a company with wage labour at much lower 

costs than what would be otherwise spent on associated labour. It may even 

be said that some degree of democracy, mutualism and solidarity exists among 

the associates in the cooperative, yet these principles exist for the sole purpose 

of combining forces to generate profits and increase the company’s capital. 

Since if these principles do not serve to increase worker access to the social 

base of a cooperative, then it can be presumed that they exist in discourse 

only with the aim of benefitting those who manage to become members.

FINAL CONSIDERATIONS

The productive internationalization of Italian cooperatives, which has gener-

ally benefited from the support and backing of regional and federal govern-

ments, unions and cooperative support institutions, first emerged in isolated 

form in the business decisions of some cooperatives, but has today become 

increasingly widespread – especially with the economic situation that took 

hold in Italy following the 2008 crisis – in Europe as a whole, as directors of 

the cooperative support agencies reported.

In this setting, the internationalization of the ventures proved to be a 

viable route for escaping the crisis, and the cooperative movement itself per-

ceived that those companies that had already become internationalized were 

not facing economic difficulties or had overcome them more easily than those 

with markets concentrated exclusively within the country.

The Italian industrial producer cooperatives, generally situated in the 

industrial districts, are following the same paths taken by the capitalist busi-

nesses in these areas, exporting and producing abroad in order to compete 

and excel in a field of intense market competition. Generally speaking, the 

main objectives of the cooperatives and companies investing in productive 

internationalization are: to further lower the costs of labour (based on low 

wages and f lexible legislation) and raw materials, despite the effect of wors-

ening labour conditions in countries where the subsidiaries are located; to 

facilitate logistics, commercial representation and technical assistance; and 

to increase the competitiveness of the parent company on the global market. 

In following this path, though, they became increasingly guided by the rules 

imposed by international capital, distancing themselves from the needs of 

the wage workers employed by their national and foreign enterprises.
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It is also worth emphasizing that the opening of production plants 

abroad harms the economy of the cooperative’s home country: as the Fiom 

trade unionist warns, the practice of producing in other countries as a means 

to lower production costs has contributed substantially to a growth in unem-

ployment (or to employment rates stagnating) and Italy remains in a crisis 

situation, given that the opposite movement, international companies trans-

ferring their production to Italy, has proven insufficient to meet the demand 

for jobs. At the same time, the cooperatives have turned to basing their own 

development on the high rates of labour exploitation practiced in those coun-

tries where their subsidiaries are located, a blatant contradiction of coopera-

tivism’s ideals of solidarity.

Given this scenario, we can note that the process of internationaliza-

tion is one of the principal elements, if not the main element, in the degen-

eration of cooperatives today. Recognizing, however, that the kind of 

internationalization taking place in Italy is, as we have already remarked, a 

conscious choice of the cooperatives, intended to expand their business and 

boost their turnover through the use of cheaper wage labour, we believe that 

this choice stems from the fact that the cooperatives are closer to capitalist 

values than to any original social and solidary principles and that they have, 

therefore, already degenerated at an earlier moment. 

Also closer to the capitalist ideals than to those of cooperativism are 

the cooperative support institutions (the confederations of cooperatives, for 

example, and some of the workers’ unions), as well as the cooperative mem-

bers themselves. In fact, the former perceive the cooperatives as commercial 

companies that need to be inserted in the competition of the international 

market. The cooperative support agents in particular defend this theory em-

phatically, since most of the time this comprises the day-to-day work of the 

institutions dedicated to cooperative development: defending and represent-

ing the interests of the cooperatives in the home country or in the interna-

tional market. And currently the biggest interests of the enterprises with 

which we had contact in Italy revolve around their expansion and profitabil-

ity. The cooperative members, for their part, see the cooperative as a normal 

capitalist company, which first and foremost needs to focus on business and 

beat the competition. Most of our interviewees stated that the cooperative is 

a company rather than a cooperative. 

It is important to stress that, historically speaking, the cooperatives 

were born as a movement of workers who, through mutual aid, united to 

confront the adversities imposed by capitalist competition. The results of our 

research indicate, however, that the worker has been superseded by the mar-

ket. When the enterprise is seen primarily as a company, it is clear that the 

social and solidary principles and self-management are no longer in the fore-

ground but increasingly distant.
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In ref lecting on the cooperative movement, it is interesting to observe 

that there are century-old enterprises that have grown, developed and es-

tablished themselves as leaders in their branch of work and that still invest 

in the surrounding community. But when a cooperative retains control of 

another 76 companies spread across 28 countries with less than 10% of its 

workers included in its base of associates, the principles of cooperativism 

and the social economy seem ever more distant from those ideals cherished 

by the founders of the movement and proclaimed by the first cooperatives 

in the nineteenth century when the Rochdale Society of Equitable Pioneers 

emerged in England. This is not an isolated case, moreover: cooperatives are 

gradually investing in productive internationalization with the support and 

backing of governments and the union movement, taking a path that is be-

coming increasingly incompatible with the values and ideals of the social 

economy. Undoubtedly, the findings of our research need to be complement-

ed by new investigations in other countries in order for us to be able to reach 

any conclusions about a broader trend towards productive internationaliza-

tion with the characteristics described here. However, the fact that this path 

has already been widely adopted in Italy, as well as the Mondragón Coopera-

tive Complex in Spain, is far from reassuring.

It is worth reiterating that the success of the cooperatives that have 

internationalized their production is based on the exploitation of labour in 

each subsidiary around the world. Through wage labour, low pay (very often 

enabled by favourable exchange rates and the legislation in force in the coun-

tries), f lexible labour laws and the exclusion of workers from the base of 

associates, the cooperatives obtain innumerable economic advantages that 

would be impossible were production concentrated exclusively in their home 

country. There is no doubt that it amounts to a great success in terms of busi-

ness, but is a definitive step backwards for the cooperative movement and 

the social economy as a whole.

Our research leads us to believe that the deep degeneration of the coop-

eratives in Italy may reflect a more general tendency in contemporary coopera-

tivism. The reality made evident by our investigation suggests that such 

ventures are being shorn of the characteristics of the social economy and that 

the cooperative movement, for its part, is not only losing its capacity to main-

tain the spirit of cooperation but also encouraging the cooperatives to become 

more competitive and profitable at the expense of what this means for its found-

ing ideals. The question that emerges from the research, then, is the extent to 

which it is possible to avoid the degeneration of cooperatives prospering in the 

current phase of globalization through which we are living. How can coopera-

tives be successful without moving away from their original principles, facing 

competition in a global market without making indiscriminate use of wage la-

bour based on precarious working conditions and low pay? 
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The objective of this article is not to propose solutions to this chal-

lenge, but to expose the questions provoked by productive internationaliza-

tion, a practice that has increasingly been gaining the sympathy of the 

cooperative movement and the investment of social enterprises. In this con-

text, the concepts of social economy and cooperativism become jumbled and 

limited to the characterization of experiences that unite associates seeking 

to create the conditions for expanding the cooperative businesses in order 

to reap benefits for themselves. Modern cooperatives propose merely to ben-

efit their associates in proportions increasingly restricted from their workers 

as a whole. There are no plans to increase the social base of the cooperatives. 

There are no strategies to fight for a fairer and more egalitarian market. While 

the social economy is widely debated in the academic environment, it is 

seldom present in the day-to-day life of the workers.

In this sense, the research findings pose a question concerning the 

capacity of cooperativism to resist the forces promoting the internationaliza-

tion of capital, which appear as one more serious obstacle to the ideals of 

cooperation. While, on one hand, the entry of cooperatives into productive 

internationalization is understood as an alternative for them to avoid suc-

cumbing to competition and losing what previous generations of associates 

have achieved, as made clear, we also need to consider that globalization, 

such as has been faced by the cooperative movement, makes cooperativism 

practically unviable.

Cooperation effectively occurs when those at the margin of the system 

associate in order to survive by producing on the basis of the ideals of mutu-

alism, solidarity, self-management and collective ownership of the means of 

production. In these cases, cooperation occurs because these marginalized 

individuals join together as a form of making their inclusion in the system 

possible. If, however, once included, they are unable to find concrete alterna-

tives to involve more workers in the project, they cease to be solidary. And 

without doubt, they are not engaged in cooperation.
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  NOTES

1 The emergence of the Italian cooperatives and the devel-

opment of the cooperative movement in the country is an 

important topic for any analysis of their current charac-

teristics. However, the present article does not intend to 

explore the theme here, maintaining its focus instead on 

productive internationalization. To learn more about the 

history of these cooperatives, as well as their relation to 

parties and unions, fundamental in their process of de-

velopment, consult Capecchi (1992), Menzani (2007) and 

Duaibs (2016).

2 The mutual aid associations and cooperatives emerged in 

the kingdom of Italy even before the process of unification 

of the Italian states had been completed, observing that 

the region initially comprised a conglomeration of small 

States subject to foreign powers. No consensus exists 

among historians on the real date of the country’s unifi-

cation, but the majority consider the process to have be-

gun in 1815 with the Vienna Congress and ended in 1871 

with the annexation of the State of Rome. However, 1861 

was considered the year of the proclamation of the King-

dom of Italy and thus the official year of unification of 

the country.

3 This law (no. 1577/47) sets out the solidary and demo-

cratic principles by which the cooperatives should be in-

spired, as well as stipulating the requirement to hold 

indivisible reserves in a fund dedicated to maintaining 

the cooperative’s surplus capital.

4 Law no. 49, issued 27 February 1985, instituted the offer 

of credit to cooperatives.

5 An institution founded in 1895 with the objective of rep-

resenting, supporting and developing the cooperative 

movement around the world. The premises governing this 

independent non-governmental organisation include 

seven fundamental points: 1) Free and voluntary member-

ship; 2) Democratic control by members; 3) Economic par-

ticipation of the associates; 4) Autonomy and independ-

ence of each cooperative; 5) Education, training and 

information on cooperativism; 6) Cooperation between 

cooperatives; 7) Concern for local communities.
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6 Cooperatives in Italy are usually small to medium-sized 

companies. Zamagni (2013) compares them to the typical 

small Italian multinationals, which are competitive at 

global level but are not large in size.

7 Founded in 1886, the Lega Nazionale delle Società Coop-

erative Italiane is Italy’s oldest cooperative organization. 

Its main objectives are to represent the cooperatives and 

to develop projects and services that promote the coop-

erative culture. Popularly known as Legacoop, the institu-

tion represented, in 2014, more than 15,000 cooperatives 

throughout Italy.

8 Articulated by the Catholic cooperative movement, the 

Confederazione Cooperativa Italiana, known simply as 

Confcooperative, was created in 1921 with the aim of 

bringing together the cooperative federations with a 

Catholic orientation.

9 The cooperative legislation in Italy provides for the exist-

ence of first-level enterprises, formed by individuals, i.e. 

workers, and second-level enterprises, which are created 

by legal entities, specifically other cooperatives, forming 

a kind of consortium.

10 The Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) 

emerged in 1906 and is the main union confederation in 

Italy.

11 The Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL) 

was founded in 1950 with the aim of constituting a Cath-

olic-inspired union confederation.

12 FIM is the metalworkers’ union associated with CISL.

13 In free translation, the ‘metalworkers federation.’ Fiom 

is the metalworkers’ union affiliated to CGIL.

14 A study conducted via a partnership between the Confed-

erazione Italiana Sindacato Lavoratori and the Institute 

of Contemporary Observation during the period from 2009 

to 2011 in the Guangdong province of China, among 16 

Italian companies or firms backed by Italian capital (in-

cluding at least one cooperative) with factories in the 

Chinese region found that most of the researched com-

panies treated their Italian workers (in the plants in Ita-

ly) differently from their Chinese workers (in the Chinese 

plants) and failed to respect the principles of the inter-
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national labour standards set by the ILO. The research 

also emphasized that most of these companies offer wag-

es and social benefits below the minimum necessary 

standard established by Chinese legislation, impose long 

work shifts, fail to meet health and work safety regula-

tions, and violate the right to freedom of association and 

collective bargaining. For more details on the study, see 

the Institute of Contemporary Observation (2011).

15 The question of deindustrialization and unemployment in 

the country of origin of the capital invested abroad is far 

from simple. When the company enters new markets and 

begins to manufacture products in these new regions as a 

form of adapting to the market in question, it cannot be 

said to be generating unemployment or deindustrialization 

in its country of origin: it has merely acquired new markets. 

Unemployment and deindustrialization in the country of 

origin of the capital occur, though, when the company, as a 

result of lower production costs, begins to produce mer-

chandise abroad that will be consumed in its own country. 

16 Some authors use the expressions ‘social economy’ (more 

familiar in European and North American countries) and 

‘solidary economy’ (popularized in Latin America) as equiv-

alents while others distinguish between them. França Filho 

(2002:13), for example, argues that the social economy in-

cludes, as well as cooperatives, some large-scale forms of 

association, mutualist organisations and foundations, and 

is characterized by “experiences that are supported by the 

development of economic activities for the realization of 

social objectives, also contributing to the affirmation of 

ideals of citizenship.” The solidary economy, on the other 

hand, is a movement of historical revision and renewal of 

the social economy, which has a political project for soci-

ety. Despite the differences between these two concepts, it 

is important to recognize that most of the authors consider 

the phenomenon to be an economic activity based around 

the ideals of solidarity, equality and democracy that works 

towards the social inclusion and welfare of its members.

17 Cooperative X is the name used by ourselves for the coop-

erative researched by us in the town of Imola. All the in-

formation and data from the company are true, only the 

name has been concealed in order to protect its identity.
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18 A detailed study of the history of Cooperative X can be 

found in Duaibs (2016).

19 As an example of charitable actions, some cooperatives 

donate medical equipment to hospitals or subsidize the 

professional training of young people living in situations 

of social vulnerability.
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COOPERATIVAS E INTERNACIONALIZAÇÃO 

DA ECONOMIA: UM NOVO DESAFIO

Resumo

O artigo discute as recentes tendências do cooperativismo, 

que vem adotando medidas para expandir sua produção 

em mercados estrangeiros mediante a internacionalização 

produtiva, processo eficiente quanto à ampliação de van-

tagens econômicas, mas alicerçado na utilização massiva 

do trabalho assalariado e na exclusão deliberada dos tra-

balhadores da base social dos empreendimentos. Evidencia, 

a partir da experiência italiana, o processo pelo qual as 

cooperativas vão se afastando de seus princípios originais 

e transformando-se em empresas nos moldes da empresa 

capitalista tradicional, com a única diferença de divisão 

dos lucros entre pequena parte de seus trabalhadores, que 

são seus associados. Analisa também a posição sindical 

sobre a proposta de internacionalização das cooperativas. 

Com base em informações sobre o mesmo processo no 

Complexo Cooperativo de Mondragón, identifica-o como 

uma tendência mais geral do cooperativismo atual, ápice 

de profundo processo de degeneração das cooperativas. 

COOPERATIVES AND PRODUCTIVE 

INTERNATIONALIZATION: A NEW CHALLENGE

Abstract

This article discusses recent trends in cooperativism, which 

has expanded its production in foreign markets through 

productive internationalization, an effective process in 

terms of increasing economic benefits, but based on mas-

sive use of wage labour, often in precarious conditions. Set-

ting out from the Italian experience, it highlights the pro-

cess by which cooperatives are moving away from the move-

ment’s original principles to develop into companies operat-

ing according to the ideals of a traditional capitalist com-

pany. The only difference from the latter is that profits are 

divided among a small number of workers who are also 

members, as already observed in the Mondragón Coopera-

tive Complex in Spain. The article further analyses the trade 

union’s position in this process, concluding that the inter-

nationalization of cooperatives represents a more general 

trend, the culmination of a deep process of cooperative de-

generation.
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Era hábito dele colocar em contato pessoas muito distanciadas entre si, mas 

que ele aproximava em função dos interesses intelectuais comuns que ele 

mesmo percebia com muita sensibilidade. Ele as aproximava e depois, discre-

tamente, se afastava. De forma tal que, mesmo agora, já ausente, permanece 

como forte referência afetiva e intelectual entre essas pessoas que, por causa 

dele, tornaram-se, de certa maneira, próximas. Movia-se sempre numa cons-

telação de relações, fazendo mediações, sem que reivindicasse qualquer cen-

tralidade. Não precisava. Era daqueles que inf luem secretamente na vida de 

muitos. Em termos intelectuais, exercia também com maestria a mediação 

com os clássicos e com a produção intelectual contemporânea, sempre dis-

posto a oferecer, com extrema generosidade, indicações bibliográficas valio-

sas, além de sugestões sempre oportunas. Ricardo Augusto Benzaquen de 

Araújo (1952-2017) desempenhou uma função singular na vida pessoal e inte-

lectual de seus amigos e conhecidos. Essa função dificilmente poderá ser 

resumida a uma simples apreciação subjetiva, em que, comodamente, diríamos 

que cada um guardará para si a sua própria e infiel memória. A relatividade 

dos pontos de vista individuais e coletivos é um fato. Mas, diante dessa mul-

tiplicidade, uma pergunta impõe-se: como era possível que esse brilhante 

intelectual reunisse em torno de si tantas pessoas com posições intelectuais 

e ideologias políticas, estilos de vida e visões de mundo tão distintas? Onde 

residia o mistério de seu poder de sedução pessoal e intelectual? Imagino que 
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esse poder residisse no modo peculiar com que ele experimentava cotidiana-

mente suas relações com o mundo.

Meu amigo e interlocutor constante, Ricardo deixou-nos no fim da tar-

de do dia 1 de fevereiro deste ano de 2017. Lembro quando viemos a nos en-

contrar casualmente no pátio do Museu Nacional, numa tarde do mês de 

agosto do ano de 1974, depois de recebermos, com alegria, os resultados da 

seleção ao programa de mestrado em antropologia social a que havíamos nos 

submetido: estávamos entre os três primeiros colocados. Não nos conhecía-

mos até esse momento. Em comum, até então, a paixão pela antropologia, 

que havíamos recentemente descoberto. Embora tenha passado a vida em 

departamentos de história e de sociologia, manteve sempre com aquela dis-

ciplina uma relação de forte cumplicidade. Ele vinha, desde o início dos anos 

1970, de uma graduação em história na PUC-Rio; eu, desde a mesma época, 

de uma graduação em ciências sociais no IFCS/UFRJ. A partir de então, com 

as naturais variações das relações humanas ao longo do tempo, estivemos 

muito próximos, nos planos pessoal e intelectual. 

Lembro-me da primeira vez que minha mulher e eu visitamos Ricardo 

no endereço em que veio a residir com sua primeira esposa, a antropóloga 

Silvana Miceli, na Rua Nina Rodrigues, no Leblon, na segunda metade dos 

anos 1970. Era uma ensolarada manhã de sábado, e quando chegamos Ricar-

do atendia um de seus alunos da PUC, onde dava aulas de história. Manhã de 

praia, para onde muita gente se dirigia àquela hora. Não eram exatamente 

um dia e hora dos mais adequados para uma reunião de orientação acadêmi-

ca. Mas, ao longo de toda a sua vida e mesmo nos seus últimos anos, esse 

nunca foi um problema para ele. A seus numerosos alunos dedicou-se de 

forma extremamente generosa, verdade que ressoa de modo carinhoso na 

memória e nos depoimentos daqueles tantos que com ele conviveram numa 

sala de aula e estiveram expostos ao seu brilho intelectual.

Ao longo de quatro décadas, tive o privilégio de contar com a sua pre-

sença enquanto um amigo muito querido e como uma espécie de consultor 

seguro em relação aos problemas com que me defrontei em minha vida inte-

lectual e profissional. Jamais convivemos no plano institucional, com exceção 

do tempo que frequentamos juntos, como alunos, o programa de antropologia 

social do Museu Nacional. Passei grande parte de minha vida em departa-

mentos de antropologia, no Brasil ou no exterior (como estudante ou como 

professor); Ricardo, ao longo de sua vida, esteve ligado a diferentes institui-

ções: à PUC-Rio, no Departamento de História, onde iniciou e concluiu sua 

carreira de professor e pesquisador; ao CPDOC, onde esteve, como pesquisa-

dor, nos anos 1980; e ao antigo Iuperj, instituição que teve destino ingrato e 

que afetou gravemente a vida profissional de Ricardo. Em seu desempenho 

público teve papel notável na consolidação dos estudos de pensamento social 

no Brasil, que ajudou, com brilhantismo, a transformar numa área extrema-

mente importante na paisagem atual das ciências sociais no Brasil. 
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Em seus últimos anos, dedicava-se inteiramente à sua Alma Mater. Pe-

lo que sei, destacou-se por uma admirável lealdade a cada uma dessas insti-

tuições. Diferentemente do padrão mais usual, pensava primeiramente na 

instituição em que trabalhava, apenas secundariamente em sua própria car-

reira. Esse aspecto foi objeto de constantes comentários, advertências e acon-

selhamentos dos amigos mais próximos, que viam com preocupação sua 

excessiva devoção institucional em detrimento de seus próprios interesses 

intelectuais e profissionais. Mas esses comentários, advertências e aconse-

lhamentos não ressoavam muito fortemente nos seus sentimentos e no seu 

comportamento cotidiano. Em cada encontro com Ricardo, pude perceber que 

trazia consigo o envolvimento pessoal em algum imbróglio institucional. Era 

intensamente atraído por essas situações que eu, ao contrário dele, sempre 

procurei evitar. 

Acredito que cada uma das instituições onde trabalhou beneficiou-se 

largamente não só de sua competência intelectual, de sua lealdade, assim 

como de seu notável talento para mediar relações pessoais, complicadas re-

lações institucionais e profissionais. Como uma criatura eminentemente 

mundana, sentia um ostensivo prazer em operar essas mediações, encon-

trando saídas sempre suaves para situações de crise institucional. Dizia-me 

certa vez que sua ambição não era exatamente o poder, mas ser influente. De 

fato, não lembro de nenhum cargo realmente importante que Ricardo tenha 

ocupado ao longo de sua vida. Mas sua efetiva e discreta presença era senti-

da em qualquer contexto institucional. Como jamais convivi continuamente 

com ele em uma mesma instituição, como professor ou pesquisador, os que 

tiveram essa experiência poderão confirmar (ou não) o que digo. Mas, como 

disse, minha convicção emerge do que ele sempre me trazia em nossos en-

contros e longas conversas, quando agendava comigo um jantar ou um café, 

depois de cumprir seus tantos compromissos institucionais, assim como seus 

não menos numerosos e não menos importantes encontros com amigos, co-

legas e alunos. 

Na biografia de Ricardo cruzam-se aspectos pessoais e intelectuais 

numa fascinante alquimia. Era um leitor constante de Georg Simmel (1858-

1918). Sabemos todos da distinção elaborada por esse autor entre “cultura 

subjetiva” (persönliche Kultur) e “cultura objetiva” (sachliche Kultur). Segundo 

ele, em decorrência do domínio avassalador desta última (sistemas econô-

micos, sistemas políticos, legislações, a ciência, as tecnologias, os bens ma-

teriais e imateriais que compõem a chamada “civilização”), inibe-se a 

primeira. A “cultura subjetiva”, por sua vez, consiste precisamente na incor-

poração dos itens que compõem a “cultura objetiva” ao processo de autoa-

perfeiçoamento, de cultivo individual de uma autoconsciência social e 

existencial. As tensões que atravessam esse processo geravam o que chamou 

de “tragédia da cultura”. Acreditava Simmel (1988: 177-216) que uma das ta-
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refas importantes dos cientistas sociais é mostrar as possibilidades de res-

subjetivação da sociedade, apontando as limitações e os riscos impostos a 

cada um de nós pelo domínio da “cultura objetiva”, mostrando que esta, sem 

o cultivo desse autoaperfeiçoamento e dessa autoconsciência, poderia con-

duzir-nos tragicamente à barbárie. Ao longo de sua vida, Ricardo combateu 

cotidianamente esse risco. Ele cultivou esse autoaperfeiçoamento no seu cui-

dadoso e paciente ofício de intelectual, pesquisador e professor. Mas também 

na vivência afetiva e bem-humorada de suas relações pessoais. Sua persona 

coletiva estava de algum modo muito próxima de seu self, do seu ‘eu’ mais 

profundo, que dialogavam de modo tenso e chegavam, por vezes, perto do 

impossível encontro entre aquelas incompatíveis dimensões da cultura mo-

derna. Esse encontro, permanentemente adiado, foi cultivado por ele de for-

ma especial no plano da amizade. Era um artista da amizade. Reconheceu e 

experimentou como poucos o caráter complexo e indefinível desse sentimen-

to. Não por acaso dedicou, nos últimos anos, suas ref lexões a esse tema clás-

sico em autores que foram objeto de seus estudos, notadamente Gilberto 

Freyre (1900-1987) e Joaquim Nabuco (1849-1910). Situava o tema dentro de 

seu amplo e implícito programa de estudos sobre a história da subjetividade 

ocidental e buscava nesses autores o modo como, em seus textos, construíam 

sua noção de subjetividade, sua autoconsciência (Araújo 2004; 2005). Enten-

dendo a história intelectual como uma espécie de “antropologia cultural re-

trospectiva”, na expressão de Stuart Hughes (1975:24) para definir a história, 

fazia emergir da obra de cada um desses autores categorias de pensamento 

que pertenciam, de nosso ponto de vista, a um estranho e distante universo 

social e cultural: o final do século XIX com Nabuco (Araújo 2004: 5-14); o 

pensamento integralista de Plínio Salgado no contexto dos anos 1920 e 1930 

(Araújo 1987); os mesmos anos 30 do século XX, tal como ressoavam na obra 

de Gilberto Freyre (Araújo 2005). Um etnógrafo no tempo, exercia uma espé-

cie de olhar distanciado, construindo entre nós e esses autores uma ponte 

de mão dupla, que nos permitia, ao mesmo tempo, perceber o quanto eram 

estranhos ao nosso universo social e mental contemporâneo e o quanto po-

diam parecer incomodamente atuais. Mas, com notável delicadeza explorava 

as nuanças do pensamento de cada um deles, levando a sério seus respecti-

vos pontos de vista, em nenhum momento reduzindo suas obras à expressão 

de um contexto social e cultural objetificado.

Seu premiado Guerra e paz: Casa-grande & senzala e a obra de Gilberto Freyre 

nos anos 30 representou uma notável renovação nos estudos sobre Gilberto 

Freyre, autor que, por décadas e décadas, sofreu o veto implícito ou explícito 

reservado a autores classificados como “reacionários”, “de direita”, “racistas”, 

e atributos semelhantes. Guerra e paz resgatou um autor genial da recepção 

medíocre e acusatória. O livro, publicado inicialmente em 1993, conheceu uma 

segunda edição em 2005 e conheceu recentemente uma edição argentina (2017). 
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Ao longo das últimas décadas, são inúmeros os estudos sobre esse autor e Gil-

berto é reconhecido como um grande sociólogo. Mas devo trazer aqui o ponto 

de vista de quem frequentou uma grande universidade brasileira no início dos 

anos 1970, onde Casa-grande & senzala (assim como outras obras desse autor) 

não entrava em nenhuma bibliografia de curso. Devemos seguramente ao livro 

de Ricardo essa espécie de abertura para os estudos sobre Gilberto Freyre.1

Em seu diálogo com esse autor, ele revelou uma visão heterodoxa do 

Brasil, só passível de resgate em função da erudição de seu intérprete, que foi 

buscar na história intelectual as origens de muitas categorias usadas por Gil-

berto em sua análise da sociedade patriarcal brasileira. Assim foi com a noção 

de “raça”, cujo uso foi qualificado por Ricardo em sua análise de Casa-grande & 

senzala. Segundo ele, a concepção de Gilberto distingue-se tanto daquelas de 

autores cuja noção de raça (baseadas em autores como Agassiz e Gobineau) 

levavam-nos a ver a miscigenação como um fato negativo e que levaria neces-

sariamente o Brasil ao fracasso diante de qualquer esforço civilizatório; quan-

to daquelas de autores que, ao avaliarem positivamente a miscigenação, 

postulavam no entanto o “branqueamento”, que levaria a superar os supostos 

limites biológicos de negros e índios pela supremacia dos brancos. Ambos in-

terpretam negativamente a herança racial: os primeiros julgam tais limites 

insuperáveis; os segundos acreditam na sua eliminação. Ao apontar a identi-

ficação de Gilberto com as teorias neolamarckianas, mostra que: 

distinguindo raça de cultura e por isto valorizando em pé de igualdade as con-

tribuições do negro, do português e − em menor escala − do índio, nosso autor 

ganha forças não só para superar o racismo que vinha ordenando significativa-

mente a produção intelectual brasileira mas também para tentar construir uma 

outra versão da identidade nacional, em que a obsessão com o progresso e com 

a razão, com a integração do país na marcha para a civilização, fosse até certo 

ponto substituída por uma interpretação que desse alguma atenção à híbrida e 

singular articulação de tradições que aqui se verificou” (Araújo, 2005: 28).

Nessa leitura, as teses de Gilberto parecem na verdade contornar a 

categoria “raça”, tal como aparece entre os que condenam e os que defendem 

a miscigenação. Em outras palavras, na interpretação de Ricardo, a raça dei-

xa de ser um dado e passa a ser uma categoria e, portanto, variável em termos 

socioculturais e históricos. Ignorar esse procedimento é abrir as portas para 

as célebres e fáceis interpretações acusatórias que nos apresentam Gilberto 

como “racista”.

Embora circulasse entre historiadores e sociólogos, repercutia em seu 

pensamento a tradição antropológica a que fora exposto durante fase deci-

siva de sua formação intelectual, acreditando, portanto, que a cultura, longe 

de ser um domínio de princípios e regras abstratas, passava necessariamen-

te pelo corpo e pelos sentimentos de indivíduos concretos, os quais poderiam, 

criativamente, torná-la singular, construindo ou inventando-a, ao mesmo 
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tempo que construíam ou inventavam a si mesmos. Evidentemente, essa vi-

são da cultura funda-se numa possibilidade, numa expectativa, numa espé-

cie de aposta; não se trata exatamente de um fato. Nem todos, infelizmente, 

podem ser tão criativos quanto Gilberto Freyre ou Joaquim Nabuco. Mas Ri-

cardo exercia com generosidade e otimismo tal expectativa em relação a ca-

da um de seus numerosos amigos e alunos. Frequentador dos clássicos 

alemães, conhecia e cultivava a chamada Bildung, noção fortemente associa-

da à ideia de “formação” (Bruford, 1975). Nessa perspectiva, os indivíduos são 

vistos como dotados de algumas potencialidades que poderão ser cultivadas 

(e autocultivadas) ao longo da vida. Essa ideia lhe era muito cara e servia 

como horizonte nos seus escritos e nas suas relações pessoais e profissionais. 

Enquanto amigo ou enquanto professor, dedicava-se de modo perene ao in-

terminável ofício da formação. Sem qualquer ostentação ou atitude profes-

soral, cultivou esse valor em sua extensa rede de relações, em que cada um, 

ao interagir com ele, tinha a chance de se sentir único, um indivíduo singu-

lar, criativo, uma vez que ele possuía o poder de nos convencer de nossos 

melhores atributos intelectuais e éticos e da possibilidade efetiva de desen-

volvê-los. Nesse sentido contribuiu, em um sentido amplo, para a formação 

de muitos daqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver. O que não 

impedia que, privadamente, expressasse com ironia e humor o que intima-

mente pensava a respeito de cada um deles e de seus respectivos limites 

intelectuais e éticos. 

Era um amigo do mundo. Lembro que, no início dos anos 1980, recomen-

dou-me a primeira edição de uma biografia intelectual escrita por Elizabeth 

Young-Bruehl (1982): Hannah Arendt: for the love of the world. Esse belo título 

ressoava significativamente nas atitudes pessoais e intelectuais de Ricardo, 

que foi leitor assíduo de Hannah Arendt. Mas, apesar de seu amor ao mundo, 

não se sentia inteiramente como parte do tempo que lhe foi concedido viver 

entre nós. Alguns comentavam que suas análises pareciam partir do passado 

em direção ao presente. Usava o passado para desestabilizar e iluminar o 

presente. Seu ritmo muito pessoal ao ler, pensar, escrever, conversar, contras-

tava fortemente com o tempo vertiginoso que nos vem sendo imposto pelos 

estritos prazos das agências financiadoras em relação a publicações, defesas 

de dissertações e teses, conclusão de cursos, etc. Lembro que escreveu muitos 

dos seus melhores textos à mão e em papel almaço. Numa determinada época, 

ao concluir seus manuscritos, pedia a alguém para os datilografar. Assim foi 

com seu Guerra e paz. Ou, mais adiante, para digitar outros originais num 

computador. Nunca esteve muito à vontade diante da tela de um computador 

ou de um tablet. Não se sentia confortável dentro do universo contemporâneo 

dominado pelas novas tecnologias e pelas redes globalizadas de trocas inte-

lectuais. Um jeito gauche de estar no mundo, como ele mesmo gostava de des-

crever a si mesmo. Esse aspecto define, a meu ver, muito de seu modo de 
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pensar e entender a vida intelectual. Acompanhava as novidades, mas sempre 

com um apurado senso crítico e um contagioso humor, resultado em parte de 

sua extensa e segura erudição. Embora sempre atualizado com a bibliografia, 

nunca o surpreendi enfeitiçado por algum autor ou por algum conjunto de 

categorias recém-chegadas ao nosso universo intelectual.

Soube manter, ao longo da vida, um difícil equilíbrio em suas relações 

com o mundo. Difícil porque essas relações, no seu caso, eram atravessadas 

pelo que poderíamos chamar de “excesso”. Ao mesmo tempo que convivia 

bem com os sensíveis prazeres do mundo, gozava diante deste o que Borges 

(2005: 91-93), num perfil intelectual de Paul Valéry, chamou de “os lúcidos 

prazeres do pensamento”. Por um lado, um envolvimento fortemente afetivo 

e sensual com o mundo exterior; por outro, uma atitude estética, o cultivo 

do mundo interior. 

Essa tensão repercutia em algumas de suas leituras, análises, artigos 

e cursos, especialmente quando voltou seu interesse para a obra de Thomas 

Mann e a tensão que atravessa a própria noção de Bildung: por um lado, o cui-

dado com a formação da subjetividade, do mundo interior; por outro, o relati-

vo descaso com o mundo exterior, especialmente a política (Bruford, 1975: 

226-263). Esse descaso vem a ser problematizado pelo próprio Thomas Mann 

(2016) em seu romance A montanha mágica, quando aponta a falência da Bildung, 

em virtude desse distanciamento do mundo (ver também Bruford, 1975: 206-

225; Goldman, 1988; Araújo, 2005: 20). No caso de Ricardo, era possível perce-

ber um entendimento cr ít ico dessa noção que, em seu comportamento 

cotidiano e em seus textos, nunca pareceu dissociado do seu forte interesse 

pessoal pelo mundo exterior, notadamente o mundo político.

Mas não só o universo da política. No que tange a suas relações sensíveis 

com o mundo, os amigos, especialmente os mais próximos, conheciam seu 

notável paladar. Era um amigo constante dos bons pratos. Não deve ter sido 

difícil para ele surpreender essa dimensão na análise que fez do pensamento 

de Gilberto Freyre em Casa-grande & senzala (2004), em que identificou a pre-

sença daquela mesma categoria: o “excesso” (Araújo 2005: 54-70).2 Sua mãe, a 

adorável e inesquecível dona Sol, oferecia em sua casa em Petrópolis almoços 

verdadeiramente pantagruélicos, com pratos e sobremesas que, como diria 

Eça de Queiroz, “pareciam ter sido feitos no céu”. Era, na verdade, a culinária 

de Manaus, com sua extensa variedade de peixes de água doce (lembro-me de 

maravilhosos tucunarés e pacus), que ela mandava trazer diretamente de sua 

cidade natal, servidos com diversos e exóticos molhos. Eram também notáveis 

a variedade e a quantidade de doces servidos à sobremesa. Recebia todos os 

convidados com atenção, alegria e generosidade. Só não perdoava aqueles que, 

por alguma razão − para ela, absolutamente inexplicável! − comiam pouco (do 

seu ponto de vista, é claro). Não permitia um instante sequer que alguma ti-

gela ficasse vazia sobre a mesa. Ou que algum prato permanecesse vazio nas 
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mãos de um convidado. Lembro que, num desses almoços, uma amiga comum, 

que tinha em altíssima conta o livro de Ricardo sobre Gilberto Freyre, diante 

daquela farta mesa e da generalizada comilança, sussurrou ao meu lado, numa 

espécie de iluminação profana: “Agora eu entendi tudo...”.

Ainda nessa chave do “excesso”, era também perceptível para os ami-

gos e colegas a dedicação obsessiva de Ricardo ao trabalho. Desde que o co-

nheci nos anos 1970, jamais abandonou sua rotina de trabalhar até altas 

horas da madrugada, preparando suas aulas (que os alunos pensavam em 

gravar para publicação), lendo, tomando notas, atendendo telefonemas, ou, 

como ele mesmo confessava, assistindo filmes (sem distinção de qualidade) 

na televisão ou jogos de futebol (torcia pelo Vasco). Era um notívago e cos-

tumava ir para a cama quando amanhecia. 

Fique claro, no entanto, que sua excessiva dedicação ao trabalho não 

era regulada por nenhuma espécie de éthos puritano, por nenhuma atitude 

rigorosa e disciplinadora sobre o mundo, como aquela descrita por Weber 

(2004) em seu clássico livro. Ao contrário, era, como diria Montaigne (2016: 

424) em relação a um autor antigo, “indulgente como a maioria dos homens 

gordos e alegres”. Estava mais próximo do éthos descrito pelo mesmo Weber 

(1964: 226-249) para os antigos chineses: uma atitude centrada não no disci-

plinamento rigoroso, mas na adaptabilidade ao mundo, o qual ele via sempre, 

não abstratamente, segundo determinadas normas, mas em sua concretude 

e variedade.3 O trabalho era para Ricardo, antes de tudo, fonte de um inter-

minável prazer físico e mental, uma de suas formas sensíveis de estar no 

mundo, indissociável de sua vida cotidiana. Exercia nessas adaptáveis rela-

ções com o mundo uma modalidade de “equilíbrio de antagonismos”, para 

usar uma categoria de Gilberto Freyre (2004: 116),4 que lhe era muito cara na 

análise que empreendeu da obra desse autor (Araújo, 2005: 183-212). Uma 

espécie de instável equilíbrio era o coração de sua vida pessoal, profissional 

e intelectual. As circunstâncias, os diversos momentos de sua vida ofereceram 

configurações específicas a essa tensão essencial. 

Árdua tarefa, a de falar de alguém que já não fala por si mesmo. Há o 

risco de sermos parciais e de faltarmos à verdade. Há o risco inevitável de 

trair aquilo que a pessoa considerava o mais importante. Afinal cabe à própria 

pessoa narrar a verdade de sua vida. Mas o que está em jogo é mais que isso. 

É uma dívida que temos não apenas com quem já não mais está entre nós, 

mas também uma dívida que temos diante de nós mesmos e diante do modo 

pelo qual escolhemos viver publicamente. Pois se trata precisamente daqui-

lo que valorizamos em nossa vida pessoal, intelectual e institucional. Ao 

lembrar Ricardo, estamos na verdade assumindo e celebrando os valores e 

ideais que ele soube representar de modo tão singular. Não exatamente como 

uma espécie de exemplaridade monumental (nada mais distante da autoima-

gem de Ricardo!), mas como a memória viva, presente de modo sensível, ain-
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da que inconsciente, no pensamento e nas ações cotidianas daqueles que com 

ele conviveram e cultivaram alguma afinidade existencial. 

Os futuros historiadores, ao estudarem a sociedade brasileira atual, 

provavelmente terão sua atenção despertada pelas atitudes cotidianas de 

decepção e desesperança diante da vida, especialmente da vida cultural e 

política. De fato, numa paisagem intelectual tão pobre e desalentadora quan-

to a que nos assombra atualmente; diante das recentes e assustadoras mu-

danças políticas que o país atravessa; a morte de Ricardo nos faz pensar que 

nossa tarefa como intelectuais, professores, pesquisadores tornou-se bem 

mais difícil. Perdemos todos um notável ser humano que soube viver, até as 

últimas consequências, com inteligência, imaginação, tolerância, elegância e 

humor, os desafios, os perigos e as perenes decepções a que se expõem todos 

aqueles que pretendem levar a sério a vida intelectual no Brasil. Mas nem por 

isso precisamos facilitar a tarefa daqueles futuros historiadores e fingir que 

somos unânimes naquelas atitudes negativas diante da vida. Afinal, ante os 

imperativos do dia, continuaremos a pensar, a escrever, a formar novas gera-

ções, a reconstruir nossas instituições culturais e científicas, assumindo ati-

tudes que necessariamente contornam e contradizem os sentimentos de 

decepção e desesperança dos dias presentes. Uma espécie de amor ao mundo, 

própria daqueles que sabem que o mundo, como alguém já disse, é um lugar 

muito bom para se viver, mas, lamentavelmente, muito mal frequentado.
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 NOTAS

1 Em relação a essa abertura, não podemos deixar de men-

cionar aqui a contribuição significativa de outros pesqui-

sadores, com destaque para a obra de Elide Rugai Bastos, 

que dedicou importantes estudos à obra de Gilberto Freyre 

(Bastos, 1986; 2003; 2006).

2 Notadamente, “o excesso de natureza sexual” (Araújo, 

2004: 56).

3 Comparando o éthos puritano e o confucionismo, diz We-

ber (1964: 235): “A true prophecy creates and systemati-

cally orients conduct toward one internal measure of 

value. In the face of this the “world” is viewed as material 

to be fashioned ethically according to the norm. Confu-

cianism in contrast meant adjustment to the outside, to 

the conditions of the world”.

4 “Considerada de modo geral, a formação brasileira tem 

sido, na verdade, […], um processo de equilíbrio de anta-

gonismos” (Freyre, 2004: 116). 
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mo. Edição de Antônio Flávio Pierucci. São Paulo: Compa-

nhia das Letras. 

Weber, Max. (1964). The religion of China. New York & London: 

A Free Press Paperback & Macmillan Publishing Co. Inc. 



556

um amigo do mundo
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

7.
02

: 5
45

 –
 5

56
, a

g
o

st
o

, 2
01

7

UM AMIGO DO MUNDO

Resumo

O texto traça um breve perfil intelectual e biográfico de 
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Dedico este artigo a Carmen, tão importante 

em minha amizade com Ricardo.

Quando indagado sobre os principais objetos, a problemática e as abordagens 

teórico-metodológicas na área do pensamento social brasileiro, a propósito do 

simpósio organizado por Lilia Schwarcz e André Botelho para a revista Lua 

Nova em 2011, Ricardo Benzaquen de Araújo respondeu:

A área atingiu um amadurecimento intelectual bastante significativo, tendo já 

mapeado, ao menos até certo ponto, parte dos mais importantes debates “socioló-

gicos” do século XX. Ela também desenvolve, há tempos, um esforço no sentido de 

examinar, de forma mais sistemática o pensamento social do século XIX. Isso no 

que diz respeito aos temas. Quanto às abordagens, a velha oposição entre uma 

perspectiva que privilegia a análise interna dos textos e uma outra que procura 

explicá-los pelo destaque concedido ao contexto – em suas múltiplas dimensões – 

começa a conviver com posições que buscam combinar esses dois pontos de vista 

e portanto matizar aquela oposição (Botelho & Schwarcz, 2011: 142).

Afirmar ser recente a tendência de matizar as oposições interpretativas 

faz parte da conhecida modéstia de Ricardo, que talvez não se reconhecesse 

como um dos pioneiros nesse movimento que levou a um avanço das abordagens 

na área do pensamento social entre nós. Esse matiz, representado pela combi-

nação texto/contexto está presente desde os seus primeiros trabalhos sobre o 

integralismo e continuou a figurar nos estudos posteriores. 

Buscando mostrar a consistente contribuição de Benzaquen à consolida-

ção da área de pensamento social retomo o caminho trilhado por ele na defini-
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ção de um método de análise que enriquece o conjunto de instrumentos dispo-

níveis à reflexão dessa área. Assinalo, ainda, que a construção desse caminho 

analítico começou bem antes da pesquisa e escritura de Guerra e paz, seu livro 

mais conhecido que definitivamente o consagrou como grande autor e teve se-

quência em trabalhos posteriores.

Ricardo desenvolve seus estudos sobre o integralismo no quadro da pes-

quisa Brasiliana no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contempo-

rânea do Brasil − CPDOC da Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro. Creio 

poder afirmar que se trata do primeiro e maior grupo organizado de investigação 

sobre o pensamento brasileiro, iniciado em 1973. O passo inaugural desse pro-

jeto coletivo foi a realização de um levantamento bibliográfico referente à Re-

volução de 1930 e sua análise (Oliveira, Gomes & Whately, 1980). Desdobrouse 

por meio do projeto Ideologia do Estado Novo e vários trabalhos sobre autores e 

correntes de ideias não mais restritos a esse período. A articulação entre pensa-

mento e política sempre foi um objetivo presente na investigação, o que podemos 

constatar em diferentes trabalhos publicados pelos membros do grupo.2 Nesse 

quadro Ricardo publica os seguintes textos: “As classificações de Plínio: uma 

análise do pensamento de Plínio Salgado entre 1932 e 1938” (Araújo, 1978); Tota-

litarismo e revolução: o integralismo de Plínio Salgado (Araújo, 1988a); In medio virtus: 

uma análise da obra integralista de Miguel Reale (1988b).

O ponto de partida sobre o qual se assenta a pesquisa Brasiliana é em 

linhas gerais o mesmo utilizado por Bolivar Lamounier (1977) ao estudar o pen-

samento autoritário dos anos 1920, isto é, a fundamentação na categoria “estilos 

de pensamento” e a presença, para o conjunto de autores analisados, de “inten-

ções básicas”, posições analíticas tributárias a Mannheim (1959). Os trabalhos 

desenvolvidos no âmbito da pesquisa exploram aspectos diversos dessa formu-

lação que basicamente se refere ao pensamento conservador. Lúcia Lippi Olivei-

ra, acentuando a importância das categorias formulada por Mannheim, observa:

O estilo de pensamento, e suas intenções básicas instruídas a partir dos temas 

vinculados, está relacionado à posição do intelectual na sociedade em que vive e às possi-

bilidades de influência em seu trabalho junto ao público. O êxito de um dado estilo, entre-

tanto, nos remete para sua capacidade de ser eficaz, ou seja, de organizar uma argumenta-

ção ideológica e intelectual capaz de atender às demandas de seu tempo (Oliveira, Gomes 

& Whately, 1980: 35).

A perspectiva desenvolvida por Benzaquen dá conta desse princípio ana-

lítico. Primeiramente localiza os autores e seus escritos durante o período da 

Ação Integralista Brasileira, compreendido entre 1932 e 1938, a partir de sua 

diferenciada formação e de seu itinerário profissional e intelectual. Às posições 

diversas acrescenta que, apesar de pontos de vista comuns, cabe identificar 

estilos de pensamento diferentes assumidos por eles: totalitarismo e conserva-

dorismo. A demonstração dessa questão é feita por Benzaquen empregando o 

procedimento denominado por Mannheim busca da “nomenclatura do pensa-
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mento”, que ele aborda com base na articulação entre as categorias presentes 

nos discursos dos autores. Ainda, como discutiremos no decorrer deste artigo, 

ao privilegiar o arranjo conceitual interno aos textos de Plínio Salgado, pode 

mostrar a vizinhança e o distanciamento desse autor daqueles intelectuais e 

políticos classificados por Lamounier (1977) como conservadores.

DERIVAÇÃO DAS CATEGORIAS

No estudo sobre o integralismo, Benzaquen busca apreender a lógica do pen-

samento de Plínio Salgado partindo da derivação entre as diversas categorias 

utilizadas por este autor, concebidas como instrumentos de pensamento.3 São, 

portanto, as concepções básicas usadas pelo fundador da Ação Integralista 

Brasileira que conferem sentido às expressões utilizadas. Em outros termos, 

elas não podem ser analisadas de forma independente do projeto político pro-

posto, pois, apesar de coincidirem com outras categorias empregadas em textos 

nacionais ou estrangeiros, apresentam-se, no conjunto, com significado diver-

so, porque originárias de outro contexto histórico e de outro contexto léxico, 

este derivado das chaves históricas que as organizam. “A análise de caráter 

sistemático torna extremamente difícil a compreensão do sentido específico 

das categorias, o qual só pode ser captado através do entendimento das relações 

internas do pensamento integralista” (Araújo, 1978: 162).

Assim, marca a diferença entre a abordagem que elegeu para analisar a 

Ação Integralista Brasileira e alguns textos anteriores sobre o mesmo tema.4

A menção a Durkheim diz muito sobre o caminho trilhado por Benzaquen. 

Lembro que Raymond Aron (1967) afirma ser parte de As formas elementares da 

vida religiosa uma introdução à sociologia do conhecimento. De fato, a primei-

ra parte desse livro indica no subtítulo a realização de pesquisa religiosa e 

teoria do conhecimento. A abordagem do pensamento de Plínio Salgado por 

Benzaquen se faz levando em conta que “as categorias do pensamento huma-

no jamais são fixadas de uma forma definitiva; elas se fazem e desfazem, se 

refazem permanentemente; mudam conforme os lugares e as épocas” (Durkheim, 

1996: XXII). Mostrando que a teoria sociológica constitui-se no modo de supe-

ração das teses que consideram as categorias ou como a priori do conhecimen-

to ou como resultantes do empirismo, procura encontrar a síntese dos opostos 

na forma de intervenção da sociedade. Assim, afirma o sociólogo clássico:

Se as categorias são, como pensamos, representações essencialmente coletivas, 

elas traduzem antes de tudo, estados da coletividade. [...] Aparecem, então, não 

mais como noções muito simples que qualquer um é capaz de extrair de suas 

observações pessoais [...] mas, ao contrário, como hábeis instrumentos de pensa-

mento (Durkheim, 1996: XXIII-XXVII).

A associação ideia/história está explícita nessa passagem. Em conformi-

dade com essa mesma posição a pesquisa de Benzaquen dialoga criticamente 

com estudos anteriores que, por apresentar as categorias deslocadas do con-
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texto em que são produzidas, podem analisá-las como dotadas de significado 

autônomo, de modo a permitir “a comparação dos autores integralistas com 

outras formas de pensamento, tanto na Europa como no Brasil, que também 

usam as mesmas categorias” (Araújo, 1978: 162). Confrontando essa visão ho-

mogeneizadora, mostra que há encaminhamentos diferentes no seio do próprio 

grupo que compõe a Ação Integralista Brasileira – o que melhor se observa no 

estudo sobre Miguel Reale, escrito em 1983 e publicado em 1988. O ponto de 

partida analítico é a constatação de ser o integralismo prioritariamente uma 

doutrina que visa à ação e à mobilização sócio-político-cultural. Portanto, a 

afirmação de ser o integralismo não só um conjunto de ideias, mas principal-

mente um movimento político está contida no contexto brasileiro do período 

compreendido entre 1932 e 1938.

Ricardo Benzaquen aponta os diversos passos de sua pesquisa, que re-

sultaram em textos elaborados em momentos diferentes, e tal caminho o leva a 

apurar a visão sobre o movimento e os autores em foco, o que se inicia pela es-

colha do próprio objeto da análise. Se o cenário eleito para a pesquisa conjunta 

– o projeto Brasiliana – define o período do estudo, a escolha do integralismo 

como alvo da investigação não se explica somente por esse enquadramento. De 

um lado, considera “que a revolução de 30 deva ser encarada como uma peça-

chave para a compreensão do surgimento e da expansão do integralismo a par-

tir de 1932” (Araújo, 1988a: p. 25). O clima de indefinição e imprevisibilidade 

políticas do período provoca o aparecimento de novas propostas. De outro lado, 

embora Plínio Salgado não possa ser considerado um dos autores mais impor-

tantes dessa década, é muito grande a repercussão de suas ideias e ações, resul-

tando no fato de a Ação Integralista Brasileira se tornar o primeiro partido na-

cional de massa.5 Desse ponto de vista, podemos deduzir que Benzaquen consi-

dera a crise não só quadro que abriga uma revisão das normas de organização 

da sociedade, mas cenário que comporta um novo sentido heurístico, isto é, que 

predispõe ao surgimento de novas categorias analíticas. O estudo desse sentido 

heurístico será também um dos eixos da construção do livro Guerra e paz: Casa-

grande & senzala e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30 (Araújo, 1994).

Assim, do ponto de vista metodológico, seu primeiro movimento foi 

colocar-se na posição de reconhecer que o pensamento de Plínio Salgado “em 

vez de ser composto por um amontoado de postulados irracionais, possuía uma 

lógica particular, muito próxima do rico e complexo conservadorismo europeu” 

(Araújo, 1988a: 19). Recusa, portanto, a visão naturalizada, difundida por certa 

bibliografia, na análise desse autor. O mesmo procedimento aparece na defini-

ção do diálogo que faz com alguns analistas da obra de Gilberto Freyre, tema 

que abordarei mais adiante. O segundo passo foi apontar o afastamento desse 

autor do conservadorismo, corrente de pensamento voltada para a crítica do 

liberalismo, visão com a qual Plínio Salgado concorda. Porém, embora ressalte 

essa posição, insiste “numa completa transformação da vida social no Brasil e 



561

artigo | elide rugai bastos

no mundo, num corte absoluto com todas as tradições anteriores” (Araújo, 1988a: 

19-20) Em outros termos, Benzaquen passa a considerar central a noção de 

espírito revolucionário mobilizando as ideias do autor estudado. Uma terceira 

perspectiva, consequência das duas anteriores, leva-o a questionar se seria 

apropriado analisar o integralismo de Plínio Salgado “a partir de sua vinculação 

à ideologia conservadora” (20). Lança mão, assim, do conceito de totalitarismo, 

o que define a presença de outro estilo de pensamento, que o diferencia do 

tradicional conservadorismo europeu. 

O caminho percorrido permite ressaltar dois elementos constitutivos da 

visão de integralismo em Plínio Salgado e sua posição intelectual no quadro 

da Ação Integralista Brasileira, marcados pelo totalitarismo: primeiro, uma 

concepção absolutizada da ideia de participação e, segundo, a identificação 

com noções de igualdade e uniformidade. Resulta disso o afastamento na aná-

lise das concepções de conflito e de diferença, o que estabelece a visão crítica 

ao liberalismo diversa não só do pensamento autoritário de origem conserva-

dora, como do marxismo.6 Prevalece a noção da existência de interesses gerais 

e o não reconhecimento de interesses conflitantes entre os grupos componen-

tes da sociedade.

Chamo a atenção para a lição contida nessa formulação de Benzaquen 

sobre como se edifica uma investigação. Ele, que era avesso a propor lições, 

negando-se a ser professoral, ao sugerir a liberdade de pensamento como fun-

damento do trabalho intelectual, acaba por mostrar que na área de pensamen-

to social as hipóteses são construídas no próprio decorrer da pesquisa; mais 

ainda, que nesse processo não sabemos exatamente aonde vamos chegar. Assim, 

a beleza do trabalho intelectual está sempre na descoberta, possibilidade aber-

ta para toda pesquisa que não parta de soluções predefinidas. Com a clareza 

que demonstra sobre os caminhos do conhecimento, Ricardo aponta os limites 

dos passos empreendidos e, assim, o caráter incompleto de seus próprios es-

forços analíticos. Nessa direção, tanto no sentido proposto por Horácio como 

por Kant, arrisca-se sempre a “ousar saber”, atitude fundamental para o avan-

ço do conhecimento.7

INTENÇõES BáSICAS

Admitidas as diferenças em relação ao arranjo interno das categorias e dos 

temas nos vários autores – o que permite percebê-los como um conjunto, além 

do fato de pertencerem ao mesmo movimento, a Ação Integralista Brasileira –, 

Ricardo Benzaquen identifica uma intenção básica comum a todos, que tem 

por fundamento um conjunto de ideias formuladas num contexto em que as 

mudanças sociais e políticas abrem espaço para essa formulação. 

O integralismo foi um movimento que surgiu por volta de 1932, no tumultuado e in-

certo contexto que se seguiu à Revolução de 30, trazendo como novidade essencial-

mente dois elementos: a proposta de se organizar nacionalmente, contra uma tradi-
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ção que baseava e confinava a vida política brasileira dentro dos limites do “corone-

lismo” e das alianças locais, e a preocupação em orientar a sua atividade a partir de 

uma doutrina, opondo-se ao costume, tão comum na República Velha, de misturar 

“clientelisticamente” as relações pessoais com as de poder (Araújo, 1988b: 1).

As intenções básicas comuns no seio do movimento, as quais no itine-

rário dos diferentes autores se traduzem em concepções diversas, direcionam-

se a um projeto de reorganização da sociedade nacional que se opõe aos es-

quemas políticos anteriores. Esse projeto comportava a retomada dos princípios 

espiritualistas afastados pelas formas de organização sócio-político-culturais 

que se fundam no materialismo – o capitalismo liberal e o comunismo – e se 

estenderia ao conjunto da sociedade. Assim, na visão de Benzaquen, o projeto 

propunha não apenas a construção de uma sociedade homogênea, sem dife-

renças sociais que resultassem em desigualdades, mas também a implemen-

tação de uma mobilização político-social permanente e ampla, que transfor-

masse todos os cidadãos em militantes, como via privilegiada para se atingir 

e sustentar essa sociedade.

Prefaciando o livro Totalitarismo e revolução, Francisco Falcon (1988a: 11) 

assinala a importância desse estudo na compreensão geral do período de cons-

tituição e desenvolvimento da Ação Integralista Brasileira, contribuindo “para 

que se tenha uma visão mais matizada do clima mental então reinante”, ao 

ressaltar a localização desse movimento político e das ideias correspondentes 

no contexto histórico, de modo a apreender o papel desempenhado naquele 

cenário tanto por seu líder como pelos militantes que o constituíram.

Além da análise do conteúdo dos textos elaborados nessa conjuntura 

histórica, os autores compartilham ponto de vista comum em relação à crise 

“em que o mundo se debatia, o lugar do Brasil nessa crise, e a proposta de res-

tauração e soerguimento trazidos pelo integralismo” (Araújo, 1978: 163) −, Ben-

zaquen lembra outro aspecto do contexto que funda diferenças entre os diver-

sos autores importantes no movimento. Assim, afirma não ser possível reduzir 

toda a riqueza e complexidade da doutrina da Ação Integralista Brasileira a 

perspectiva única. Assinala que, como em qualquer outro movimento político, 

reconhece-se a existência de diferentes linhas ideológicas, provenientes de 

origens diversas a partir de contextos léxicos de formação teórica ampliada. 

Por isso, além de examinar o pensamento do fundador, aponta a especificidade 

da interpretação de Gustavo Barroso, chefe da milícia do integralismo, e se 

debruça sobre o exame do período integralista na obra de Miguel Reale. No 

exame das proposições dos três autores mostra que os dois primeiros,

embora por caminhos inteiramente diferentes, ambos se aproximavam de uma 

perspectiva totalitária. [Diferentemente], o estudo dos textos de Reale deixa claro 

que ele adotava um ponto de vista eminentemente conservador, em que a preocupa-

ção com o conjunto, com o todo, não implica a abolição, a anulação das partes que 

o compõem (Araújo, 1988b: 3).
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A diferença entre as propostas tem por base não só o contexto histórico 

da formação dos autores, mas o contexto léxico em que se fundamentam.8 Plínio 

Salgado e Gustavo Barroso se instruíram e se aperfeiçoaram dentro do “mundo” 

intelectual da Primeira República, destacando-se como jornalistas e/ou literatos, 

enquanto Reale ingressou no integralismo depois de ter concluído a faculdade 

de direito na Universidade de São Paulo. Se a questão social já era sua preocupa-

ção anterior, esse curso permitiu-lhe desenvolver o talento para as leis que de-

finiria seu perfil como jurista, o que marcou sua atividade política. A formação 

acadêmica levou-o a encaminhar a preocupação com a questão social “dando-

-lhe um sentido extremamente moderado e erudito, erudição que se apoia, antes 

de mais nada, em autores vinculados à chamada tradição sociológica, como 

Durkheim, Tocqueville e Burckhardt” (Araújo,1988b: 5).9 E, invocando Nisbet 

(1966), Benzaquen (Araújo, 1988b: 5, nota 6) lembra que esses autores “estabele-

ceram uma relação, mesmo que complexa e diferenciada, com a perspectiva 

conservadora”. Tal posição explicaria o fato de Reale vir a ocupar a chefia do 

Departamento Nacional de Doutrina da Ação Integralista Brasileira.

Trata-se, como podemos ver, de uma metodologia que integra pensamento 

e contexto, apontando dupla condição de análise: permite perceber de um lado a 

importância de definição do lugar da enunciação das ideias – espaço e tempo – e 

de outro a articulação de sentido entre as formulações e não apenas o significado 

autônomo dos conceitos. É a partir dessa dupla perspectiva que Benzaquen afirma 

configurar-se o pensamento de Plínio Salgado como doutrina e não como teoria.

CHAVES DA HISTóRIA

O desenvolvimento da temática do totalitarismo remete à influência de Hannah 

Arendt na reflexão de Ricardo Benzaquen, que utiliza a expressão “chaves da 

história” no mesmo sentido apontado por essa autora.10 Mostra que Plínio Sal-

gado opera com o que afirma ser as categorias básicas do integralismo – o 

materialismo e o espiritualismo – como “chaves da história”, que fundamentam 

todo o esquema intelectual por ele desenvolvido. O líder integralista considera 

que “elas nomeiam dois planos essenciais e antagônicos da existência humana, 

planos que sempre estiveram presentes, em todos os lugares e desde o princípio 

dos tempos, sempre na mais aguda oposição” (Araújo, 1988a: 29). A forma pela 

qual esses elementos se combinam concretizando-se na história teria origina-

do civilizações completamente diferentes. Assim, essa visão produz uma espé-

cie de congelamento da história em torno de duas concepções perenes.

Embora as ideias de Plínio Salgado estejam dispersas em toda a sua obra, 

dois livros − O que é o integralismo (1933) e Psicologia da revolução (1935) − são 

mais profundamente analisados por Benzaquen, que os considera os mais sin-

téticos de todo o conjunto, embora recorra, para ampliar esclarecimentos, a 

outros publicados em momentos diversos. O objetivo dos dois textos é o mesmo: 

a exposição sistemática e condensada do pensamento do fundador da Ação 
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Integralista Brasileira. Eles, no entanto, visam a públicos diferentes. O primeiro 

dedica-se à massa popular; ao “brasileiro modesto que trabalha e sofre” (Salga-

do, 1933: 19 apud Araújo, 1988a: 28). O segundo destina-se àqueles que “preten-

dem influir nos destinos do povo [...] aos políticos e intelectuais” (Salgado, 1935, 

prefácio apud Araújo, 1988a: 28). Sendo este de construção mais aprofundada 

e sofisticada, apresenta “a análise mais cuidadosa e elaborada das duas cate-

gorias básicas da doutrina integralista de Plínio, o materialismo e o espiritualismo” 

(Araújo, 1988a: 28).

As duas concepções balizam a compreensão e atravessam toda a histó-

ria da humanidade, lutando sempre entre si, com a prevalência de uma ou 

outra e mesmo com a fusão de ambas, em diferentes períodos. “A relação entre 

esses dois conceitos, a maneira pela qual eles se articulam, se revezam, se 

antepõem, ou se conciliam, para de novo se separar, vai dar sentido, para Plínio, 

a toda a história da humanidade (Araújo, 1978: 164).

Na classificação feita pelo líder integralista, a terceira fase do desenvol-

vimento da humanidade, que se iniciaria no século XIX e seria marcada pelo 

materialismo, confere sentido à civilização burguesa, capitalista. Tendo como 

traço intrínseco o ateísmo, abandona os fundamentos em valores espirituais e, 

portanto, será destituída de moral. Reforça-se, assim, conforme aponta Benza-

quen, o caráter doutrinário do integralismo. Os indivíduos deixam de ter mo-

tivos morais para ser solidários, e a competição passa a ser a regra que ancora 

os relacionamentos, sendo o objetivo último da ação a obtenção de riqueza. O 

trabalho perde sua finalidade superior, não mais mediado pelas exigências do 

espírito, e volta-se apenas para o dinheiro e o lucro. Assim, o tradicional sen-

tido da propriedade, que a caracterizava como uma relação íntima e pessoal – 

garantindo a família, sendo o suporte material do indivíduo e o elo pelo qual 

as gerações sempre estiveram ligadas –, também é destruído. Ela se converte 

em bem móvel, transferindo-se das mãos do “operário, do pequeno artífice, do 

lavrador ou comerciante” para o controle do capital (Araújo, 1978: 167).

Os conceitos de “homem cívico” e de “soberania nacional”, esta vista 

como soma das vontades dos homens cívicos, organizam a política na civiliza-

ção liberal. Essa relação se configura por meio do sufrágio universal. Benzaquen 

mostra que a crítica de Plínio Salgado ao liberalismo – considerado sistema 

político absurdo – direciona-se principalmente a seu fundamento em concepções 

abstratas.11 Sem discutir propriamente as alternativas conceituais, volta-se ao 

efeito político dessas noções: a forma delas derivada de representação política, 

o sufrágio universal.

Para ele, a única representação efetiva é aquela que leva em consideração os inte-

resses concretos e específicos dos grupos básicos da nação – as famílias e as clas-

ses profissionais. Ora, na democracia liberal os únicos interesses representados 

são os gerais, abstratos, do “homem cívico”, uma figura falsa, artificial, construída 

pela filosofia liberal (Araújo, 1978: 167).
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Desse conjunto de argumentos Plínio Salgado deduz a consequente rup-

tura entre o Estado liberal e a sociedade.12 Se isso é um dado básico, como 

analisa a situação do Brasil nesse quadro? Sendo um capítulo da expansão 

mercantil europeia, o país nasce em meio a um processo que visa à riqueza da 

metrópole, e a ocupação do território realiza-se com esse objetivo. “O Brasil 

nasce do ‘fato’, não da ‘ideia’ liberal” (Araújo, 1978: 169). No entanto, o isola-

mento das populações, principalmente no período colonial promove a produção 

de uma cultura autenticamente brasileira ancorada em valores diferentes da-

queles prevalecentes na civilização europeia. 

O período colonial é visto pelo líder integralista como um momento de 

criação desses valores. Primeiramente pelo fato de o encontro dos portugueses 

com os indígenas ter-se dado em clima de harmonia e cooperação. Essa relação 

seria resultado da articulação entre o espiritualismo presente no politeísmo 

comum aos índios das Américas e “as ideias nítidas do espiritualismo cristão 

que nos trouxeram os jesuítas” (Salgado, 1934: 70 apud Araújo, 1988a: 52). Em 

segundo lugar, pela “irmanização” das três raças, processo resultante das difi-

culdades climáticas e de relevo do Brasil, que aplainava diferenças e oposições. 

Mesmo a escravidão africana não teria sido obstáculo a essa harmonização dos 

interesses, pois foi marcada pela intimidade e confiança entre senhores e escra-

vos. Construiu-se assim, “segundo Plínio, uma ‘democracia bárbara’ e ‘selvagem’, 

peculiarmente brasileira, na qual, apesar das diferenças iniciais, todos conse-

guem viver na mais absoluta igualdade de condições” (Araújo, 1988a: 53). O es-

pírito igualitário vigente no período colonial se expressa bem, segundo o líder 

integralista, “na impressionante democracia racial que aqui vigorava, acarretan-

do uma inédita fusão entre os três grupos, índios, negros e brancos, que davam 

início, então, ao povoamento do país” (54). O caboclo, produto dessa fusão racial, 

é, então, o portador do espiritualismo que permitiu essa igualdade racial e social.

A partir da ocupação do litoral, que se dá nas diversas regiões brasileiras 

em diferentes momentos, há uma ruptura, e esses valores tradicionais persis-

tem apenas no interior do país. “É como se a ausência da ‘ideia’ liberal tivesse 

aberto um espaço, logo ocupado pelos valores espirituais brasileiros” (Araújo, 

1988a: 170). Disso resulta que o país “não pode ser pensado como uma unidade, 

pois existem pelo menos dois Brasis, irredutíveis e antagônicos: o Brasil ‘real’[do 

interior, do sertão, do setor rural], e o Brasil ‘formal’, ‘civilizado’, que fica no 

litoral” (169). Com base nesse diagnóstico, Plínio Salgado deduz que o Estado 

liberal nada tem a ver com a sociedade, pois desconhece os conflitos existentes 

e é fraco, anêmico e gelatinoso. As elites alocadas no litoral são dominadas 

pelos interesses privados, indiferentes às necessidades nacionais.

Essa elite cosmopolita, fascinada pelas últimas modas de Paris, vai desconhecer 

inteiramente o Brasil “real”, do interior, acreditando nada ter a ver e a partilhar 

com ele. Sem se interessar por qualquer coisa que aconteça fora do litoral, ela 

jamais vai ver o Brasil como uma unidade, como uma nação (Araújo, 1978: 171).



566

sobre os princípios: ricardo benzaquen e o pensamento social
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

7.
02

: 5
57

 –
 5

78
, a

g
o

st
o

, 2
01

7

O diagnóstico, ancorado nas chaves históricas interpretativas de Plínio 

Salgado, impõe a necessidade iminente de uma revolução que “terá sempre um 

sentido ético, moral, implicando ‘interferência’ do conceito espiritualista de 

vida sobre a concepção materialista” (Araújo, 1978: 172). A revolução integra-

lista seria realizada por um pequeno grupo de homens que transmitiriam ao 

conjunto da população a verdadeira ideia de revolução, transformando-se em 

mediadores entre o espírito e o mundo, portando o lema “Deus, Pátria e Famí-

lia”, representando valores que reestabeleceriam o domínio da ordem na so-

ciedade brasileira. 

O objetivo do movimento integralista, operando como instrumento do 

espírito, seria a substituição do Estado liberal − fundado em interesses abstra-

tos − pelo Estado integralista, apoiado em outra organização social, o corpora-

tivismo, que tem por base interesses concretos de grupos − as classes profis-

sionais. A nova configuração comportaria uma alteração na forma de represen-

tação política, e não mais no sufrágio universal. As classes profissionais elege-

riam seus representantes nas câmaras municipais, nos congressos provinciais 

e no congresso geral. Trata-se de representação hierarquizada; as câmaras 

municipais indicariam os prefeitos; os congressos provinciais, os governadores; 

o congresso geral, o chefe da nação.

Os vários elementos elencados na leitura que Benzaquen faz do integra-

lismo via os escritos de Plínio Salgado permitem-lhe interpretá-lo a partir do 

conceito totalitarismo. 

Assim, a confusão entre igualdade e indiferenciação, como vimos na discussão da 

versão de Plínio do “mito das três raças”, aliada à decisão de superar a questão 

social criada pelo materialismo [em relação ao trabalho e à propriedade] através 

da ênfase numa mobilização absoluta da população, eliminando-se qualquer plu-

ralismo político e social, são sinais evidentes da relevância desse conceito para 

minha análise (Araújo, 1988a: 78).

Nessa exposição Benzaquen acrescenta um elemento importante para 

completar a metodologia que serve de base a sua análise: a necessidade de um 

suporte teórico. Lembro que em seus textos a exposição dos princípios expli-

cativos que fundam a Ação Integralista Brasileira antecede sua interpretação, 

que a filia a uma corrente totalitária e não propriamente conservadora. Mais 

uma vez ressalto a preocupação de explicitar os passos em sua pesquisa. Mos-

tro em suas próprias palavras o procedimento para melhor esclarecer seu lugar 

no estudo do pensamento brasileiro. Trata-se da tomada de uma posição que 

põe em questão algumas interpretações sobre essa área de estudos que a con-

sideram uma abordagem “menor” no quadro das ciências sociais, identificando 

muitas vezes o estudo de autores brasileiros do passado como ultrapassado, 

uma espécie de arqueologia sem interesse atual. Benzaquen mostra que sua 

apresentação do integralismo
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esteve marcada, desde o início, por uma série de trabalhos que levantam e discu-

tem a questão do totalitarismo, em particular os de Hannah Arendt (1979), Raymond 

Aron (1965), Claude Lefort (1981) e Isaiah Berlin (1975), leitura ampliada e matiza-

da pela consulta a estudos históricos. [...] Minha intenção não foi, portanto, a de 

levantar os “fatos” para depois elucidá-los à luz de conceitos (Araújo, 1988a: 77).

GUERRA E PAZ

Publicado em 1994, Guerra e paz: Casa-grande & senzala e a obra de Gilberto Freyre nos 

anos 30 retoma, sob outro ângulo, a metodologia empregada na análise da obra de 

Plínio Salgado. Pesquisa acurada, extrema competência na percepção do desen-

rolar e das minúcias da narrativa, elegância da escritura são algumas das quali-

dades, entre muitas outras, que embasam o texto. O livro não se entrega facilmen-

te ao leitor que busca encontrar linearidade na explicação sobre Gilberto Freyre 

e sua concepção da sociedade brasileira. Benzaquen reconstrói o caminho de vai 

e vem na procura da explicação desse autor sobre a singularidade do país. De-

monstrando tratar-se de visão híbrida, e mesmo ambígua, elege passagens im-

portantes da obra que carregam duplo sentido, sentidos muitas vezes contradi-

tórios. Exemplo esclarecedor se encontra no início do primeiro capítulo, em que 

transcreve frases de Casa-grande & senzala em que Gilberto refere seu encontro, 

em Nova York, com marinheiros brasileiros, “mulatos e cafusos” que lhe deram a 

“impressão de caricaturas de homens”, mostrando que “a miscigenação resultava 

naquilo” (Freyre, 1933: XII apud Araújo, 1994: 27). Lê esse parágrafo sugerindo que 

se trata do modo como Gilberto introduz “no texto a questão da raça de forma 

peculiarmente dramática, visto que a expõe através de uma confissão de racismo 

para, no mesmo momento distanciar-se decisivamente dela” (Araújo, 1994: 27) O 

distanciamento se dá com o reconhecimento da influência de Boas, que o teria 

levado a perceber a diferença entre raça e cultura. 

A abordagem eleita por Benzaquen constitui-se em escolha metodológica 

que preside a narrativa, permitindo abrir espaço para várias indagações a que 

submete os textos analisados e conduzindo o leitor a seguir os passos de sua 

pesquisa. Embora o modo de proceder seja semelhante àquele usado nos estudos 

anteriores, neste ganha outra feição. Creio poder aproximar esse método ao de 

“efeito de estranhamento” desenvolvido por Brecht, pois na análise recusa em 

princípio qualquer visão naturalizada das posições expressas por Freyre, seja as 

que o acusam de interpretação idílica sobre a sociedade colonial, seja aquelas que 

afirmam sua persistência em ponto de vista biologizante. Sempre em perspectiva 

respeitosa em relação a interpretações diferentes das suas, Benzaquen oferece 

outra possibilidade de leitura. Exemplifico: sobre a acusação de imprecisão de 

Freyre na questão da raça, presente em parte da bibliografia, argumenta:

Mas será que este diagnóstico de indefinição e falta de rigor encerra definitivamen-

te o debate sobre o papel desempenhado pela noção de raça em CGS? Não cultivo, 

obviamente, nenhuma desconfiança quanto à veracidade e ao peso dos argumentos 
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apresentados, mas tenho a impressão de que valeria a pena um rápido esforço para 

tentar qualificá-los e levá-los um pouco mais adiante (Araújo, 1994: 33).

Assim, parte para uma revisão bibliográfica sobre a noção de raça, assi-

nalando seus diversos significados, para visualizar e comparar o modo de ope-

rar de Gilberto Freyre em relação a essas concepções. 

Emprego o termo estranhamento indicando uma atitude de desconforto, 

de distância diante do conhecido que se define como única interpretação ver-

dadeira. E se afirmo tratar-se de um ponto de partida metodológico, vejo-o 

como um método dentro de um método, isto é, o método de Gilberto é incor-

porado e refinado por Benzaquen. Ilustro com a questão da raça, mas creio que 

o procedimento se estende a vários elementos abordados. A partir do curioso 

texto do prefácio de Casa-grande & senzala, exposto acima, Benzaquen mostra 

que o autor “opera com o conceito de raça, mas transmite a curiosa sensação 

de que não quer se comprometer com o seu sentido mais usual, deixando-nos 

diante de um dilema ou, pelo menos, obrigando a questão a permanecer em 

aberto” (Araújo, 1994: 38). 

Não comprometimento porque Gilberto introduz um elemento de gran-

de importância na costura das teses apresentadas: o meio físico, compreendi-

do como noção “intermediária entre os conceitos de raça e cultura, relativizan-

do-os, modificando seu sentido mais frequente e tornando-os relativamente 

compatíveis entre si” (Araújo, 1994: 39).13 O caminho eleito permite que as visões 

às vezes antagônicas presentes nesse livro não sejam interpretadas necessa-

riamente como ambíguas, não resolvidas por meio de sínteses ou dissolvidas 

numa terceira posição, mas operadas como acomodações fundamentais para 

o desenvolvimento da narrativa. Sugere caber ao leitor a escolha.

A démarche leva a uma narrativa marcada pela oralidade, tema que já foi 

bastante analisado em estudos sobre Gilberto Freyre. Se, porém, nesse autor a 

oralidade paulatinamente assume característica de convencimento,14 em Ben-

zaquen o sentido e o efeito da adoção dessa linguagem são diferentes, ganhan-

do sofisticação, pois afirma sua posição, mas deixa espaço para que o leitor 

possa decidir se seus argumentos têm sustentação. Se, como afirmei, trata-se 

da forma de operacionalização do método, vale lembrar que a atitude faz par-

te, também, da modéstia e da generosidade que sempre marcaram a persona-

lidade de Ricardo. São traços que aparecem em suas aulas, conferências, orien-

tações e conversas com amigos. Lembro-me sempre de expressão que pontua-

va suas falas − “vejam bem” − com a intenção de dizer: minha visão é essa, mas 

vocês podem discordar; eu não a imponho como única possível. 

CONTEXTO HISTóRICO E CONTEXTO LéXICO

A afirmação sobre a importância de referência aos contextos léxico e histórico, 

bem demarcada nos textos sobre o integralismo, em Guerra e paz está dispersa 

ao longo do livro, resultado do processo de argumentação aqui indicado, que 
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prima pela não linearidade. A intenção, contudo, está expressa na introdução, 

em que Benzaquen explicita por que se dedica a estudar a obra de Freyre dos 

anos 1930. “A questão que fez com que eu seguisse esse caminho diz respeito, 

acima de tudo, ao meu interesse em examinar as relações que podem ser es-

tabelecidas entre as ciências sociais, amplamente definidas, e as propostas mo-

dernistas, ainda influentes no período” (Araújo, 1994: 19).

Lembra que esse autor se dizia modernista e se relacionava proxima-

mente com escritores como Manuel Bandeira, Prudente de Morais Neto, Rodri-

go Melo Franco de Andrade, entre outros. Mas recorda, também, que certa crí-

tica o coloca em posição inversa, considerando que sua obra se contrapõe às 

tendências modernizantes “pelo regionalismo e pelo perfil tradicional, aristo-

crático e conservador que a caracteriza” (Araújo, 1994: 21). 

Colocando-se de forma diferenciada em relação a essa interpretação, 

sugere posicionar Gilberto num “outro modernismo, eventualmente distinto 

daquela postura a um só tempo modernista e modernizadora que se tornava 

gradualmente hegemônica entre nós” (Araújo, 1994: 21). Sem enfrentar direta-

mente a questão formulada – isto é, a relação entre as ciências sociais e aque-

las propostas –, aponta autores de outra vertente modernista que constroem 

“uma imagem da sociedade marcada por um grau inusitado de tensão e ambi-

guidade” (22). Assinalo que esses são temas centrais de toda a sociologia que 

se dedica a analisar a mudança social, sem dúvida eixo da preocupação de 

Freyre.15 

Dedicando-se a explorar uma das vertentes dessa relação Benzaquen 

(Araújo, 1994: 23) opta “por uma abordagem enfaticamente monográfica da 

reflexão de Gilberto, alternativa que torna possível uma análise mais aprofun-

dada, mais atenta às ambiguidades e paradoxos do seu pensamento”. O proce-

dimento deixa abertas hipóteses fecundas para a pesquisa daquela relação 

diante do modo pelo qual apresenta os diversos ângulos da transgressão, do 

excesso, da collage, em contraposição à ordem e ao equilíbrio que compõem os 

antagonismos presentes na sociedade brasileira, conforme expostos por Freyre. 

Inegavelmente, a sugestão daquela aproximação tem fundamentos muito bem 

desenvolvidos ao longo de Guerra e paz. Não cabendo aqui fazer minuciosa 

exposição desse desenvolvimento, passo a indicar apenas alguns pontos sem 

ter a pretensão de esgotar a questão.

Já apontei, quando me referi a raça, o cuidado de Benzaquen para definir 

o sentido de cada categoria analítica empregada pelo autor para demonstrar 

as nuanças de sua interpretação. Esse mesmo cuidado ele mantém no desen-

rolar da análise. Mostra que Freyre busca “um entendimento mais complexo e 

nuançado da noção de mestiçagem [...] não aplicada somente ao fruto do in-

tercâmbio entre as diversas raças que povoaram o Brasil” (Araújo, 1994: 43) 

Indica que em Casa-grande & senzala o português antes de sua chegada a este 

país “perde inapelavelmente a sua identidade de branco ‘puro’, passando então 
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a ser encarado como personagem híbrido” (43). Assim, a definição do povo luso, 

somando elementos de ordem geográfica – considerando Portugal situado entre 

Europa e África – com os cruzamentos étnicos e culturais decorrentes dessa 

situação, permite que a combinação dos elementos raça, cultura e clima, pre-

sentes na visão neolamarckiana, ganhe concretude. Em outros termos, a con-

cepção de mestiçagem envolve a definição “do mestiço como alguém que guar-

da a indelével lembrança das diferenças presentes na sua gestação” (44). Esse 

conceito de mestiçagem estende-se à população brasileira. 

Não se trata de preciosismo conceitual, mas de uma questão central, pois 

a afirmação fundamenta a tese dos antagonismos em equilíbrio que caracterizaria 

a sociedade brasileira e atravessa a exposição de Casa-grande & senzala. 

O hibridismo, marca do português e, por consequência, do brasileiro, 

permite que Gilberto o defina “em função de um ‘luxo de antagonismos’, que, 

embora equilibrados, recusam-se terminantemente a se desfazer e a se reunir 

em uma entidade separada, original e indivisível” (Araújo, 1994: 44). Essa seria 

a razão da não presença nessa população tanto de um só tipo biológico como 

de forte constituição espiritual. “Diferença, hibridismo, ambiguidade e indefi-

nição: parecem ser estas as principais consequências da ideia de miscigenação 

utilizada em CGS” (46).

Tal caráter explica os traços de “mobilidade, miscibilidade e aclimatibi-

lidade” presentes na população portuguesa. Esses elementos compõem a “plas-

ticidade” que Freyre lhe confere.

Nesse caminho, Benzaquen aos poucos mostra, incluindo vários passos 

na argumentação, a heterogeneidade da colonização portuguesa. No cenário 

da escravidão, sem dúvida marcada pela desigualdade das relações, “a violên-

cia e a proximidade sexual, o despotismo e a confraternização familiar parecem 

também ter condições de conviver lado a lado, em um amálgama tenso, mas 

equilibrado” (Araújo, 1994: 57).

A direção é aplicada à noção de excesso, que impregna “o conjunto social 

da casa-grande, convertendo-se em uma das categorias mais importantes para 

a sua adequada compreensão” (Araújo, 1994: 59) Partindo do “trópico” que fun-

da a ideia de desequilíbrio – “tudo aqui era desequilíbrio. Grandes excessos e 

grandes deficiências as da nova terra” (58) – a amplia para explicitar o excesso 

sexual e o âmbito de convivência:

temos o predomínio da irracionalidade e do furor típicos da paixão, convertendo 

a casa-grande e sua patriarcal família em um cenário de rivalidades e desejos. Não 

devemos, contudo, supor que a posição de Gilberto possa ser inteiramente resu-

mida a esse elogio do excesso. Ao contrário, é perfeitamente possível encontrarmos, 

também em sua reflexão argumentos de índole nitidamente racional, argumentos 

capazes até de propor explicações alternativas, e conduzidas de forma impecavel-

mente ponderada e sociológica, a este privilégio da hybris como causa daquela 

confraternização (Araújo, 1994: 59).16
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O encaminhamento dado ao livro mostra como as noções instrumenta-

lizadas por Freyre conferem significado original à expressão antagonismos em 

equilíbrio.17 Por que original? Nos autores que lhe teriam inspirado a expressão, 

a conotação se aplicaria à conciliação política, ao equilíbrio entre ciência e 

religião, à razão diante da experiência, características da sociedade inglesa. A 

particularidade de Freyre no emprego dessa expressão diz respeito à interpre-

tação que faz das categorias com enquadramentos diferentes, direcionados às 

situações concretas vivenciadas no período colonial, sempre referidas à acei-

tação de assimetria presente nas relações sociais – se na Inglaterra a concilia-

ção se dava entre homens livres, no Brasil as relações eram de dependência e 

submissão: entre proprietários e escravos, entre portugueses e colonos nativos. 

Sobre essas relações sociais Benzaquen aponta situações diversas: o 

louvor aos franciscanos atentos à natureza, às artes manuais diante dos jesuítas 

altamente intelectualizados; a convivência do catolicismo com ritos de origem 

africana, envolvendo práticas mágicas; o sadismo dos senhores e o masoquismo 

dos escravos; a linguagem autoritária daqueles frente à doçura submissa tanto 

destes como das mulheres e meninos; o público e o privado. Gilberto as apre-

senta como divergências que podem perfeitamente conviver.

O livro aborda ainda obras publicadas por Freyre nos anos 1930, em es-

pecial Sobrados e mucambos (1936) e Nordeste, bem como alguns artigos de jornais. 

Benzaquen aponta várias mudanças que esses textos introduzem em pontos 

expostos em Casa-grande & senzala. Principalmente no primeiro é ressaltada a 

decadência do patriarcado em função das mudanças modernizadoras provoca-

das pela vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, pela urbanização, 

pela “deserção” dos jovens de engenho tornando-se bacharéis, entre outras. 

Apesar de Gilberto Freyre reconhecer essas mudanças, chama atenção também 

para a persistência de muitos traços da tradição colonial. Lembra, ainda, as 

novas formas pelas quais esses antagonismos ganham equilíbrio, persistindo 

na política os arranjos nos velhos moldes autoritários. 

Ao final de Guerra e paz, fechando sua argumentação, numa passagem 

de grande beleza Benzaquen (1994: 207-208) lembra que o autor de Casa-grande 

& senzala apresenta 

duas formas diversas de equilibrar antagonismos: uma, mais “feminina”, tempera-

da e medida, mostra-se capaz de produzir uma harmonia absolutamente estável 

entre distintas heranças culturais; a outra, mais “masculina”, eminentemente am-

bígua, instável e paradoxal, parece se radicar na excessiva experiência colonial, mas 

ganha uma sobrevida na própria forma de Gilberto construir sua argumentação.

Volto às primeiras afirmações deste artigo sobre a tendência de Benzaquen a 

matizar a oposição texto e contexto. Indo além de uma síntese entre opostos, 

procurei mostrar que na sequência de sua investigação nosso autor procedeu 

a uma análise da produção integralista de Plínio Salgado articulando os seus 

contextos histórico e léxico e apoiado em sólida base teórica. Isso permitiu não 
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só que construísse uma visão original sobre o integralismo e o papel daquele 

autor na edificação dessa doutrina, como contribuísse decisivamente para a 

consolidação de uma metodologia de análise do pensamento social.

Em Guerra e paz: Casa-grande & senzala e a obra de Gilberto Freyre nos anos 

30, persiste a articulação destes mesmos elementos – contexto histórico, con-

texto léxico e suporte teórico. O caminho trilhado, no entanto, é muito diferen-

te. A conjuntura histórica marcada pelos acontecimentos de 1930 e seu desdo-

bramento não predispuseram Gilberto a discutir diretamente a situação político- 

social, como o fizeram os autores integralistas. Benzaquem mostra que, discor-

dando das propostas modernizadoras contidas no modernismo paulista, ele se 

abre para outra vertente, que vê a sociedade marcada pela tensão e pela ambi-

guidade, tanto por sua aproximação à literatura de vanguarda de sua época como 

às então versões contemporâneas da sociologia que retomavam aspectos do 

pensamento de Durkheim valorizando a transgressão e o excesso. As preocupa-

ções de Freyre, portanto, se inseriam em contexto histórico em que as propostas 

modernizadoras ganhavam corpo, e as polêmicas sobre o caráter ou a identida-

de da sociedade entravam na discussão pela negação da homogeneidade, crise 

que abria espaço para novas formulações na área das ciências sociais. 

Apontei, ainda, que no estudo sobre o integralismo, Benzaquen nega 

partir de ideias preconcebidas comuns na bibliografia que interpreta o líder da 

Ação Integralista Brasileira. Busca apreender a lógica do pensamento de Plínio 

Salgado com base na derivação entre as diversas categorias utilizadas por 

ess e autor, concebidas como instrumentos de pensamento. Em Guerra e 

paz a relação entre os conceitos ou as noções que apoiam a argumentação não 

resulta daquela derivação ancorada nas chaves da história. Não se trata de 

derivação, consequência de um esquema de pensamento, mas de criação sin-

gular operada a partir de diálogo crítico com as formulações antecedentes. Per-

siste a já apontada atitude de respeito, uma vez que Ricardo busca “por dentro” 

o entendimento do pensamento do autor estudado.

À segunda edição de Guerra e paz: Casa-grande & senzala e a obra de Gil-

berto Freyre nos anos 30, publicada em 2005, Benzaquen acrescenta a nota:

Esta nova edição reproduz basicamente a anterior, corrigindo apenas alguns equí-

vocos gramaticais e de estilo. Contudo, vale a pena ressaltar que isto ocorre inclu-

sive, porque, nestes últimos onze anos, houve um significativo aumento tanto do 

número quanto da qualidade das pesquisas dedicadas ao exame da obra de Gil-

berto Freyre, pesquisas cuja efetiva avaliação venha a exigir, senão uma revisão 

da interpretação aqui avançada, ao menos o seu aprofundamento e ampliação.

Elegante, modesto, generoso, este é o Ricardo que conhecemos e amamos. 

E sabemos que seu livro sempre será uma referência das mais importantes 

para a análise da obra de Gilberto Freyre.

Recebido em 16/06/2017 | Aprovado em 01/07/2017
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  NOTAS

1 Agradeço a André Botelho a leitura cuidadosa e as suges-

tões, incluída a do título inspirado em nosso amigo e gran-

de intelectual Arcadio Diaz Quiñones.

2 Tive oportunidade de referir-me a esses estudos em Bastos 

(2003).

3 Benzaquen indica a utilização do termo “categorias” como 

instrumentos de pensamento de acordo com os princípios 

apontados por Durkheim em As formas elementares da vida 

religiosa (Araújo, 1978: 161). 

4 Explica as razões de não realizar um balanço crítico dessa 

bibliografia, embora abra essa possibilidade comparativa. 

“A primeira deriva de um instintivo horror às polêmicas 

acadêmicas, embora, como é normal e saudável, volta e 

meia termine por me encontrar no meio delas. A segunda, 

de cunho menos pessoal, liga-se ao fato de que não me 

parece razoável esboçar nenhuma análise da literatura 

produzida sobre o integralismo sem um cuidadoso exame 

do quadro teórico que presidiu a sua realização” (Araújo, 

1988a: 18). Embora de fundamento distinto, as duas razões 

alegadas dizem muito sobre o perfil pessoal e intelectual 

de Ricardo Benzaquen de Araújo, que sempre se colocou na 

“República das Letras” (expressão que toma de Gerard Le-

brun para acentuar esse traço) respeitosamente em relação 

às posições teórico-metodológicas que diferiam das suas.

5 Benzaquen informa que em 1935 o partido apresenta 1.123 

grupos organizados em 538 municípios e abriga 400 mil 

adeptos, distribuídos de norte a sul do país.

6 Sobre a abordagem marxista do período lembro o livro de 

Caio Prado Jr. (1933) Evolução política do Brasil, publicado no 

mesmo período. 

7 Sapere audem aparece no texto de Horácio Epistularum liber 

primus, mas a utilização mais corrente da expressão “ousar 

saber” decorre do convite de Kant aos leitores de O que é o 

esclarecimento e, ainda, de Crítica da razão pura.

8 A indicação de tratar-se de contextos definidos como di-

versos é minha, mas está presente na argumentação de 

Benzaquen, embora não rotulados como contexto históri-

co ou contexto léxico.
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9 Assinalo que Benzaquen refere-se ao jur ista Walter 

Burckhardt, citado por Reale (1968) em Teoria tridimensional 

do direito, apoiando-se na formulação desse autor sobre 

reforma moral. Acredito que vale o esclarecimento para 

que não se confunda Walter com o histor iador Jacob 

Burckhardt, dos conhecidos textos A civilização do Renasci-

mento na Itália e Ref lexões sobre a história.

10 “Para o historiador dos tempos modernos é especialmente 

importante ter cuidado com as opiniões geralmente aceitas 

que dizem explicar tendências históricas porque durante 

o último século foram elaboradas numerosas ideologias 

que pretendem ser as ‘chaves da história’, embora não pas-

sem de desesperados esforços de fugir à responsabilidade” 

(Arendt, 2012: 28).

11  A análise comparativa das morfologias do pensamento 

conservador e do pensamento liberal pode ser consultada 

em Mannheim (1959) ou ainda em Bendix (1964 e 1967), 

Lukes (1973), Nisbet (1986).

12 Benzaquen lembra que Plínio Salgado não desenvolve ar-

gumentação voltada para a construção do Estado. No qua-

dro do integralismo quem apresenta essa abordagem é 

Miguel Reale.

13 Benzaquen mostra que Gilberto Freyre trabalha com uma 

definição neolamarckiana de raça, explicitando as bases 

dessa adesão, que o leva a aproximar-se, em Columbia, 

mais do sociólogo Franklin Giddings do que do antropólo-

go Franz Boas.

14 Essa característica de convencimento e afirmativa sem 

contestação aparece em vários pontos de Casa-grande & 

senzala. Cito, como ilustração, o primeiro parágrafo do IV 

capítulo: “Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, 

traz na alma, quando não na alma e no corpo – há muita 

gente de jenipapo pelo Brasil – a sombra, ou a pinta, do 

negro” (Freyre, 1933: 303). Vale observar que em edições 

posteriores, a frase aparece modificada, incluindo o indí-

gena na argumentação.

15 Casa-grande e senzala é o primeiro volume de uma série de 

três livros – Sobrados e mucambos (1936) e Ordem e Progresso 

(1959) – que Gilberto Freyre denominará Introdução à His-

tória da Sociedade Patriarcal no Brasil, dedicados a discutir 
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as transformações da sociedade brasileira no período com-

preendido entre a colônia e a Primeira República. O livro 

Nordeste (1937) também aborda a temática da mudança so-

cial e de seus efeitos.

16 Benzaquen emprega o termo grego hybris no sentido de 

transformações físicas e geográficas em culturais.

17 Sobre a expressão antagonismo em equilíbrio Maria Lucia 

Garcia Pallares-Burke (2005: 41) afirma: Tendo Gilberto 

Freyre a “tomado originalmente de intelectuais ingleses, 

nesse caso Thomas Carlyle e Herbert Spencer – e reforçado 

pelo norte-americano Giddings – esse conceito foi transfe-

rido para novos contextos a fim de interpretar o Brasil”. 
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SOBRE OS PRINCÍPIOS: RICARDO BENZAQUEN 

E OPENSAMENTO SOCIAL

Resumo

O objetivo do artigo é apontar a contribuição de Ricardo 

Benzaquen para o pensamento social por meio do estudo 

de seus métodos de análise. Optou-se por examinar, em 

particular, seus escritos sobre integralismo produzidos en-

tre os anos 1970 e 1980 e o livro Guerra e paz: Casa-grande & 

senzala e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30, publicado em 

1994. São indicados pressupostos teóricos e encaminha-

mentos analíticos que balizam o trabalho do autor, e de-

monstra-se a consistente contribuição de Benzaquen à con-

solidação da área de pensamento social retomando o cami-

nho trilhado por ele na definição de um método de análise 

que enriquece o conjunto de instrumentos disponíveis à 

reflexão dessa área. 

ON PRINCIPLES: RICARDO BENZAQUEM 

AND SOCIAL THOUGHT

Abstract

This article aims to highlight Ricardo Benzaquen’s contri-

butions to social thought through a study of his analytical 

methods. It focuses mostly on his writings on integralism 

produced during the 1970s and 1980s and on the book 

Guerra e paz: Casa-grande & senzala e a obra de Gilberto Freyre 

nos anos 30 [War and Peace: The Masters and the Slaves 

and the Work of Gilberto Freyre in the 1930s], published in 

1994. The article draws attention to the theoretical pres-

supositions and analytical procedures that frame the au-

thor’s work, constituting Benzaquen’s enduring contribu-

tion to the consolidation of the field of social thought. It 

thus resumes the avenues he pursued in defining a meth-

od of analysis that enriches the set of instruments avail-

able for reflection in this field.
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APRESENTAÇÃO

Todos aqueles que acompanharam a trajetória intelectual de Ricardo Benza-

quen sabem que, durante muito tempo, ele se dedicou intensamente às obras 

de Gilberto Freyre e de um conjunto de intelectuais da geração modernista. 

Por outro lado, constatamos que, desde o início dos anos 2000, ele desloca 

seus interesses e suas preocupações para o século XIX, para Joaquim Nabuco 

e seus contemporâneos. 

Seria o caso, então, de começar perguntando: como Ricardo chega a 

Nabuco? Como poderíamos reconstituir esse percurso?

Ricardo não nos deixou uma resposta evidente. Suas dúvidas e hesita-

ções quanto a levar adiante o “projeto Nabuco”, compartilhadas com aqueles 

que tiveram o privilégio de sua convivência, pareciam a todos nós inverídicas, 

um exagero só explicável – e, ainda assim, apenas parcialmente − pelo nível 

de exigência intelectual algo absurdo que aplicava a si mesmo. Talvez seja 

possível encontrar essa e outras respostas nas ementas e na bibliografia dos 

cursos que ofereceu, nas teses orientadas, nos debates e diálogos travados 

em muitos dos congressos e seminários de história e de ciências sociais dos 

quais participou, em suas palestras e nas entrevistas que concedeu; e na 

correspondência que trocou. Creio, contudo, que, mais do que isso, será pre-

ciso recorrer também à lembrança de alunos e amigos, pois, como Ricardo 

cuidava muito pouco de si, tampouco cuidou de sua própria memória. Estou 
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certa de que, mesmo que tivesse vivido cem anos, ele jamais teria escrito uma 

autobiografia.

O texto que ora apresento – Subjetividade, religião e política em Joaquim 

Nabuco – é seu primeiro projeto sobre esse autor e data de 2005; antes, já havia 

apresentado na Anpocs, em 2003 e publicado na Revista Brasileira de Ciências So-

ciais (RBCS), em 2004, o trabalho “Através do espelho: presença da Europa e ela-

boração da subjetividade em Minha formação, de Joaquim Nabuco”. É nessa época 

que seu interesse pelo autor parece ampliar-se e se consolidar: de 2003 a 2005, ele 

ofereceu pelo menos três cursos nos quais Nabuco constava como fonte de pes-

quisa (Subjetividade e sociedade na cultura brasileira, de 2003; Subjetividade e 

vida intelectual no Brasil, de 2004, e Subjetividade e política em Joaquim Nabuco, 

de 2005). A produção dos anos subsequentes também confirma essa impressão, 

pois o projeto de 2005 é reapresentado em 2009, quando explicita sua vontade de 

produzir “uma reavaliação da contribuição de Nabuco à nossa história das ideias”. 

No mesmo ano publica “O linho e a seda − notas sobre o catolicismo e a tradição 

inglesa em Minha formação, de Joaquim Nabuco” na Revista USP; outro projeto − 

“Elaboração da personalidade e relações de amizade: Joaquim Nabuco, Oliveira 

Lima e Mário de Andrade” − surge em 2012, seguido de “Cinzas e diamantes. Es-

cravidão, aventura e direito natural na obra do jovem Joaquim Nabuco”, em 2014, 

e “A escola do crime. Escravidão e direito natural em Joaquim Nabuco”, de 2015, 

apresentados a diferentes agências de fomento.

Ricardo tinha enorme talento para títulos e disso se orgulhava. Tanto 

levava seus títulos a sério, que resiste enfaticamente ao pedido de uma revisora 

no sentido de encurtar um deles e insiste para ser mantido tal como escrevera. 

Penso que em seu entendimento um título não deveria limitar-se à função deno-

tativa e por isso o enunciava como uma forma sutil e brincalhona de convidar o 

leitor a ultrapassar o texto em seus significados mais óbvios e estabelecer nexos 

com outros “textos”, quer cinematográficos ou literários, ou seja, uma forma de 

lhe fazer o convite a uma interpretação criativa do que estava para ser lido.

Como os leitores poderão notar, trata-se aqui de texto inédito, ao qual 

só tiveram acesso os amigos mais próximos e os pareceristas do CNPq; além 

do ineditismo, justificam essa escolha características que lhe são peculiares, 

posto que ele amplia de modo significativo “Através do espelho”, assim como 

condensa questões que serão desenvolvidas posteriormente em outros traba-

lhos e prenuncia os temas que foram objeto de suas últimas ref lexões.

Poderia dizer que em “Através do espelho”, Ricardo em certa medida 

ainda “jogava no campo do adversário” ao tomar como ponto de partida a lei-

tura de Mário de Andrade sobre Nabuco, mas, sobretudo, ao centralizar a dis-

cussão a respeito da subjetividade na relação com a Europa. Incomodava-o 

profundamente a simplificação operada por essa leitura, que reduzia Nabuco 

a uma figura descontente com seu país, revelando desprezo pelas coisas bra-

sileiras em troca de indevida valorização da cultura europeia. 

subjetividade, religião e política em joaquim nabuco 
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Não que em “Subjetividade, religião e política em Joaquim Nabuco” ele 

tivesse abandonado o diálogo com o modernismo, mas agora o faz inteiramen-

te em seu próprio campo, aquele em que já vinha lidando em sua investigação 

sobre Gilberto, o dos nexos entre os temas caros ao ensaísmo brasileiro e a 

questão da subjetividade, ou seja “entre os argumentos de natureza mais subs-

tantiva e a automodelagem da subjetividade”, o que inclui, além da Europa, 

examinar a relação do autor com a tradição cristã e a política. Entre algumas 

das versões de “Através do espelho” há, aliás, uma, a de 2007, cujo subtítulo 

parece confirmar esta suposição de ênfase na questão da subjetividade: “Pre-

sença da Europa, memórias da infância e elaboração da subjetividade em Minha 

formação, de Joaquim Nabuco”, assim como uma sinopse de 2004 (talvez mais 

uma outra versão do próprio “Através do espelho”) em que ele anunciava: 

Este trabalho tem a intenção de examinar os diferentes caminhos pelos quais 

Nabuco modela a sua personalidade em Minha formação, elegendo-se o tema da 

viagem, tanto para a Europa quanto para a infância, para o seu próprio interior, 

como o fio condutor desta investigação. Tendo sempre como referência a forma 

pela qual os valores políticos e literários se combinam na sua ref lexão, o que se 

pretende aqui é sugerir que a subjetividade de Nabuco dá a impressão de ser ela-

borada em três níveis distintos − embora estreitamente articulados. 

Ricardo aos poucos amplia a problemática da modelagem da personali-

dade, associando-a ao tema da viagem. Associando-a não ao espelho, à Europa 

reificada, mas ao deslocamento no tempo e no espaço. Ou seja, trata-se de au-

tomodelagem que depende fundamentalmente de um deslocamento do self no 

tempo social e biográfico, em direção à juventude, às tradições e à espirituali-

dade cristã. A passagem pelo espelho já havia sido concluída? Penso que sim; 

que ele acabara por demonstrar que a dicotomia Brasil-Europa no pensamento 

de Nabuco não se colocava em termos de uma opção que devesse excluir um de 

seus polos, mas no modo como se conjugavam ambos os termos da equação. 

A presença, no título do artigo de 2009 − “O linho e a seda. Notas sobre 

o catolicismo e a tradição inglesa em Minha formação, de Joaquim Nabuco” −, das 

palavras usadas pelo profeta Ezequiel quando se refere ao casamento de Deus 

com Israel talvez corrobore ou pelo menos indique uma ideia de associação que 

mantivesse as especificidades do linho/catolicismo e da seda/tradição inglesa. 

A propósito da ênfase no tema da religião, vale lembrar que Ricardo já havia 

trabalhado com o pensamento católico 20 anos antes, em “A fonte da juventu-

de − observações sobre a Europa de hoje de Alceu Amoroso Lima” e é difícil 

afirmar que o tenha abandonado durante esse tempo.

“Subjetividade, religião e política em Joaquim Nabuco” é dado como con-

cluído em 2011, e, em 2012, Ricardo inicia novo projeto “Elaboração da persona-

lidade e relações de amizade: Joaquim Nabuco, Oliveira Lima e Mário de Andra-

de”. Nesse momento ele parece operar como que uma transição das questões 

da subjetividade nos textos autobiográficos de Nabuco para o modo como a 

personalidade desse autor se apresenta no contato com seus contemporâneos 
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por meio das relações de amizade, quando as noções de sinceridade e de auten-

ticidade, de civilidade e de respeito constituem o centro do debate, sem tocar a 

dimensão política estrito senso da obra de Nabuco, que seria seu tema posterior. 

O projeto de 2014, “Cinzas e diamantes. Escravidão, aventura e direito natural 

na obra do jovem Joaquim Nabuco”, representa outra mudança no sentido de 

que a questão da automodelagem é praticamente abandonada em troca da ên-

fase em uma releitura da questão da escravidão em Nabuco. Ou seja, a dimensão 

política ou pública da personalidade de Nabuco passa a ser o foco de sua atenção. 

O título do projeto sofreu mudanças ao longo dos três últimos anos. Pri-

meiro, a referência óbvia era o filme de Andrzej Wajda, que na versão proposta 

por Ricardo apontava para o temporário do regime escravista e para a perma-

nência, a dureza e o brilho da tradição cristã. Já “A escola do crime. Escravidão 

e direito natural em Joaquim Nabuco”, da mesma época, pode ser entendido 

quase que literalmente: o aprendizado que o crime − não o do escravo, mas o da 

escravidão − proporciona a Nabuco, como que o treinando para sua missão 

abolicionista. O tema da aventura saíra do título; a referência ao jovem Nabuco 

retorna em seu último artigo, publicado na revista Topoi, “Terra de ninguém. 

Escravidão e direito natural no jovem Joaquim Nabuco”. Há registros de que 

originalmente pensara em chamá-lo “Uma nação fundada sobre areia. Escravi-

dão e direito natural no jovem Joaquim Nabuco”, mas “Terra de ninguém”, tam-

bém título de filme, era mais preciso, pois apontava para um contexto em que 

a anulação dos direitos naturais dos escravos instituía, para Nabuco, um regi-

me de instabilidade para a organização social como um todo, cindido que esta-

ria entre amigos e inimigos.

O que importa enfatizar aqui, porém, é sua maestria ao lidar com prati-

camente a mesma literatura ao longo de várias décadas, sabendo jogar luz (e aí 

a analogia com o cinema em seus títulos é mesmo uma referência à clef ) sobre 

um ou outros aspectos do texto, modulando-o de acordo com suas intenções 

analíticas e interpretativas. 

Por outro lado, essa continuidade traçada nos 13 anos de trabalho sobre 

Nabuco não é totalmente verdadeira, posto que esse autor não foi objeto exclu-

sivo de suas preocupações. Nesse meio tempo, além, evidentemente, dos cursos 

e das orientações − a propósito, Ricardo sempre subordinou seus interesses de 

pesquisa ao que julgava serem tanto as necessidades fundamentais dos estu-

dantes em sua formação quanto as necessidades das instituições em que tra-

balhou −, houve um retorno a Gilberto e incursões a outros autores, como Pau-

lo Prado, Mário de Andrade, Carlos Drummond, Manuel Bandeira, Sérgio Buar-

que de Holanda.

Há, contudo, um último ponto, contido no título do projeto em questão, 

com o qual eu gostaria de concluir esta apresentação: o da política em Nabuco. 

E vemos que Ricardo o aborda, nesse projeto de 2005, desde a relação texto/

contexto, retomando, e mesmo reproduzindo, as observações que fizera em 

seu artigo de 2004, publicado na Revista de História, no qual afirma que

subjetividade, religião e política em joaquim nabuco 
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todo contexto, em vez de apontar para uma experiência objetiva, única e abran-

gente, deve ser encarado como uma delicada construção intelectual, ou seja, como 

uma combinação da rigorosa pesquisa documental com as mais diferentes orien-

tações conceituais [...] ao mesmo tempo, porém, elas jamais conseguem esgotar, 

dar conta inteiramente da capacidade intelectual das obras aqui aludidas, até 

porque essa modalidade de texto, animada por uma espécie de singular energia 

interpretativa, aproxima-se sobremaneira daqueles contextos, não para repro-

duzi-los, mas para desafiá-los, pensá-los, no sentido forte do termo, em um diá-

logo tenso e sofisticado que pode envolver desde a explicitação – e a possível 

modificação – de premissas tacitamente aceitas até a crítica radical de usos e 

costumes de há muito estabelecidos. Para concluir: as ideias cultivadas nesses 

textos podem, afinal, desempenhar um papel dos mais ativos na vida social, dan-

do eventualmente origem a movimentos e instituições, transformando-se elas 

próprias em contexto e, neste processo, modificando-os de forma indelével.

Ou seja, se Nabuco convoca os contextos intelectuais, políticos e reli-

giosos para pensá-los tanto no sentido da reafirmação como da crítica e se sua 

própria interpretação tem virtualmente a possibilidade de se transformar em 

novos contextos, essa não é uma prerrogativa de Nabuco, apenas, mas de todo 

intérprete. Do próprio Ricardo, aliás. 

Nesse sentido, o texto demonstra que reificar categorias analíticas cons-

titui um equívoco, resultando tanto em inviabilizá-las como instrumento de 

trabalho quanto limitar o alcance da interpretação. É o caso do modo como a 

categoria metrópole é transformada por conta da energia interpretativa de 

Nabuco em Minha formação. A metrópole que Londres evoca no capítulo que lhe 

é dedicado, o décimo, é, afinal, Roma. Diferentemente da metrópole moderna 

e contemporânea, elas foram e são capazes, por sua natureza soberana e uni-

versal, de, por um lado, libertar o indivíduo e sua subjetividade do âmbito do 

privado e de suas limitações para a participação na vida pública, tomada como 

fundamental, do mesmo modo que tal interpretação nos liberta da associação 

entre ordem social e anulação do indivíduo, ou seja, da chave hobbesiana, na 

qual nos habituamos a pensar como natural e necessária. 

Georg Simmel e Walter Benjamin, assim como Giorgio Agamben e a teo-

ria dos humores de Aristóteles, se unem em sua interpretação desse capítulo 

de Minha formação para resolver a aporia: a Londres de Nabuco, embora metró-

pole, não esmaga o indivíduo, mas antes o aperfeiçoa; uma vez que o que per-

mite essa outra leitura é seu “espírito” público, torna-se sugestiva a importân-

cia de Hanna Arendt para Ricardo, mesmo que não citada nesse projeto. 

Seus textos fogem, portanto, aos esquemas simplificadores e nos convidam 

a mergulhar no oceano dos significados históricos das categorias mobilizadas 

pelos autores que estudou. Atingidos por uma espécie de turbilhão interpreta-

tivo somos, em vez de desmotivados, instigados à curiosidade, longe do desin-

teresse e da tristeza, conhecemos a alegria de prosseguir com Ricardo na reava-

liação da contribuição das obras do pensamento social a nossa história das ideias.
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Ricardo Benzaquen de Araújo (1955-2017) 

no pilotis da PUC-Rio, 2016.

Acervo Núcleo de Memória da PUC-Rio

Foto de Leonardo Affonso Miranda Pereira
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Tenho trabalhado, nos últimos 15 anos, em torno da chamada geração moder-

nista, concentrando-me, em especial, no estudo da obra de Gilberto Freyre, ob-

jeto da minha tese de doutorado, mas sem deixar de considerar, na sequência 

dessa investigação, a contribuição de outros autores relevantes do período, como 

Mário de Andrade, Paulo Prado e Sérgio Buarque de Holanda. Deste interesse 

resultou um livro (Araújo, 1994), versão publicada da já referida tese, e um certo 

número de artigos, além de, no que se refere à docência e, mais especificamente, 

à orientação, algumas teses e dissertações que buscam dar conta da diversidade 

e da complexidade que caracterizam a produção intelectual daquele período.

Tal produção, conforme tem sido observado pela bibliografia pertinente 

desde pelo menos os anos 1950, possui um caráter eminentemente ensaístico, 

comportando um rico e denso conjunto de especulações acerca da natureza e do 

destino da sociedade brasileira. Cabe mencionar, porém, que talvez seja igual-

mente importante analisar as articulações que podem ser estabelecidas entre 

essas especulações e os diferentes caminhos pelos quais cada um daqueles au-

tores, sobretudo – mas não apenas – em títulos de orientação confessional, pro-

curam elaborar e tornar pública a sua personalidade.

Este projeto tem como principal objetivo examinar a reflexão de Joaquim 

Nabuco a partir das suas obras de cunho mais pessoal, com destaque para Minha 

formação, que, publicada originalmente em 1900, ainda que reunindo textos re-

digidos desde 1893, grosso modo, converte-se em uma das primeiras e mais sig-

nificativas autobiografias na tradição do pensamento brasileiro. Dito isso, vale 

a pena acrescentar que, embora esteja me propondo a estudar um intelectual do 

século XIX, tenho a impressão de que esta proposta guarda alguma relação com 

as minhas preocupações mais habituais de pesquisa. Isso acontece tanto porque 

tenho tentado, desde o livro sobre Gilberto, averiguar os nexos que podem ser 

percebidos entre os argumentos de natureza mais substantiva e a automodelagem 

da subjetividade quanto porque, ao privilegiar um autor de uma geração anterior, 

espero entrar em contato com uma perspectiva em que a verdadeira obsessão 

modernista com a questão da identidade, nacional e individual, possa ser rela-

tivizada e, consequentemente, entendida sob outro prisma.
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Na verdade, Nabuco parece ter desempenhado um papel de grande relevo 

na confecção da própria identidade modernista, só que pelo avesso, definido 

como uma espécie de exemplo daquilo que deveria, a qualquer custo, ser evitado. 

Prova disso, aliás, é a bem conhecida avaliação da sua personalidade feita por 

Mário de Andrade (1982: 15), que, logo na segunda carta da sua correspondência 

com Carlos Drummond, citando um antigo trabalho seu, vai dizer que: “O Dr. 

Chagas descobriu que grassava no país uma doença que foi chamada moléstia 

de Chagas. Eu descobri outra doença mais grave, de que todos estamos infeccio-

nados: a moléstia de Nabuco”.

Tal doença parecia atingir, na opinião de Mário, proporções epidêmicas, 

e implicava essencialmente o costume, supostamente partilhado por Nabuco e 

pelo jovem Drummond, de construir a sua identidade pessoal em um processo 

que, a um só tempo, desvaloriza inteiramente as tradições brasileiras e apoia-se 

na consolidação, na síntese, em uma palavra, na cópia de modelos europeus, 

sobretudo franceses.

Essa posição, retomada de várias maneiras na fortuna crítica de Nabuco 

(cf. Santiago, 1996 e Moriconi, 2001), baseia-se com frequência no capítulo 4 de 

Minha formação, “Atração do Mundo”, particularmente em uma passagem, na qual 

ele afirma que: “As paisagens todas do Novo Mundo, a f loresta amazônica ou os 

pampas argentinos, não valem para mim um trecho da Via Appia, uma volta da 

estrada de Salerno a Amalfi, um pedaço do cais do Sena à sombra do Louvre” 

(1999: 49). Trata-se de uma citação realmente significativa, até mesmo porque 

Nabuco reafirma os mesmos valores no parágrafo seguinte, salientando que “o 

espírito humano, que é um só, e terrivelmente centralista, está do outro lado do 

Atlântico; o Novo Mundo, para tudo o que é imaginação estética ou histórica é 

uma verdadeira solidão” (50). O que está em jogo, portanto, não é a conversão 

daquele comentário de Mário em uma espécie de “homem de palha”, sublinhan-

do-se a sua importância apenas para se conseguir melhor destruí-lo, mas a sua 

necessária qualificação, qualificação que deverá transformá-lo de uma – algo 

peremptória e moralista – conclusão no ponto de partida desta investigação.

Essa qualificação precisa incorporar pelo menos dois novos argumen-

tos para que o vínculo do nosso autor com a Europa possa começar a ser 

entendido de forma mais complexa e matizada. O primeiro deles diz respei-

to simplesmente ao fato de que o narrador de Minha formação é o Nabuco da 

maturidade, que se dissocia explicitamente da sua mocidade, dissociação 

esta que, como será visto mais adiante, irá inclusive se converter em um 

ponto de vista que terminará por nortear a própria composição dessas suas 

memórias. Além disso, e talvez ainda mais relevante, é a lembrança de que, 

mesmo quando se refere especificamente à sua juventude, nosso autor nun-

ca deixa de nuançar essa preferência pela cultura europeia, contrabalançan-

do-a com uma preocupação tão intensa com os destinos da “pátria” que ele 

efetivamente parece se associar, na formulação de Costa Lima (2002: 344), ao 



589

registro de pesquisa | ricardo benzaquen de araújo

“drama existencial dos que se sentem comprometidos com o país, mas, ao 

mesmo tempo, nele não se integram”. Para que este ponto fique suficiente-

mente estabelecido, creio que valha a pena uma rápida vista d’olhos no mes-

mo parágrafo do qual foi retirada a última citação de Nabuco, antes e depois 

dela, quando ele nos diz que:

Estamos assim condenados à mais terrível das instabilidades [...] . A instabili-

dade a que me refiro provém de que na América falta à paisagem, à vida, ao 

horizonte, à arquitetura, a tudo o que nos cerca, o fundo histórico, a perspecti-

va humana; e que na Europa nos falta a pátria, isto é, a forma em que cada um 

de nós foi vazado ao nascer. De um lado do mar sente-se a ausência do mundo; 

do outro, a ausência do país. O sentimento em nós é brasileiro, a imaginação 

europeia (Nabuco, 1999: 48).

Como se percebe, o modo pelo qual Nabuco dá conta da sua persona-

lidade aos 24 anos – 1873, momento da sua primeira viagem à Europa –, acen-

tua sobremaneira seu caráter eminentemente pendular e inconstante, 

apontando para uma espécie de oscilação permanente que, ampliando-se um 

pouco o escopo desta análise, transmite a sensação de estar fortemente ar-

ticulada com um sentimento de curiosidade, senão vejamos:

Em 1873, porém, a minha ambição de conhecer homens célebres de toda ordem era 

sem limites; eu tê-los-ia ido procurar ao fim do mundo. Do mesmo modo, com os 

lugares. O que eu queria era ver todas as vistas do globo, tudo o que tem arrancado 

um grito de admiração a um viajante inteligente. Nessa qualidade de câmara foto-

gráfica só lastimava não ter o dom da ubiquidade (Nabuco, 1999: 47, grifo do autor).

É preciso observar, a propósito, que esse tipo de curiosidade parece 

não importar somente em uma relação rápida e superficial com o que se está 

visitando: a obsessão de conhecer todos os homens célebres, de ver todas as 

vistas do globo, dá a impressão de situar todos em um mesmo plano – hori-

zontal –, impedindo que se encontre um critério que fosse capaz de hierar-

quizá-los, de permitir que um deles fosse escolhido em detrimento dos outros, 

o que acaba por promover um surpreendente clima de indecisão.

Instabilidade, curiosidade, indecisão: tais características definem não só 

a personalidade como também a própria relação que, por volta dos seus 20 

anos, Nabuco irá estabelecer com a política. Com efeito, em que pese a sua 

incipiente adesão à monarquia constitucional inglesa, sintetizada de forma 

brilhante no conhecido segundo capítulo de Minha formação, “Bagehot”, ele 

torna evidente no capítulo seguinte, “Na Reforma”, que tal escolha de forma 

alguma se assentava em bases sólidas, demonstrando a mesma inconstância 

já examinada em passagens anteriores. Assim, comentando em 1871 aquela 

que seria a primeira viagem do Imperador à Europa, dois anos depois de ter 

lido A constituição inglesa, de Bagehot, Nabuco não se furta a aconselhá-lo a 

mudar de rota e visitar a América, pois lá,
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[...] ao ver os Estados Unidos à frente do progresso industrial e moral, compreen-

deria que os reis podem ser uma hipótese, um luxo, uma superfetação [...]. Ao 

ver a vanguarda do progresso ocupada por uma república, o Imperador perderia 

o culto monárquico em que comungam os reis (Nabuco, 1999: 40).

Mas qual seria, afinal, a natureza da crítica que o Nabuco da maturi-

dade dirige contra si mesmo aos vinte e poucos anos? Para responder a essa 

pergunta, faz-se necessário, antes de mais nada, retornar ao tema das viagens, 

por intermédio do qual ele vai ref letir acerca da esterilidade a que toda aque-

la inconstância e curiosidade o teriam conduzido, lembrando que: “Em caso 

algum porém, pode-se sentir uma obra de arte de passagem, isto é, sem que 

ela produza em nós uma vibração correspondente ao esforço, à sensação do 

criador quando a compôs” (Nabuco, 1999: 55, grifo do autor).

Todavia, ainda mais interessante do que essa citação é uma passagem 

que pode ser encontrada no parágrafo imediatamente posterior, no qual Na-

buco, procurando dar uma ideia do clima que cercou a sua viagem de 1873 

pela Europa, nos conta que:

Como é que em minutos poderia penetrar a impressão do artista, que levou anos 

para realizar seu pensamento, e morreu ainda agitado por ele? Eu olhei, por 

exemplo, para a catedral de Reims, com Rodolfo Dantas, em um dia que roubamos 

a Paris, linguagem do boulevard ; passei para ver a catedral de Amiens; roubei 

outro dia a Paris para fazer a volta da catedral de Rouen [...] fiz uma vez a tour-

née dos castelos históricos do Loire: Chenonceau, Amboise, Blois, Chambord. 

Horas para tudo isso! (Nabuco, 1999: 56, grifos do autor).

“Horas para tudo isso”: comportando-se como se tivesse o dom da ubi-

quidade, procurando ver o máximo possível em um mínimo de tempo, o jovem 

Nabuco passa velozmente, com o coração aos pulos, de uma cidade para a 

outra, de uma atração para a outra, terminando por converter o seu primei-

ro contato direto com alguns dos mais consagrados monumentos da cultura 

ocidental em uma infernal sucessão de impactos. Com efeito, a própria dicção 

empregada pelo nosso autor, 27 anos depois, para descrever o ritmo que pau-

tou aquelas suas incursões pela França – olhei... passei... roubei – torna evi-

dente a atmosfera ansiosa, marcada pela descontinuidade e pela urgência 

que as havia caracterizado.

Retratando-se como alguém que se deslocava de maneira aparentemen-

te errática, como se apenas vislumbrasse, ou melhor, esbarrasse nos lugares 

que pretendia visitar, Nabuco mostra-se, consequentemente, incapaz de esbo-

çar um quadro mais nítido e sistemático de suas impressões de viagem. Assim, 

ele teria se aproximado perigosamente, naquele período, do chamado “homem 

das multidões”, título de um conto de Edgar Allan Poe (1981: 392) e principal 

personagem de uma experiência que marcou profundamente o espírito de al-

gumas das metrópoles do século XIX, experiência que, interpretada de acordo 

com as sugestões de Simmel (1973), envolvia uma intensificação da vida emo-
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cional em função de uma contínua e rápida mudança de estímulos, e que cos-

tuma ser resumida pela expressão “vivência de choque”.1

Dominado pela inconstância e por aquela curiosidade, digamos, mór-

bida, anteriormente citadas, Nabuco aos vinte e poucos anos de idade parti-

lhava com o “homem das multidões” inclusive o que poderíamos denominar 

atitude blasé, atitude que, ainda citando Simmel: (1973: 16)

Consiste [precisamente] no embotamento do poder de discriminar. Isto não sig-

nifica que os objetos não sejam percebidos, como é o caso dos débeis mentais, 

mas antes que os significados e valores diferenciais das coisas, e daí as próprias 

coisas, são experimentados como destituídos de substância. Elas aparecem à 

pessoa blasé num tom uniformemente plano e fosco; objeto algum merece pre-

ferência sobre outro.

Desse modo, tanto Paris, Rouen e o vale do Loire como – lembremo-nos 

– a monarquia e a república, eram dispostos exatamente no mesmo plano, 

tornavam-se objeto de uma atenção f luida e distraída que, definida pela ve-

leidade, não tinha a menor condição de compreender aquilo que a fascinava.

Essa convergência entre o jovem Nabuco e o “homem das multidões”, 

contudo, ainda pode ser explorada de outra maneira, uma vez que alguns 

trabalhos recentes têm chamado a atenção para a possibilidade de que este 

último possa ser entendido como uma espécie de reatualização de um dos 

mais conhecidos personagens da filosofia e da medicina antigas, o melancó-

lico. Para tanto, como argumenta Agamben (1993: caps. 1 e 2), haveria neces-

sidade de que o reaparecimento da melancolia durante o Renascimento 

incorporasse a noção medieval de acedia = abatimento ou, de forma mais 

precisa, inércia do coração, e, com ela, todo o cortejo dos seus ‘filhos”, como 

por exemplo a pusillanimitas, a desperatio e em especial, no que toca a esta 

discussão, a evagatio mentis, que se manifesta por intermédio de figuras como 

a instabilidade e a curiosidade.2

Como não se trata de tentar resenhar, nos estreitos limites deste pro-

jeto, um debate com esse grau de complexidade, talvez valha a pena, sim-

plesmente, recordar que esse vínculo entre abatimento e melancolia implica 

uma série de supostos e consequências que não podem, minimamente, deixar 

de ser mencionados. Assim, por um lado, é preciso assinalar que o pecado 

medieval da acídia não deve nunca ser confundido com a sua tradução mo-

derna, que habitualmente o associa à ideia de indolência ou preguiça. E isso 

poderá ser evitado justamente pela ênfase em categorias como as recém-

-mencionadas instabilidade e curiosidade, que lhe infundem movimento, em-

bora um movimento horizontal, incapaz de redimi-lo, ou seja, de conduzi-lo 

para o alto, na direção da virtude. Por outro lado, a conexão entre essa acep-

ção da noção de acedia e a ideia de melancolia não deixa de ter repercussões 

no significado desta última, nem que seja por ampliar e aprofundar uma 

sugestão já contida em O problema XXX de Aristóteles, um dos textos funda-
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dores da teoria clássica dos humores, qual seja, a de que o melancólico, lon-

ge de ser definido apenas pela tristeza ou pelo desinteresse, caracterizava-se 

também pela inconstância.

Não é por outra razão, aliás, que O problema XXX irá aproximar a bile 

negra, o líquido corporal associado à melancolia, ao vinho: ambos, como 

sugere Jackie Pigeaud (1998, p. 13), teriam condições de fazer com que cada 

homem experimentasse os mais variados estados de alma, só que em regis-

tros cronológicos inteiramente distintos. Dessa maneira, o melancólico seria 

durante toda a vida prisioneiro da instabilidade típica da sua condição, en-

quanto o bêbado poderia ser definido como uma espécie de “melancólico de 

bolso”, capaz de conhecer de forma concentrada, no intervalo de uma noite, 

por exemplo, toda a variada e instável gama de sensações produzidas pela 

bile negra.

Muito bem: avaliada dessa perspectiva, acredito que a melancolia pos-

sa efetivamente ser utilizada para caracterizar o “homem das multidões”, e, 

por intermédio dele, permitir que se alcance uma melhor compreensão da 

forma pela qual o Nabuco da maturidade julgava a sua mocidade. Agora, po-

rém, creio que haja necessidade de que se dê um passo adiante, até mesmo 

porque, se o nosso autor apresenta a sua juventude “sob o signo de Saturno”, 

isso só acontece, como já foi dito antes, porque ele não tem nenhuma difi-

culdade em se afastar decisivamente dela, afastamento vinculado ao cultivo 

de uma serenidade que ele vai encontrar na Inglaterra e, muito particular-

mente, em Londres. Vejamos, portanto, como ele descreve a sua chegada à 

capital inglesa no capítulo X de Minha formação, intitulado singela e justamen-

te, “Londres”:

Quando pela primeira vez desembarquei em Folkestone, entrando na Inglaterra, 

eu tinha passado meses em Paris, tinha atravessado a Itália, de Gênova a Nápo-

les, tinha parado longamente à margem do lago de Genebra, e não me podia 

esquecer da suave perspectiva, à beira do Tejo, de Oeiras a Belém, cuja tonali-

dade doce e risonha nunca outro horizonte me repetiu. Por toda a parte eu tinha 

passado como viajante, demorando-me às vezes o tempo preciso para receber a 

impressão dos lugares e dos monumentos, o molde íntimo da paisagem e das 

obras de arte, mas desprendido de tudo, na inconstância contínua da imagina-

ção. Quando avistei porém, da janela do vagão, por uma tarde de verão, o tape-

te de relva que cobre o chão limpo e as colinas macias de Kent, e no dia 

seguinte, partindo do pequeno apartment que me tinham guardado perto de 

Grosvenor Gardens, fui descortinando uma a uma as fileiras de palácios do West 

End, atravessando os grandes parques, encontrando em St. James’ Street, Pall 

Mall, Piccadilly, a maré cheia da season, essa multidão aristocrática que a pé, a 

cavalo, em carruagem descoberta, se dirige duas vezes por dia para o rendez-vouz 

de Hyde-Park, e, dias seguidos, penetrei em outras regiões da cidade sem fim, 

conhecendo a população, a fisionomia inglesa toda, raça, caráter, costumes, ma-

neiras – posso dizer que senti minha imaginação excedida e vencida. A curio-

sidade de peregrinar estava satisfeita, trocada em desejo de parar ali para 

sempre (Nabuco, 1999: 84-85).



593

registro de pesquisa | ricardo benzaquen de araújo

Lamento o tamanho da citação, mas tenho a impressão de que ela 

quase que se impõe, pois não apenas como que resume o que foi discutido 

até este ponto, mas também introduz a segunda parte deste trabalho, con-

trastando a melancólica inconstância do jovem Nabuco com a tranquilidade 

da alma londrina. Isso posto, parece-me que o mais importante agora seria 

justamente indagar acerca da identidade dessas características peculiares 

que, conformando a conhecida f leugma dos ingleses, permitiriam ao nosso 

autor transitar de forma tão súbita para a maturidade.

É preciso notar, para se tentar dar conta dessa questão, que uma das 

primeiras imagens que Nabuco nos apresenta de Londres é a da capital de 

um enorme e poderoso império:

Londres foi para mim o que teria sido Roma, se eu vivesse entre o século II e o 

século IV e um dia, transportado da minha aldeia transalpina ou do fundo da 

África romana para o alto do Palatino, visse desenrolar-se aos meus pés o mar de 

ouro e bronze dos telhados das basílicas, circos, teatros, termas e palácios; isto é, 

para mim, provinciano do século XIX, foi, como Roma para os provincianos do 

tempo de Adriano ou de Severo: a Cidade. Essa impressão universal, da cidade que 

campeia acima de todas, senhora do mundo pelo milliarum aureum, o qual no sé-

culo XIX tinha que ser marítimo; essa impressão soberana, tive-a tão distinta como 

se a humanidade estivesse ainda toda centralizada (Nabuco, 1999: 86).

Cidade universal e soberana, centro da humanidade, Londres vê o seu 

gigantismo ref letido e confirmado nas próprias dimensões da sua arquitetu-

ra, que inclui:

[...] a larga faixa do Tâmisa, com as pontes colossais que o atravessam e os mo-

numentos assentados à sua margem [...] principalmente o maciço dos edifícios 

de Westminster, a extensa linha das casas do Parlamento, a mais grandiosa som-

bra que a construção civil projeta sobre a terra (Nabuco, 1999: 87, grifos meus).

Vale a pena recordar, a esta altura, que a interpretação que a tradição 

cultural do Ocidente moderno costuma oferecer para fenômenos definidos 

como gigantescos ou colossais vincula-os, com frequência, a uma determi-

nada ideia de movimento, um movimento que implica não só destruição e 

transgressão, mas também, como em Rabelais e E. Burke, fertilidade e fecun-

didade (cf. Stewart, 1993: cap. 3). Nada de similar, entretanto, pode ser en-

contrado na Londres de Nabuco, onde o que ele chama de “espírito inglês” 

(1999: 104) parece destilar uma sensação de ordem que enquadra a monarquia, 

o império e todas as suas instituições no mesmo “mar de tranquilidade”.

Esse espírito confunde-se inteiramente com a tradição, o que importa 

em que

A veneração imprim[a] aos precedentes uma autoridade quase sagrada, e tir[e], a 

tudo que tem caráter histórico ou função nacional, a feição individual [...]. A ra-

inha Vitória é mais do que a augusta, cuja imagem cada família venera no seu la-

rarium interior; é a realeza normanda, Plantageneta, Tudor. Como a rainha, a 
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Constituição [...]. Nenhum grande legista a redigiu, nenhum homem de estado a 

ideou: formou-se espontaneamente, inconscientemente, como a língua inglesa, 

a arquitetura perpendicular, os cantos da nursery (Nabuco, 1999: 105).

Assinale-se que o destaque concedido nessa passagem às ideias de 

ordem e de tradição, domesticando o que poderia haver de descontrolado no 

gigantismo inglês, está bem distante de estimular qualquer imobilidade ou 

estagnação. Muito ao contrário, trata-se aqui de enfatizar a importância de 

uma espécie de transformação permanente, mas uma transformação que 

opera segundo um roteiro até certo ponto muito bem definido, que se preo-

cupa precisamente em aperfeiçoar, atualizar e portanto fortalecer a herança 

dos antepassados. Recomenda-se, consequentemente, ter certeza de que:

As reformas, as modificações serão governadas por algumas regras elementares. 

Uma destas será conservar do existente tudo o que não seja obstáculo invencí-

vel ao melhoramento indispensável [...] outra, substituir tanto quanto possível 

provisoriamente, deixando ao tempo a incumbência de experimentar o novo 

material ou a nova forma, para consagrá-lo ou rejeitá-lo [Assim:] dessas regras 

resulta o dever de demolir com o mesmo amor e cuidado com que outras épocas 

edificaram. Nenhum explosivo é legítimo, porque a ação não pode ser de antemão 

conhecida; é preciso demolir a nível e compasso, retirando pedra por pedra, 

como foram colocadas (Nabuco, 1999: 106).3

Não se deve estranhar, por conseguinte, que essa atmosfera acabe por 

fazer com que o footing dos habitantes de Londres, mesmo com “bilhões de 

esterlinos” no bolso, seja feito em “ruas calçadas a madeira, para ainda mais 

amortecer o ruído” (Nabuco, 1999: 87), ou que a “ascendente imperial”, da 

“metrópole” lhe seja dada pela

Sua massa gigantesca, as suas perspectivas infindas, a solidez eterna, egipcíaca, 

das construções, as imensas praças e os parques que se abrem de repente na 

embocadura das ruas, à sombra de velhas árvores, à beira de lagos que merecem 

pertencer ao relevo natural da terra. Este último é para mim, o traço dominante 

de Londres: o estrangeiro suporia ter entrado no campo, nos subúrbios, quando 

está no coração da cidade (Nabuco, 1999: 86-87).

Transformada em um cenário bucólico, Londres converte-se em uma 

espécie de Arcádia moderna, na qual a extensão espacial e a profundidade 

histórica – “solidez eterna, egipcíaca” – aliam-se ao silêncio e à tranquilida-

de para compor essa imperturbável ordem que leva Nabuco a abandonar aque-

la errática caminhada que marcou a sua mocidade. Contudo, essa troca da 

melancolia pela f leugma, para continuarmos no terreno da teoria clássica 

dos humores, não chega a esgotar o ponto que está sendo aqui examinado, 

pois nosso autor insiste em que ele não encontra apenas tradição e sereni-

dade na Inglaterra: “a ordem [,sem dúvida,] é a verdadeira arquitetura social”, 

mas, “para o inglês [...] a liberdade é o grande atributo do homem [...] ele a 

sente como o desenvolvimento da personalidade” (Nabuco, 1999: 105).
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Deve-se assinalar, na sequência desse trecho, que algumas das mais 

consagradas avaliações acerca da reflexão ocidental sugerem que, desde pelo 

menos meados do século XVII, ela teria se estabilizado em função de um 

princípio que opunha as noções de ordem e liberdade, totalidade e fragmen-

tação, como se da afirmação de qualquer sistema cultural mais sólido deri-

vasse, imediata e automaticamente, o enfraquecimento da capacidade de ação 

individual. Ora, a imagem que Nabuco nos faz desse espírito inglês chama a 

atenção justamente para o contrário, isto é, para o fato de que, quanto maior 

for a autoridade da tradição, maior será o estímulo para que cada um possa 

expandir a sua personalidade.

Avaliada dessa maneira, a Londres descrita em Minha formação parece 

ser mais uma vez, embora em outra chave, comparável a Roma, pois, quase 

que em um desdobramento da simetria e do paralelismo entre as duas – anti? 

– metrópoles já indicado por Nabuco, Simmel (1989) vai assinalar que Roma, 

em função mesmo daquela sua natureza soberana e universal, termina por 

promover uma espécie de aprofundamento da individualidade daqueles que 

com ela entram em contato. Desse modo, em vez de esmagar os seus visitan-

tes com o peso do seu gigantismo histórico e espiritual, Roma iria precisa-

mente liberá-los dos seus constrangimentos cotidianos, das suas preocupações 

com os assuntos menores e comezinhos, permitindo que cada um, à vista do 

fundamental, condensado justamente na “Cidade Eterna”, ganhasse condições 

para remodelar e aperfeiçoar a sua subjetividade, tornando-a mais rica e 

cheia de nuanças.

O universal, consequentemente, alia-se com o que há de mais singular: 

é como se, à frente do sublime, os homens tivessem a oportunidade de de-

senvolver precisamente aquilo que há de sublime em si mesmos, a sua von-

tade, o seu livre-arbítrio, ou seja, para lembrar o texto clássico em que Pico 

della Mirandola (1989), em pleno Renascimento, fixa uma das vertentes da 

subjetividade moderna, a sua própria dignidade.

A propósito, é exatamente por essa razão, quer dizer, pelo vínculo entre 

o “espírito inglês” e a sua liberdade interior, que Nabuco, apesar da notória 

influência que a cultura francesa sempre exerceu sobre ele, afirma de manei-

ra categórica preferir Londres a Paris. Não se trata, diga-se logo, de que nesta 

última ele corresse o risco de reencontrar, como se fosse aquele “homem das 

multidões” de Poe, analisado por Benjamin (1989) na esteira de Simmel, aque-

las vivências de choque que haviam assolado a sua juventude. Muito ao con-

trário, o que mais o incomoda é simplesmente o fato de que a vida aqui 

parece ser estilizada na direção oposta, convertendo-se em uma espécie de 

obra de arte, perfeita e acabada, rigidamente enquadrada pelas regras de eti-

queta, e, por conseguinte, alojada em uma dimensão bem distante de qualquer 

espontaneidade, de qualquer naturalidade, enfim, de qualquer respeito pela 

autonomia da vontade e da dignidade humanas.
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Não é que Nabuco não saiba que:

Para o artista que precisa inspirar-se exteriormente nas formas da edificação, 

viver no meio do belo realizado pelo gênio humano, Londres está para Paris 

como Khorsabad para Atenas [...]. Por aí não há que comparar [...] para o homem 

de espírito e de salão, Paris é a primeira das residências, porque é a que reúne 

à arte o prazer de viver em suas formas mais delicadas e elegantes. Não há nada 

em Londres que corresponda à aspiração francesa, hoje decadente e muito es-

vaecida, de fazer da vida toda uma arte, aspiração cuja obra-prima foi a polidez 

do século XVII e o espírito do século XVIII (Nabuco, 1999: 88).

Na verdade, contudo, embora “muito esvaecida”, essa obsessão fran-

cesa em “fazer da vida toda uma obra de arte” dá realmente a impressão de 

ainda se constituir na maior dificuldade enfrentada por Nabuco, pois ele se 

demora em nos explicar que:

O que há em Londres, como prazer da vida, não é a arte, é o conforto; não é a regra, 

a medida, o tom das maneiras, é a liberdade, a individualidade; não é a decoração, 

é o espaço, a solidez. Paris é um teatro em que todos, de todas as profissões, de 

todos os países, vivem representando para a multidão de curiosos que os cercam; 

Londres é um convento, em forma de clube, em que os que se encontram no silên-

cio da grande biblioteca ou das salas de jantar não dão fé uns dos outros, e cada 

um se sente indiferente a todos. Em Paris a vida é uma limitação; em Londres uma 

expansão; em Paris um cativeiro, cativeiro da arte, do espírito, da etiqueta, da 

sociedade, cativeiro agradável como seja, mas sempre um cativeiro, exigindo uma 

vigilância constante do ator sobre si mesmo diante do público que repara em tudo, 

que nota tudo; em Londres é a independência, a naturalidade, a despreocupação. 

Ceci tuera cela (Nabuco, 1999: 89).

Como se vê, o relacionamento de Nabuco com Paris aponta para uma 

configuração, para um desenho muito diverso, oposto até, daquele que supos-

tamente caracterizava a sua personalidade quando jovem, a qual, como foi 

discutido anteriormente, importava em um movimento permanente mas ho-

rizontal, em uma espécie de curiosidade cega, posto que, querendo tudo ver, 

não conseguia estabelecer critérios nem definir prioridades que orientassem 

de forma constante e segura a sua caminhada. Já a avaliação que ele nos for-

nece da “Capital do Século XIX” transmite, ao contrário, a sensação de impli-

car a mais absoluta imobilidade, transformando o cenário urbano em uma 

espécie de vitrina, onde os homens, irremediavelmente metamorfoseados em 

manequins, seguem uma linha de conduta que lhes foi imposta pelos códigos 

da etiqueta, do espírito e da polidez. Ambos, porém, parecem tornar os indi-

víduos cativos de determinações exteriores à sua personalidade, dependentes 

de experiências que atuam no sentido de diminuir o seu livre-arbítrio, quer 

por reduzi-los a erráticos espectadores das maravilhas do mundo, quer por 

fixá-los como meros personagens do teatro de costumes continuamente en-

cenado em Paris.
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O vínculo de Nabuco com a Inglaterra, por conseguinte, permite-lhe 

não só incorporar a serenidade à sua subjetividade, superando aquela sua 

melancólica juventude, mas também lhe dá condições para expandir e enri-

quecer a sua vida interior. É como se, entre aquela desorientada mobilidade 

horizontal e a “paralisia” francesa, ele tivesse desenvolvido uma espécie de 

assertividade individual, e de tal modo, que se tornasse capaz de imprimir 

ao seu movimento uma direção vertical, 4 distinguindo com toda a nitidez 

aquilo que lhe parece certo do que seria errado, incluindo por fim uma orien-

tação ética ao seu juízo, e, portanto, associando aquela sua concepção de 

maturidade tanto à f leugma como à sabedoria. Como se percebe, não se tra-

ta aqui de uma pura, simples e anacrônica retomada da teoria clássica dos 

humores, pois estamos aparentemente diante de um esforço de traduzi-la e 

consequentemente modificá-la com a incorporação do tema, tipicamente cris-

tão e renascentista, da dignidade humana.

Na verdade, essa relação entre serenidade “clássica” e liberdade e sa-

bedoria cristãs, no contexto inglês, torna-se ainda mais acentuada quando 

nos lembramos de que o capítulo que Nabuco dedica especificamente a Lon-

dres (1999: cap. X), capítulo que aliás funde diferentes experiências de viagem 

em uma imagem idealizada da metrópole, encerra-se justamente com o re-

lato da sua conversão ao catolicismo, primeiro

na escondida igreja dos jesuítas, em Farm Street, onde os vibrantes açoites do 

padre Gallway me fizeram sentir que a minha anestesia religiosa não era com-

pleta, depois no Oratório de Brompton, respirando aquela pura e diáfana atmos-

fera espiritual impregnada do hálito de Faber e de Newman [, conversão que vai 

inclusive lhe permitir] reunir no meu coração os fragmentos quebrados da cruz 

e com ela recompor os sentimentos esquecidos da infância (Nabuco: 1999: 91). 

A percepção de um nexo entre catolicismo e infância até torna possível 

que, de Londres, tenhamos condições de retornar ao Brasil, e, por intermédio 

desse atalho, consigamos igualmente esboçar um primeiro contato com outras 

obras de Nabuco. Acredito, todavia, que essa rota deva ser seguida na com-

panhia daquele que talvez seja o mais citado, porém, de certa maneira, o 

mais enigmático capítulo de Minha formação, o de número 20, que se intitula 

“Massangana”.

Esse capítulo relata como Nabuco foi criado por sua madrinha, no en-

genho de Massangana, até os oito anos, quando, por causa do falecimento 

desta, ele é reenviado aos pais na Corte, e transmite realmente a sensação 

de ser quase que um corpo estranho dentro de Minha formação. Por qual razão? 

Simplesmente por veicular valores que parecem estar em completa dissonân-

cia com o que havia sido postulado até então, se não vejamos: por um lado, 

o refinado cosmopolita celebra, de forma extremamente emocionada, os seus 

vínculos com o “torrão natal”; por outro, e bem mais significativo, o grande 

líder do movimento abolicionista confessa, sem maiores constrangimentos, 
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uma surpreendente “saudade do escravo” (Nabuco, 1999: 162), escravo a pro-

pósito sempre avaliado, nesse contexto, em função da dedicação e da fideli-

dade, até veneração, que parece dedicar aos seus senhores.

Muito bem: um primeiro esforço para esclarecer essa suposta contradi-

ção deve, antes de mais nada, considerar o fato de que Massangana, o mesmo 

texto que está sendo aqui examinado, publicado, como já foi dito, como o vigé-

simo capítulo de Minha formação, vai compor também, e dessa vez como o capí-

tulo inicial, um outro livro de Nabuco, redigido mais ou menos na mesma 

época, Foi voulue – mysterium fidei, que traz as suas memórias religiosas, edita-

do na França somente em 1971 e afinal traduzido para o português, em 1985, 

com o título de Minha fé (Nabuco, 1985). Contudo, para que essa narrativa das 

suas relações com o catolicismo, narrativa que evidentemente complementa a 

de Minha formação, possa ser explorada de maneira mais proveitosa, torna-se 

necessária a convocação de outra obra do nosso autor, O abolicionismo (1999a), 

que, escrita em um período anterior ao que está sendo enfocado –1882-1883 –, 

acaba por se transformar em um dos clássicos da propaganda abolicionista. 

Apesar de ter sido elaborada em um clima um tanto ou quanto panfletário, o 

que a define, em um primeiro momento, como uma espécie de arma no com-

bate pela abolição, ela apresenta como uma das suas características mais sa-

lientes exatamente a preocupação em conferir um sentido abrangente, sóbrio 

e racional à sua análise acerca da escravidão. Nessa perspectiva, Nabuco che-

ga inclusive a insistir em que ela seja julgada como uma instituição que não 

apenas explorava de forma regular os escravos, mas também, ao barrar o tra-

balho livre e fomentar o latifúndio, contribuía decisivamente para enfraquecer 

a “propriedade” e arruinar o país.

Ora, o tratamento dispensado à escravidão em Massangana é total-

mente distinto, uma vez que, apesar de não se abandonar inteiramente o 

argumento anterior, a ênfase será aqui deslocada para uma avaliação da na-

tureza essencialmente cristã da conduta dos escravos. Perdoando os seus 

opressores, oferecendo a outra face,

Não só esses escravos não se tinham queixado de sua senhora, como a tinham 

até o fim abençoado...seu carinho não teria deixado germinar a mais leve sus-

peita de que o senhor pudesse ter uma obrigação para com eles, que lhe perten-

ciam... Deus conservara ali o coração do escravo, como o do animal fiel, longe 

do contato com tudo que o pudesse revoltar contra a sua dedicação. Esse perdão 

espontâneo da dívida do senhor pelos escravos figurou-se-me a anistia para os 

países que cresceram pela escravidão, o meio de escaparem a um dos piores 

taliões da história. Oh, os santos pretos! Seriam eles os intercessores pela nos-

sa infeliz terra, que regaram com seu sangue, mas abençoaram com seu amor 

(Nabuco, 1999: 168).

Imitação de Cristo! O martírio dos escravos, desse ponto de vista, dá 

a impressão de infundir transcendência à própria experiência do cativeiro, 

tornando-a, aliás, perfeitamente compatível com a concepção de catolicismo 
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sustentada por Nabuco (1985: 84) em Minha fé, ao recordar que “São Paulo 

descobre o propulsor essencial do cristianismo, quando afirma que ninguém 

chegará ao Cristo a não ser através do próximo e que ninguém se tornará 

membro de Sua igreja, se não fizer o que Cristo fez”. Não é à toa, portanto, 

que o “europeizado” termine por conferir tanta importância ao canto da Ter-

ra em que foi criado: convertida em uma espécie de pré-figuração do paraíso, 

Massangana lhe propicia um primeiro contato com a perspectiva da “cruz”, 

cujos fragmentos, mesmo quebrados, conseguem voltar a ser reunidos, não 

nos esqueçamos, em Londres. Sob esse prisma, o que existe de mais local vai 

praticamente se confundir, para Nabuco, com a mais universal das questões, 

a da salvação.

A análise de Massangana, na verdade, talvez possa inclusive nos ajudar 

a esclarecer o significado de um outro componente da complexa personali-

dade de Nabuco, tal como elaborada em Minha formação : sua relação com a 

política. Entretanto, para que isso possa ocorrer, será preciso que realizemos 

uma nova exploração do longo parágrafo, parcialmente citado acima, pelo 

qual se encerra o capítulo. Esse parágrafo, a propósito, recorda não a sua 

infância, até os oito anos, mas uma segunda visita ao mesmo engenho, 12 

anos depois, visita aliás decisiva, pois marca a sua definitiva adesão ao ideal 

abolicionista. Mas não nos apressemos: é necessário, em primeiro lugar, re-

gistrar que a propriedade já se encontrava então em ruínas, ruínas que abran-

giam até o antigo cemitério dos escravos, por onde Nabuco irá vagar, 

lembrando-se de que

O sacrifício dos pobres negros, que haviam incorporado as suas vidas ao futuro 

daquela propriedade, não existia mais talvez senão na minha lembrança. [...] 

Debaixo dos meus pés estava tudo o que restava deles [...] Sozinho ali, invoquei 

todas as minhas reminiscências, chamei-os a muitos pelos nomes, aspirei no 

ar carregado de aromas agrestes, que entretém a vegetação sobre suas covas, o 

sopro que lhes dilatava o coração e lhes inspirava a sua alegria perpétua. Foi 

assim que o problema moral da escravidão se desenhou pela primeira vez aos 

meus olhos em sua nitidez perfeita e com sua solução obrigatória [...] e então 

ali mesmo, aos vinte anos [...] [ ‘entre aqueles túmulos, para mim, todos eles 

sagrados’] [...] formei a resolução de votar a minha vida [...] ao serviço da raça 

generosa entre todas que a desigualdade da sua condição enternecia em vez de 

azedar e que por sua doçura no sofrimento emprestava até mesmo à opressão 

de que era vítima um ref lexo de bondade (Nabuco, 1999: 168). 

Há vários pontos que merecem destaque nessa passagem, mas o que 

mais me interessa, da perspectiva deste projeto, é sublinhar que Nabuco ca-

minhava sobre os restos dos escravos, os quais, misturados ao solo, evocam 

a antiga associação, de sabor clássico, entre as noções de humildade e de 

terra (Auerbach, 1965: 40-50). Só que, como se torna evidente pela citação, 

essa associação é relida aqui em uma chave eminentemente cristã, na qual, 

pela própria simplicidade da Encarnação – “Deus não escolheu um orador ou 
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um senador, mas um pescador”, diz Santo Agostinho (apud Auerbach, 1965: 

43) –, o alto e o baixo, o divino e o humano encontram-se total e irremedia-

velmente misturados, fundidos mesmo, o que faz com que a própria ideia do 

sublime, rigorosamente oposta ao humilde na tradição greco-romana, passe 

a depender exclusivamente dele para, doravante, ter condições de existir. 

Nesse sentido, o mesmo Nabuco que iniciava aquele importante capí-

tulo IV de Minha formação, “Atração do Mundo”, reconhecendo a sua incapa-

cidade para atuar como um político profissional, pois, “para ser um homem 

de governo é indispensável fixar, limitar, encerrar a imaginação nas coisas 

do país e ser capaz de partilhar, se não das paixões, decerto dos preconceitos 

dos partidos, ter com eles a mais perfeita comunhão de vida” (Nabuco, 1999: 

45), parece ter encontrado na luta pela abolição, iluminada pela natureza a 

um só tempo sublime e cristã do comportamento dos escravos, o caminho 

ideal para se envolver com o mundo da política.

De fato, é justamente porque “procur[a] na política o lado moral, 

imaginan[ando-a] uma espécie de cavalaria moderna, a cavalaria andante 

dos princípios e das reformas” (Nabuco, 1999: 45), que Nabuco dá a impressão 

de exigir uma motivação extramundana (Weber, 1983), como a libertação dos 

nossos redentores, os escravos, para se engajar na vida pública. E ele parece 

tomar essa decisão no mais absoluto desprezo por quaisquer dos riscos que 

ela poderia envolver, inclusive, diga-se de passagem, pelo de incorrer no pe-

cado do orgulho – tão próximo dessa opção –, em um movimento capaz de 

alterar, de maneira significativa, tanto a sociedade brasileira quanto a sua 

própria biografia. Suplementando a f leugma e a sabedoria, já adquiridas, pela 

adoção de uma postura que combinava um humor sanguíneo com uma atitude 

piedosa, típica daquele cruzado, daquele cavaleiro medieval cuja identidade 

tanto almejava, Nabuco conclui a elaboração da sua personalidade por um 

esforço de estabelecer uma harmonia, tensa, mas não inteiramente descabi-

da, entre a disposição clássica para o combate, para a vida ativa, e a orienta-

ção cristã, humilde, apaixonada e compassiva, no rumo da salvação.5

Para encerrar: no capítulo que dedica a Renan, o sétimo de Minha for-

mação, Nabuco (1999: 69) relata uma visita que fez – quando jovem, registre-se 

– ao grande escritor francês. Naquela oportunidade, a admiração, o “encanta-

mento” que sentiu foi de tal ordem, que ele só consegue se expressar nestes 

termos: “imagine-se um espetáculo incomparável de que eu fosse espectador 

único, eis aí a impressão. Eu me sentia na pequena biblioteca, diante dos 

deslumbramentos daquele espírito sem rival, prodigalizando-se diante de 

mim, literalmente como Luis II da Baviera na escuridão do camarote real, no 

teatro vazio, vendo representar os Niebelungen em uma cena iluminada para 

ele só”.

Com efeito, já se examinou aqui o fato de que o privilégio da visão 

parece ser um dos ingredientes fundamentais daquela melancólica descrição 
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que Nabuco fazia da sua mocidade, sempre vinculado à curiosidade e marca-

do, de forma indelével, pela inconstância e pela veleidade. Do mesmo modo, 

quando ele nos dava conta da imagem que construiu de Paris, o mesmo pri-

vilégio reaparecia, ainda que com o sinal trocado: o que mais importava en-

tão não era ver, mas ser visto, embora dessa posição decorresse a mais 

completa imobilidade, a incapacidade de se afastar de um estilo regido pelas 

mais intransigentes regras de etiqueta. Nos dois casos, portanto, notava-se 

uma articulação entre o destaque concedido à visão e uma severa restrição 

à possibilidade de cada um elaborar a sua própria identidade, ou melhor, nos 

termos em que essa discussão foi travada neste projeto, encontrar uma rota 

pela qual se pudesse caminhar com alguma dignidade.

Ora, quando escreve Minha formação, Minha fé e Um estadista do Império 

(Nabuco, 1997), no período que se segue à Abolição, à proclamação da Repúbli-

ca e à sua conversão ao catolicismo, Nabuco encontra-se supostamente no 

ostracismo, distante do poder e esquecido por todos (Viana Filho, 1952. Contu-

do, a simples redação de trabalhos daquela envergadura deixa bem claro que 

ele pretende continuar a ser visto – e admirado –, mas sob uma outra luz, níti-

da o bastante para registrar o seu movimento interior, ou seja, a sua capacida-

de de se automodelar e de enfrentar, por esse caminho, os desafios que lhe 

eram dirigidos pela vida e pela história. Não deve nos surpreender, por conse-

guinte, que entre os textos concebidos então estejam duas autobiografias, nem 

que uma delas, Minha formação, sustente uma concepção tão plástica da subje-

tividade quanto a que começou a ser analisada neste projeto.
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 NOTAS

1 A discussão desse ponto é aprofundada no belo trabalho 

de Waizbort (2000).

2 Agamben (1993: 5) aproxima de forma explícita o perso-

nagem do melancólico da experiência da sociedade de 

massas em Heidegger, enquanto Deroche-Gurcel (1997: 

212-241) retoma o mesmo argumento na sua discussão da 

obra de Simmel.

3 Esse aspecto da ref lexão de Nabuco é muito bem discuti-

do no texto de Carvalho (2001), em que retoma, em outra 

direção, argumentos inteligente e cuidadosamente exa-

minados no seu livro sobre André Rebouças (cf. Carvalho, 

1998).

4 Esse contraste entre uma mobilidade horizontal e outra 

vertical, no contexto do debate acerca da subjetividade 

renascentista, é sugerido no trabalho de Greene (1968) e 

desenvolvido no livro de Greenblat (1980).

5 A figura do sanguíneo recebe um primeiro tratamento no 

livro de Panofsky, Klibansky e Saxl (1989), ao mesmo tem-

po em que a possibilidade de uma harmonia entre con-

cepções clássicas e cristãs é examinada no trabalho de 

Spitzer (1963).
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ao Brasil: um banquete no trópico. São Paulo: Editora Senac, p. 

219-236. 

Carvalho, Maria Alice Rezende de. (1998). O quinto século: 

André Rebouças e a construção do Brasil. Rio de Janeiro: Re-

van/Iuperj.

Chateaubriand, François-René. (1964). O gênio do cristianis-

mo. Rio de Janeiro: Jackson.

Costa Lima, Luiz. (2002). Nabuco: trauma e crítica. In: In-

tervenções. São Paulo: Edusp, p. 341-357.

Coutinho, Afrânio (org.). (1965). A polêmica Alencar-Nabuco. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.

Couto de Magalhães, José Vieira. (1998). Diário íntimo. São 
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SUBJETIVIDADE, RELIGIÃO E POLÍTICA EM  

JOAQUIM NABUCO

Resumo

Este texto, escrito em 2005, é o primeiro projeto de pesqui-

sa elaborado por Ricardo Benzaquen de Araújo sobre Joa-

quim Nabuco, e sua importância está, em certa medida, na 

transição que ele procura efetuar em seus estudos, até 

então concentrados em autores da geração modernista, 

para as três últimas décadas do século XIX. Os dois perío-

dos são articulados por, basicamente, dois propósitos do 

autor. Trata-se de dar continuidade à questão já trabalha-

da por ele em Guerra e paz: Casa-grande & senzala e a oObra 

de Gilberto Freyre nos anos 30, da relação da subjetividade, 

da automodelagem, com o contexto ao qual o autor está 

referido. Trata-se também de buscar, dialogando com os 

modernistas e seus epígonos, relativizar a obsessão com a 

identidade individual e nacional, que representaria tanto 

uma limitação para a interpretação da nossa história social 

e quanto um problema para as ações dela derivadas.

SUBJECTIVITY, RELIGION AND POLITICS IN 

JOAQUIM NABUCO

Abstract

This text, written in 2005, is Ricardo Benzaquen de Araújo’s 

first research project on Joaquim Nabuco. Its importance 

lies in the transition he seeks to establish between his prior 

studies, which had focused mainly on authors of the Mod-

ernist generation, and the final three decades of the 19th 

century. The two periods are basically articulated by two 

strands: first, the thematic continuity of his discussion of 

the relation between subjectivity and of self-modelling in 

Guerra e paz: Casa-grande & senzala e a obra de Gilberto Freyre 

nos anos 30 [War and peace: the masters and the slaves and 

the work of Gilberto Freyre in the 1930s] and the context in 

which the author is referred; second, in dialogue with the 

Modernists and their acolytes, the relativization of the ob-

session with individual and national identity that poses, at 

once, a limitation to the interpretation of our social history 

and a problem for actions derived from it.
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Como apresentar esse volume magro, 

de autor desconhecido em língua es-

panhola, cujo título cita o clássico de 

Tolstói? Fiel ao espírito de síntese do 

livro, eu diria que ele reúne um dos 

grandes escritores brasileiros, Gilber-

to Freyre, e o seu maior intérprete, Ri-

cardo Benzaquen de Araújo. Esse en-

contro feliz converte-o em referência 

obrigatória não apenas pelo que ensi-

na sobre o antropólogo, sociólogo e 

historiador pernambucano, mas tam-

bém por seu estilo crítico. Estamos 

diante de um ensaio exemplar do pon-

to de vista da forma e do feitio da in-

terpretação. 

Originalmente tese de doutorado 

em antropologia social defendida no 

Museu Nacional da Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro, em 1994, Guer-

ra e paz subverte o formato convencio-

nal dos trabalhos acadêmicos e as 

leituras disponíveis sobre a obra de 

Gilberto Freyre (1900-1987). É certo 

que quando a primeira edição do livro 

vem à luz, Freyre já tinha o seu lugar 

assegurado como um dos grandes in-

térpretes do Brasil, f igurando como 

autor de Casa-grande & senzala (1933), 

obra que, ao lado de Raízes do Brasil 

(1936), de Sérgio Buarque de Holanda, 

e de Formação econômica do Brasil (1942), 

de Caio Prado Jr., invertem as trilhas 

correntes do ensaísmo nacional, so-

bretudo por escapar das explicações 

raciais, e racistas, que vaticinavam a 

inviabilidade da nação mestiça, com o 

auxílio de novas inspirações teóricas, 

fundamentalmente, o marxismo (Caio 

Prado Jr.); a sociologia alemã (Sérgio 

Buarque) e a antropologia cultural 

norte-americana (Gilberto Freyre). 

Araújo, Ricardo Benzaquen de. (2017). Guerra y paz: 

Casa grande y senzala y la obra de Gilberto Freyre en los años 1930.

Traducción: Ada Solari. 

Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial. 
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Freyre, porém, desenha percurso 

particular em relação aos seus com-

panheiros de geração. Sua formação 

dá-se longe dos cursos de direito, pe-

los quais passa parte de seus con-

temporâneos (Sérgio Buarque e Caio 

Prado incluídos), e afastada, em seus 

primeiros tempos, da Europa, rota 

obrigatória para a intelectualidade 

brasileira até então. O curso de ciên-

cias sociais e os Estados Unidos o re-

ceberão, primeiro na Universidade de 

Baylor e em seguida na Universidade 

de Columbia, quando realiza o mes-

trado Social life in Brazil in the middle of 

the 19th, publicado na Hispanic Ameri-

can Historical Review, em 1922. A for-

mação acadêmica feita fora do país, 

entretanto, não impede a manuten-

ção de vínculos permanentes com a 

cidade natal, que as crônicas regula-

res publicadas no Diário de Pernambu-

co2 alimentam; crônicas nas quais ele 

exercita um olhar comparado sobre 

cidades e arquitetura; comportamen-

tos e vida social; arte e política; e 

que preparam a sua volta à capital do 

estado de Pernambuco em 1923, 

quando passa a liderar o chamado 

movimento regionalista pernambu-

cano.3 

A experiência norte-americana, 

marcada pelos cursos e leituras com-

paradas sobre a experiência escravis-

ta no Brasil e nos EUA e pela antropo-

logia de Franz Boas; o giro europeu 

realizado em 1922 e 1923 (Inglaterra, 

Alemanha, França, Bélgica, Espanha 

e Portugal) e a movimentação cultu-

ral do Recife na década de 1920 forne-

cem o solo onde germinará Casagran-

de & senzala, obra escrita durante um 

período de exílio, quando Freyre 

deixa o país acompanhando o então 

governador de Pernambuco, desti-

tuído pela Revolução de 1930, Está-

cio Coimbra, de quem era chefe de 

gabinete. 

É sobre Casa-grande & senzala e 

sobre a obra de Gilberto Freyre dos 

anos 1930 que se debruça o ensaio 

de Ricardo Benzaquen de Araújo; o 

seu horizonte é, portanto, a cena 

modernista brasileira em duas de 

suas vertentes díspares, a paulista 

e a pernambucana, assim como as 

relações mais amplas entre as ciên-

cias sociais e os modernismos, que 

o timbre híbrido do ensaio de Freyre 

auxilia a elucidar. Se isso é verdade, 

a análise não privilegia os panora-

mas histórico-culturais, optando 

pelo exame minucioso do livro de 

1933 e das demais produções de 

Freyre do período,4 que fornecem as 

chaves de leitura para Casa-grande 

& senzala, ainda hoje a obra mais 

conhecida de Gilberto Freyre, e pa-

ra a compreensão das teses, do es-

tilo e método do autor. 

Guerra e paz encontra-se organi-

zado em duas grandes partes e uma 

conclusão curta. Na primeira, “A 

Rússia americana”, o autor realiza 

uma leitura detida da obra de es-

treia de Freyre; na segunda, “Arsê-

nico e alfazema”, volta-se para ou-

tros de seus livros publicados em 

30, utilizados para obtermos uma 

“visão mais ampla e matizada” da 

reflexão de Gilberto no período em 

questão, como também para uma 

“visão mais fina e detalhada de seu 

grande livro de estreia”. Destaco 
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“visão ampla e matizada”, “fina e de-

talhada”, termos várias vezes repeti-

dos, e com a ajuda dos quais o autor 

define o seu comentário à obra: co-

mentário “o mais completo e meticu-

loso que fui capaz de fazer, em torno 

daqueles que me pareceram ser os 

argumentos substantivos de Casa-

-grande & senzala”, diz ele. A abertura 

da análise na direção de outros escri-

tos de Freyre, longe de tentar resolver 

problemas ou contradições postas 

pela obra primeira, faz emergirem 

novos pontos de vista, a produção de 

Gilberto Freyre dos anos 1930 reve-

lando-se um conjunto heterogêneo, 

repleto de ambiguidades e paradoxos 

que o analista põe a nu. 

Não são poucos os achados de Guer-

ra e paz em relação a Casa-grande & sen-

zala. Em primeiro lugar, o livro ensina 

que ao invés da substituição do con-

ceito de raça pelo conceito de cultura, 

lugar-comum da crítica até então, no-

ta-se a convivência das duas noções 

na obra, tornadas compatíveis pela 

mediação da categoria “meio físico”. 

Isso só é possível, diz Benzaquen, por-

que Gilberto Freyre trabalha com uma 

noção neolamarckiana de raça, forte-

mente ancorada na ideia de adaptação. 

Em segundo lugar, a análise qualifica 

a noção de mestiçagem que figura no 

livro de 1933 e se mostra aí como jus-

taposição de traços e qualidades ( ja-

mais como “mistura” ou “fusão”), re-

velando, para surpresa de muitos, que 

o mestiço que sai dessas páginas é o 

português, ser híbrido por excelência, 

“equilibrado entre antagonismos”. A 

concepção de “equilíbrio de antago-

nismos”, utilizada para definir o por-

tuguês, expande-se na direção da in-

terpretação do brasileiro e da própria 

sociedade brasileira, sociedade que se 

mostra na análise freyriana “híbrida, 

sincrética e quase polifônica”, avessa 

a qualquer tipo de totalização estabili-

zadora. 

Finalmente, e ao contrário do que 

enfatizavam as leituras disponíveis 

sobre o escritor brasileiro, Guerra e paz 

detecta a combinação das imagens do 

paraíso e do inferno no período colo-

nial brasileiro, a tolerância e a flexibi-

lidade convivendo, nesse contexto, 

com a violência e o terror. A ideia de 

trópico, por seu turno, que irá adqui-

rir relevo em obras futuras, aparece-

ria já no livro de 1933 associada aos 

excessos, responsáveis tanto pela 

criação de zonas de confraternização 

entre negros e brancos (o sexo) quan-

to pela destruição e pela morte (a sífi-

lis). A casa-grande colonial apresen-

ta-se, assim, envolta em atmosfera 

marcada pela hybris, mas que não ex-

clui a disciplina e o planejamento, 

evidentes nos métodos bárbaros utili-

zados pelos senhores de engenho em 

relação à mão de obra escrava, de mo-

do a obter máximos rendimentos.

A noção de antagonismos em equi-

líbrio, chave para a compreensão do 

português e das relações entre casa-

grande e senzala, mostra-se funda-

mental para o delineamento da pers-

pectiva analítica de Freyre, exímia 

em aproximar antagonismos e que, 

por isso mesmo, projeta uma visão 

de cultura e de sociedade como uni-

dades precárias e sincréticas, marca-

das pela convivência tensa, mas sem-

pre equilibrada, de opostos. Tal visa-
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da foi forjada a partir de diálogos com 

certas noções e tradições, apresenta-

das de modo preciso e econômico ao 

longo de Guerra e paz, o que confere 

ritmo particular à interpretação: ela 

nos convida a sair do texto, a fim de 

conhecermos as referências e os mo-

delos do autor (como os debates po-

líticos e intelectuais sobre a raça; as 

teorias disponíveis sobre a escravi-

dão; o franciscanismo e o puritanis-

mo), voltando em seguida a ele. 

Se a segunda parte do volume, de-

dicada a Sobrados e mucambos e a ou-

tros textos da mesma década, quer 

funcionar como um contexto de lei-

tura da obra de estreia de Gilberto 

Freyre, ela abriga as mais belas e en-

genhosas interpretações de Ricardo 

Benzaquen de Araújo. Sem almejar 

reaver o conjunto dos argumentos 

apresentados, chamo atenção apenas 

para as páginas notáveis do segmen-

to “Cinzas que queimam”, no qual ele 

se detém no modo como o intérprete 

pernambucano concebe o processo de 

reeuropeização do Brasil que tem lu-

gar século XIX, e que encontra tradu-

ção em um progressivo embotamento 

do mundo, que o empalidecimento 

das cores evidencia. “A hybris que con-

dicionava a antiga casa-grande se ex-

pressava, por conseguinte, nessa im-

pressionante profusão de cores vivas 

e berrantes, profusão que foi ‘empa-

lidecendo ao contato com a nova Eu-

ropa, foi se acinzentando’ [...]” (136).

O evidente tom crítico de Freyre 

em relação ao processo civilizatório 

brasileiro examinado em Sobrados e 

mucambos não deve ser tomado como 

simples recusa à importação de ele-

mentos adventícios, adverte o ana-

lista; tal julgamento associa-se antes 

à “tendência à estetização da exis-

tência” que tal processo estimula, 

tendência que se revela, no plano 

privado, na obsessão com as aparên-

cias e com o artif icialismo, perceptí-

veis na nova forma que os jardins 

domésticos vão exibir (os “canteiri-

nhos geométricos” se insinuando em 

meio às “irregularidades” e “impre-

vistos” reinantes nos jardins das ca-

sas brasileiras até então) e, na vida 

pública, pelo privilégio concedido à 

retórica, às frases ornamentadas e 

arredondadas, que o ensino religioso, 

sobretudo o jesuítico, auxiliou a di-

fundir no Brasil oitocentista. 

Mas, cautela leitor; não nos preci-

pitemos na construção de fossos en-

tre as sociedades colonial e imperial 

brasileiras, assinala Benzaquen. Afi-

nal, a retórica não guardaria, por 

meio da oratória ornamental e exces-

siva, a memória da hybris presente 

em Casa-grande & senzala? Caminhan-

do e aprofundando essa linha inter-

pretativa, o analista indica que os 

bacharéis oriundos dos sobrados ur-

banos, afeitos ao brilho fácil e super-

ficial da retórica, mostram-se perso-

nagens efeminados, ciosos da orna-

mentação dos seus discursos e de 

seus corpos. 

Outra das façanhas interpretati-

vas de Guerra e paz localiza-se tam-

bém nessa segunda parte, precisa-

mente em seu trecho final, “A arca de 

Noé”, dedicado à investigação das 

proclamadas imprecisões da reflexão 

de Freyre. Sem pretender denunciar 

lacunas ou falhas, certas inconsis-
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tências das formulações freyrianas 

são tomadas como vias de acesso à 

forma de sua interpretação e aprovei-

tadas, ainda, para introduzir as de-

mais produções dos anos 1930 na 

análise (os Guias de cidades brasilei-

ras, Mucambos do Nordeste e Nordeste, 

por exemplo). A consideração desses 

outros escritos leva ao vislumbre de 

uma segunda acepção de mestiçagem 

(dessa vez, sinônima de fusão) e à 

compreensão do modo como o uni-

verso popular se faz presente na re-

f lexão do autor; universo popular 

valorizado por sua associação à hu-

mildade e à fraternidade e, no limite, 

aos valores franciscanos. Com isso, e 

mais uma vez contra os lugares co-

muns da crítica, que tendia a subli-

nhar a perspectiva aristocrática do 

escritor, Ricardo Benzaquen assinala 

a convivência de dois pontos de vista 

distintos na obra de Gilberto Freyre 

dos anos 30: um associado à casa-

-grande, e outro ao mocambo. E ao 

mocambo se ligam também as mu-

lheres, valorizadas como alternativas 

ao universo comedido, europeu e ex-

cludente dos sobrados. 

No segmento conclusivo, Casa-gran-

de & senzala é reintroduzida na análise 

com a ajuda da oralidade, face oposta à 

retórica tratada na segunda parte do 

volume. As páginas finais são eloquen-

tes em relação ao método crítico de 

Ricardo Benzaquen, que elas apresen-

tam em uma espécie de drágea con-

centrada. O mote da ref lexão nesse 

trecho são as discussões sobre o estilo 

do livro de 1933, no qual uma prosa de 

tipo oral, marcada pela imprecisão e 

inacabamento, terminaria por conferir 

a ele valor de obra literária. Recorren-

do a textos pouco comentados de 

Freyre para fornecer novos enquadra-

mentos à compreensão de sua pers-

pectiva, o autor argumenta que o reco-

nhecimento do valor literário da obra, 

unanimidade entre os comentadores, 

não deve nublar a vocação acadêmica e 

científica do estudo, tampouco a orien-

tação pública e a concepção de política 

que a obra contém e que esses outros 

textos auxiliam a evidenciar.

Sem discordar dos argumentos dos 

críticos, Benzaquen busca ampliá-los, 

estabelecendo um diálogo respeitoso 

com os demais intérpretes do escritor, 

mesmo quando não concorda com su-

as teses. Procedimento exemplar de 

sua personalidade crítica: pensar com 

o outro, contra o outro e contra si mes-

mo, tal é o jogo reflexivo e argumenta-

tivo sobre o qual Guerra e paz é monta-

do, o que lhe confere enorme vitalida-

de, o leitor sendo provocado a partici-

par das conversas e a (re)formular os 

seus próprios pontos de vista. 

O caráter sucinto de Guerra e paz 

é o seu traço mais evidente. “Síntese 

econômica e brilhante”, diria Francis-

co Falcon sobre o livro anterior de 

Ricardo, Totalitarismo e revolução. O 

integralismo de Plínio Salgado (1988),5 

palavras que certamente valem para 

o estudo sobre Gilberto Freyre. Ou-

tras das observações feitas por Fal-

con nesse prefácio poderiam, aliás, 

funcionar como comentários a Guerra 

e paz, por exemplo quando ele con-

fessa a dificuldade de definir o tra-

balho sobre o integralismo brasileiro 

“segundo as regras acadêmicas vigen-

tes”. Tomando de empréstimo as pa-
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lavras do historiador carioca, pode-

ríamos perguntar: como definir Guer-

ra e paz segundo as convenções aca-

dêmicas de nosso tempo? 

O livro traz as marcas da forma-

ção sui generis de seu artífice. Bacha-

rel em história pela Universidade Ca-

tólica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em 

1974, e tendo concluído um mestrado 

(1980) e um doutorado (1993) em an-

tropologia no Museu Nacional, em 

período de grande efervescência da 

instituição, Ricardo Benzaquen ini-

ciou-se no mundo profissional como 

professor de história antiga e medie-

val na PUC-Rio e como pesquisador 

do Centro de Pesquisa e Documenta-

ção de História Contemporânea do 

Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio 

Vargas, onde se dedicou ao estudo do 

pensamento social brasileiro. Ao lado 

disso, manteve diálogo intenso com 

os sociólogos no interior do Instituto 

Universitário de Pesquisas do Rio de 

Janeiro (Iuperj) da Universidade Cân-

dido Mendes, onde lecionou entre 

1987 e 2012, e com os críticos literá-

rios, especialmente com Luís Costa 

Lima (que escreve o prefácio à pri-

meira edição de Guerra e paz6), e com 

Hans Ulrich Gumbrecht, da Universi-

dade de Stanford. Os círculos inter-

disciplinares frequentados desde o 

início da carreira − entre os quais os 

comitês editoriais de algumas das 

mais importantes revistas científicas 

brasileiras e o grupo do “Pensamento 

Social no Brasil”, da Associação Na-

cional de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais (Anpocs), além dos incontá-

veis eventos e bancas de teses, das 

mais diferentes áreas − são índices 

expressivos do seu trânsito entre 

campos disciplinares diversos. Lem-

bremos ainda a sua atuação para o 

impulso do Programa de Pós-Gradua-

ção em História Social da Cultura da 

PUC-Rio, do qual foi docente, único 

no país em função de sua proximida-

de com as humanidades e com as ar-

tes, e de sua forte inclinação teórica. 

Essas experiências deixam mar-

cas no ensaio erudito sobre o escritor 

brasileiro, que possui encadeamento 

de conversa com o leitor, a quem ele 

se dirige ao longo da narrativa. Não 

é difícil notar na forma do texto es-

crito as respirações tão particulares 

do estilo oral de Ricardo, conhecido 

de seus alunos, tocados e transfor-

mados pelas aulas do professor apai-

xonado, como eles não se cansam de 

dizer. Tampouco passam despercebi-

dos os contrastes que ele mobiliza no 

título desse e de outros trabalhos 

(guerra e paz, o linho e a seda, raios 

e trovões, entre outros7), que evocam 

os contrários com os quais Freyre 

batiza os volumes de sua trilogia so-

bre a formação e decadência do pa-

triarcalismo no Brasil: Casa-grande & 

senzala, Sobrados e mucambos, e Ordem 

e progresso.8 Tanto o escritor como o 

seu intérprete recorrem à antítese 

como forma ref lexiva fundamental, 

convertendo a convivência de opos-

tos na razão de ser de suas análises. 

Ainda sobre os títulos escolhidos 

por Ricardo Benzaquen para os seus 

ensaios, é possível lembrar as suces-

sivas alusões feitas às artes: à pintu-

ra (Ronda noturna, de Rembrandt); ao 

cinema (Chuvas de verão, de Cacá Die-

gues e À sombra do vulcão, de John 
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Houston) e à literatura, a que Guerra 

e paz faz referência.9 Tais eleições, 

longe de anedóticas ou decorativas, 

deixam ver a maneira como as artes 

figuram em suas análises, como mo-

las propulsoras do conhecimento.

Sem querer forçar continuidades 

entre trabalhos separados no tempo, 

parece plausível afirmar que Guerra 

e paz coroa procedimentos anterior-

mente exercitados. A exegese de cer-

to vocabulário conceitual, buscando 

nuances e matizes de modo a alargar 

a compreensão do pensamento em 

tela é um traço saliente do perfil crí-

tico de Ricardo Benzaquen, que se 

mostra de forma clara nos livros de 

1988 e 1994. No escrito sobre Plínio 

Salgado tratava-se de examinar a 

doutrina integralista distinguindo 

noções frequentemente confundidas: 

totalitarismo, fascismo, conservado-

rismo e autoritarismo. No ensaio so-

bre Gilberto Freyre, por sua vez, o 

intérprete volta a colocar o foco de 

sua atenção sobre noções caras ao 

escritor − raça, cultura e mestiçagem, 

por exemplo −, contribuindo para ex-

pandir a compreensão de suas teses 

e o entendimento do próprio moder-

nismo brasileiro, que se mostra plu-

ral e heterogêneo nas duas análises 

realizadas, seja pela consideração da 

tendência nacionalista do movimen-

to (que Plínio Salgado exemplifica), 

seja pela leitura do regionalismo, “a 

seu modo modernista”, defendido por 

Gilberto Freyre. 

Recuando ainda mais no tempo, 

encontramos o mesmo tipo de exercí-

cio exegético meticuloso na análise da 

categoria “amor” em William Shake-

speare − “Romeu e Julieta e a origem 

do Estado” (1977) −, realizado com o 

então colega de doutorado no Museu 

Nacional Eduardo Viveiros de Castro,10 

ou na observação das categorias mobi-

lizadas pelos jogadores de futebol fa-

lando sobre a profissão (abatimento, 

autocr ít ica, conf iança, humildade 

etc.), esforço empreendido em Os gê-

nios da pelota, dissertação de mestrado 

inédita.11 Guerra e paz indica também a 

retomada de temas e questões, espe-

cialmente o empenho de seu autor em 

projetar novas luzes sobre o nosso mo-

dernismo, reinterpretado de outra 

perspectiva, quer dizer, daquela que 

contraria os caminhos estabelecidos. 

Aliás, contornar as convenções e os 

cânones, intelectual e politicamente 

falando, parece ter sido uma das op-

ções de Ricardo ao eleger sistematica-

mente autores malvistos e mal lidos, 

em função de seus partidos ideológi-

cos: além de Plínio Salgado e Gilberto 

Freyre, Gustavo Barroso e Miguel Rea-

le, sobre os quais também escreveu.12 

O próprio Ricardo reconhece o es-

forço em nadar contra a corrente ideo-

lógica do momento quando se volta 

para a obra de Freyre na década de 

1980. Em suas palavras: “Gilberto 

Freyre era considerado um autor inte-

lectualmente desprezível. Isso muito 

em função do seu próprio vínculo com 

posições mais à direita. Ele tinha uma 

conexão forte com o governo salaza-

rista e depois foi um dos poucos inte-

lectuais que apoiaram de maneira ex-

plícita o regime instituído pelo golpe 

de 64. Ao mesmo tempo eu já estava 

lidando com comentadores nacionais 

e estrangeiros que chamavam a aten-
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ção para o fato de que, independente-

mente dos vínculos políticos de Gil-

berto, a sua obra, sobretudo Casa-

-grande & senzala, Sobrados e mucambos e 

Nordeste, era seminal. Basta lembrar 

os prefácios estrangeiros à obra de 

Gilberto. Lucien Febvre vai prefaciar a 

edição francesa; Fernand Braudel as-

sina o prefácio da edição italiana”.13 O 

estudioso lança-se assim à difícil ta-

refa de enfrentar analiticamente um 

autor rechaçado no Brasil em função 

das posições políticas de direita assu-

midas na maturidade e que, a despei-

to disso, é recebido com entusiasmo 

pela intelectualidade francesa de es-

querda.14 

Guerra e paz pode ser lido, assim, 

como resultado de um percurso ante-

rior, errático em função dos desloca-

mentos do autor entre instituições e 

campos de conhecimentos, mas coe-

rente do ponto de vista da fidelidade 

a rotas interpretativas, a certos auto-

res (Simmel é um deles) e ao empe-

nho em nos afastar das trilhas consa-

gradas, por meio da escolha de auto-

res deixados de escanteio; da análise 

meticulosa, “atenta às ambiguidades 

e aos paradoxos”; da “avaliação cau-

telosa” que evita “precipitações clas-

sificatórias” e que almeja contribuir 

para “sínteses mais abrangentes, 

complexas e matizadas” − os termos 

encontram-se nas páginas iniciais de 

Guerra e paz, que cito de forma livre. 

A partir do escrutínio das ideias, 

Ricardo Benzaquen de Araújo logra 

realizar uma costura fina entre a for-

ma do texto freyriano, o conteúdo de 

suas teses e o perfil do autor. No es-

tilo oral do ensaio de Freyre, assim 

como nas discussões sobre as parti-

cularidades da língua brasileira (das 

quais participou com outros intelec-

tuais de seu tempo), o estudioso sur-

preende a dupla personalidade do 

escritor, ligada à dimensão popular 

da linguagem e da sociedade, como 

também à ascendência aristocrática, 

que Freyre reivindica em mais de 

uma ocasião e que os seus comenta-

dores enfatizam. Somos apresenta-

dos, assim, a uma identidade pessoal 

e intelectual formada por tradições 

opostas, que se misturam à matéria 

narrada. Tal espelhamento entre 

criador e criatura irá conferir “auten-

ticidade” ao texto, o escritor colocan-

do-se no interior da experiência tra-

tada e no centro da narrativa. “Nes-

ses termos, não acredito que seja 

descabido sugerir que a forma de 

Gilberto argumentar, ‘usando a mes-

ma língua que todos falam’ e identi-

ficando-se tão fortemente com seus 

antepassados, acabe por produzir a 

sensação de que os objetos que estu-

da permanecem vivos e inf luentes 

através do seu relato, quer dizer, vi-

vos porque influentes na confecção do 

seu texto. Casa-grande & senzala deixa, 

então, de ser apenas um livro para 

transformar-se em uma espécie de 

casa-grande em miniatura, em uma 

voz longínqua mas genuína, legítima 

e metonímica representante daquela 

experiência que ele próprio analisa-

va, enquanto o nosso autor se con-

verte, até certo ponto, em persona-

gem de si mesmo, como se escreves-

se não só um ensaio histórico-socio-

lógico mas também as suas mais 

íntimas memórias” (189). 
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Pelo exame da oralidade e da au-

tenticidade no segmento final de 

Guerra e paz, Benzaquen chama a 

atenção para o modernismo disso-

nante de Freyre (frequentemente co-

locado nas antípodas do moderno, 

como uma alternativa conservadora 

a ele), que encontra expressão nas 

suas análises do Brasil e da cultura 

brasileira, apoiadas na pesquisa cien-

tífica de corte moderno e em uma 

forma ensaística talhada pelo inaca-

bamento; inacabamento que atinge 

voltagem máxima pelo recurso às 

antinomias e pela defesa de pontos 

de vista contrários. 

Longe de conclusivo, o autor en-

cerra o livro com sugestões e “im-

pressões”, como ele prefere, que se 

abrem na direção de novas indaga-

ções, o que nos leva a perguntar: não 

seria o inacabamento também um 

traço do ensaio de Ricardo Benza-

quen? Uma frase de Totalitarismo e 

revolução parece reafirmar a hipótese: 

“Não acredito muito em análises de-

finitivas, particularmente nas elabo-

radas dentro da república das letras, 

pelo simples fato dela ser uma repú-

blica” (p. 111).

Em contexto brasileiro, o livro de 

Ricardo Benzaquen de Araújo não 

apenas reorientou os rumos da re-

cepção da obra de Gilberto Freyre, 

como estabeleceu um padrão de ex-

celência para os estudos sobre o pen-

samento social. Traduzido agora para 

o espanhol, ele seguramente dese-

nhará outros percursos interpretati-

vos em função de novos horizontes 

de debate e ref lexão. Mas ao deslo-

car-se, transformando-se por entre 

rotas e paragens inéditas, mantém 

intacta a sua força vital: um perfil 

crítico raro, equilibrado entre a cau-

tela analítica e o risco interpretativo. 
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 NOTAS

1  Este texto foi publicado em espanhol como prefácio à edi-

ção argentina do livro de Ricardo Benzaquen, objeto dessa 

resenha.

2 Crônicas reunidas em Tempo de aprendiz: artigos publicados 

em jornais na adolescência e na primeira mocidade do autor 

(1918-1926). Organização de José Antônio Gonçalves de 

Mello. 2 v. Brasília: Ibrasa/Instituto Nacional do Livro. 1979.

3 Esse movimento reuniu intelectuais de distintas proce-

dências: artistas, jornalistas, escritores, sociólogos, geó-

grafos, políticos, médicos etc. Entre suas realizações estão: 

o Centro Regionalista do Nordeste (1924), o Livro do Nor-

deste (edição comemorativa do Diário de Pernambuco, de 

1925), o 1o Congresso Regionalista do Nordeste (1926) e a 

Revista do Norte (1923-1926). Entre seus expoentes encon-

tram-se os pintores Cícero Dias (1907-2003) e Lula Cardo-

so Ayres (1910-1987), e o escritor José Lins do Rego (1901-

1957).

4 São elas: Guia prático, histórico e sentimental do Recife (1934); 

Artigos de jornal (1935), Sobrados e mucambos (1936), Mucam-

bos do Nordeste (1937), Nordeste (1937), Açúcar (1939) e Olinda, 

segundo guia prático, histórico e sentimental de cidade brasilei-

ra (1939). A bibliografia completa de Gilberto Freyre, assim 

como uma cronologia de sua produção e atuação podem 

ser consultadas na edição crítica de Casa-grande & senzala, 

a cargo de Guillermo Giucci, Enrique Larreta e Edson Nery 

da Fonseca, Nanterre, Coleção Archivos, 2002.

5 Cf. prefácio assinado pelo historiador brasileiro Francisco 

José Calazans Falcon (1933) ao volume Totalitarismo e revo-

lução: o integralismo de Plínio Salgado, Rio de Janeiro, Jorge 

Zahar, 1988. Plínio Salgado (1895-1975) foi político e escri-

tor brasileiro, fundador da Ação Integralista Brasileira, 

criada em 1932, movimento político de direita, simpático 

ao fascismo.

6 A primeira edição da obra é de 1994, e a segunda de 2005, 

ambas a cargo da Editora 34. Em 1995, o livro recebeu o 

Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, uma das mais 

tradicionais premiações no país.

7 “O linho e seda. Notas sobre o catolicismo e a tradição 

inglesa em Minha formação, de Joaquim Nabuco” In: Ange-
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la Alonso & Kenneth D. Jackson (orgs.). Joaquim Nabuco na 

República. São Paulo: Hucitec, 2012; “Raios e trovões. Plas-

ticidade, excesso e modernidade na obra de Gilberto Freyre 

In: João Cézar Castro Rocha (org.). Nenhum Brasil existe. 

Pequena enciclopédia. Rio de Janeiro: Topbooks/Uerj, 2003. 

8 O volume Ordem e progresso, dedicado à transição da Mo-

narquia para a República, embora concebido ao lado dos 

demais, vem a público bem mais tarde, em 1957. Do con-

junto, faria parte também Jazigos e covas rasas, dedicado 

às atitudes diante da morte no Brasil, nunca realizado. 

9 Cf. “Ronda noturna – narrativa, crítica e verdade em Ca-

pistrano de Abreu”, Estudos históricos, 1/1, 1988; “Chuvas 

de verão” In: Lilia Schwarcz e André Botelho (orgs.). Um 

enigma chamado Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 

2009; “À sombra do vulcão”. In: João Cézar Castro Rocha 

(org.). Erich Auerbach, colóquio. Rio de Janeiro: Uerj, 1994.

10 O ensaio “Romeu e Julieta e a origem do Estado” foi publi-

cado em Velho, Otávio (org.). Arte e sociedade. Rio de Janei-

ro: Zahar, 1977. Eduardo Viveiros de Castro (1951), antro-

pólogo e professor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, é 

autor, entre outros, de A inconstância da alma selvagem (2002) 

e Métaphysiques cannibales (2009).

11 Os gênios da pelota, um estudo do futebol como profissão. Dis-

sertação de mestrado, Museu Nacional/UFRJ, 1980.

12 Gustavo Barroso (1888-1957) foi um dos líderes e ideólogos 

da Ação Integralista Brasileira, movimento ao qual aderiu 

também o jurista Miguel Reale (1910-2006). 

13 Entrevista a Rodrigo Elias e Cláudia Bojunga. Revista de 

História.com.br, disponível em <http://www.revistadehis-

toria.com.br/secao/entrevista/ricardo-benzaquen>. Aces-

so em 1 ago. 2016. 

14 Lembremos que é Roger Bastide o tradutor de Casa-grande 

e senzala ao francês, obra editada em 1952 pela Gallimard 

na coleção La croix du sud, dirigida por Roger Callois, com 

o título Maîtres et esclaves.



INSTRUÇõES PARA OS AUTORES

 ESCOPO E POLÍTICA EDITORIAL

 

 Sociologia & Antropologia busca contribuir para a divulgação, expansão e 
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campos temáticos e perspectivas teóricas, valorizando a troca profícua entre 

as distintas tradições teóricas que configuram as duas disciplinas. Sociologia 

& Antropologia almeja, portanto, a colaboração, a um só tempo crítica e 
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intercâmbio entre pontos de vista convergentes e divergentes nesses diferentes 

campos do conhecimento. Essa é a proposta expressa pelo símbolo “&”, que, 

no título da revista Sociologia & Antropologia, interliga as denominações das 

disciplinas que nos referenciam.. 

 Sociologia & Antropologia aceita os seguintes tipos de contribuição em  

português e inglês:

1)  Artigos inéditos (até 9 mil palavras incluindo referências 

bibliográficas e notas)

2)  Registros de pesquisa (até 4.400 palavras). Esta seção inclui:

a.  Apresentação de fontes e documentos de interesse para a história das 

ciências sociais

b.  Notas de pesquisa com fotografias

c.  Balanço bibliográfico de temas e questões das ciências sociais

3)  Resenhas bibliográficas (até 1.600 palavras).

4) Entrevistas

 Manuscritos originais podem ser submetidos em português, espanhol, inglês e 

francês, porém os textos somente serão publicados em português e em inglês. 

Se necessário, o autor se responsabilizará pela tradução. Excepcionalmente 

será concedido auxílio financeiro.

 A pertinência para publicação será avaliada, numa primeira etapa, pela 

Comissão Editorial no que diz respeito à adequação ao perfil e à linha 

editorial da revista e, se aprovados, numa segunda etapa, por pareceristas ad 

hoc brasileiros e estrangeiros, sempre doutores, de reconhecida expertise tema 

no que diz respeito ao conteúdo e à qualidade das contribuições. 

 A revista funciona sob o princípio do duplo anonimato: os artigos serão 

submetidos a dois pareceristas ad hoc e, em caso de pareceres 

contraditórios, uma terceira avaliação será requerida. Sendo 

identificado conflito de interesse da parte dos pareceristas, o texto será 
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reencaminhado para avaliação. Os artigos serão avaliados de acordo 

com os critérios de qualidade e rigor dos argumentos, validade dos dados, 

oportunidade e relevância para sua área de pesquisa, atualidade e adequação das 

referências. 

 A editoria demanda de todos os autores e avaliadores que declarem 

possíveis conflitos de interesse relacionados a manuscritos submetidos a 

Sociologia & Antropologia. Entende-se conflito de interesse como qualquer 

interesse comercial, financeiro ou pessoal relacionados a dados ou questões 

do estudo de um ou mais autores que levem a potenciais conflitos entre as 

partes envolvidas. Conflitos de interesse podem influenciar os resultados e 

conclusões de um estudo e do processo de avaliação. A sua existência não 

impede a submissão de um artigo ou sua publicação na revista, porém, os 

autores deverão explicar a razão do conflito aos editores, que tomarão uma 

decisão sobre o encaminhamento do manuscrito.

 A revista encaminhará, em prazo estimado de aproximadamente (6) seis 

meses, uma carta de decisão sobre o artigo recebido, anexando, de acordo 

com cada caso, os devidos pareceres. Um dos seguintes resultados será 

informado: (a) aceito sem alterações; (b) aceito mediante pequenas revisões; 

(c) reformular e reapresentar para nova avaliação; e (d) negado. Ao revisar os 

manuscritos aceitos para publicação, os autores devem marcar todas as 

alterações feitas no texto e justificar devidamente quaisquer eventuais 

exigências ou recomendações de pareceristas não atendidas.

 O periódico segue as diretrizes dos Códigos de Ética do Committee on 

Publication Ethics (COPE) (http://www.publicationethics.org/), do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (http:// 

www.cnpq.br/web/guest/diretrizes) e da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo(http://www.fapesp.br/boaspraticas/).

 NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE COLABORAÇÕES

 Forma e preparação de textos

 

 O texto deverá ser preparado num mesmo arquivo na seguinte 

sequência: artigo de até 9 mil palavras (incluindo referências 

bibliográficas e notas); nota biográfica (de até 90 palavras) incluindo 

formação, instituição, cargo, áreas de interesse, principais publicações 

 e e-mail; notas substantivas (de fim de texto) em algarismos arábicos; 

referências bibliográficas; título do artigo, resumo (entre cem e 150 

palavras) acompanhado de cinco palavras-chave, em português e inglês; 

e, quando for o caso, os créditos das imagens utilizadas.
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 Desenhos, fotografias, gráficos, mapas, quadros e tabelas devem conter 

título e fonte, e estar numerados. Deverão, ainda, estar em condições 

adequadas à reprodução e impressão fidedignas e de qualidade P&B. 

Além de constarem no corpo do artigo, as imagens deverão ser 

encaminhadas em arquivo separado do texto, em formato .tiff (de 

preferência) ou .jpg e em alta resolução (300 dpi), medindo no mínimo 

17 cm (3.000 pixels) pelo lado maior. No caso de imagens que exijam 

autorização para reprodução,  

a obtenção da mesma caberá ao autor.

 Os textos deverão ser escritos em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

recuo padrão de início de parágrafo, alinhamento justificado, 

espaçamento duplo e em páginas de tamanho A4 (210x297 cm), numa 

única face.

 As notas devem vir ao final do texto, não podendo consistir em simples 

referências bibliográficas. Estas devem aparecer no corpo do texto com 

o seguinte formato:

 (sobrenome do autor, ano de publicação), 

conforme o exemplo: (Tilly, 1996)

 No caso de citações, quando a transcrição ultrapassar cinco linhas 

deverá ser centralizada em margens menores do que as do corpo do 

artigo; quando menor do que cinco linhas, deverá ser feita no próprio 

corpo do texto entre aspas. Em ambos os casos a referência seguirá o 

formato:

 (sobrenome do autor, ano de publicação: páginas), 

conforme os exemplos:

 (Tilly, 1996: 105)

 (Tilly, 1996: 105-106)

 As referências bibliográficas em ordem alfabética de sobrenome devem vir 

após as notas, seguindo o formato que aparece nos seguintes exemplos (os 

demais elementos complementares são de uso facultativo):

1. Livro

 Pinto, Luis de Aguiar Costa. (1949). Lutas de famílias no Brasil: introdução 

ao seu estudo. São Paulo: Companhia Editora Nacional.

2. Livro de dois autores

 Cardoso, Fernando Henrique & Ianni, Octávio. (1960). Cor e mobilidade 

social em Florianópolis: aspectos das relações entre negros e brancos numa 

comunidade do Brasil meridional. São Paulo: Companhia Editora Nacional.

3. Livro de vários autores

 Wagley, Charles et al. (1952). Race and class in rural Brazil. Paris: Unesco.
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4. Capítulo de livro

 Fernandes, Florestan. (2008). Os movimentos sociais no “meio negro”. In: A 

integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Globo, p. 7-134 (vol. 2).

5. Coletânea

 Botelho, André & Schwarcz, Lilia Moritz (orgs.). (2009). Um enigma 

chamado Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.

6. Artigo em coletânea organizada pelo mesmo autor

 Gonçalves, José Reginaldo Santos. (2007). Teorias antropológicas e 

objetos materiais. In: Antropologia dos objetos: coleções, museus e 

patrimônios. Rio de Janeiro: IPHAN, p. 13-42.

7. Artigo em coletânea organizada pelo autor em conjunto com outro

 Villas Bôas, Glaucia. (2008). O insolidarismo revisitado em O problema do 

sindicato único no Brasil. In: Villas Bôas, Glaucia; Pessanha, Elina Gonçalves 

da Fonte & Morel, Regina Lúcia de Moraes. Evaristo de Moraes Filho, um 

intelectual humanista. Rio de Janeiro: Topbooks, p. 61-84.

8. Artigo em coletânea organizada por outro autor

 Alexander, Jeffrey. (1999). A importância dos clássicos. In: Giddens, 

Anthony & Jonathan Turner (orgs.). Teoria social hoje. São Paulo: Ed. 

Unesp, p. 23-89.

9.  Artigo em Periódico

 Lévi-Strauss, Claude. (1988). Exode sur exode. L’Homme, XXVIII/2–3,

 p. 13-23.

10. Tese Acadêmica

 Veiga Junior, Maurício Hoelz. (2010). Homens livres, mundo privado: 

violência e pessoalização numa sequência sociológica. Dissertação de 

Mestrado. PPGSA/Universidade Federal do Rio de Janeiro.

11. Segunda ocorrência seguida do mesmo autor

 Luhmann, Niklas. (2010). Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis:

 Vozes.

 Luhmann, Niklas. (1991). O amor como paixão. Lisboa/Rio de Janeiro:

 Difel/Bertrand Brasil.

12. Consultas on-line

 Sallum Jr., Brasílio & Casarões, Guilherme. (2011). O impeachment de 

Collor: literatura e processo. Disponível em <http://www.acessa.com/gr

amsci/?page=visualizar&id=1374>. Acesso em 9 jun. 2011.



627

 ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES 

 

 Sociologia & Antropologia não assume responsabilidade por conceitos 

emitidos pelos autores, aos quais solicita que declarem 

responsabilidade pelo conteúdo do manuscrito submetido, bem como 

que especifiquem, em caso de coautoria, a participação de cada um na 

sua versão final, da pesquisa à redação.

 Os trabalhos enviados para publicação devem ser originais e inéditos, 

não sendo permitida sua apresentação simultânea em outro periódico. 

O sistema Plagius é utilizado para identificação de plágio.

 A revista não cobra taxa de submissão, avaliação e processamento dos 

artigos e tem acesso aberto, seguindo o princípio de que disponibilizar 

gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior 

democratização mundial do conhecimento.

 Possíveis modificações de estrutura ou de conteúdo, por parte da 

Editoria, serão previamente acordadas com os autores, e não serão 

admitidas após os trabalhos serem entregues para composição.

 Contribuições deverão ser submetidas eletronicamente através do 

sistema OJS acessando o link: 

https://revistas.ufrj.br/index.php/sa

 Os autores devem realizar cadastro a fim de iniciar o processo de cinco 

passos para submissão de manuscritos, seguindo as instruções aos 

autores. 

 A revista encoraja os autores a criar um identificador digital próprio, 

como o ORCID ou um perfil de Citações do Google Acadêmico.

 Autores que publicam em Sociologia & Antropologia (1) mantém os direitos 

autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o 

trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons 

Attribution  que permite o compartilhamento do trabalho com 

reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista; (2) têm 

autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para 

distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta 

revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de 

livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista; 

e (3) têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu 

trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página 

pessoal e sistemas de auto-arquivo), já que isso pode aumentar o 

impacto e a citação do trabalho publicado (veja O efeito do acesso 

aberto em http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html).
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 Para mais informações, consultar os editores no Programa de 

 Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia:

 

 Sociologia & Antropologia

 Revista do PPGSA

 Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia/UFRJ

 Largo de São Francisco de Paula, 1, sala 420

 20051–070 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

 Telefone/Fax +55 (21) 2224–8965 ramal 215

 revistappgsa@gmail.com

 revistappgsa.ifcs.ufrj.br

 The guidelines for submitting manuscripts are available in

 english at our website
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Preâmbulo. O valor e os benefícios provenientes da pesquisa dependem essencialmente da sua inte-
gridade. Embora haja diferenças entre países e entre disciplinas na maneira pela qual a pesquisa é
organizada e conduzida, há também princípios e responsabilidades profissionais comuns que são
fundamentais para a integridade da mesma, onde quer que seja realizada.

PRINCÍPIOS
Honestidade em todos os aspectos da pesquisa.
Responsabilização na condução da pesquisa.

Respeito e imparcialidade profissionais no trabalho com outros.
Boa gestão da pesquisa em benefício de outros.

RESPONSABILIDADES
1. Integridade: Os pesquisadores devem
assumir a responsabilidade pela
confiabilidade de suas pesquisas.
2. Cumprimento com as regras: Os
pesquisadores devem estar cientes das regras
e políticas de pesquisa e segui-las em todas as
etapas.
3. Métodos de pesquisa: Os pesquisadores
devem utilizar métodos de pesquisa
apropriados, embasar as conclusões em uma
análise crítica das evidências e relatar os
achados e interpretações de maneira integral
e objetiva.
4. Documentação da pesquisa: Os
pesquisadores devem manter documentação
clara e precisa de suas pesquisas, de maneira
que sempre permita a averiguação e
replicação do seu trabalho por outros.
5. Resultados: Os pesquisadores devem
compartilhar seus dados e achados pronta e
abertamente, após assegurarem a
oportunidade de estabelecer a prioridade e
propriedade sobre os mesmos.
6. Autoria: Os pesquisadores devem assumir
plena responsabilidade pelas suas
contribuições em todas as publicações,
solicitações de financiamento, relatórios e
outras representações de suas pesquisas. A
lista de autores deve sempre incluir todos
aqueles (mas apenas aqueles) que atendam os
critérios de autoria.
7. Agradecimentos na publicação: Nas
publicações, os pesquisadores devem
reconhecer os nomes e papéis daqueles que
fizeram contribuições significativas à pesquisa,
inclusive redatores, financiadores,
patrocinadores e outros, mas que não atendem
aos critérios de autoria.
8. Revisão de pares: Ao participar da
avaliação do trabalho de outros, os
pesquisadores devem fornecer pareceres
imparciais, oportunos e rigorosos.
9. Conflitos de interesse: Os pesquisadores
devem revelar quaisquer conflitos de interesse,
sejam financeiros ou de outra natureza, que
possam comprometer a confiabilidade de seu
trabalho nos projetos, publicações e
comunicações públicas de suas pesquisas,

assim como, em todas as atividades de
revisão.
10. Comunicação pública: Os pesquisadores
devem limitar seus comentários profissionais à
sua própria área de especialização
reconhecida quando participarem em
discussões públicas sobre a aplicação e
relevância de resultados de pesquisa, e devem
distinguir claramente entre comentários
profissionais e opiniões baseadas em visões
pessoais.
11. Notificação de práticas de pesquisa
irresponsáveis: Os pesquisadores devem
notificar às autoridades competentes qualquer
suspeita de má conduta profissional, inclusive
a fabricação e/ou falsificação de resultados,
plágio e outras práticas de pesquisa
irresponsáveis que comprometam a
confiabilidade da pesquisa, tais como
desleixo, inclusão inapropriada de autores,
negligência no relato de dados conflitantes ou
uso de métodos analíticos enganosos.
12. Resposta a alegações de práticas de
pesquisa irresponsáveis: As instituições de
pesquisa, assim como as revistas,
organizações profissionais e agências que
tiverem compromissos com a pesquisa em
questão devem dispor de procedimentos para
responder a alegações de má conduta e outras
práticas de pesquisa irresponsáveis, assim
como proteger aqueles que, de boa fé, tenham
denunciado tais comportamentos. Quando for
confirmada a má conduta ou outra prática de
pesquisa irresponsável, devem ser tomadas as
medidas cabíveis prontamente, inclusive a
correção da documentação da pesquisa.
13. Ambientes de pesquisa: As instituições de
pesquisa devem criar e sustentar ambientes
que incentivem a integridade através da
educação, políticas claras e normas razoáveis
para o progresso da pesquisa, ao mesmo
tempo em que fomentam ambientes de
trabalho que apóiem a integridade da mesma.
14. Considerações sociais: Os pesquisadores
e as instituições de pesquisa devem reconhecer
que têm uma obrigação ética no sentido de
pesar os benefícios sociais contra os riscos
inerentes apresentados pelo seu trabalho.

A Declaração de Singapura sobre Integridade em Pesquisa foi desenvolvida como parte da II Conferência Mundial sobre Integridade
em Pesquisa, realizada de 21 a 24 de julho de 2010, em Singapura, como guia global para a condução responsável de pesquisas. Não
é um documento regulatório, nem representa as políticas oficiais dos países e organizações que financiaram ou participaram na Con-
ferência. Para informações sobre políticas oficiais, normas e regras na área de integridade em pesquisa, devem ser consultadas as
agências nacionais e organizações apropriadas. A Declaração original em inglês está disponível em: <http://www.singapore
statement.org>.
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