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Com este terceiro número da Revista de Estudos de Cultura 
(REVEC), finalizamos o dossiê temático “Culturas em negativo”, com-
posto por autores de várias partes do país. O objetivo do dossiê foi sele-
cionar textos para a composição do Dicionário dos Antis: a cultura 
brasileira em negativo, organizado por Luiz Eduardo Oliveira e José 
Eduardo Franco. O projeto pretende estudar sistematicamente todas as 
correntes e discursos centrados numa percepção negativa do “Outro” – 
antissemitismo, anticlericalismo, anticomunismo etc. – contra o qual se 
projetam, ou em relação ao qual se constituem, as identidades no Bra-
sil. Ao estudar tais discursos, pretendemos compreender o processo de 
demonização das diferenças, apresentando a história da cultura numa 
imagem em negativo. 

Deste projeto, nascido de uma parceria entre o Núcleo de Estudos de 
Cultura da Universidade Federal de Sergipe – Pólo Autônomo Internacio-
nal do CLEPUL: HISTÓRIA, CULTURA E EDUCAÇÃO (NECUFS),  e o 
Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL) da Uni-
versidade de Lisboa, resultará a publicação de um dicionário enciclopédico 
com entradas correspondentes aos discursos “anti” identificados e pesquisados 
pela equipe de investigação e pelos colaboradores. 

Abrimos o nosso terceiro número com o artigo Antineologismo, escrito 
por César Nerdelli Cambraia, Professor da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Para o autor, antineologismo é uma das manifestações do purismo 
linguístico, na qual o padrão considerado ilegítimo são os itens lexicais novos 
(neologismos). Assim, na base do antineologismo há sempre uma motivação 
ideológica, seja contra formas oriundas de línguas contra cujo Estado há 
relação de beligerância, seja contra formas criadas por falantes que não são 
reconhecidos como portadores de autoridade em função da existência de 
relação de dominação sócio-econômica. 

EDITORIAL
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Em seguida, temos o artigo Anticartesianismo, 
de Flávio Miguel de Oliveira Zimmermann, Professor 
da Universidade Federal Fronteira Sul. Neste artigo, são 
apresentadas algumas objeções à filosofia de Descartes 
presentes no livro Ponto de Mutação, de Fritjof Capra, 
além de críticas similares, encontradas em textos acadê-
micos e de divulgação popular no Brasil e na América 
Latina. Após apresentar os posicionamentos de Descar-
tes referentes aos temas em questão, o autor busca mos-
trar que muitas concepções populares anticartesianas 
são, no fundo, ou sem base textual, ou descontextualiza-
das de sua época e contexto literário.

Em Antiniilismo, Rogério de Almeida, da Uni-
versidade de São Paulo, trata do tema do niilismo e sua 
negação, o antiniilismo, expresso por duas vertentes: a 
que busca o restabelecimento dos valores negados pelo 
niilismo e a que busca sua ultrapassagem pela afirma-
ção incondicional da vida como único valor. A primeira 
vertente manifesta-se pelo pensamento naturalista e a 
última alinha-se com a filosofia trágica, como pensada 
por Nietzsche e Rosset.

Antissecularismo, por sua vez, é definido pelo seu 
autor, Edgard Leite, Professor da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, como uma ação que procura estabelecer 
parâmetros de controle que impeçam a total autonomia 
das coisas do mundo diante do plano de Deus – estabele-
cido para a salvação dos homens. A partir do Iluminismo, 
uma reação antissecularizadora tornou-se plataforma 
política das instituições religiosas, a fim de salvaguardar 
interesses políticos e proposições de cunho espiritual. 

Em Anticaboclismo, Karl Heinz Arenz, Professor 
da Universidade Federal do Pará, afirma que tal neo-
logismo refere-se aos discursos e posturas de teor dis-
criminatório, estereotipado ou meramente polêmico, 
recorrentes desde o século XIX em relação às populações 
ribeirinhas que tradicionalmente habitam as várzeas 
do rio Amazonas e de seus afluentes. Quanto à origem 
étnica e matriz cultural predominantes destas popula-
ções, trata-se, de modo geral, de descendentes de índios 
e mestiços submetidos, ao longo da história, a diversas 

tentativas de incorporação ao projeto colonial (séculos 
XVII e XVIII) e nacional (séculos XIX e XX) promovidas 
pelas elites regionais.

Jean Pierre Chauvin, Professor da Universidade de 
São Paulo, mais uma vez nos brinda com um artigo de 
sua lavra. Agora o tema é Anticolonialismo, que o autor 
nos apresenta em diversas acepções que levam em conta 
aspectos culturais situados espacialmente e vinculados 
a diferentes contextos históricos. Assim, a palavra diz 
muito sobre as diferentes mentalidades e os modos como 
o conceito foi empregado ao longo dos tempos.

Antiarquivismo, de Eliana Correia Brandão Gon-
çalves, Professora da Universidade Federal da Bahia, 
interroga o arquivo como prática, como voz, como 
território da memória e fragmentos das construções 
discursivas da alteridade, manipulada também pelos dis-
cursos de controle, de orientações e de posições. Nesse 
contexto, o arquivo pode servir como mascaramento ou 
alicerce do poder, com o fim de sustentar a soberania de 
determinados grupos e de segmentos sociais.  

Em Antipastoralismo, Olívia Barros de Freitas 
apresenta um panorama histórico de como movimentos 
e discursos apresentaram ocorrências em negativo do 
pastoralismo na cultura brasileira. Pautado sobretudo 
nos movimentos de literatura – arte em que a expressão 
antipastoralista se sobressaiu –, o texto aponta as princi-
pais correntes e discursos centrados na percepção nega-
tiva da estética pastoralista.

O último artigo deste número é Antimarxismo, de 
Alex Sander da Silva, que trata sobre as formas de expres-
são das forças sociais, pensamentos e posições políticas 
em oposição à ideologia, ao pensamento e aos objetivos 
do marxismo. Como existem forças sociais antifascis-
tas, anticomunistas, anticapitalista, encontramos tam-
bém movimentos e posicionamentos antimarxistas com 
maior ou menor expressão. 

Assim encerramos o primeiro ciclo da Revista de 
Estudos de Cultura, que em seus três números relativos 
a 2015 dedicou-se ao tema das Culturas em Negativo. 
Esperamos que os leitores gostem dos artigos.
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With this third edition of Revista de Estudos de Cultura (REVEC), 
we close the thematic dossier “Cultures in negative”, composed by 
authors from all over the country. The purpose of the dossier was to 
select texts for the composition of the Dictionary of Antis: Brazi-
lian culture in negative, organized by Luiz Eduardo Oliveira and José 
Eduardo Franco. The project aims to systematically study all streams 
and speeches centered on a negative perception of the “Other” – anti-
Semitism, anti-clericalism, anti-comunism etc. – against which they 
protrude themselves, or in relation to which the identities are consti-
tuted in Brazil. By studying such speeches, we want to understand the 
demonization process of differences, presenting the history of culture 
in a negative image.

From this project, originated from a partnership between the Cul-
tural Studies Center of the Federal University of Sergipe – An Interna-
tional branch of CLEPUL: HISTORY, CULTURE AND EDUCATION 
(NECUFS), and the Literature & Lusophone and European Culture 
Center (CLEPUL) from Lisbon University, will result in the publication 
of an encyclopedic dictionary with entries related to the “anti” speeches, 
identified and surveyed by the research team and partners.

The third issue begins with the article Anti-neologism, written by 
César Nerdelli Batiste, Professor at the Federal University of Minas Gerais. 
According to the author, The anti-neologism is one of the manifestations 
of linguistic purism, in which the new lexical items (neologisms) are con-
sidered illegitimate standards. Thus, on the basis of anti-neologism there 
is always an ideological motivation, either against forms originated from 
languages from countries in state of belligerence, or against forms created 
by speakers that are not recognized as having authority, due to the exis-
tence of a relationship of socio-economic domination.

EDITORIAL
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Then, there is the article named Anti-carte-
sianism, Flávio Miguel de Oliveira Zimmermann, 
professor at the Federal University of Fronteira Sul. 
This article will show not only some objections to 
the philosophy of Descartes in Fritjof Capra’s book 
“The Turning Point”, but also similar criticisms that 
can be found in academic texts and popular dissemi-
nation in Brazil and Latin America. Finally, Descar-
tes’ ideas on these issues will be presented, based on 
his two major works, the “Discourse on the Method” 
and “Meditations on First Philosophy”. The main 
purpose of this article is to show that many popular 
anti-Cartesians conceptions have either no textual 
basis, or are decontextualized from his time and lite-
rary context.

In Anti-Nihilism, Rogério de Almeida, from 
University of São Paulo, focuses the nihilism subject 
and its denial, the anti-nihilism, expressed in two 
parts: one that seeks the restoration of values denied 
by nihilism and seeking its overdrive by unconditio-
nal affirmation of life as a single value. The first part 
is manifested by naturalist thought and the last part 
is aligned with the tragic philosophy, as thought by 
Nietzsche and Rosset.

Anti-secularism, in its turn, is defined by its 
author, Edgard Leite, Professor at the Rio de Janeiro 
State University, as an action which seeks to establish 
control parameters in order to prevent full autonomy 
from the world before God’s plan – established for 
the salvation of men. From the Enlightenment, one 
anti-secularizing reaction became political platform 
of religious institutions to safeguard political inte-
rests and spiritual nature propositions.

In Anti-caboclism, Karl Heinz Arenz, Professor 
at the Federal University of Pará, states that this neolo-
gism refers to the discourses and discriminatory atti-
tudes, stereotyped or merely controversial, recurrent 
since the nineteenth century in relation to riparian 
communities that traditionally inhabit the wetlands of 
Amazon river and its tributaries. As for the ethnic and 
cultural matrix predominant in these populations, it is, 

in general, of Indians and mestizo descendants, who 
were submitted, throughout history, to the various 
attempts at incorporation into the colonial (17th and 
18th centuries) and national projects (19th and 20th cen-
turies) promoted by the regional elites.

Jean Pierre Chauvin, Professor at the University 
of São Paulo, once again honor us with an article of 
his own. This time, with the theme anti-colonialism, 
the author presents us with different meanings that 
take into account cultural aspects, spatially located 
and linked to different historical contexts. Thus, the 
word says a lot about the different mentalities and 
the ways in which the concept was used over time.

Anti-archivism, written by Eliana Correia Gon-
çalves Brandão, professor at the Federal University of 
Bahia, interrogates the file as a practice, such as voice, 
as a territory of memory and fragments, identified in 
discursive constructions of otherness, also manipula-
ted by the discourses of control, guidance and posi-
tions. In this context, the file may serve as masking or 
foundation of power, in order to sustain the sovereig-
nty of certain groups and social segments.

In Anti-Pastoralism, Olivia Barros de Freitas 
presents a historical overview of how movements 
and speeches presented occurrences in negative of 
pastoralism in Brazilian culture. Lined especially 
in literature movements – art where anti-pastoralist 
expression stood out –, the text outlines the main 
streams and speeches focused on the negative per-
ception of pastoralist aesthetic.

The last article of this issue is anti-Marxism, writ-
ten by Alex Sander da Silva, which deals with the forms 
of expression of social forces, thoughts and political 
positions as opposed to Marxist ideology, thought and 
objectives. As there are anti-fascist, anti-communist, 
and anti-capitalist social forces, we also find anti-Mar-
xist movements and positions with varying forms of 
expression. Thus, the first cycle of the Journal of Cul-
tural Studies, which dedicated its three issues of 2015 
to the theme Cultures in negative, is over. We hope 
that our readers like the articles. 
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Con este tercer número de la Revista de Estudios de Cultura (REVEC), 
finalizamos el dossier temático “Culturas en negativo”, compuesto por auto-
res de varias partes del país. El objetivo del dossier fue seleccionar textos 
para la composición del Diccionario de los Antis: la cultura brasileña en 
negativo, organizado por Luiz Eduardo Oliveira y José Eduardo Franco. El 
proyecto pretende estudiar sistematicamente todas las corrientes y discur-
sos centrados en una percepción negativa del “Otro” – antisemitismo, anti-
clericalismo, anticomunismo etc. – contra el cual se proyectan, o en relación 
al cual se constituyen, las identidades en Brasil. Al estudiar tales discursos 
pretendemos comprender el proceso de demonización de las diferencias, 
presentando la historia de la cultura en una imagen en negativo.

De este proyecto que nació de una colaboración entre el Centro de 
Estudios de Cultura de la Universidad Federal de Sergipe – Polo Autó-
nomo Internacional del CLEPUL: HISTORIA, CULTURA Y EDUCA-
CIÓN (NECUFS), y el Centro de Literaturas y Culturas Lusófonas y 
Europeas (CLEPUL) de la Universidad de Lisboa, dará lugar a la publica-
ción de un diccionario enciclopédico con entradas correspondientes a los 
discursos “anti” identificados y investigados por el equipo de investigación 
y por los colaboradores.

Abrimos nuestro tercer número con el artículo Antineologismo, escrito 
por César Nerdelli Cambraia, Profesor de la Universidad Federal de Minas 
Gerais. Para el autor, antineologismo es una de las manifestaciones del purismo 
lingüístico, en el que la norma considerada ilegítima son los nuevos elementos 
léxicales (neologismos). Por lo tanto, sobre la base de antineologismo siem-
pre hay una motivación ideológica, ya sea contra las formas de lenguas contra 
cuyo Estado hay relación de beligerancia, ya sea contra las formas creadas por 
hablantes que no son reconocidos como portadores de autoridad en función de 
la existencia de relación de dominación socio-económica.

EDITORIAL

Luiz Eduardo Oliveira
José Eduardo Franco
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Luego, tenemos el artículo Anticartesianismo, de 
Flávio Miguel de Oliveira Zimmermann, Profesor de 
la Universidad Federal Frontera Sur. En este artículo, 
se presentan algunas objeciones a la filosofía de Des-
cartes presentes en el libro Ponto de Mutação, de Fri-
tjof Capra, y críticas similares, que se encuentran en 
los textos académicos y de difusión popular en Brasil 
y América Latina. Después de presentar las posiciones 
de Descartes sobre los temas en cuestión, el autor pre-
tende demostrar que muchas concepciones anticarte-
sianas son, en el fondo, o sin ninguna base textual, o 
descontextualizadas de su tiempo y contexto literario.

En Antinihilismo, Rogério de Almeida, de la Uni-
versidad de São Paulo, trata del tema del nihilismo y su 
negación, el antiniilismo, explícito en dos partes: la que 
busca la restauración de los valores negados por el nihi-
lismo y la que busca su superación por la afirmación 
incondicional de la vida como un valor único. La pri-
mera se manifiesta por el pensamiento naturalista y la 
última se alinea con la filosofía trágica, como pensada 
por Nietzsche y Rosset.

Antisecularismo, a su vez, se define por su autor, 
Edgard Leite, Profesor de la Universidad del Estado de 
Río de Janeiro, como una acción que busca establecer 
parámetros de control que impiden la plena autonomía 
de las cosas del mundo ante el plan de Dios - estable-
cido por la salvación de los hombres. Desde la Ilustra-
ción, una reacción antisecularizadora se convirtió en la 
plataforma política de las instituciones religiosas con el 
fin de salvaguardar intereses políticos y proposiciones 
de naturaleza espiritual.

En Anticaboclismo, Karl Heinz Arenz, Profesor de 
la Universidad Federal de Pará, dice que este neologismo 
se refiere a los discursos y posturas de contenido discri-
minatorio, estereotipado o simplemente controvertido, 
recurrente desde el siglo XIX en relación con las comuni-
dades ribereñas que tradicionalmente habitan las zonas 
bajas de la cuenca del río Amazonas y sus afluentes. En 
cuanto a la origen étnica y matriz cultural prevaleciente 
de estas poblaciones, se trata, en general, de descendien-
tes de los indios y mestizos sumetidos, a lo largo de la 

historia, a diversos intentos de incorporación al proyecto 
colonial (siglos XVII y XVIII) y nacional (siglos XIX y 
XX) promovidos por las élites regionales.

Jean Pierre Chauvin, Profesor de la Universidad de 
São Paulo, una vez más nos brinda con un artículo de 
su autoría. En esta ocasión el tema es el Anticolonia-
lismo, que el autor nos presenta diferentes significados 
que tengan en cuenta los aspectos culturales espacial-
mente localizados y vinculados a los diferentes contex-
tos históricos. Por lo tanto, la palabra dice mucho sobre 
las diferentes mentalidades y las formas en las que se 
utilizó el concepto con el tiempo.

Antiarchivismo, de Eliana Correia Brandão Gon-
çalves, Profesora de la Universidad Federal de Bahía, 
interroga el archivo como práctica, como voz, como 
territorio de la memoria y fragmentos de construccio-
nes discursivas de la alteridad, también manipulada por 
los discursos de control, orientaciones y posiciones. En 
este contexto, el archivo puede servir de enmascara-
miento o fundación de poder, con el fin de mantener la 
soberanía de ciertos grupos y sectores sociales.

En Antipastorilismo, Olivia Barros de Freitas 
presenta una visión histórica de cómo los movimien-
tos y discursos presentaron apariciones en negativo 
del pastorilismo en la cultura brasileña. Guiado sobre 
todo en los movimientos de la literatura - arte en que la 
expresión antipastorilista se destacó -, el texto señala las 
principales corrientes y discursos centrados en la per-
cepción negativa de la estética pastorilista.

El último artículo de este número es Antimar-
xismo, de Alex Sander da Silva, que se ocupa de las 
formas de expresión de las fuerzas sociales, pensamien-
tos y posiciones políticas en oposición a la ideología, al 
pensamiento y a los objetivos del marxismo. Como hay 
fuerzas sociales antifascista, anticomunistas y anticapi-
talista, también encontramos movimientos y posicio-
nes antimarxistas, en mayor o menor medida. Así pues, 
concluímos el primer ciclo de la Revista de Estudios de 
Cultura, que en sus tres números para el año 2015 se 
dedicó al tema de las Culturas en Negativo. Esperamos 
que los lectores disfruten los artículos.
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Avec ce troisième numéro de la Revue d’Études de la Culture 
(REVEC), nous avons finalisé le dossier thématique «Cultures en négatif», 
composé par des auteurs de différents régions du pays. Le but de ce dos-
sier était de sélectionner des textes pour la composition du Dictionnaire 
des Antis: la culture brésilienne en négative, organisé par Luiz Eduardo 
Oliveira et José Eduardo Franco. Le projet vise à étudier systématiquement 
tous les courants et discours centrés sur une perception négative de  “l’Au-
tre” - l’antisémitisme, l’anti-cléricalisme, anticomunisme, etc. - contre qui 
conçoivent, ou en relation avec ce qui constitue l’identité au Brésil. En étu-
diant ces discours, nous voulons comprendre le processus de diabolisation 
des différences, présentant l’histoire de la culture dans une image négative.

Par ce projet, né d’un partenariat entre le Núcleo de Estudos de Cul-
tura da Universidade Federal de Sergipe – Pólo Autônomo Internacio-
nal do CLEPUL: HISTÓRIA, CULTURA E EDUCAÇÃO (NECUFS),  et 
le Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL) da 
Universidade de Lisboa, donnera lieu à la publication d’un dictionnaire 
encyclopédique avec des entrées correspondantes aux discours “anti” iden-
tifiés et surveillés par l’équipe de recherche et les employés. 

Nous avons ouvert notre troisième numéro avec l’article Antinéolo-
gisme, écrit par César Nerdelli Batiste, professeur à l’ Universidade Federal 
de Minas Gerais. Pour l’auteur, antinéologisme est l’une des manifestations 
du purisme linguistique, dans lequel la norme considérée illégitime est 
constituée par les nouveaux éléments lexicaux (les néologismes). Ainsi, sur 
la base du antinéologisme il y a toujours une motivation idéologique, soit 
contre les formes originaires de langues contre dont l’État a des relations de 
belligérance, soit contre les formes crées par haut-parleurs qui ne sont pas 
reconnus comme une fonction d’autorité à cause de l’existence de rapports 
de domination socio économique.

ÉDITORIAL

Luiz Eduardo Oliveira
José Eduardo Franco
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Ensuite, nous avons l’article Anticartésianisme, 
de Flávio Miguel de Oliveira Zimmermann, profes-
seur à Universidade Federal Fronteira Sul. Dans cet 
article, nous présentons quelques objections à la phi-
losophie de Descartes dans le livre Ponto de Mutação, 
de Fritjof Capra, et des critiques similaires, trouvés 
dans les textes universitaires et de diffusion populaire 
au Brésil et en Amérique Latine. Après avoir présenté 
les positions de Descartes sur les questions en cause, 
l’auteur cherche à montrer que de nombreux concep-
tions populaires anticartésiennes sont, au fond, ou pas 
de fondement textuel ou sont décontextualisée de leur 
temps et leur contexte littéraire.

Dans Antinihilisme, Rogério de Almeida, de 
l’Universidade de São Paulo, pense le nihilisme et son 
refus comme l’objet de recherche. L’antinihilisme est 
exprimée en deux sens: l’une qui vise la restauration 
des valeurs refusées par le nihilisme et l’autre qui cher-
che l’affirmation inconditionnelle de la vie comme une 
valeur unique. Le premier volet se manifeste par la pen-
sée naturaliste et la dernière s’aligne avec la philosophie 
tragique, comme le pensait Nietzsche et Rosset.

Antisécularisme, à son tour, est définie par son 
auteur, Edgard Leite, professeur à l’Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, comme une action qui vise 
à établir les paramètres de contrôle qui empêchent la 
pleine autonomie du monde avant le plan de Dieu - 
établi pour le salut des hommes. Des Lumières, une 
réaction de antilaïcique est devenu la plate-forme 
politique des institutions religieuses, en vue de sau-
vegarder les intérêts politiques et des propositions de 
nature spirituelle.

Dans Anticaboclisme, Karl Heinz Arenz, Pro-
fesseur à l’Universidade Federal do Pará, dit que ce 
néologisme désigne les discours et les postures de con-
tenu discriminatoire, stéréotypée ou simplement con-
troversée, récurrents depuis le XIXe siècle en ce qui 
concerne les communautés côtières qui habitent tra-
ditionnellement les vallées du fleuve Amazone et ses 
affluents. Quant à l’origine ethnique et la matrice cultu-
relle majorités de ces populations, il est, en général, des 

descendants des Indiens et des métis soumis, à travers 
l’histoire, à diverses tentatives de l’incorporation dans 
le projet colonial (XVII et XVII) et nationales (siècles 
XIX et XX) promues par les élites régionales.

Jean Pierre Chauvin, professeur, à l’Universidade 
de São Paulo, une fois de plus nos toast avec un article 
de la sienne. Cette fois, le thème est Anti-colonialisme, 
présenté avec des diferentes significations qui prennent 
en compte les aspects culturels situées dans l’espace et 
liées à des contextes historiques différents. Ainsi, le 
mot en dit beaucoup sur les différentes mentalités et les 
façons dont le concept a été utilisé au fil du temps.

Antiachivisme, écrit par Eliana Correia Gonçal-
ves Brandão, Professeur à  l’Universidade Federal da 
Bahia, interroge l’archive en tant que pratique, comme 
voix, comme un territoire de la mémoire et des frag-
ments de constructions discursives de l’altérité, aussi 
manipulées par les discours de contrôle, d’orientations 
et des positions. Dans ce contexte, le fichier peut servir 
de masquage ou de la base du povoir, afin de soutenir la 
souveraineté de certains groupes et segments sociaux.

En Antipastoralisme, Olivia Barros de Freitas 
présente un aperçu historique de la façon dont les mou-
vements et les discours ont présentés des occurrences 
negatives dans le pastoralisme dans la culture brési-
lienne. Fondé, en particulier, dans les mouvements de la 
littérature - art dans le quel l’expression se distingue - le 
texte montre les principaux courants et discours axées 
sur la perception négative de la esthétique des pasteurs

Le dernier article de ce numéro est Anti-mar-
xisme, de Alex Sander da Silva, qui traite des formes 
d’expression de forces sociales, des pensées et des posi-
tions politiques, par opposition à l’idéologie, la pensée 
et les objectifs du marxisme. Comme il y a des forces 
sociales antifascistes, anticommunistes, anti-capita-
listes, on trouve aussi les mouvements et les positions 
anti-marxistes dans une mesure plus ou moins gran-
des. Ainsi, nous avons fini le premier cycle de la Revue 
d’Études de la Culture, qui, dans ses trois números de 
2015 ont été consacrés au thème des cultures en négatif. 

Dans lespoir que les lecteurs aiment les articles. 
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RESUMO:
A análise do antiarquivismo interroga o arquivo como prática, como voz, como ter-
ritório da memória e fragmentos das construções discursivas da alteridade, mani-
pulada também pelos discursos de controle, de orientações e de posições. Nesse 
contexto, o arquivo pode servir como mascaramento ou alicerce do poder, com o 
fim de sustentar a soberania de determinados grupos e de segmentos sociais. Não 
interpretamos antiarquivismo como uma corrente, mas como discurso, em suas 
variadas ideologias, por vezes negando as representações e os gestos de liberdade 
de expressão e de criatividade dos sujeitos. Por outro lado, a oposição presente nos 
discursos do antiarquivismo nem sempre significa negação da importância das prá-
ticas e das ações de arquivamento, mas, por vezes, do poder de arconte, nas relações 
em que se instituem os discursos dos “guardiões do controle”, que impedem ações 
interventivas marcadas pela mediação e voltadas para as interações não “sobre o”, 
mas “com o” sujeito e as comunidades.
Palavras-chave: Arquivo, memória, cultura.
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ANTIARCHIVISM

ABSTRACT
The antiarchivism analysis interrogates the archive as a practice, such as voice, as a territory   of   memory   and   fragments   of   discur-
sive   constructions   of   otherness, also manipulated by the discourses of control, guidance and positions. In this context, the file may 
serve as masking or foundation of power, in order to sustain the sovereignty of certain groups and social segments. Antiarchivism is not 
interpreted, here, as a chain, but as discourse, in its various ideologies, sometimes denying representations, as well as gestures of freedom 
of expression and of creativity. On the other hand, this opposition verified in speeches of antiarchivism does not always mean denial of 
the importance of practices and archiving actions, but, sometimes, of the power of archon, in relationships in which the speeches of the 
“guardians of control” are established, and which prevent interventional actions, marked by mediation and focused on the interactions 
not “about”, but “with the” individual and communities.
Keywords: Archive, memory, culture.

ANTIARCHIVISMO

RESUMEN
El análisis del antiarchivismo interroga el archivo como una práctica, como voz, como un territorio de memoria y fragmentos de las 
construcciones discursivas de la alteridad, también manipuladas por los discursos de control, de orientaciones y de posiciones. En este 
contexto, el archivo puede servir de enmascaramiento o fundación del poder, con el fin de mantener la soberanía de ciertos grupos y 
sectores sociales. Antiarchivismo no se interpreta como un modelo, pero como discurso, en sus diversas ideologías, a veces negando las 
representaciones y los gestos de la libertad de expresión y la creatividad de los sujetos. Por otra parte, la oposición presente en los discur-
sos antiarchivismo ni siempre significa la negación de la importancia de las prácticas y medidas de archivamiento, pero a veces el poder 
de arconte, en las relaciones en que se establecen los discursos de los “guardianes del control” que impiden acciones intervencionistas 
marcadas por la mediación y dirigidas para las interacciones no “sobre el”, sino “con el” sujeto y las comunidades.
Palabras clave: Archivo, memoria, cultura.

ANTIARCHIVISME

RÉSUMÉ
L’analyse de l’antiarchivisme interroge l’archive comme pratique,comme voix, comme territoire de la mémoire et fragments de cons-
tructions discurssives de l’altérité, manipulée aussi vers les discours de contôle, d’orientations et de positions.Dans ce contexte, l’archive 
peut servir comme masque ou fondation du pouvoir, avec l’objectif de soutenir la souveranie de determinés groupes et de segments 
sociaux. Nous n’interpretons pas l’antiarchivisme comme une courant, mais comme discours, dans ses diverses idéologies, parfois niant 
les représentations et gestes de liberté d’expression et de créativité des sujets.En revanche, l’opposition qu’il y a dans les discours du 
l’antiarchivisme, pas toujours signifie négation de l’importance des pratiques et des actions d’archivement , mais parfois, du pouvoir 
d’archontes, dans les relations qu’instituent les discours des “gardiens du controle”, qu’empêchent des actions interventives marquées 
pour la médiation et dirigées vers les interactions non “ sur le”, mais “avec le” sujet et les communautés.
Mots-clés: Archive, mémoire, culture
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INTRODUÇÃO

A ANÁLISE DO ANTIARQUIVISMO interroga o 
arquivo como prática, como voz e território da memó-
ria – manipulada também pelos discursos de controle, 
orientações, posições e opiniões sobre o poder-dizer 
e o poder-saber. Nesse contexto, o arquivo pode ser-
vir como mascaramento ou alicerce do poder, com o 
fim de sustentar a soberania de determinados grupos 
e de segmentos sociais. Não interpretamos antiarqui-
vismo como uma corrente, mas como discurso, em 
suas variadas ideologias. No antiarquivismo, não se lê 
de todo a pura negação, mas a resistência, a revolta do 
sujeito contra as seleções categóricas, contra a tenta-
tiva de se colonizar os espaços da memória e apagar as 
práticas discursivas.

A princípio, na acepção arquivística, o arquivo 
pode ser avaliado como o conjunto de documentos, 
independente da natureza ou suporte, reunido por 
acumulação, em instituições públicas e privadas, em 
decorrência do exercício de atividades de pessoas físi-
cas ou jurídicas, públicas ou privadas. Ademais, ainda 
considerado como entidade ou órgão administrativo 
responsável pela custódia, pelo tratamento documen-
tal e pela utilização dos arquivos sob sua jurisdição 
(JARDIM, 1995). 

Mas, para além do conceito de arquivo como ins-
tituição e depósito de fundos, compartilhamos da con-
cepção de Derrida (2001, p. 11), que articula as noções 
de arquivo, do grego arkhê, e de arconte como o lugar 
da autoridade, normalmente exercida pelo Estado e 
suas instituições. O arquivo nos convida para seu ter-
ritório, espaço vivo, espaço das marcas e inscrições 
deixadas pelos grupos, “princípio da lei ali onde os 
homens e os deuses comandam”. As histórias coletivas 
podem ser lidas nos arquivos, assim como os registros 
individuais, bastante relevantes para a discussão sobre 
as subjetividades e - para as lutas das identidades, mar-
cadas pelo apagamento dos traços individuais e dos 
matizes da memória.

De acordo com Foucault (2007), é preciso iden-
tificar as afirmações que se insurgem na história do 
arquivismo e do silenciamento, com o fim de promo-
ver mudanças nas leituras sobre as políticas do arquivo, 

descrevendo as ligações sucessivas, ao longo dos sécu-
los, que fazem aparecer essas construções discursivas 
da negação do arquivismo, como forma de resistên-
cia. Por outro lado, a oposição presente nos discursos 
do antiarquivismo nem sempre significa negação da 
importância das práticas e das ações de arquivamento, 
mas, por vezes, do poder de arconte, interrogando as 
motivações e os critérios presentes na seleção e na esco-
lha do que pode e do que deve ser arquivado.

Sabemos que as histórias não se constroem de 
forma linear e progressiva, mas em articulação com o 
passado e a memória. Na contemporaneidade, conce-
bemos que os arquivos se constituem de fragmentos 
das construções discursivas da alteridade. Ao se ins-
creverem no espaço do arquivo, esses sujeitos/“outros”, 
antes anônimos, entram em linha de combate para que 
suas vozes sejam ouvidas e legitimadas. Para a pauta 
dos Estudos Culturais, Hall (2003) propõe um projeto 
aberto, marcado pelo enfoque dialógico que rejeita a 
defesa de um campo fechado, particular, e que parte em 
defesa de uma prática, e porque que não dizer de desar-
quivamento, que conteste e ao mesmo tempo reflita, 
sobre os diversos modos de produzir, materializar e 
divulgar os arquivos. E, com a movência e a vitalidade 
da noção de cultura, promover rupturas e desorganiza-
ções nos campos disciplinares, que até então apresenta-
vam fronteiras fechadas para outros diálogos. 

Cook (1998, p. 139-140) alerta para o fato de que 
não há neutralidade nem imparcialidade na posição do 
arquivista, pois ele delibera sobre qual pequena fração 
do universo de informações registradas será objeto de 
preservação da arquivística. Para a pós-modernidade, 
interessa “o contexto por trás do texto, as relações de 
poder que conformam a herança documental que lhe 
dizem tanto, se não mais que o próprio assunto que é o 
conteúdo do texto”.

As transformações mundiais ou globais também 
parecem apontar para uma tendência a se reavaliar o 
passado, articulando debates a respeito da memória 
nos arquivos, no contexto dos países do Ocidente. De 
acordo com Achugar (2006, p. 238), n a América Latina, 
em particular, cresce o interesse pela recuperação do 
passado com o fim de pensarmos como o manipula-
mos na linguagem. E nessa luta pelos restos e ruínas há 
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um desejo de apropriação, não apenas do patrimônio 
material e imaterial, mas dos discursos e dos saberes.   

Em contextos de transição, surge a questão da 
legitimidade que produz a transição entre a velha e 
a nova ordem. E da mesma forma que não se pode 
indicar uma ruptura revolucionária apenas nos pro-
cessos de independência e de construção dos Esta-
dos-nação da America Latina, não se pode também 
afirmar que se passou do modelo absolutista para o 
modelo das independências.

No âmbito dessas discussões, questionamos tam-
bém o discurso, compulsivo e obsessivo, que defende 
que é preciso arquivar tudo, o que resulta em uma his-
tória quantitativa, que por ter conquistado a posição de 
sacralizada, toma o saber do arquivo como absoluto e 
ocultado. Se arquivar é vigiar, recusa-se o arquivo por 
ele passar a figurar como fonte de saber absoluto da 
memória, apagando a face da história como criação.

O discurso do antiarquivismo se organiza tam-
bém negando as representações e os gestos de liber-
dade de expressão e de criatividade dos sujeitos. 
Assim, a história das transmissões textuais testemu-
nha que muitos arquivos foram destruídos e apagados, 
para satisfazer os interesses de ditaduras e da sobera-
nia de grupos e de instituições políticas que silencia-
ram saberes e poderes não legitimados. Nesse campo, 
a postura do antiarquivismo se reflete nas relações 
em que se instituem os discursos dos “guardiões do 
controle”, que impedem ações interventivas marcadas 
pela mediação e voltadas para as interações não “sobre 
o”, mas “com o” sujeito e as comunidades.

BREVE RELATO HISTÓRICO

Nessa trama, é possível seguir ditos que refletem 
o discurso do antiarquivismo, a partir da proposta da 
arqueologia de Foucault (2007) que descreve as práticas 
da negação. Na dispersão de tal discurso, resgatam-se 
regimentos, decretos, textos e enunciados que tentam 
assegurar o silenciamento dos arquivos.

Nos rastros da memória, o arquivismo funcio-
naria como capital simbólico, cultural e político das 
comunidades. A memória como um território, em 
meio à desterritorialização dos contextos globali-

zantes, promove embates que auxiliam os atores das 
comunidades latino-americanas a planejar políticas 
de reparação das injustiças pretéritas, assegurando no 
presente a dimensão do futuro.    

Assim, no campo do discurso do antiarquivismo, é 
preciso atentar para o perigo dessa ausência do arquivo 
como memória subjetiva e herança genealógica, 
pois tanto a ausência do arquivo quanto o excesso de 
arquivo é um vestígio do poder do arquivo. Para Rou-
dinesco (2006, p. 15-23), os arquivos de Freud são tes-
temunhos desse excesso do arquivo. Ao que parece, em 
vida, Freud era contrário à publicação de suas cartas, 
mas mesmo diante dessa posição, após a sua morte, a 
sua correspondência é publicada com a justificativa de 
que aquele arquivo era parte do patrimônio cultural da 
história e da psicanálise.

Segundo Roudinesco (2006, p. 15-23), entre dis-
simulações e calúnias, nas décadas de 50 a 80, a cor-
respondência de Freud com Fliesse, intitulada “La 
naissance de la psychanalyse”, torna-se palco da mani-
pulação editorial descuidada e das interpretações fan-
tasiosas e infundadas dirigidas a esse arquivo. A leitura 
feita por Ernest Kris e Anna Freud, em 1950, da versão 
expurgada dessa correspondência marca o desmonte 
desse arquivo com a supressão de cento e quatro cartas 
que continham relatos íntimos da vida de Freud. Nes-
ses cortes, foram censuradas informações importantes 
da origem da psicanálise, com a finalidade de manter 
inabalável a imagem histórica de Freud e negar à pos-
teridade o acesso aos arquivos, com a justificativa de 
que hipoteticamente Freud não desejaria divulgar essas 
partes. Já em 1980, com o aval de Ana Freud, Jeffrey 
Moussaief Masson recebe a incumbência de fazer a 
edição completa dessas cartas, mas, na busca obsessiva 
do arquivo que guarda a verdade oculta e com base em 
uma suposta historiografia revisionista, afirma sem a 
menor prova à renúncia de Freud a teoria da sedução, 
além de transformar Freud em figura diabólica, que 
tinha relações abusivas na família. 

Ainda no contexto dos arquivos da psicanálise, 
no sentido contrário, a produção de Lacan pode usada 
para exemplificar a ausência do arquivo. Durante quase 
três décadas os arquivos lacanianos foram orais. Após 
a sua morte, o espólio de Lacan ficou sob a guarda 
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jurídica e interpretativa dos seus herdeiros, em parti-
cular seu genro Jacques-Alain Miller. Ao editor Fran-
çois Wahl foi confiada apenas a compilação editorial 
de suas conferências transcritas em forma de artigos 
intitulada “Os Escritos”. Mas sem o inventário das 
fontes, das histórias e das referências oficiais, há uma 
corrida pela restituição dos vestígios não legitimados, 
com base nos depoimentos, por vezes equivocados, 
dos ouvintes das conferências. E impulsionado pela 
privação de conhecer os bastidores desse arquivo, o 
sujeito sente compulsão pelos restos de Lacan (ROU-
DINESCO, 2006, p. 23-29).

Tomando outro contexto, Achugar (2006, p. 226-
227), ao tratar dos direitos da memória sobre inde-
pendências, desenvolve paralelos metafóricos entre 
as cenas de dois filmes de Spielberg, “Jurassic Park” e 
“E.T.”, e os arquivos da memória. De um lado, toma a 
leitura do ensaio de Luiz Perez Oramas, “Jurassic Park”, 
que tem como foco da narrativa a utopia; e a narrativa 
de “E.T.”, na qual os bandidos do filme são os cientistas 
e o sistema policial que persegue o alienígena, prote-
gido pela generosidade das crianças (o futuro). Nessas 
vinculações propostas por Achugar (2006), o dinos-
sauro (passado terrestre) e o E. T., (futuro alienígena) 
são viajantes do tempo, animais históricos, que articu-
lam, nos arquivos, os saberes contemporâneos e os usos 
do passado terrestre e do futuro alienígena ou do futuro 
implícito das crianças.  

Nessa leitura, Achugar (2006, p. 226-227) ainda 
coloca em foco a questão dos saberes e da linguagem 
e, por outro lado, os usos do passado e do futuro que 
transmitem a memória. O autor relata o lado nega-
tivo do arquivar, quando crítica o “pequeno Deus 
benevolente”, o futuro, que manipula a linguagem, a 
vida e a morte, visto que o passado não pode falar. 
Assim, para ele, é preciso estar alerta, pois para além 
do distanciamento entre o passado e o futuro, os 
usos dos saberes e do conhecimento podem ter, de 
um lado, a finalidade para o bem ou para o mal, e, do 
outro, para a abertura de comunicação.

O discurso a favor arquivo como construção cul-
tural defende que, diante da crise política e social, que 
atinge vários países da América Latina, é preciso repen-
sar as comunidades nacionais, reavaliando os sujeitos 

históricos, principalmente do século XX, destronando 
relatos oficiais e legitimando narrativas de vida, histó-
rias que não foram ouvidas.

Lembramos, ainda com Roudinesco (2006, p. 9), 
que o arquivo é uma “construção capaz de suprir a 
ausências dos vestígios”. Logo, é preciso lutar pelo não 
apagamento dos vestígios, como nos recorda o Moisés 
de Freud, pois da mesma forma que no genocídio dos 
judeus pelos nazistas tudo foi feito de forma a ser apa-
gado, a mesma força, que tentou silenciar a voz e os ras-
tros desse arquivo, fez com que ele retornasse com mais 
força, quando não se esperava, pois os gestos inscons-
cientes podem revelar muito mais as marcas do sujeito.

 A partir dessa motivação, é necessário trazer de 
volta os arquivos compostos sob a vigilância dos regi-
mes políticos ditatoriais, que têm uma história longa 
a ser recontada. Arquivos sentenciados à vocação do 
exílio, daí a vontade de resgatá-los, com o desejo de 
reescrever a história. Assim, nesse campo, é produtivo 
considerar o estudo dos arquivos culturais, históricos 
e literárias de autores conhecidos, mas também anôni-
mos, evidenciando os resíduos da memória cultural e 
as relações entre lembrar e esquecer (LE GOFF, 1996; 
RICOEUR, 2008).

Nesse contexto, o historiador Artières (2008) traz 
exemplos significativos com referência às pesquisas em 
torno da constituição do “corpus”, com a coleta, clas-
sificação e apresentação dos documentos da história 
coletiva dos anos 1968. Para o pesquisador é preciso 
examinar os pormenores, mas de preferência o seu con-
junto, ampliando o conceito de fonte para o desenvol-
vimento das pesquisas arquivísticas, através da inserção 
de arquivos esquecidos, das lutas e das dores, de televi-
sões e de rádios, de movimentos, de organizações polí-
ticas, mas principalmente, a inclusão dos chamados 
arquivos pessoais, como as cartas, diários e autobiogra-
fias. No cenário desses arquivos, lugares são abertos e 
passam a figurar pessoas comuns, homens e mulheres, 
que não tinham nome, “figuras ainda mais silenciosas 
como a do homossexual, a do imigrante, a do coloni-
zado” (ARTIÈRES, 1998; 2008, p. 142), em uma escrita 
na qual o homem se inscreve “para não desaparecer” 
(FOUCAULT, 2001, p. 268).

No Brasil, não são raras as notícias que se têm 
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sobre a censura e a destruição de importantes arqui-
vos, conjuntos documentais, fontes raras que testemu-
nham a memória cultural local, regional e nacional. 
Mais ainda não são suficientes os casos, por exemplo, 
de iniciativas de preservação e organização de arquivos 
e acervos por parte de instituições privadas, com o fim 
de disponibilizar esses testemunhos para consulta, pois 
o mais comum se refere aos casos de doação ou venda 
para instituições públicas (BACELLAR, 2005)

Historicamente, o acesso às informações cons-
tantes nos arquivos, no Brasil, sempre foi dificultado, 
apesar da suposta “liberdade de informação constar 
de dispositivos constitucionais desde o Império”. A 
liberação de documentos era realizada apenas para o 
“uso do governo ou para pessoas indicadas diretamente 
pelo Imperador”. Até fins do século XVIII, no geral, os 
arquivos do Estado eram secretos, servindo exclusiva-
mente aos reis. Era imposta uma política de sigilo que 
transformava o “arquivo público em uma instituição 
guardiã do segredo de Estado”; e, ainda hoje, essa prá-
tica de sigilo, “indicativa de uma estrutura de Estado 
centralizada e burocrática”, encontra seus vestígios. O 
período Republicano, por outro lado, é marcado por 
uma maior abertura, com mais direito à informação, 
devido à institucionalização gradativa dos documentos 
de arquivo, “apesar dos interregnos de obscurantismo e 
de censura” (COSTA, 1998, p. 192-196). 

O arquivo alcança o status de testemunho da 
história e passa a desempenhar um papel crucial na 
reconstrução da memória, mas por outro lado ele não 
“é inocente”, é controlado pela lembrança, pela histó-
ria. Seleções de fragmentos da memória, manipulados, 
alterados; recordação monitorada sob vigilância da cul-
tura e do tempo, que inclui, exclui, omite, revelando o 
poder do passado sobre a memória e sobre o futuro. 
(COOK, 1998, p. 139-140; LE GOFF, 1996) 

A esse respeito, Cook (1998, p. 139-140) destaca a 
mudança de procedimento na prática do arquivista, na 
pós-modernidade, que deixa de lado o suposto lugar 
de “guardião imparcial da arquivística”, e dá lugar 
ao “agente interveniente que estabelece os padrões 
de arquivamento”, sujeito com intervenção ativa e 
interpretativa, na reconstrução da memória social. O 
arquivista reconhece que os arquivos, apesar de serem 

“sinais”, são como “espelhos distorcidos que alteram 
os fatos e realidades passados, enfim podem ser inter-
pretados como “construções sociais” e discursivas das 
instituições e dos indivíduos. 

Nessa direção, revisitamos a relação apresentada 
por Foucault (2004) dos três sistemas de exclusão 
inscritos nas práticas discursivas, e o que nos chama 
mais atenção é aquele que se relaciona à interdição, a 
“palavra proibida”, pois é reconhecido que o discurso 
nada mais é do que um “jogo de escritura”, um jogo de 
política e estratégia.

No âmbito brasileiro, Orlandi (2007) traça uma 
reflexão produtiva sobre a política dos arquivos e do 
silêncio, considerando o silêncio local, em uma pers-
pectiva cultural, principalmente em contextos nos 
quais o sujeito está sob a inscrição da violência, que 
pode ser exemplificada no Brasil, a partir da censura e 
da vigilância empreendida pelas ditaduras que afetam 
a identidade do sujeito. 

Mas é no século XX, em nossa leitura, que o Brasil 
vivencia momentos longos de interdição no âmbito da 
linguagem e dos arquivos. A Ditadura Militar no Bra-
sil (1964 a 1985) marcou um período de intervenção 
decisiva da censura por meio dos órgãos censórios, 
que criaram mecanismos de vigilância e tiveram como 
foco a produção teatral, cinematográfica e literária do 
país. Essa política de vigilância e violência, por meio 
da censura, revela violações dos direitos à liberdade de 
expressão, por meio do intenso controle social, político 
e artístico (BERG, 2002). 

Trazemos à cena, o exemplo da censura aos arqui-
vos teatrais produzidos na ditadura brasileira. Nesse 
contexto, o dramaturgo carioca, Roberto Athayde, 
que escreveu o texto teatral “Apareceu a Margarida”, 
em 1971, só pôde ter sua peça encenada em 1973, por 
conta da censura. Portanto, a produção “Apareceu a 
Margarida” representa um arquivo cultural interditado, 
visto ser uma produção dramatúrgica que passou pelo 
crivo da censura de sua época, podendo ser compreen-
dida como testemunho do não dito. 

Com base na documentação do espólio desse 
arquivo, Correia (2013), integrante da Equipe de Tex-
tos Teatrais Censurados – ETTC - UFBA, apresenta 
uma edição sinóptica do texto, em suporte papel e ele-
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trônico, acrescida da edição fac-similar, por meio de 
digitalização de fotografias. Assim, foi recuperada a 
documentação que testemunha as etapas da memória 
desse arquivo, com as sete versões datiloscritas con-
templadas na edição, além do testemunho das inter-
venções da censura da época, por meio do parecer do 
censor, que pode ser acompanhado pelo documento do 
Ministério da Justiça. Departamento de Polícia Federal 
(1975), constante no Arquivo Nacional de Brasília. 

A ideia de silêncio, apresentada por Orlandi 
(2007), captura claramente essa realidade profunda, a 
dos arquivos da censura, na ditadura militar brasileira. 
Em contextos de ditadura, às vezes para dizer é preciso 
não dizer ou não dizer diretamente; e o que é proibido 
está circunscrito, por vezes, em momentos históricos 
marcados pela interdição da palavra e pela impossi-
bilidade do sujeito de assumir certas posições discur-
sivas. Mas é na linguagem que o sujeito resiste em se 
submeter, criando outras formas de dizer, quando não é 
possível se dizer outras, pois silenciar não indica neces-
sariamente privar o outro das palavras, mas impedi-lo 
de dizer certas palavras. 

Por conseguinte, é importante resgatar a relação 
do sujeito com a memória, pois sabemos que alguns 
rastros da violência foram apagados pela impossibili-
dade de falar e de testemunhar, mas, nesse caso, os tex-
tos podem servir como vestígios dos testemunhos do 
não dito, de quem podia dizer e do que não podia ser 
dito. (GONÇALVES, 2015)  

Na contemporaneidade, o sujeito não se conecta 
ao passado apenas por intermédio das obras históricas, 
mas também pela ficção e pelos relatos da memória, 
coletiva ou individual, ao ponto de, por vezes, o sujeito 
se sentir mais identificado com esses relatos, que “con-
ferem uma presença ao passado”, do que com os pró-
prios livros de história (CHARTIER, 2009, p. 21).

Da mesma forma, os arquivos da imprensa regis-
tram as produções literárias censuradas. No exemplar 
do jornal de publicação baiana, “A Tarde”, de 1968, 
documenta-se a apreensão em Ilhéus da produção lite-
rária “Raio X de uma cidade” do escritor baiano Creso 
Coimbra durante a ditadura militar. A matéria de jor-
nal relata que o livro, lançado em Itabuna, Salvador 
e Ilhéus, foi apreendido pelo subdelegado de polícia 

Federal de Ilhéus, sob a alegação de ser imoral, pois 
continha palavras pornográficas. A apreensão ocor-
reu na segunda-feira, num depósito pertencente ao 
encarregado pela distribuição do livro, em Ilhéus. Cem 
volumes foram apreendidos pelos prepostos da Subde-
legacia de Polícia Federal, os quais não deram recibo da 
apreensão. Os policiais mantiveram clima de apreensão 
no seio da população, ameaçando com prisão a quem 
vendesse ou comprasse o livro.

Fonte: A Tarde, 1968.

Figura 1 – Notícia de apreensão do livro do escritor baiano Creso Coimbra
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O estado de vigilância, em períodos sob a vigên-
cia de regime ditatorial, requer do sujeito, principal-
mente no que diz respeito ao arquivismo das suas 
produções culturais, um estado de constante alerta, 
velando pela prudência, principalmente em relação 
aos sentidos produzidos pelos arquivos. O contexto 
do autoritarismo da censura “traduz exatamente 
essa asfixia”. Se ao sujeito não é permitido explicitar 
o poder de palavra, ele “não pode ocupar diferen-
tes posições: ele só pode ocupar o ‘lugar’ que lhe é 
destinado, para produzir os sentidos que não lhe são 
proibidos” (ORLANDI, 2007, p. 29, 79).

Nessa reavaliação, a pesquisa com arquivos 
propõe novos roteiros, ganhando lugar de destaque 
e disputa nos debates culturais, linguísticos e histó-
ricos, e passando a compor fundos específicos, com 
documentos de arquivos públicos e privados, possi-
bilitando ao sujeito experimentar as ruínas da lin-
guagem como lugar da invenção. E nesse narrar, é 
possível ler, nas pistas mudas e imperceptíveis, “esse 
corpo de saberes locais, sem origem e nem memória 
ou história”, “nascidos da concretude da experiên-
cia da linguagem e da história dos homens” (GINS-
BURG, 1991, p. 152, 155, 167).

Na análise desses arquivos, são seguidas as 
pistas da construção dos manuscritos (rascunho, 
plano, esboço), dos paratextos (correspondências, 
cadernos, anotações) e da divulgação, circulação 
e recepção dos textos, com o fim de compor cui-
dadosas produções editoriais. Em uma concepção 
mais abrangente dessa literatura, a reconstrução dos 
arquivos literários passa a apresentar uma dimensão 
mais política, passando a considerar de forma mais 
apropriada os variados arquivos culturais, que tes-
temunham a complexidade do sujeito e da sua exis-
tência, das escritas e da natureza das identidades, as 
histórias de vida dos sujeitos e os entrecruzamentos 
com a cultura oral (MIRANDA, 2003, p. 11).

Portanto, pensamos no sujeito como função, lugar 
no discurso e que recebe parte da formação discursiva 
e parte da sua identidade, pois ela define as relações 
de poder, o que deve ser feito, dito e não dito, onde 
quando e de que modo, por meio, inicialmente, do 
controle religioso, e depois do poder do estado, con-

trole sutil, na desculpa da necessidade de uma auto-
vigilância, dos governantes. O discurso é violência e 
é nessa prática de violência, de interdição da palavra, 
atribuída ao discurso, que precisam ser construídos 
“mecanismos de resistência”, pois é na violência que 
os acontecimentos discursivos localizam o princípio 
de sua regularidade. 

Com base nos movimentos ideológicos e políticos 
do arquivismo no âmbito literário e cultural, destaca-
se a atuação dos pesquisadores da Coleção Archives, 
que desenvolvem ações metodológicas no trato dos 
documentos dos escritores da literatura latino-ameri-
cana. Nesse trabalho de compor fundos para os arqui-
vos literários, no qual “a literatura saiu dos arquivos” 
(HAY, 2003, p. 81), esses arquivos são reavaliados e 
interpretados como “objetos culturais” e como lugar 
de “luta de discursos” (DERRIDA, 2001). 

 No Brasil, a partir do século XX, os pesquisa-
dores de vários órgãos, instituições de pesquisa e 
universidades têm congregado esforços com o fim 
de salvaguardar o patrimônio literário e cultural e 
constituir acervos de manuscritos de seus escritores, 
a exemplo do IEB (Instituto de Estudos Brasileiros) - 
USP, que possui um espólio de documentos pessoais, 
estudos da obra, correspondências, originais e recor-
tes de fotografias, postais e cartões de escritores como 
Guimarães Rosa; da Fundação Casa de Rui Barbosa – 
Rio de Janeiro; Centro de Estudos Literários – UFMG; 
e da Fundação Casa de Jorge Amado – Bahia. Esses 
centros de pesquisa com arquivos estão vinculados à 
Coleção Archivos da Association Archives de la Lit-
térature Latino-Americaine des Caraibes et Africaine 
du XXe siécle, organização internacional não gover-
namental que mantém relações oficiais de informação 
e de consulta com a UNESCO (MIRANDA, 2003, p. 
13). Além disso, somam-se a esses arquivos os que 
guardam a história nacional, regional e local, a exem-
plo dos Arquivos da Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro e do Arquivo Público do Estado da Bahia.    

O projeto editorial da Coleção Archivos tem o 
apoio de instituições culturais da Europa e da Amé-
rica Latina, realizando debates sobre métodos, práti-
cas e tessituras de edições que traduzem o trabalho 
de salvaguardar os arquivos da memória literária e 
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cultural de escritores latino-americanos. A releitura 
desses arquivos, apesar de possíveis falhas, é realizada 
por meio da composição de cuidadosas edições filo-
lógicas dos escritores da literatura latino-americana 
e pelo estudo dos diferentes movimentos da escritura 
que revelam o espaço de criação (LEBRAVE, 2003, p. 
89; MIRANDA, 2003, p. 37-38). 

Para Marques (2003, p. 155), os pesquisadores de 
arquivos literários, que já têm um diálogo efetivo com 
as artes, poderiam se interessar mais pelas questões 
que cercam os “arquivos pessoais, dialogando e intera-
gindo com os arquivistas”. Nesse estatuto político, da 
relação da arte e da cultura, os sujeitos, os escritores 
passam a “com-sentir” e “com-partilhar” a existência, 
os modos de vida, os saberes e os poderes, contem-
plando as pegadas, não de um passado nostálgico, mas 
do caminhar no presente (AGAMBEN, 2009).

REFLETINDO SOBRE OS DISCURSOS 
ANTIARQUIVISMO

Na história dos arquivos que vai além dos manus-
critos e escritos, há registros constantes de ações que 
promovem o desaparecimento de fontes documentais 
importantes para o conhecimento da nossa história 
ou o encarceramento e o silenciamento desses regis-
tros, nos arquivos públicos ou privados. Esse trabalho 
requer entrecruzamentos de informações com outras 
fontes, outros discursos, pois a palavra do arconte e a 
autoridade do arquivo são, antes de qualquer coisa, a 
palavra e a autoridade do discurso.

É também importante a contribuição de Ginzburg 
(1991, p. 149) para a mudança de olhar em relação aos 
arquivos, pois o escritor apresenta a importância dos 
resíduos e dos documentos marginais como subsídios 
relevantes para a construção de um método interpre-
tativo. Nesse contexto, o arquivo pode se apresentar 
de várias formas, mediando as “posições-sujeitos”, dis-
simulando por meio do discurso, reforçando alguns 
e extinguindo outros e assim, demarcando espaços e 
vinculando seu discurso ao sistema geral de arquivo 
do qual faz parte. 

Desse modo, o enunciado antiarquivismo 
defende que é preciso levar em conta não apenas 

os discursos oficiais da continuidade, que são mar-
cados pela sucessão, mas resgatar “as vozes encon-
tradas – vindas do lixo” (RICHARD, 2002, p. 67), 
os discursos das descontinuidades, marcados pelas 
feridas que nos atravessam. Essas estratégias de 
resistência lembram a afirmação de Foucault, em 
entrevista, quando declara o seu “eu sou” como um 
“pirotécnico”, fazendo a “escrita de si”, como alguém 
que resiste, como um estrategista do cerco e da 
guerra (POL-DROIST, 2006, p.69-70).

A posição do antiarquivismo não está apenas 
pautada na negação da memória que postula zonas 
intermediárias entre o presente, o passado e o futuro, 
mas batalha, na tentativa de apagar os percursos, as 
leituras discursivas e os estágios da memória política 
e histórica das comunidades nacionais. Os efeitos 
mobilizadores dessa construção cultural reivindicam 
o estudo dos arquivos vigiados, dos arquivos da inter-
dição, dos arquivos da palavra proibida e dos arquivos 
da vontade de viver e saber-poder, que são marcados 
pela exclusão da sociedade punitiva. 

Ao recolocar em discussão, em diálogo com 
Ginsburg (1991, p. 167), as pegadas da Filologia e a 
sutileza traduzida pela crítica filológica, interpreta-
se que a história do arquivismo nem sempre pode ser 
retratada nos registros públicos e recuperada pelos 
historiadores. Para se constituir o patrimônio cultu-
ral, era necessário arquivar outras formas de saberes, 
que não podiam ser diagnosticadas nos livros, mas 
pela voz, gestos e olhares, fundados sobre pistas intra-
duzíveis pela escrita.  

Nessa direção, baseado em propostas de modos 
de leituras, inclusivos e flexíveis, o filólogo tenta não 
apagar os estágios da memória dos arquivos, mas 
escavá-la, deixando e consignando os rastros e pis-
tas, da documentação recolhida sobre o escritor e⁄ou 
sobre o texto-documento para a edição, pelo aparato 
das variantes, textuais e autorais e pelos estudos inter-
disciplinares, que evidenciam o sujeito-escritor, os 
contextos e os modos de produção e de recepção dos 
arquivos e viabilizam a possibilidade de que o sujeito/
público-leitor possa fazer, ao seguir o percurso dos 
arquivos, as suas próprias leituras.

No arquivo como diagnóstico, as caminhadas 
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intempestivas do filólogo no território do arquivo 
requer uma postura nômade, marcada pelo hibri-
dismo e pela vontade de com-partilhar as histórias de 
vida, pois o filólogo precisa a todo tempo reinterpre-
tar e reavaliar, sem cessar, os procedimentos adotados 
no decorrer de suas leituras, desconfiando das verda-
des que se insinuam no arquivo.

Em tal contexto é crucial a pesquisa com enfoque 
para o desarquivamento da memória, por meio dos 
textos, uma vez que esses arquivos textuais possibili-
tam uma reavaliação do espaço narrativo da memória. 
Para Chartier (2007) o desejo de preservar, arquivar 
foi sempre recorrente, pois significava lutar contra a 
destruição, a perda e o esquecimento dos tempos e 
dos homens. Era uma forma de resistência por parte 
das comunidades. Mas, com o passar dos tempos, a 
tendência foi o apagamento dos traçados desses arqui-
vos, registrados em suportes que nos permitem escre-
ver e inscrever, mas também sobrescrever, apagar, 
modificar e até apagar e escrever de novo, nos fazendo 
esquecer.

E, se o arquivo é uma construção social e discur-
siva, da coletividade e dos indivíduos, são produtivas 
as reflexões de Foucault (2004, p. 51-53) sobre “ques-
tionar nossa vontade de verdade, restituir ao discurso 
seu caráter de acontecimento; e suspender, enfim, a 
soberania do significante”. No entanto, essa não é ape-
nas uma questão de restituir a palavra ou um não dito, 
mas faz-se necessário intervir com outros métodos de 
leitura e interpretação nos quais os discursos estariam 
destituídos de significações antecipadas, pois o dis-
curso não é o cúmplice do nosso conhecimento e nem o 
mundo reflete “uma face legível que podemos decifrar”. 
Os discursos, porém, seriam tratados como “práticas 
descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também se 
ignoram ou se excluem”. 

Interpretando as pegadas do arquivismo da 
memória, para Didi-Huberman (2011), como decla-
rar a morte dos sobreviventes, se buscamos o lampejo 
dos vaga-lumes na escuridão? Não seria decretar a 
morte da nossa memória e a desesperança na polí-
tica? Portanto, se ser contemporâneo significa ver a 
luz que procura nos alcançar no escuro do presente, 
atentamos para os lampejos que emanam dos arqui-

vos, imagens da sobrevivência dos gestos populares, 
da cultura silenciada do povo em seu estado de mar-
ginalização, mas ao mesmo tempo de resistência e de 
revolta (AGAMBEN, 2009).

Nessa linha, Miranda (2003, p. 39), ao tratar dos 
limites culturais que se verificam na Coleção Arqui-
vos, atenta para a necessidade do “estabelecimento 
de novos modos de ler o cânon no âmbito de uma 
modernidade que se projeta e se experimenta como 
lembrança de exílio e desterritorialização, polisse-
mia e multiculturalidade”. Ao descentralizar as sig-
nificações, investiga-se na leitura do arquivo um 
saber enquanto prática intertextual, interdisciplinar 
e metadiscursiva, articulando o local e o universal, 
e valorizando as raízes, o discurso tido, por vezes, 
como marginalizado e minoritário. 

PRODUÇÕES CULTURAIS E DEMOCRATIZAÇÃO 
DOS ARQUIVOS NO BRASIL

Com o aumento do volume dos documentos 
físicos e virtuais, o acúmulo, por vezes desnecessá-
rio, desencadeia um grande problema. Atualmente, 
as empresas e órgãos governamentais, que não têm 
política de gerenciamento de seus arquivos, enfren-
tam vários problemas, ente os quais a falta de espaço, 
o despreparo para impedir a destruição dos documen-
tos históricos, com a digitalização dos documentos 
físicos, e a falta de ampla inclusão digital.  

Por outro viés, em tempos de mudança é neces-
sário promover a localização dos arquivos das pro-
duções culturais contra-hegemônicas, dispersando 
as fronteiras entre o erudito e o popular, abrindo 
fendas e postulando a reescrita da história dos arqui-
vos. Uma história que não fique restrita aos escri-
tos, mas reposicione suas atenções para as formas de 
narrar a existência e para as produções culturais dos 
“subalternos”, buscando diálogos alternativos para 
um (des)arquivamento da própria vida.    

Mariz (2012) ressalta a importância da internet 
para dar maior visibilidade às instituições arquivís-
ticas e aos arquivos culturais e sociais. Em tempos 
de aumento nas demandas sociais pela afirmação 
das identidades, o surgimento de arquivos virtuais 
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permite não só a salvaguardar os documentos, mas 
também a possibilidade de democratizar o acesso 
às produções dos novos territórios de identidade e a 
politização das ruínas.

Assim, Richard (2002, p. 194) propõe novos 
trajetos de atualização e deciframento, no qual se 
desloquem “os vestígios da experiência para novas 
“superfícies de inscrição”. Se é possível restituir parte 
dos arquivos, presentes na memória viva, os escri-
tos se apresentam como um dos principais depósi-
tos de arquivos e, se entre esses registros, os escritos 
das comunidades do passado constituem o primeiro 
núcleo, “todos os tipos de rastros possuem a vocação 
de ser arquivados” (RICOEUR, 2008, p. 178).

No Brasil, é a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 
que regula sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados e estabelece as competências 
que reforçam a  necessidade de um maior envolvi-
mento com as questões relacionadas à gestão dos 
arquivos. A Constituição Federal de 1988 e particu-
larmente a Lei nº 8.159 delegam ao Poder Público 
estas responsabilidades, consubstanciadas pelo 
Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que con-
solidou os decretos anteriores; nº 1.173, de 29 de 
junho de 1994; nº1.461, de 25 de abril de 1995; nº 
2.182, de 20 de março de 1997; e nº 2.942, de 18 de 
janeiro de 1999. (JARDIM, 1995, p. 168-176)

Para cumprir esse fim, o CONARQ - Conselho 
Nacional de Arquivos - órgão colegiado, vinculado 
ao Arquivo Nacional da Casa Civil da Presidência 
da República, define ações para a política nacional 
de arquivos públicos e privados, como órgão central 
de um Sistema Nacional de Arquivos, exercendo 
uma orientação normativa com vistas à proteção 
especial aos documentos de arquivo. (JARDIM, 
1995, p. 168-176)

Contudo sabe-se que, mesmo em consonância 
com a atual política nacional para a cultura, as ações 
governamentais nem sempre dão conta das demandas 
dos grupos sociais. Mas, com motivação dos estudos 
culturais, as comunidades e os grupos silenciados em 
sua memória, criam formas alternativas de divulgar 
os seus arquivos. Esses relatos de vida articulam a 
memória dos saberes, práticas e tradições dos grupos, 

marginalizados e/ou minoritários, que foram priva-
dos da sua voz, sendo, portanto, imprescindíveis para 
a questão do resgate, da reparação e da (re)constru-
ção dos arquivos da memória social. Dessa forma, o 
desarquivamento de textos culturais faz-se necessário, 
visto que recompõe parte da história e dos rastros dos 
sujeitos e a atuação dessas memórias como arquivo.
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RESUMO:
O presente verbete trata dos discursos e posturas de teor discriminatório ou este-
notipado em relação às populações que tradicionalmente habitam as regiões de 
várzea na bacia amazônica. Conhecidos como caboclos ou ribeirinhos, estes gru-
pos de matriz cultural indígena resultam das tentativas históricas de integrar os 
índios ao projeto colonial e nacional. As primeiras etnografias os associaram a uma 
vida de subsistência e endogamia em comunidades rurais isoladas. Movimentos 
reivindicativos e produções acadêmicas recentes tendem a afirmar sua condição 
étnica específica enquanto povos indígenas, questionando o enquadramento em 
uma macrocategoria etnocultural “mestiça”. Ao mesmo tempo, percebe-se a revalo-
rização do folclore caboclo como referencial importante para a identidade regional.  
Palavras-chave: ribeirinhos, indígenas, Amazônia
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ANTICABOCLISM

ABSTRACT:

This entry deals with speeches and discriminatory attitudes related to populations who traditionally inhabit the lowland regions in the 
Amazon basin. Known as mestizos or riparian, these groups of indigenous cultural matrix result of historical attempts to integrate the 
Indians to the colonial and national project. The first ethnographies associated them to a life of subsistence and inbreeding in isolated 
rural communities. Protest movements and recent academic productions tend to assert their specific ethnic status as indigenous people, 
questioning the framework in a “mixed” ethnocultural macro category. At the same time, we see the revaluation of mestizo folklore as 
an important reference for the regional identity.
Keywords: riparian, indigenous, Amazon

ANTICABOCLISMO

RESUMEN:

Esta entrada se ocupa de los discursos y posiciones de contenido discriminatorio o estenotipado en relación con las poblaciones que 
tradicionalmente habitan en las zonas bajas de la cuenca del Amazonas. Conocido como “caboclos” o ribereños, estos grupos de matriz 
cultural indígena resultan de los intentos históricos para integrar los indios al proyecto colonial y nacional. Las primeras etnografías 
les asociaron a una vida de subsistencia y endogamia en comunidades rurales aisladas. Los movimientos de protesta y producciones 
académicas recientes tienden a afirmar su condición étnica específica como indígenas, cuestionando el marco en una macro categoria 
etno-cultural “mestiza”. Al mismo tiempo, vemos la revalorización del folklore “caboclo” como una referencia importante para la iden-
tidad regional.
Palabras clave: ribereños, indígenas, Amazonia.

ANTICABOCLISME

RÉSUMÉ:

Cet article s’agit des discours et des attitudes discriminatoires par rapport à communautés côtières qui habitent traditionnellement les 
vallées du fleuve Amazone. “ caboclos ou ribeirinhos”,ces groupes d’origine culturel indigène résultent des tentatives histo riques de inté-
grer les indiens au projet colonial e national. Les premières ethnographies ont associé les indiens à une vie de subsistance  et endogamie 
dans les communautés rurales isolées. Mouvements revencatives et productions académiques récentes ont tendance à affirmer la condi-
tion ethnique spécifique des peuples indigènes, en controversant la délimitation dans une macro-catégorie ethnoculturel “métisse”.En 
même temps, on peut apercevoir la réevaluation du folklore cabocle comme référentiel important pour l’identité regional.
Mots-clés: ribeirinhos, indigènes, Amazone.
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ESTE NEOLOGISMO pouco usual refere-se aos dis-
cursos e posturas de teor discriminatório, estereoti-
pado ou meramente polêmico, recorrentes desde o 
século XIX, em relação às populações ribeirinhas que 
tradicionalmente habitam as várzeas do rio Amazonas 
e de seus afluentes. No decorrer das últimas décadas, 
um grande número de integrantes destas comunidades 
camponesas instalou-se, em consequência da rápida 
urbanização e de seus impactos no mundo rural, nas 
áreas periféricas das cidades da região. Quanto à ori-
gem étnica e matriz cultural predominantes destas 
populações, trata-se, de modo geral, de descendentes 
de índios e mestiços submetidos, ao longo da história, a 
diversas tentativas de incorporação ao projeto colonial 
(séc. XVII e XVII) e nacional (séc. XIX e XX) promovi-
das pelas elites regionais.

Embora constituam, numericamente, uma popu-
lação considerável – nas estatísticas demográficas 
oficiais, subsumida na categoria “pardos” –, os ribei-
rinhos foram, durante muito tempo, percebidos pela 
sociedade circundante como indivíduos “incompletos”, 
tanto em termos étnicos, pois tidos como índios não 
genuínos, quanto políticos, porque vistos como pessoas 
deficitariamente “civilizadas” ou integradas. Na defi-
nição de seu status social, prevalecem até hoje fatores 
ecológico-culturais que os imaginam quase exclusiva-
mente como moradores das beiradas e várzeas, vivendo 
em comunidades rurais isoladas e estagnadas em razão 
de uma dinâmica relacional endogâmica e um regime 
econômico de expressiva autarquia (NUGENT, 1993; 
HARRIS, 1996; 1998).

Considerados como habitantes típicos da Ama-
zônia, os ribeirinhos são popularmente conhecidos 
como caboclos, embora o emprego desse etnônimo 
genérico suscite polêmicas, tanto entre as popula-
ções concernidas quanto entre os cientistas que as 
estudam. Assim, o antropólogo franco-brasileiro 
Florent Kohler (2009, p. 43-35) aponta que, enquanto 
o termo caboclo é corriqueiramente aplicado “na 
intimidade”, a expressão ribeirinho representa uma 
“designação cômoda”, ou seja, neutra, por ser isenta 
de qualquer conotação depreciativa. Já a antropóloga 
brasileira Deborah de Magalhães Lima (1999, p. 29) 
aponta que, de um lado, a denominação caboclo não 

condiz mais com as formas como “‘eles’ mesmos se 
apresentam/representam”, mas que, de outro lado, 
denominações novas, como trabalhadores rurais, 
ribeirinhos ou pequenos agricultores, contêm “algu-
mas incongruências”. De fato, a falta de marcado-
res de identidade claramente definidos e o uso de 
diversas alcunhas surgidas no decorrer da história 
– caboclo, índio cristão e ribeirinho (em uso desde o 
período colonial) ou tapuio, (recorrente no século 
XIX e no início do XX) – impõem certa cautela ao 
intentar atribuir uma denominação precisa aos inte-
grantes das comunidades camponesas na Amazônia.

Quanto à etimologia do termo caboclo, ampla-
mente difundido, não existe unanimidade. Samuel 
Isaac Benchimol (2009, p. 25) deriva-o, com refe-
rência ao geógrafo e historiador baiano Theodoro 
Fernandes Sampaio (1855-1937), do vocábulo tupi 
caa-boc, que significa “tirado ou proveniente do 
mato”, destacando, assim, o habitat natural como 
critério primordial para definir os ribeirinhos ama-
zônicos. Não obstante, o autor apresenta o “caboclo” 
também como agente social, cultural e econômico 
multiforme, apontando uma grande diversidade de 
atividades tradicionais e modernas típicas, dentre 
elas, as de pequeno proprietário, agricultor(a), pes-
cador, marinheiro, estivador, trabalhador em empre-
sas mineradoras, empregada doméstica, garimpeiro, 
mas também curandeiro(a), rezador(a) ou benze-
dor(a) (BENCHIMOL, 2009, p. 33-38).

Historicamente, a alcunha caboclo está docu-
mentada desde meados do século XVIII. O jesuíta 
alemão P.e Johannes Joseph Breuer, missionário 
residente na aldeia de Ibiapaba, escreve, em 9 de 
dezembro de 1747, i. e., na fase final dos aldeamen-
tos religiosos, que os índios “brasilianos” podem ser 
divididos em duas categorias: “em os Cabocullos ou 
Tabajaras, o que significa: Senhores da Aldeia, e em 
Tapuyas, o que significa Bárbaros”. Na mesma mis-
siva, o religioso fornece um indício de que os dois 
grupos já se conceberam como diferentes, pois “se 
misturam raramente, exceto na minha missão” (apud 
STÖCKLEIN et alii, 1761, p. 30-31). A introdução 
das reformas políticas e socioeconômicas do Mar-
quês de Pombal constitui outro contexto em que o 
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termo é citado; mas, desta vez, no sentido de “mes-
tiços”. Assim, o alvará régio de 4 de abril de 1755, 
que decretou a igualdade de todos os indígenas ama-
zônicos em relação aos vassalos reinóis, proíbe que 
os filhos de pais brancos e mães índias, como tam-
bém os seus descendentes, fossem chamados “com 
o nome de caboucolos, ou outro similhante” (apud 
VARNHAGEN, 1857 p. 243). A interdição categó-
rica de termos depreciativos fez parte do esforço da 
Coroa de emancipar o grande contingente de traba-
lhadores indígenas amazônicos no intuito de trans-
formá-los progressivamente em colonos (SOUZA 
JÚNIOR, 1993, p. 268-287).

De fato, a rotina cotidiana de catequese rudimen-
tar e trabalho compulsório que havia sido instaurada 
nos aldeamentos sob administração dos missioná-
rios, não sofreu modificações significativas com a 
aplicação do Diretório dos Índios, promulgado em 
3 de maio de 1757. No entanto, esta lei-quadro orde-
nou expressamente tirar dos índios aldeados a “las-
timosa rusticidade, e ignorancia, [...], propondo-lhes 
não só os meios da civilidade, mas da conveniencia, e 
persuadindo-lhes os proprios dictames da racionali-
dade, de que vivião privados” (§ 1). Por isso, medidas 
com fins “civilizatórios” foram implantadas nas anti-
gas missões, como a difusão da língua portuguesa, a 
introdução de escolas e oficinas, a adoção de nomes 
e costumes portugueses e, também, a promoção da 
miscigenação étnica. Nesta nova conjuntura socioeco-
nômica, os agora chamados “índios cristãos”, além de 
trabalhadores braçais e remadores para os frequentes 
transportes de bens e tropas, tornaram-se intermediá-
rios imprescindíveis entre a diminuta elite colonial e a 
massa das populações indígenas confinadas, impreg-
nando na ordem colonial dinâmicas não previstas 
(CARVALHO JÚNIOR, 2005, p. 83).

Diferente da alcunha índios cristãos que possuía 
uma conotação positiva, pois fazia implicitamente 
alusão à suposta capacidade de integração e docili-
dade dos indígenas convertidos, o termo ribeirinho, 
que também começou a circular, designou, naquela 
época, o índio “infenso à autoridade colonial, livre 
da tutela dos diretores” (COELHO, 2005, p. 279). 
Mauro Coelho (2005, p. 278-279) mostra, com base 

em documentos oficiais das décadas 1760 e 1770, 
que a associação sequencial “ribeirinhos, fujôens e 
bêbados” foi empregada para descrever índios rebel-
des ou resistentes às normas do Diretório e às ordens 
dos Diretores das vilas.

Após estas primeiras percepções setecentis-
tas dos índios convertidos e “civilizados” enquanto 
grupo distinto, uma reflexão sistemática a seu res-
peito somente se produziu no século XIX. Esta se deu 
sob o impacto de uma série de profundas transfor-
mações políticas e socioeconômicas que atingiram a 
Amazônia, como a adesão à independência do Brasil 
(1823), a eclosão da Cabanagem (1835), a introdu-
ção da navegação a vapor (1852), a abertura do rio 
Amazonas a navios estrangeiros (1866) e o primeiro 
auge do boom da borracha (1879). Assim, em meio 
aos esforços de incorporar a região à jovem nação 
brasileira que se reivindicava “civilizada” e progres-
sista, conforme os parâmetros positivistas em voga 
na segunda metade do século XIX, foi formulado um 
primeiro discurso “anticaboclo”. Seu expoente é o 
jornalista e escritor paraense José Veríssimo Dias de 
Matos (1857-1916), cujo ensaio As populações indi-
genas e mestiças da Amazonia: sua linguagem, suas 
crenças e seus costumes, escrito em 1878 e publicado 
em 1887, tem como base a complexa escala de cri-
térios e nuances “raciológicas” tida, na época, como 
cientificamente comprovada.

O autor denomina de tapuia “essa população que 
habita as margens do grande rio e dos seus nume-
rosos afluentes, vivendo a nossa vida, contribuindo 
para a nossa receita, trabalhando nossas indústrias, 
e que não é o indio puro, o brazilio-guarani, nem 
o seu descendente em cruzamento com o branco, 
o mameluco” (VERÍSSIMO, 1887, p. 299). Imbuído 
pela lógica evolucionista de seu tempo, Veríssimo 
lamenta a condição socioétnica do tapuio enquanto 
índio “obrigado a partilhar a nossa vida”, justamente 
por ter perdido “o caracter acentuado de selvagem” 
(VERÍSSIMO, 1887, p. 299). Tanto a miscigenação 
racial quanto a exploração física e alienação cultu-
ral durante o regime colonial explicam, para o autor, 
a suposta indiferença do tapuio em relação ao seu 
entorno imediato. Tal fato permitiria atribuir-lhe um 
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status subalterno, não só em relação à elite regional, 
mas também à mão de obra nordestina que, naqueles 
anos, estava chegando em levas sucessivas à Amazô-
nia (VERÍSSIMO, 1887, p. 309-310).

O artigo de Veríssimo é um dos poucos docu-
mentos oitocentistas que evidencia o uso recorrente 
do termo tapuio. O próprio autor elucida que se trata 
da ressignificação de uma alcunha muito comum 
na época colonial para designar o “índio bravo” 
(VERÍSSIMO, 1887, p. 299). Esta modificação de 
sentido foi confirmada pela antropóloga Cristina 
Pompa (2003). Em todo caso, o aparente dilema dos 
ribeirinhos enquanto seres humanos incompletos e 
mal integrados, conforme insinuado por Veríssimo, 
marcou, até a segunda metade do século XX, a per-
cepção em relação a eles. No início dos anos 1930, 
José Francisco de Araújo Lima (1884-1945) deu a 
este primeiro discurso evolucionista um tom pseu-
dorracista mais acentuado ao comparar a figura do 
caboclo amazônico à do seringueiro nordestino. O 
educador e político paraense contrapôs o nativo da 
região, que ele apresenta como preguiçoso e estag-
nado em “uma vida inerte que herdara dos pais”, à 
suposta laboriosidade e adaptabilidade do trabalha-
dor vindo do Nordeste (LIMA, 1945, p. 87). Também 
o renomado cientista social Gilberto Freyre (1963, 
p. 119-125) fez, em pesquisas realizadas na década 
de 1930, durante a era Vargas, uma alusão implícita 
à experiência sócio-histórica dos ribeirinhos, real-
çando a política de miscigenação e assimilação, pro-
movidas desde o século XVIII, em contraste com a 
segregação praticada nas missões coloniais.

Não obstante, esta imagem do caboclo enquanto 
pessoa aparentemente isolada e desconfiada foi dife-
renciada e atenuada, entre o fim do século XIX e a 
metade do XX, por uma tendência naturalista que 
permeou as produções literárias de autores amazôni-
cos, como Herculano Inglês de Souza, as representa-
ções pictóricas de pintores regionais, como Antonieta 
Santos Feio, Andrelino Cotta ou Waldemar da Costa, 
ou artigos jornalísticos, como os de Arnaldo Valle. Os 
caboclos foram, a exemplo dos índios em obras natu-
ralistas, representados como figurantes idealizados 
e inseridos em seu ambiente natural ou em cenários 

típicos do cotidiano rural.
Com base nestas primeiras reflexões e produções, 

obras lexicográficas de grande circulação começaram 
a veicular uma visão de cunho racial-naturalista refe-
rente aos ribeirinhos amazônicos. Assim, até hoje, 
as edições dos dicionários popularmente conhecidos 
como Aurélio e Houaiss definem o “caboclo” gene-
ricamente ou como “mestiço de branco com índio”, 
“antiga denominação do indígena”, “sertanejo”, “cai-
pira”, “pessoa desconfiada ou traiçoeira” (FERREIRA, 
1988, p. 112) ou “indivíduo nascido de índia e branco, 
de pele acobreada e cabelos negros e lisos”, “indivíduo 
com ascendência de índio e branco e com os modos 
desconfiados”, “roceiro, matuto” (HOUAISS; VIL-
LAR, 2009, p. 348). A profusão de lugares-comuns e 
estereótipos contidos nestas entradas lexicográficas 
contribuiu para propalar a ambivalência comumente 
associada ao termo caboclo.

Desde meados dos anos 1950, antropólogos e 
cientistas sociais, tanto brasileiros como estrangei-
ros (sobretudo, norte-americanos e britânicos), esco-
lheram os caboclos como sujeitos de pesquisas mais 
específicas. Seus trabalhos romperam com a margina-
lização e “invisibilização” das populações ribeirinhas 
de matriz indígena nas produções acadêmicas. Desde 
então, basicamente quatro tendências interpretativas 
podem ser distinguidas. Estas destacam, com base 
em novos paradigmas que se impuseram nas ciên-
cias sociais – sobretudo, o funcionalismo cultural –, 
a agência social e a afirmação identitária dos ribeiri-
nhos, embora persistissem ainda, sobretudo inicial-
mente, certos estereótipos do discurso evolucionista 
(ADAMS et alii, 2006, p. 18-21).

A primeira tendência foi marcada pela publica-
ção do livro Uma comunidade amazônica, de Charles 
Wagley (1957), e das obras Vida religiosa do caboclo 
da Amazônia e Santos e visagens, de Eduardo Gal-
vão (1953; 1955). Aplicando o método etnográfico, 
os dois antropólogos descreveram a quase totali-
dade dos aspectos da vida cotidiana (sociopolítico, 
econômico e religioso-simbólico) dos habitantes 
de uma vila típica às margens do rio Amazonas; no 
caso, a cidade de Gurupá, estrategicamente situada 
na região do Baixo Amazonas no Estado do Pará. 
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Mesmo que evitassem estereotipizações generaliza-
das, os trabalhos de Wagley e Galvão sobre os ribei-
rinhos pressupõem o determinismo ambiental (ou 
ecológico) e a a-historicidade.

Nas duas décadas seguintes, outros antropólo-
gos e cientistas sociais deram seguimento a esta linha 
de pensamento, como os norte-americanos Emilio 
Moran (1974; 1981), Eric Ross (1978), Eugene Par-
ker (1985), Christine Padoch (1988) e Richard Pace 
(1998), além dos paraenses Angélica Motta-Maués 
(1989) e Raymundo Heraldo Maués (1995). Estes 
autores estabelecerem, de modo geral, a “cultura 
cabocla” como modelo de adaptação de populações 
rurais tradicionais ao meio ambiente tropical da 
região amazônica. Moran e Parker merecem certo 
destaque, pois se mostraram mais preocupados com 
a condição histórica dos ribeirinhos. O primeiro 
apontou um processo histórico denominado “tupi-
nização” pelo qual grupos indígenas não tupis teriam 
sido integrados, desde os tempos da colonização, à 
dinâmica macrocultural e macrolinguística predo-
minante de caráter tupi. Já o segundo realçou em 
suas pesquisas um fenômeno, designado de “cabo-
clização”, pelo qual muitas sociedades indígenas se 
teriam diluído em uma “cultura cabocla” genérica, 
sobretudo nas décadas que seguiram à Cabanagem 
(1835-1840). De forma geral, todos os pesquisadores 
acima listados tendem a afirmar uma consolidação 
de um modo de vida tipizado dos caboclos a partir 
do início do século XX, em decorrência de seu longo 
isolamento em comunidades geograficamente dis-
persas e socialmente reduzidas às estreitas relações 
de parentesco e compadrio.

Uma segunda fase de pesquisas, surgida nos 
anos 1980, revidou com mais vigor a suposta con-
dição passiva e, por conseguinte, a-histórica dos 
ribeirinhos. Esses foram agora enquadrados em dis-
cursos de cunho político-ecológico que realçaram 
sua agência enquanto pequenos produtores rurais 
em diversos ambientes sociogeográficos da bacia 
amazônica. Nesta linha inscrevem-se os trabalhos de 
Stephen Bunker (1985), Marianne Schmink (1985), 
David McGrath (1989), Deborah de Magalhães Lima 
(1992), Lourdes Furtado (1993), Michael Chibnik 

(1994), Fábio de Castro (1999) ou Célia Futemma 
(2000). Dentro desta vertente de caráter ambien-
talista, sobretudo as obras de William Balée (1995; 
1998; 2006) e Hugh Raffles (2001) frisam uma pers-
pectiva histórica das múltiplas interações humanas, 
tanto por parte de sociedades indígenas quanto 
caboclas, com a natureza na Amazônia.

Pouco depois, nos anos 1990, surgiu, influenciada 
pelo marxismo cultural inglês, uma terceira tendência 
de reflexão, cujos representantes principais são os bri-
tânicos Mark Harris (1996; 2000), David Cleary (1993) 
e Stephen Lewis Nugent (1993; 1997). Estes antropó-
logos romperam, literalmente, com o isolamento das 
populações ribeirinhas tal como foi estabelecido pelas 
pesquisas anteriores de cunho ambientalista e cultura-
lista. Assim, ao invés de insistir em comunidades regi-
das, em termos sociais, pelo princípio do parentesco 
e, economicamente, pela dinâmica da subsistência, 
os autores abordam os ribeirinhos enquanto agentes 
inseridos em uma ampla rede de intensas e complexas 
relações com outros integrantes da sociedade circun-
dante, como os comerciantes de regatão ou donos de 
castanhais e seringais. Suas análises enfocam temas 
como as diversas formas de comércio e troca, as cons-
tantes mobilidades e migrações na região ou – já com 
base nas perspectivas abertas pela Constituição Fede-
ral de 1988 – a reivindicação de determinados direitos 
sociais e os conflitos acerca da posse da terra ou do 
controle sobre rios, igarapés e lagos. 

Com as contribuições dos pesquisadores britâni-
cos superou-se uma percepção externa que não levava 
em conta as múltiplas dinâmicas e estratificações inter-
nas, próprias das populações ribeirinhas, nem suas 
reações frente a desafios da atualidade, como a imple-
mentação de grandes projetos agropecuários, hidrelé-
tricos e mineradores, a abertura de rodovias e vicinais, 
o desmatamento e o êxodo rural. De fato, desde o 
último quartel do século XX, os impactos desses fenô-
menos complexificaram profundamente os modos e 
condições de vida de todas as populações camponesas 
tradicionais da região. 

Este destaque dado ao protagonismo dos ribei-
rinhos no contexto da conjuntura sociopolítica e 
econômica recente estimulou também uma reflexão 
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sobre sua identidade que, durante muito tempo, foi 
pensada como sendo negativa e confusa. Por isso, 
Stephen Lewis Nugent (1997) e Mark Harris (1998), 
apontando a fluidez de uma identidade genérica 
“cabocla” e a ambivalência de termos associados a ela, 
como sincretismo ou hibridismo, consideram mais 
apropriado falar em “sociedades camponesas ama-
zônicas” ou, simplesmente, em “ribeirinhos” ou “var-
geiros”, em referência às beiras e várzeas, os lugares 
de origem destas populações e de formação de suas 
respectivas culturas. Ambos os antropólogos questio-
nam, sobretudo, o forte antagonismo entre tradição e 
modernidade que, sob a alcunha caboclos, marcou a 
percepção e definição dos ribeirinhos como pessoas 
supostamente reticentes a mudanças.

Paralelo a estas três tendências, autores como 
Vicente Salles (1971), Barbara Weinstein (1985; 1993), 
Carlos de Araújo Moreira Neto (1988), Anna Roosevelt 
(1994), Antonio Porro (1996), Darcy Ribeiro (1997), 
Rui Sérgio Sereni Murrieta (2000), Patrícia Maria Melo 
Sampaio (2001; 2008), José Maia Bezerra Neto (2002), 
Décio de Alencar Guzmán (2002), Paula Montero 
(2006), Aldrin de Moura Figueiredo (2008), Francisco 
Jorge dos Santos (2008), Maria do Perpétuo Socorro 
Chaves, Susy Rodrigues Simonetti e Marly dos Santos 
Lima (2008) contribuíram para elucidar determinados 
aspectos sociais, culturais ou históricos que, ao menos 
parcialmente, referem-se também às populações ribei-
rinhas de matriz etnocultural indígena.

Desde o final dos anos 1990, está se afirmando 
uma quarta tendência, articulada principalmente 
por cientistas brasileiros, dentre os quais muitos 
originários da própria Amazônia. Tendo como 
suporte teórico os parâmetros da Nova História 
Indígena – sobretudo as obras de John Manuel 
Monteiro (1994), João Pacheco de Oliveira (1999) e 
Maria Regina Celestino de Almeida (2003) – e como 
estímulo as recentes ações afirmativas de popula-
ções nativas dentro do processo de redemocrati-
zação do país, desde 1988, as reflexões percebem 
os chamados caboclos como povos indígenas “res-
surgidos” ou “resistentes”. Apesar de não existir um 
viés único de interpretação, há um acordo de que 
as múltiplas tentativas de integração, assimilação e, 

sobretudo, diluição étnica (mediante a “cabocliza-
ção”) dos ribeirinhos no passado, não conseguiram 
interromper a continuidade dos mesmos enquanto 
grupos distintos com identidades e práticas cultu-
rais que os situariam dentro do universo indígena. 
Em razão disso, as diferentes formas de resistência 
e de “descaboclização” ocupam um lugar central nas 
pesquisas dos respectivos autores.

O sociólogo e antropólogo paraense Florên-
cio de Almeida Vaz Filho (1996) analisou comuni-
dades rurais ao longo dos rios Tapajós e Arapiuns 
na região do Baixo Amazonas. O autor afirma que 
muitos ribeirinhos rejeitam o termo caboclo como 
autodesignação, mas aceitam conscientemente a 
“indianidade” que lhe é inerente. Por isso, Vaz Filho 
considera como mais apropriada a expressão ribeiri-
nhos ameríndios e aponta para a crescente tendência 
de muitos se assumirem como descendentes de popu-
lações indígenas, muitas vezes tidas como extintas há 
séculos. Os movimentos de autoafirmação no Baixo 
Amazonas surgiram tanto a partir de uma intensa 
ressignificação das práticas tradicionais quanto em 
vista das reivindicações concernentes à posse defi-
nitiva das terras, ameaçadas pelo avanço de projetos 
mineradores e madeireiros, e ao tratamento diferen-
ciado, garantido pela Constituição Federal. Por isso, 
eles rechaçam, segundo Vaz Filho, o qualificativo 
caboclo, considerado como discriminatório, anacrô-
nico e demasiadamente genérico.

Já Florent Kohler (2009, p. 55-63) interpreta a jun-
ção recente de reafirmação étnica e reivindicação terri-
torial como resultado, ao menos parcialmente, de uma 
crescente organização e escolarização das comunidades 
tradicionais. Segundo ele, a aquisição mais ampla e 
crítica de conhecimentos históricos, nas últimas déca-
das, possibilitou que os até então chamados caboclos 
se identificassem como povos indígenas. As práticas 
culturais das populações ribeirinhas – aparentemente 
homogêneas em consequência de uma similitude das 
experiências históricas de opressão e discriminação – 
foi, conforme o antropólogo, submetida a uma recon-
figuração radical que, por fim, resultou na construção 
coletiva de um “mito pan-índio das origens”. 

No entanto, esta tendência afirmativa enquanto 
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indígenas não é unânime. Há comunidades ribeirinhas 
que reivindicam para si a categoria de “populações tra-
dicionais”, invocando para isso seus laços históricos 
com o habitat originário e seu direito a determinadas 
prerrogativas legais. Não raras vezes, sua argumentação 
opõe-se a discursos militantes que insistem na assun-
ção de uma identidade expressamente indígena (BAR-
RETTO FILHO, 2006).

Dentro da reflexão acerca da origem dos ribeiri-
nhos, também historiadores apresentaram, nos últimos 
anos, uma revisão da interpretação do papel dos indíge-
nas frente ao regime colonial. Assim, Karl Arenz (2000; 
2014) destacou o confinamento obrigatório dos índios 
nos séculos XVII e XVIII – amparado por uma ampla 
legislação que visou conciliar os interesses de religio-
sos, colonos e autoridades em torno da mão de obra 
indígena (PERRONE-MOISÉS, 1998) – como fator 
decisivo para o início de um processo de etnogênese. 
Neste sentido, o autor aponta o Regimento das Missões 
de 1686 e o Diretório dos Índios de 1757 como textos 
que, ao regulamentarem o trato das almas e dos braços 
indígenas, deram ao conjunto da sociedade regional 
seus contornos específicos.

O historiador amazonense Almir Diniz de Car-
valho Júnior (2005; 2015) analisou a agência histó-
rica dos “índios cristãos” como mediadores entre as 
diversas categorias dos colonizadores e as popula-
ções indígenas. Com foco na vigência do Diretório 
dos Índios (1757-1798), os estudos do autor fri-
sam o papel de grupos específicos de índios que se 
constituíram conforme as necessidades do projeto 
colonial, sobretudo pilotos e remeiros, mas também 
artesãos, catequistas ou diretores indígenas. Longe 
de serem meros personagens passivos, os “índios 
cristãos” tornaram-se, segundo Carvalho Júnior, 
co-modeladores da ordem tanto sociopolítica como 
simbólica instaurada na região amazônica pelos 
colonizadores portugueses.

Além destas reflexões, uma série de pesquisas 
pontuais sobre decisões e ações que mobilizaram 
segmentos consideráveis das populações ribeirinhas, 
como a implemen rabalhadores rurais, reforçam o 
caráter multifacetado da tendência interpretativa 
mais recente. Neste sentido, destacam-se as obras de 

Yolanda e Robert Murphy (1974), Lígia Terezinha 
Lopes Simonian (2001) ou Andrea Dalledone Siqueira 
(2006) referente ao papel das mulheres.

Igualmente, um número crescente de pesquisas 
tem como objeto aspectos do universo sociossimbó-
lico ribeirinho, tidos, durante muito tempo, como 
meras expressões supersticiosas, como o encanto 
do boto (SLATER, 1997). Neste sentido, também a 
revalorização de costumes lúdicos, como as folias 
ou festas de mastro (COSTA, 2011), e a consolida-
ção de diversos festivais folclóricos corroboram a 
crescente visibilidade dos ribeirinhos durante as 
últimas décadas. O Boi-bumbá de Parintins (Ama-
zonas), o Sairé em Alter-do-Chão, perto de Santarém 
(Pará), ou o Festival das Tribos de Juruti (Pará) têm 
como base lendas populares que integram o imagi-
nário tradicional das populações ribeirinhas. Além 
disso, o sucesso de bandas musicais, como “Raízes 
Caboclas”, fundada nos anos 1980 em Manaus, ou 
de escritores, como Dalcídio Jurandir ou Zeneida 
Lima – ambos radicados na ilha do Marajó –, con-
firmam o quanto referências a elementos culturais 
tradicionais, muitas vezes expressamente identi-
ficados como “caboclos”, repercutem na produção 
artística regional.

Em resumo, as reflexões e produções mais recen-
tes acerca das populações ribeirinhas da Amazônia 
tendem a afirmar sua condição étnica específica 
enquanto povos indígenas ou de origem indígena, 
questionando seu enquadramento convencional em 
uma macrocategoria etnocultural “mestiça”. Nesta 
perspectiva, sobretudo, as características tradicio-
nais, consideradas como tipicamente “caboclas”, 
i. e., uma economia de subsistência, a vivência em 
comunidades isoladas de parentesco e a prática de 
um catolicismo popular permeado de ritos pajeísti-
cos (HARRIS, 2006, p. 88-96), estão sendo reinter-
pretados ante uma nova percepção da diversidade de 
realidades e sociabilidades nas quais os ribeirinhos 
estão inseridos desde o século XVII. Segundo Cris-
tina Adams, Rui Murrieta e Walter Neves (2006, p. 
23-24), os camponeses amazônicos, mesmo cientes 
de seu status subalterno e intermediário no passado, 
como também da apresentação estereotipada de seu 
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modo de vida tradicional, dispõem de uma “grande 
capacidade ... quanto à habilidade de negociar com 
sucesso as condições do presente”, sabendo, por con-
seguinte, lidar com as demandas e os desafios postos 
pela modernidade que os circunda.

Assim, em contraposição a uma (auto)identifi-
cação negativa ou “de oposição”, que, durante muito 
tempo, foi reforçada por um profundo sentimento de 
isolamento espacial, segregação social e estagnação 
cultural, cientistas, artistas e ativistas estão pondo em 
relevo a agência histórica dos ribeirinhos frente às 
diversas formas de pressão assimiladora. Dessa forma, 
aponta-se a continuidade criativa da herança indígena 
e, também, a implicação de seus agentes em sociabilida-
des complexas que se estendem para além do ambiente 
imediato de suas comunidades rurais de origem.
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RESUMO: 
Nos últimos anos temos encontrado inúmeras críticas ao sistema cartesiano com 
base nas possíveis consequências que a sua filosofia teria deixado para a moderni-
dade. Tais argumentos contra o sistema cartesiano vêm de várias áreas da ciência, 
tais como educação, direito, ciências sociais e de movimentos ambientais e as obje-
ções buscam atacar vários pontos que estariam subjacentes ao seu pensamento, tais 
como uma espécie de etnocentrismo, racismo e machismo devido principalmente 
à maneira pela qual o autor propôs noções de objetividade e neutralidade no seu 
método filosófico. A concepção machista teria, além disso, gerado problemas para 
a educação, uma vez que incentiva um modelo de aprendizagem apenas, ou seja, 
aquele voltado para o gênero masculino. Finalmente, o então chamado “paradigma 
cartesiano” teria gerado ainda consequências danosas para o meio ambiente, oca-
sionadas pela sua noção ramificada de ciência e pela ideia de separação entre a 
mente e o corpo. Neste artigo serão apresentadas algumas objeções à filosofia de 
Descartes presentes no livro “Ponto de Mutação” de Fritjof Capra, além de críticas 
similares, encontradas em textos acadêmicos e de divulgação popular no Brasil e na 
América Latina. Por fim, serão apresentadas as ideias de Descartes referentes aos 
temas em questão, tomando como base as suas duas principais obras: o Discurso do 
Método e as Meditações Metafísicas. O propósito principal do artigo é o de mostrar 
que muitas concepções populares anticartesianas são, no fundo, ou sem base tex-
tual, ou descontextualizadas de sua época e contexto literário.
Palavras-chave: Descartes, paradigma cartesiano, cartesianismo, cogito ergo sum
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ANTI-CARTESIANISM

ABSTRACT
In recent years it can be found countless criticisms of Cartesian system based on the consequences that its philosophy would have left 
to modernity. Such arguments against Cartesian system comes from scientific areas such as education, law, social sciences and ecology 
movement and the objections concern several points of his thoughts, such as a kind of ethnocentrism, racism and sexism mainly due 
to the way the author proposed notions of objectivity and neutrality in philosophy. The macho thinking would have also generated 
problems for education, since it would have encouraged one only model of learning, namely, the male learning. Finally, the so-called 
“Cartesian paradigm” would have also generated harmful consequences for the environment, caused by a branched notion of science 
and the idea of separation between mind and body. This article will show not only some objections to the philosophy of Descartes in 
Fritjof Capra’s book “The Turning Point”, but also similar criticisms that can be found in academic texts and popular dissemination 
in Brazil and Latin America. Finally, Descartes’ ideas on these issues will be presented, based on his two major works, the “Discourse 
on the Method” and “Meditations on First Philosophy”. The main purpose of this article is to show that many popular anti-Cartesians 
conceptions have either no textual basis, or are decontextualized from his time and literary context.
Keywords: Descartes, Cartesian paradigm, cartesianism, cogito ergo sum

ANTICARTESIANISMO

RESUMEN

En los últimos años hemos encontrado numerosas críticas al sistema cartesiano basadas en las posibles consecuencias que su filosofía 
habría dejado a la modernidad. Tales argumentos contra el sistema cartesiano provienen de diversas áreas de la ciencia, como la edu-
cación, el derecho, las ciencias sociales y de movimientos ambientales y las objeciones tratan de atacar a varios puntos que estarian 
subyacente a su forma de pensar, como una especie de etnocentrismo, racismo y machismo debido especialmente a la manera en que 
el autor ha propuesto nociones de objetividad y neutralidad en su método filosófico. La concepción machista, además, habría generado 
problemas a la educación, ya que alienta solamente un modelo de aprendizaje, es decir, aquel orientado al género masculino. Por último, 
el llamado “paradigma cartesiano” todavía habría generado consecuencias perjudiciales para el medio ambiente, ocasionadas por su 
noción ramificada de ciencia y por la idea de separación entre la mente y el cuerpo. En este artículo se presentan algunas objeciones a 
la filosofía de Descartes presentes en el libro “Ponto de Mutação” de Fritjof Capra, además de críticas similares que se encuentran en los 
textos académicos y de difusión popular en Brasil y en América Latina. Por fin, se presentan las ideas de Descartes sobre los temas en 
cuestión, sobre la base de sus dos obras principales: el Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas. El objetivo principal del artículo 
es mostrar que muchas concepciones populares anticartesianas son, en el fondo, o sin base textual, o descontextualizadas de su tiempo 
y contexto literario.
Palabras clave: Descartes, paradigma cartesiano, cartesianismo, cogito ergo sum

ANTICARTESIANISME

RÉSUMÉ: 

Ces dernières années nous avons trouvé nombreuses critiques au systéme cartésien qui sont basés sur les possibles conséquences que sa 
philosophie aurait laissé à la modernité. Tels arguments contre le système cartésien viennent de divers domaines de la science, comme 
éducation, droit, sciences sociales  et des mouviments ecologists. Les objections cherchent attaquer plusieurs points qui sont sous-jacen-
tes à sa pensée,  comme une espèce d’etnocentrisme, racisme, machisme  à cause, principalement, de la manière que l’auteur propose des 
notions d’objectivité et neutralité de sa méthode philosophique. La conception machiste a généré problèmes de l’éducation, une fois qu’ 
encoraje un modèle d’aprentissage seulement dirigé au genre masculin.Finalement,  l’appelé “ Paradigme catésien”aurait généré encore 
conséquences nocives à l’environnement causées par sa notion ramifiée de Science et à cause de son idée de séparation entre âme et 
corps. Cet article ira présenter certaines objections  à la philosophie de Descartes qu’il y a dans le livre “ Point de Mutation” de Fritjof 
Capra et des critiques similaires,trouvées dans les textes académiques et de divulgation populaire au Brésil et en Amérique Latine.Fina-
lement, seront presentées les idées de Descartes par rapport  aux thémes concernés,en se basant sur ses principales oeuvres: “Discours 
de la Méthode et les Méditations Métaphysiques. L’objectif principal de l’article est montrer que plusieurs des conceptions populaires, 
sont sans base textuel ou descontextualisées de  son époque et de son contexte littéraire.
Mots-Clés:  Descartes, Paradigme Cartésien, cartésianisme, cogito ergo sum.
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HODIERNAMENTE é muito comum encontrarmos 
ataques e propostas de superação do sistema carte-
siano, que passou a ser chamado de “paradigma car-
tesiano”. As ideias e argumentos contra o sistema em 
geral vêm de inúmeras áreas da ciência como, por 
exemplo, da educação, do direito, das ciências sociais 
e dos movimentos ambientais, e os pontos a serem 
criticados dizem respeito à relação da filosofia carte-
siana com o etnocentrismo, a separação entre mente 
e corpo, a ideia de objetividade, questões ambientais, 
educacionais e identidades de gênero. Neste artigo 
apresentaremos as críticas mais comuns à filosofia e 
à ciência cartesiana, com base em alguns textos repre-
sentativos do gênero. Primeiramente apresentaremos 
algumas objeções à filosofia de Descartes presentes 
no “Ponto de Mutação” de Fritjof Capra, que parece 
ter sido um dos primeiros ou, pelo menos, o princi-
pal divulgador destas ideias. Em seguida mostraremos 
ideias similares, encontradas em textos acadêmicos e 
de divulgação popular no Brasil e na América Latina. 
Por fim, serão apresentadas as ideias de Descartes 
referentes aos temas em questão, tomando como base 
as suas duas principais obras: o Discurso do Método e 
as Meditações Metafísicas. Com isso, mostraremos que 
muitas concepções populares anticartesianas são, no 
fundo, ou sem base textual, ou descontextualizadas de 
sua época e contexto literário.

Nos dois primeiros capítulos do “Ponto de Muta-
ção”, Fritjof Capra apresenta as grandes mudanças 
de perspectiva do pensamento ocidental promovi-
das pelo sistema cartesiano, bem como pela ciência 
newtoniana e moderna em geral. Ao tratar propria-
mente da ciência cartesiana, Capra compreende que 
a mesma pretendia ser completa, certa, próxima de 
uma evidência matemática (cap. 2). Logo em seguida, 
critica tal pretensão, mostrando que a física do século 
XX teria nos mostrado que não existe verdade abso-
luta em ciência. Esta interpretação acabou sendo 
aceita sem muito questionamento em outros meios, 
como se pode ver, por exemplo em Araújo (2009), que 
afirma que o objeto de desejo do cartesianismo é obter 
respostas absolutas em ciência, algo que já teria sido 
abandonado pela ciência atual, que teria priorizado, 
em contrapartida, o relativismo.

Tais afirmações, no entanto, são claramente gené-
ricas e sem justificativa. Não somente a tese de que 
a ciência hoje não tem qualquer interesse em encon-
trar a verdade parece ser muito discutível, quanto a de 
que Descartes buscava respostas absolutas em ciência. 
Pois, embora Descartes claramente fundamenta um 
método para dirigir o espírito na trilha da verdade 
e tenha intitulado uma das suas mais famosas obras 
como Discurso do Método para bem dirigir a pró-
pria razão e buscar a verdade nas ciências, é preciso 
compreender e qualificar aqui o que se entende por 
“ciência” no século XVII. Obviamente, não podemos 
comparar a noção de ciência ramificada, dividida e 
metodizada, tal como a encontramos no século XX 
com a ideia geral de ciência que se tinha no tempo 
de Descartes. Quando o autor moderno trata de ciên-
cia, muitas vezes está pensando em conhecimento em 
geral; outras vezes reporta-se às ciências exatas (espe-
cialmente quando ele nomeia a aritmética e a geome-
tria) ou mesmo às ciências gerais (física, química, mas 
não às ciências humanas, que apareceram bem mais 
tarde na história das ciências).

Conforme um dos seus maiores comentadores 
de língua inglesa, John Cottingham, Descartes usa o 
termo ‘scientia’ derivado do latim, ‘scire’, que é equi-
valente a ‘conhecer’ (1993, p. 99). Por outro lado, con-
tinua Cottingham, Descartes usa esse termo também 
para denotar todos os objetos da cognição humana, o 
que é certo e evidente e não o que é meramente prová-
vel ou pertencente à crença. A definição encontra-se 
nas suas “Regras para Direção do Espírito”, Regra II. 
Não se trata, portanto, de questões relativas às ciên-
cias específicas como temos hoje e como muitos a 
compreendem.

A crítica feita a Descartes com relação à busca da 
verdade muitas vezes vem acompanhada da crítica à 
objetividade, que é um tema estritamente relacionado 
ao primeiro. Araújo (2009) afirma que a objetividade 
da ciência, que teria sido um método inaugurado por 
Descartes, retirou as “cargas valorativas” do homem 
no processo científico. No caso do Direito, esta objeti-
vidade, este ordenamento racional, seria o responsável 
por dissociar a emoção e a subjetividade da razão no 
processo do conhecimento. Araújo não detalha como 
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poderíamos inserir valores emocionais e subjetivos na 
ciência, especialmente no Direito, e não saberíamos 
explicar de que forma tal relativismo seria possível em 
ciência. A noção que temos de “ciência” no Ocidente, 
como se sabe, está estritamente relacionada à de obje-
tividade, não encontrando qualquer parâmetro no 
qual o gosto, desejos e sentimentos particulares devam 
interferir no processo do conhecimento. Embora essa 
ideia geral de ciência não tenha surgido com Descar-
tes, outros autores persistem nesta crítica, mostrando 
como a ideia de objetividade cartesiana teria refor-
çado, a partir de sua época, noções de etnocentrismo, 
machismo e racismo, como se verá em seguida.

Como se sabe, o processo de colonização euro-
peu moderno começou mais precisamente a partir do 
século XVI, com a conquista da América. O europeu 
que aqui chegou se julgava o único ser humano capaz 
de ciência e conhecimento e enxergava as demais cul-
turas como inferiores, incompletas, que precisavam 
de aperfeiçoamento intelectual para alcançarem um 
“ideal” de civilização. Desta forma, escravizou e exter-
minou milhões de seres humanos no Novo Mundo, 
rotulados de bárbaros e inseridos em conceitos raciais 
que até hoje utilizamos: índios para os inúmeros 
povos que se encontravam na atual América e negros 
para todos os provenientes da África.

Segundo Nelson Maldonado-Torres (2007), a 
dúvida a respeito da humanidade dos outros povos, 
baseada na falta de razão dos colonizados e racializa-
dos teria começado com Descartes. Como sabemos, 
o autor moderno duvida de todas as coisas, tanto 
quanto possível, a fim de encontrar uma certeza nas 
ciências, que foi o “penso, logo existo” (cogito ergo 
sum). Para Torres, no entanto, o cogito não é uma 
máxima universal, mas extraída tão somente do pen-
samento europeu. Assim, o bárbaro estaria excluído 
do processo e, se não pensa, não é, logo pode ser 
usado como ferramenta de trabalho para favorecer o 
desenvolvimento científico e tecnológico no período 
em que a economia e política europeia (agora também 
imposta às demais culturas) era e continua sendo a 
capitalista. Para Aníbal Quijano, este sujeito retratado 
no cogito não é o retrato geral de homem, mas de uma 
categoria de homem apenas, que também foi racia-

lizada de “branca” e, posteriormente, de “europeia” 
(1992). Silva, Chaddad, Abrão, Dalbem, Del Vecchio 
acrescentam: o pensamento cartesiano trouxe conse-
quências não só para a separação entre o homem e a 
natureza, mas também para “acentuar a fragmentação 
social reforçando a ética individualista ou egocêntrica, 
característica do sistema capitalista” (2010).

Considerando a ausência de razão no índio e 
no negro, tais povos eram tratados como objetos. As 
culturas “bárbaras”, por consequência, não poderiam 
ser frutos de alguma racionalidade, mas tão-somente 
objetos de estudo para as culturas e ciências “civiliza-
das”. Para Descartes, tudo o que é corpo não pensa. Só 
a mente pensa. Como exposto na sua dúvida hiper-
bólica, a própria existência do seu corpo é passível de 
dúvida, assim como a dos demais objetos externos. O 
índio e o negro, comparados a corpos e animais, não 
pensariam, completa a crítica.

Para Fritjof Capra, o cogito de Descartes teria 
encorajado a civilização ocidental a dar valor ape-
nas à mente e a desprezar totalmente o corpo. Além 
disso, teria nos levado a atribuir ao trabalho mental 
um valor superior ao trabalho manual (1982, cap. 1 
e 2). Para ele, este pensamento trouxe consequências 
danosas para o meio ambiente. Capra acredita que 
o fato de termos nos afastado do meio ambiente em 
geral deve-se essencialmente à divisão entre espírito 
e matéria que, segundo ele, foi promovida na moder-
nidade, além da compreensão moderna de universo 
enquanto sistema mecânico, de objetos separados 
entre si. E Descartes é quem teria dado “sanção” à 
ciência para a manipulação e a exploração da natu-
reza (1982, cap. 2), um ideal científico que teria sido 
já compartilhado por Francis Bacon.

Para Juan Cajigas-Rotundo, Descartes julgou 
que poderia, “sem custo algum”, conhecer o funcio-
namento dos corpos que nos cercam e “utilizá-los 
da mesma forma em todos os seus usos” para então 
nos tornarmos “como senhores e possuidores da 
natureza”. Segundo o autor, Descartes transforma a 
natureza em algo objetivo, válido para todo tempo 
e espaço, universal e necessário. O homem que se 
propõe a conhecer a natureza, por sua vez, age com 
neutralidade e sem carga afetiva para favorecer o 
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progresso da ciência moderna (2007). O mesmo 
dizem Chaddad & Ghilardi: Descartes teria atribuído 
papel secundário à natureza e seus movimentos, con-
tribuindo para uma visão de meio ambiente em que 
o homem se encontre fora dele, como um ser supe-
rior (2012). Araújo conclui: neste sistema, “apenas o 
homem é um fim em si mesmo, tudo o mais são obje-
tos ou instrumentos postos à disposição do homem, 
para a realização de suas pretensões” (2009).

É preciso detalhar todos estes pontos e analisar 
de que forma Descartes os expõe para tentarmos com-
preender, de modo mais preciso, e nos aproximar, o 
melhor que pudermos, das reais intenções do autor. 
Primeiramente, é preciso ter cuidado ao tratar da 
suposta fragmentação do conhecimento em Descartes 
pois, por um lado, o autor considera que as ciências 
estão entrelaçadas, que umas são dependentes das 
outras, e que é mais fácil apreendê-las todas de uma 
só vez do que separá-las ou estudar cada uma em par-
ticular (Regras I). A busca de Descartes diz respeito 
a um método, tal como anunciado em todas as suas 
principais obras, que possa ser aplicado a todas as 
ciências. Este era o propósito também de Bacon, Gali-
leo e outros, para servir de alternativa ao modelo aris-
totélico-escolástico, na época visto como insuficiente 
para responder aos problemas gerados pelas grandes 
descobertas da modernidade, que levaram à crise o 
pensamento medieval.

Por outro lado, há momentos em que Descartes 
mostra a vantagem em estudarmos cada coisa em sua 
especificidade, para que o pensamento não se des-
vie do foco com questões supérfluas, nem se perca 
no raciocínio em questão (Regras XIII). Não parece, 
porém, que a partir dessa prescrição para direcionar 
o espírito na busca do conhecimento exista qualquer 
recomendação em promover uma visão de ciência na 
qual cada área ou ramo de saber tenha que adotar um 
método próprio, distinto dos demais.

Também não se segue dessa ideia que Descartes 
tenha incentivado o uso das ciências para uma espé-
cie de exploração desmedida da natureza, reforçando 
assim uma postura egocêntrica diante dos reinos 
vegetal e animal, tal como foi criticado. Além disso, 
uma questão como essa se encontra fora de contexto 

– somente no século XX a exploração da natureza pas-
sou a ser um problema. Tal crítica seria, da mesma 
forma, anacrônica se remetida a Francis Bacon ou a 
outros desbravadores do pensamento moderno, que 
estavam preocupados, enquanto filósofos, com o 
conhecimento em si, em contraposição à ignorância, 
à superstição e ao pensamento predominante da era 
medieval, considerado incapaz de responder às ques-
tões da ciência moderna.

É verdade que tanto Bacon na Nova Atlântida, 
quanto Descartes na sexta parte do Discurso mostra-
ram alguns benefícios e resultados práticos de suas 
reflexões abstratas. No Discurso Descartes reconhece 
que o único fruto recolhido do seu método foi a satis-
fação em responder às dificuldades concernentes às 
ciências especulativas ou, no máximo, alguns precei-
tos para conduzir a sua moral. No que diz respeito 
à física, ele continua, é possível porém extrair dela 
alguns princípios que sejam úteis à vida, tal como o 
de buscar a saúde do corpo por meio da medicina, 
sempre com o intuito de se contrapor à filosofia espe-
culativa escolástica, que tratava mais da contempla-
ção do mundo do que gerar resultados práticos em 
benefício do homem. Com a nova ciência, Descartes 
afirma que podemos nos tornar “como senhores e 
possuidores da natureza”, e gozar dos artifícios que os 
frutos da terra podem nos dar. O ideal aqui parece ser 
o de voltar a atenção à natureza, a fim de encontrar 
nela os recursos para o bem-estar da humanidade, tal 
como aparece em Bacon, opondo-se, assim, às predi-
ções de astrólogos, alquimistas, mágicos e de todas as 
más doutrinas, como diz Descartes na primeira parte 
do Discurso. Todo o contexto em que tais afirmações 
ocorrem, evidentemente, não diz respeito à permis-
são de um abuso do meio ambiente até que se esgotem 
os seus recursos – pois, além de uma ideia dessas ser 
impensável neste período, ela seria contrária ao pen-
samento humanista dos filósofos da modernidade, 
uma vez que possibilitaria a destruição da própria 
espécie humana, como vemos hoje.

A inferência, portanto, de um pensamento que 
questiona o foco da ciência do período medieval e 
busca mudar o seu fim ao deixar de tentar compreen-
der os propósitos de Deus ao criar o mundo para um 
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ideal de ciência que possa resultar no benefício da 
humanidade, para a visão de um determinado sistema 
econômico que teria feito uso dessa vantagem para 
exploração e devastação da natureza, não tem qual-
quer fundamento na obra de Descartes. Em vez de par-
tirem da ideia de que Deus está presente no universo 
e é responsável pelas suas transformações, os arautos 
da Nova Ciência partem da noção de que o universo 
é como um relógio que funciona por si só, sem neces-
sidade de intervenção divina. É a chamada concepção 
mecanicista que passou a predominar neste período.

A partir dessa noção de universo enquanto 
máquina, alguns críticos julgam que Descartes tenha 
transformado a natureza em algo objetivo e univer-
sal, como foi mostrado acima. É preciso ver em que 
sentido isso se aplicaria: certamente não corresponde 
à noção de que as ciências naturais devessem aspirar 
ao ideal de objetividade das ciências formais, como 
podemos ver, por exemplo, na Regra II. Lá ele afirma 
que não há questão nas ciências na qual os estudiosos 
não discordem entre si, e reconhece que não pode-
mos adquirir ciência perfeita sobre todos os assuntos. 
Com exceção da aritmética e da geometria, ele conti-
nua, nos demais campos podemos aspirar no máximo 
à probabilidade. Daí, portanto, não parece se seguir 
que o homem, inspirado em Descartes, encontre justi-
ficativa para agir de modo objetivo e sem carga afetiva 
pela natureza, como diz Rotundo (2007).

Outra ideia proveniente do cartesianismo e que 
teria ocasionado o afastamento do homem com rela-
ção ao meio ambiente diz respeito à divisão entre 
espírito e matéria, como mostra Capra. No entanto, é 
difícil sustentar que o cogito de Descartes “encorajou 
eficazmente os indivíduos ocidentais a equipararem 
sua identidade com sua mente racional e não com seu 
organismo total” (CAPRA, 1982, p. 29) pois, como 
nota John Cottingham, no verbete “Mente e Corpo” do 
seu Um Dicionário sobre Descartes, a distinção corpo 
e mente que Descartes realiza é meramente conceitual 
e que, na prática, corpo e mente estão de tal modo 
misturados e unidos, que todos nós sentimos isso 
baseados na nossa própria experiência interna (1993, 
p. 126). De fato, na quinta parte do Discurso, o autor 
afirma que a nossa mente não comanda o corpo como 

um marinheiro guia o navio, mas nossa mente e corpo 
estão intimamente ligados e unidos e, dessa união é 
que adquirimos apetites como fome e sede, emoções 
como ódio e amor, e sensações como dor e prazer, que 
resultam todas tanto do corpo quanto da mente.

Nessa suposta separação do homem com relação 
ao meio ambiente, alguns críticos afirmam que a revo-
lução cartesiana teria incentivado também a superio-
ridade humana perante as criaturas irracionais e, até 
mesmo a superioridade do europeu sobre o negro e 
o indígena, muitas vezes considerando estes últimos 
como irracionais e, logo, objetos de uso e conheci-
mento europeu. Primeiramente é preciso fazer aqui 
uma advertência histórica: a ideia de que os amerín-
dios e negros não têm alma e que, portanto, seriam 
como animais data do século anterior, tanto que em 
1537 o papa Paulo III teve que declarar que os índios 
são de fato seres humanos. Além disso, não encontra-
mos qualquer vinculação do cogito à raça nos textos 
de Descartes. Pelo contrário, a todo momento o autor 
faz questão de se reportar ao homem em geral, àquele 
que pensa e que pode chegar à noção do cogito, sem 
qualquer intervenção da religião, da cultura, do meio 
que o cerca e até mesmo sem o uso de qualquer um 
dos seus sentidos. Na sua dúvida metódica no Dis-
curso, a fim de chegar ao cogito, ele coloca em questão, 
além de outras coisas, todos os costumes e ensina-
mentos provenientes do meio e afirma que viajar para 
diferentes lugares e conhecer outros povos nos possi-
bilita julgar melhor os nossos costumes e reconhecer 
que nem tudo o que é contrário à nossa razão deve ser 
reputado como “ridículo”.

Na segunda parte do mesmo livro, ele conti-
nua negando que todos os que possuem sentimen-
tos contrários aos nossos sejam bárbaros, selvagens 
ou desprovidos de razão. Até mesmo as suas provas 
da existência de Deus têm por base a Razão, sem 
qualquer influência da fé ou concepções caracte-
rísticas de qualquer deus proveniente das religiões 
instituídas. A razão pura é a sua única ferramenta 
na procura pela verdade em filosofia, e esta não é 
exclusiva de um povo ou de uma raça. É importante 
mencionar aqui que o presente artigo não trata de 
como os conquistadores do Novo Mundo pensa-
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vam: esses, de uma forma generalizada, enxergavam 
o índio e o negro como seres inferiores e suscetíveis 
à escravidão, como sabemos, mas não foi nos tex-
tos de Descartes que eles encontraram justificativas 
para este tipo de preconceito.

Já ao retratar o comportamento animal, Descar-
tes mostra que há uma diferença entre esses e os seres 
humanos: enquanto o ser humano é dotado de livre-
-arbítrio, o animal age de forma exclusivamente mecâ-
nica, assim como são as ações inconscientes do ser 
humano. Ele nota, na quinta parte do Discurso, que os 
animais não pensam, e que isso é claro quando obser-
vamos a falta de raciocínio neles quando emitem sons. 
Para Descartes, os animais não possuem linguagem e, 
a partir disso, ele infere que não possuem razão. Com 
esta teoria, ele ataca a tese na qual o homem deveria 
se guiar pela natureza e pelo comportamento animal, 
a partir da observação e estudo de suas ações com o 
fim de retirar deles lições de moralidade. Essa ideia foi 
defendida por Charron e, de certa forma, por Mon-
taigne na modernidade (cf. ZIMMERMANN, 2013).

A falta de razão nos animais, no entanto, não vin-
cula necessariamente que os mesmos não possuam 
sentimentos em Descartes, tal como muitos defen-
dem. Embora exista controvérsias sobre essa questão 
mesmo entre os especialistas do pensamento carte-
siano, Cottingham mostra, no verbete “Animais” do 
seu dicionário, que em algumas ocasiões Descartes 
sugere que animais têm sensações, como a de dor e 
prazer. Numa carta a More de 1649, ele chama a aten-
ção para o fato de que, ao tratar das criaturas irracio-
nais, está se referindo à falta de pensamento nelas, e 
não à falta de sensação ou vida, uma vez que estas são 
confirmadas pela observação do calor de seus cora-
ções e de seus órgãos corporais (1993, p. 17).

Há, por fim, mais uma acusação ao cogito, rela-
cionada a sua suposta carga qualitativa de gênero. 
Segundo esta crítica, Descartes não teria considerado, 
ao chegar ao cogito, o gênero feminino ao retratar a 
sua visão universal de homem (“homem”, segundo a 
crítica, não se refere a ambos os sexos). O cogito, por 
causa de seu caráter imensamente abstrato e por não 
se identificar com os seres reais, não teria adotado 
uma concepção neutra, mas a do varão, como observa 

Torres. Para María Lugones, ao organizar a sociedade 
moderna em categorias hierárquicas de raça e classe, 
os filósofos a organizaram também conforme o sexo e 
o gênero (2010). Com isso, direcionaram toda a ciên-
cia a um determinado sexo apenas: suas orientações, 
valores, métodos de ensino, tipo de exigências são 
patriarcais e tais concepções geram desproporcionali-
dade nas avaliações com relação à dignidade e capaci-
dade de cada sexo. Nesta visão, a mulher, por causa de 
suas funções reprodutivas, é equiparada à natureza e o 
homem à cultura (PALANCA, 2005).

As consequências desta forma de pensar teriam 
afetado todo o modelo de ensino da modernidade. 
Conforme Ferreira, Carpim e Behrens, o “paradigma”, 
como é dito, newtoniano-cartesiano concentrou seu 
foco apenas no “fazer” e na reprodução fidedigna do 
conhecimento, de modo a adestrar o aluno, sem levar 
em conta que o homem é, sem perceber a sua evo-
lução e inteligência cognitiva e motora. Além disso, 
tal modelo de ensino teria acompanhado a revolu-
ção industrial, com ênfase no processo de produção 
capitalista (2010).

De fato, o caráter do cogito é abstrato e metafí-
sico, como admite o seu próprio autor. No entanto, por 
adotar uma concepção neutra com relação ao sexo, 
bem como à raça e classe social, não é claro que disso 
se segue que ele tenha assumido a visão do varão (e do 
branco e do rico). Até pode-se pensar que muitos inte-
lectuais se beneficiaram da filosofia de Descartes para 
reforçar preconceitos machistas, classistas e racistas. 
Mas, se por um lado não há nada no cogito que impeça 
que se assuma tais leituras vinculadas a determinados 
conceitos culturais e populares, também não poderá 
haver nada que gere impedimento, a partir dele, que 
se assuma a visão da mulher, do pobre, do negro ou do 
índio. O que se seguiu historicamente, como sabemos, 
foi a visão contrária. Mas aqui se trata de um fato his-
tórico, não de um conceito filosófico.

Nas obras em que Descartes trata do cogito (Dis-
curso, Meditações, Regras, além dos Princípios da Filo-
sofia e a Procura da Verdade), não há qualquer menção 
a sexo ou gênero. Também não há qualquer menção à 
forma que a sua filosofia deve ser ensinada, uma vez 
que Descartes não se ocupou do ensino de filosofia ou 
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de qualquer outra área do conhecimento. Se tentar-
mos extrair alguma lição a partir do pensamento car-
tesiano, certamente será o de pensar por nós mesmos 
e não na reprodução do conhecimento ou no adestra-
mento do leitor. É o que ele explicita, entre outras par-
tes, no início do Discurso. Lá ele diz que seu propósito 
não é o de ensinar qual método racional cada um deve 
seguir, mas apenas mostrar como ele conduziu a sua 
razão na busca pela verdade.

Como foi constantemente repetido, um dos gran-
des alvos de Descartes era a filosofia escolástica que, 
segundo ele, tinha se tornado inútil e confusa. Seus 
ensinamentos, continua na segunda parte do Dis-
curso, serviam mais para repetir ou explicar coisas já 
conhecidas do que trazer algo de novo para os espíri-
tos da época. O seu propósito, portanto, era o de jus-
tamente buscar algo de certo a partir da análise de si 
mesmo, de suas próprias ideias, antes de incentivar a 
mera reprodução de conceitos extraídos dos manuais 
acadêmicos de seu tempo.

Se levarmos em conta as razões acima apresenta-
das, perceberemos o quanto é difícil responsabilizar 
Descartes ou qualquer outro autor que tenha escrito 
há quase quinhentos anos atrás pelos problemas 
sociais, educacionais e sócio-ambientais que enfren-
tamos hoje. Seria injusto, ao que parece, exigir que 
tais autores devessem se pronunciar sobre questões 
que não faziam parte do seu contexto. Os conceitos 
que se tem hoje de machismo, racismo, etnocen-
trismo e ambientalismo não existiam no século XVI. 
E, ainda que Descartes, enquanto homem de seu 
tempo, tenha manifestado conceitos comuns de sua 
época vistos hoje como machistas ou eurocêntricos, 
por exemplo, isso não interfere, a nosso ver, na sua 
filosofia. É preciso saber separar o homem de sua 
obra, não seria o caso fazer uma investigação sobre a 
vida pessoal ou mesmo sobre o caráter de Descartes, 
a não ser por interesses biográficos, históricos, talvez 
antropológicos. Estamos tratando aqui do Descartes 
enquanto filósofo e das ideias que ele deixou para os 
estudiosos em filosofia.

Existem, certamente, inúmeras objeções à filo-
sofia cartesiana que foram e são até hoje debatidas 
entre os comentadores do autor, provenientes de 

David Hume, Pierre Bayle, Gottfried Leibniz, Ber-
trand Russell e muitos outros filósofos significativos, 
especialmente do período moderno – algumas das 
principais objeções e respostas ao cogito encontram-
se em Zimmermann (2004). Tratamos aqui somente 
de algumas críticas mais gerais e populares ou que 
procuram fazer uma análise do cogito em termos de 
suas supostas consequências para a vida social e ciên-
cia contemporânea. Fritjof Capra, que parece ter sido 
um dos primeiros a fazer a divulgação de tais críticas, 
indica já no prefácio do seu livro que o seu trabalho 
não é destinado a especialistas, atribuindo-o, ao invés, 
ao “leitor comum”.

Certamente há muito ainda a falar sobre este 
assunto e não iremos nos alongar aqui. Chamaremos 
a atenção apenas para um último aspecto, que é refe-
rente ao uso do termo “paradigma”, muito utilizado 
em domínios sociais e acadêmicos, e que muitas vezes 
carrega outros sentidos, além daquele proposto pelo 
seu autor, Thomas Kuhn. Realizar a análise minuciosa 
do termo, porém, exigirá outro tipo de pesquisa. É 
claro que, poderão dizer, muitos termos foram extraí-
dos dos seus berços originais para adquirirem outro 
significado no interior de uma determinada ciência 
ou contexto popular. Uma análise de como cada área 
compreende determinado conceito, porém, pode nos 
ser útil para tentarmos resolver controvérsias interdis-
ciplinares e esclarecer conteúdos que podem nos levar 
a dificuldades de comunicação.
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RESUMO: 
Neste artigo, apresentam-se diversas acepções do termo “Anticolonialismo” que 
levam em conta aspectos culturais situados espacialmente e vinculados a diferentes 
contextos históricos. A palavra diz muito sobre as diferentes mentalidades e aos 
modos como o conceito foi empregado ao longo dos tempos. 
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ANTICOLONIALISMO
RESUMEN: 
Presentamos, en este artículo, diferentes significados del término “anti-colonialismo” que se refieren a los aspectos culturales espacial-
mente localizados y vinculados a diferentes contextos históricos. Esta palabra dice mucho sobre las diferentes mentalidades y formas en 
que el concepto se aplicó al longo de los tiempos.
Palabras clave: Anticolonialismo, Historia, Cultura. 

ANTI-COLONIALISM
ABSTRACT: 
In this article, different meanings of the term “anti-colonialism” are presented, considering cultural aspects spatially located and linked 
to their different historical contexts. This word brings pieces of information about different mentalities and ways in which the concept 
was applied along the time.
Keywords: Anti-colonialism, History, Culture.

ANTICOLONIALISME

RÉSUMÉ: 
Cet article présente divers significations du terme “Anticolonialisme” qui prendre en considération les aspectes culturels situés spatiale-
ment et liés aux differénts contextes historiques. Le mot parle beaucoup sur les différents mentalités et sur les modes comme le concept 
à été employé au fil du temps.

Mots-clés: Anticolonialisme, Histoire, Culture.
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PALAVRA DE SENTIDO abrangente e com múltiplas 
acepções, o Anticolonialismo consiste em um misto 
de sentimentos, reflexões, posturas e atitudes que 
envolvem os indivíduos interessados em estudar, rela-
tivizar, questionar e especialmente resistir ao estatuto 
colonial, tendo em vista determinado(s) território(s) 
(estados, países, nações), tribos e povos, localizado(s) 
histórica e espacialmente. 

O prefixo Anti denota claramente uma postura 
que visa a contrabalançar certos termos ainda corren-
tes na historiografia oficial com valor aparentemente 
positivo, a exemplo das palavras descoberta, conquista, 
conversão, colonização – como salientava o historiador 
Pierre Chaunu em 1969. 

Dentre os pressupostos defendidos por seus adep-
tos, impera uma percepção evidentemente negativa dos 
métodos de aculturação, em que pesem os discursos de 
feição ideológica, os massacres e guerras empreendidas 
ou provocadas por determinados povos ou reinos, em 
prol da ampliação de domínios e acumulação de terri-
tórios, escravos e bens. 

Sabe-se que o conceito de colônia é sobremodo 
amplo, tanto em termos históricos quanto em seu arca-
bouço religioso, artístico e cultural. Ele pode se refe-
rir a uma série de linguagens e atos perpetrados, não 
exclusivamente sob o arbítrio dos seres ditos humanos. 
Na Zoologia, por exemplo, com frequência mencio-
na-se a existência de colônias constituídas de vírus, 
fungos, insetos e animais em geral. Na Agricultura, o 
termo costuma definir grupos de atividade coletiva, 
autogeridos pelos membros que os compõem. De todo 
modo, o termo ganhou novas acepções com o passar 
dos tempos. 

Nas últimas décadas, tem sido frequente o 
emprego da palavra colônia como referência especí-
fica a determinados locais onde um grupo de pro-
fissionais descansa durante os feriados e demais 
períodos de recesso. Daí ter se tornado comum o uso 
do termo em um sentido mais particular, e neste caso 
positivo, aferido por determinadas associações, ins-
tituições, agremiações ou sindicatos: as denomina-
das colônias de férias. 

Para a Geopolítica, o termo colonialismo também 
diz respeito aos movimentos de segregação praticados 

ao longo da história, já que envolvem a dominação, 
exercida por meio da norma, da sanção e da violência. 
O pensador árabe Edward Said (1935-2003) tornou-se 
mundialmente conhecido por mostrar como o homem 
oriental tinha uma percepção – de si mesmo e de sua 
cultura – a partir de critérios, valores e interesses do Oci-
dente. Dentre as lutas contra a aculturação e segregação, 
deve-se salientar a implantação e manutenção do Apar-
theid, na África do Sul, pelo menos entre 1948 e 1994. 

No Brasil, os preconceitos de classe, etnia, orien-
tação sexual e credo foram e continuam sendo poten-
cializados pelas diversas formas de segregação social 
– traduzida, por Cristovam Buarque, como apartação. 
No que diz respeito ao estudo das mentalidades e socie-
dades – tendo em vista os aportes da ciência, da filoso-
fia, das artes e das descobertas feitas na era moderna 
– a partir do século XVI, a palavra colônia assumiu um 
tom frequentemente pejorativo, em especial quando 
nas mãos do estudioso que se concentra no estatuto de 
subserviência, exploração e aculturação de determi-
nada comunidade, estado ou país, submetido a outra 
nação e matriz colonizadora, sob o signo das variadas 
formas de violência. 

Nesses casos, o adepto do Anticolonialismo nega 
aos países invasores o papel positivo de pioneiros, des-
bravadores, guerreiros ou conquistadores. Não se pode 
desconsiderar o fato de que, exceção feita a alguns países, 
reis e papas estabeleceram rígidos consórcios tendo em 
vista a colonização e catequese dos povos bárbaros, desde 
a Idade Média. Tomando por base o monumental estudo 
a respeito da evangelização dos povos do novo mundo – 
levada a termo pelo menos desde o final do século XVI –, 
o cardeal alemão Joseph Höffner descortinou a mentali-
dade de alguns dentre os homens mais poderosos daque-
les tempos. 

Inspirados pelas Escrituras e pelas obras de Santo 
Agostinho, diversos foram os eclesiásticos a defender o 
caráter universalista da religião católica. Mencionem-
-se o Papa Gregório, no século XI, que defendia o impe-
rador como ocupante de cargo eclesiástico. No século 
XII, o cônego Hugo de Saint Victor, que alçava o poder 
espiritual acima do poder terreno. Naquele tempo, o 
papa Inocêncio III considerava-se autêntico represen-
tante de Cristo na Terra e, como tal, legítimo imperador 
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dos mundos espiritual e temporal. Estes pensamentos 
persistiram ao longo do século XIV, como se vê nos 
tratados deixados por Antonino, bispo de Florença; 
Bartolus, professor de Direito Romano em Perúgia; o 
eremita Aegidius Romanus, reconhecido seguidor de 
São Tomás de Aquino; Bonifácio VIII, autor da bula 
Unam sanctam, em que reafirmava o pressuposto de 
que a cristandade teria apenas uma cabeça; o francis-
cano espanhol Alvarez Pelayo, que considerava o papa 
como um monarca eclesiástico. 

As teses em defesa do domínio político e metafísico 
da Igreja foram corroboradas por muitos outros pensado-
res, dentre os quais o italiano Thomasio Campanella, já no 
início do século XVII. Especificamente na relação bilate-
ral entre Portugal e Brasil, denomina-se período colonial 
aquele que compreendido oficialmente entre 1500 e 1808; 
ou seja, localizado entre a descoberta da futura província 
da Bahia, em abril de 1500, ao notável episódio histórico 
em que ocorreu a transferência de milhares de cortesãos 
para o Brasil, por ocasião da fuga portuguesa às tropas 
comandadas pelo Capitão francês Junot, sob as ordens de 
Napoleão I, no início do século XIX. 

Durante mais de três centúrias, nosso país – ini-
cialmente conhecido como Ilha de Vera Cruz (1500) 
e, a partir de 1501, Terra de Santa Cruz –, assistiu à 
violenta miscigenação entre brancos, índios e negros, 
dando início a nossas cinco regiões étnicas, conforme 
ilustram os estudos do antropólogo Darcy Ribeiro. O 
terrirório que, no futuro, corresponderia ao Estado do 
Brasil – desde muito antes da anexação do Estado do 
Grã-Pará e Maranhão, em meados do século XVIII, e a 
reconquista do Acre, em 1903 –, foi maciçamente colo-
nizado por portugueses, espanhóis, holandeses e fran-
ceses, tendo sido mentalmente povoado ao longo de 
sua história por atos e sentimentos ambíguos, inclusive 
da parte dos europeus que para cá vieram, instalaram-
-se ou que aqui nasceram. 

A escravização de índios e negros é um dos mais 
violentos sintomas que se revelam aos olhos de quem 
se aproxima de certos episódios de nossa história. Sob 
esse aspecto, o Anticolonialismo implica uma linha de 
pensamento que apresenta veementes objeções ao esta-
tuto colonial, seja ele situado no século XVI, seja ele 
percebido como fenômeno contemporâneo; esteja ele 

ligado a determinado período de nossa história ou rela-
cionado à vida cotidiana de nossos dias. 

Para o Anticolonialista em geral, determinadas fases 
de nossa história não foram totalmente superadas. Ao lado 
disso, os adeptos dessa corrente analisam o nosso tempo 
tendo em vista a cultura pop e o período pós-moderno, 
sob o pressuposto de seu atrelamento a determinadas 
características e trejeitos provincianos – encarados como 
resquícios de um passado nem tão remoto. 

Segundo os geógrafos e economistas, desde mea-
dos do século XX, assistimos ao chamado pós-colo-
nialismo, que estaria diretamente ligado ao conceito 
de imperalismo, nos moldes do conjunto de medidas 
adotadas pelos Estados Unidos da América, em relação 
aos demais países, e não exclusivamente os latino-ame-
ricanos. No Brasil, aderir ou adotar a postura anticolo-
nialista implica a aproximação com pelo menos duas 
vertentes: uma que considera os traços predatórios 
como raiz cultural a vigorar sob o signo dos costu-
mes, da política e da religião, com mais força durante 
o período colonial propriamente dito – situado entre 
o século XVI e o XIX. Outra, que se manifesta contra-
riamente ao papel do país em nossos dias, diante dos 
avanços e recuos das demais nações, com implicações 
em nossa cultura, política e economia. 

É também nesse sentido que a contracultura, 
oriunda dos países estrangeiros na década de 1960, ser-
viu-nos de revestimento, estofo intelectual e artístico, 
como se percebe nos primórdios elétrico-acústicos da 
MPB (Música Popular Brasileira) e na intelectualidade 
nacional da década de 1970. A contestação dos valores 
aceitos como tradicionais e estáveis de nossa cultura tem 
suas origens ainda nos tempos de colonização lusitana, 
mas prosseguiram ao longo dos tempos, até o advento 
do Romantismo nacionalista, na primeira metade do 
século XIX; voltou à tona durante o Modernismo de 
1922 e ganhou projeção internacional com a poesia con-
creta, protagonizada por Décio Pignatari e pelos irmãos 
Augusto e Haroldo de Campos, na década de 1950. 

Como salienta o filósofo Raymond Williams, em 
termos antropológicos, o vocábulo colônia liga-se a 
outros conceitos dos mais relevantes em sentido lato: 
civilização e cultura. Ambas as palavras caminharam 
e evoluíram solidariamente, sob a perspectiva de que 
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determinados povos em estágio adiantado supusessem 
portar o direito natural, político e divino de repartir e 
conquistar as terras e riquezas de outrem, localizadas 
para além de seus domínios, a exemplo do que aconte-
ceu durante a era das grandes navegações. 

É o que se constata ao tomar contato com a série de 
bulas papais e tratados reinóis firmados entre os diferen-
tes países europeus, ainda no século XIV, a exemplo do 
Tratado de Tordesilhas, assinado na Espanha em 1494. 
Palavra de signo positivo, o desbravamento de territórios 
do chamado novo mundo quase sempre foi justificado 
por critérios de teor salvacionista e forte cunho expansio-
nista. Fé e mercantilismo implicaram, quase sempre, na 
lógica una e etnocêntrica dos europeus, em que o outro 
(o bárbaro, o selvagem, o canibal, o escravo) era conside-
rado um ser naturalmente inferior, com reflexos em sua 
língua manca ou defeituosa, os modos rudes e as crenças 
simplórias: “gentes bestiais”, sentenciou Caminha.. 

Aos olhos dos colonizadores, tratava-se de seres 
esquivos, pecaminosos e de personalidade inconstante 
que viviam em inexorável e indelével soma de erros, 
condenáveis tanto pela religião quanto pelos bons 
costumes. Afinal, as tribos ignoravam a santa palavra 
de deus e, portanto, estavam a necessitar – há tem-
pos imemoriais –, do pronto socorro da fé e das doses 
cavalares de uma civilização revestida de máximas arbi-
trariedades, a justificar violências na forma dos atos e 
da linguagem. Proclamando-se como homens superio-
res – brancos, católicos e civilizadores –, os europeus 
portavam-se falaciosa e hipoteticamente, como se esti-
vessem a atender uma demanda inconsciente do gentio 
com que tomavam contato – índios, nativos, aboríge-
nes. No Brasil, desde os primórdios de nossa coloniza-
ção pelos brancos, no século XVI, civilizar-se tornou-se 
sinônimo de preservar ou simular origens nobilitantes; 
equiparar-se aos hábitos dos povos europeus – imitan-
do-lhes os acentos na fala, os trejeitos do mando supe-
rior, reproduzindo crenças e pensamentos advindos ou 
importados das matrizes além-mar. 

No entanto, e apesar de termos assistido aos reina-
dos algo contraditórios (talvez porque conciliatórios) 
de D. Pedro I e II, alguns aspectos da matriz colonial 
persistiram durante a República Velha dos coronéis 
latifundiários; estenderam-se ao longo da República 

Nova getulista e ainda se fazem notar em determinados 
capítulos de nossa história, ao longo do século XX, com 
ecos no XXI, inclusive. 

O antropólogo e sociólogo Gilberto Freyre (1933) 
notou que o mando era um traço comum a quase todo 
brasileiro – rico, remediado ou alforriado – enquanto 
durou a escravatura. Pedro Calmon (1935) salientou 
diversos aspectos constitutivos de nossa personalidade 
miscigenada e de matrizes lusitanas, em que prevale-
cia o espírito localista e o desvario do enriquecimento 
rápido, especialmente em função do ciclo do ouro. Sér-
gio Buarque de Holanda (1936) observou a preponde-
rância e permanência do traço personalista entre nós, 
feito estopim: moto contínuo a induzir a velha confu-
são entre a esfera pública e a privada. Dante Moreira 
Leite (1954) percebeu traços paradoxais, perversos e de 
fachada nas relações entre os brasileiros, ainda vigentes 
em pleno século XX. Raymundo Faoro (1958) sinali-
zou, como poucos, a confusão de poderes durante a 
fundação e manutenção das vilas do Brasil, no século 
XVI. Evaldo Cabral de Mello (2009) salientou o fato 
de termos herdado dos portugueses o autoritarismo, o 
gosto pela fofoca e a indiscrição, desde os tempos em 
que a província de Pernambuco recebeu maior atenção 
de holandeses e portugueses, entre os séculos XVII e 
XVIII. Roberto DaMatta (1977) revelou a confusão de 
papéis dos homens que passaram a disputar os espa-
ços públicos e particulares na esfera urbana, durante o 
século XIX. 

O pesquisador estadunidense Stuart Schwartz 
revelou – em apurado estudo publicado em 1973 –, os 
modelos e modos de funcionamento do gigantesco apa-
rato burocrático que respaldava as vagarosas e esparsas 
comunicações entre a Coroa e sua principal colônia. 
Estudar a identidade luso-brasileira é uma constante 
nos estudos a respeito de colônia. Fato digno de nota, o 
gradativo abandono dos modelos europeus, principal-
mente a partir do final do século XIX, não resultou em 
nossa efetiva emancipação cultural e política. Pelo con-
trário, a primeira constituição republicana brasileira, 
assinada em 1891, propunha uma nova denominação 
do país. Colados ao modelo da jurisprudência em vigor 
nos Estados Unidos da América – país com que passá-
vamos a alimentar estreitas relações culturais, políticas 
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e econômicas desde o final do século XIX –, decidimos 
nos auto-intitular como os Estados Unidos do Brasil. A 
denominação não era gratuita: aludia ao processo his-
tórico de anexação de territórios, que aqui tivera lugar 
ao longo dos séculos precedentes. 

Além disso, escorava-se no espírito de coloração 
federalista-positivista-conservadora que dividiu civis e 
militares, tendo motivado muitos e acalorados debates, 
já em andamento durante os dois reinados, como reve-
lam as discussões levadas a termo no antigo Senado 
Imperial. Analisando os pressupostos defendidos e 
colocados em prática pelos europeus (a guerra justa, 
cunhada e defendida pelo teólogo espanhol Ginés 
Sepúlveda, em meados do século XVI, a justificar a 
catequese e mortandande dos indígenas resistentes 
à palavra da conversão; a expansão territorial e de 
caráter exploratório nos moldes  latifundiários; a 
fusão entre a Igreja e o Estado, reiterada pelas leis 
do reino e bulas papais; a manutenção do regime escra-
vocrata, como propulsor e estabilizador da economia), 
chega-se à conclusão de que os terrenos mais amplos e 
férteis para a civilização europeia resultaram de con-
luios político-religiosos, ao longo dos séculos. 

O modelo de civilização outorgada pelo homem 
branco era precedido pela aculturação dos povos con-
quistados – fossem eles procedentes de tribos da costa 
oeste, na África continental; fossem indígenas do 
extenso litoral brasileiro. Muito mais recentemente, 
em especial desde a década de 1950, alguns grupos de 
intelectuais, jornalistas, pensadores, teólogos, historia-
dores, políticos e pequisadores têm reiterado o papel de 
subserviência que o Brasil ainda cumpre, nas relações 
que estabelece com os demais países, particularmente 
os Estados Unidos e a Europa. 

Oscilando entre ideologias que se posicionam 
entre livre-mercado, o estado mínimo, o bem-es-
tar social e a intervenção estatal, o Anticolonialismo 
encontra muitas e sensíveis divergências de uma parte 
a outra. Ele ora é evocado de maneira a ornar as pre-
missas que presidem o discurso dos defensores do 
neo-liberalismo; ora é lembrado por aqueles que lutam 
por um estado mais forte e atuante. De modo geral, o 
Anticolonialismo agrega homens de orientações políti-
cas divergentes, mas que comungam da mesma recusa: 

não aceitar a vigência do colonialismo, algo que assola a 
indústria nacional e o mercado agro-exportador. 

Trata-se de sujeitos ressabiados  frente à conhecida 
fórmula levada às alturas do ufanismo pseudo-naciona-
lista em voga na década de 1970. O alerta também era 
feito, àquela altura, pelo jornalista uruguaio Eduardo 
Galeano: a exemplo dos demais países latino-america-
nos, vivíamos a exportar matéria-prima para os países 
auto-denominados desenvolvidos a um custo despro-
porcional em relação aos produtos que nós mesmos 
deles importávamos. 

O Anticolonialismo também diz respeito à subs-
tituição de modelos culturais estrangeiros por repre-
sentações e manifestações culturais genuinamente 
nacionais. Em parte, decorre daí o cultivo de obras 
artísticas em palavra, imagem, sabor e espírito brasi-
leiro (música, cinema, teatro, literatura). Dentre essas 
propostas, destaca-se a celebração de datas como forma 
de resgatar e preservar o nosso folclore (o dia do Saci é 
um notável exemplo), em lugar e detrimento das festi-
vidades importadas, sobremodo distantes de nossa cul-
tura e alheias a nossas demais prioridades.
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RESUMO: 
O presente artigo trata sobre o Antimarxismo, particularmente, as formas de 
expressão das forças sociais, pensamentos e posições políticas em oposição à ideo-
logia, ao pensamento e aos objetivos do marxismo. Como existem forças sociais 
antifascistas, anticomunistas, anticapitalista, encontramos também movimentos 
e posicionamentos antimarxistas com maior ou menor expressão. Neste ensaio, 
pretende-se abordar uma breve definição e suas principais correntes opositoras do 
marxismo em momentos e forças históricas diversas. 
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ANTI-MARXISM
ABSTRACT: 
This article aims to discuss the anti-Marxism, particularly the forms of expression of social forces, thoughts and political positions as 
opposed to Marxist ideology, thought and objectives. As there are anti-fascist, anti-communist, and anti-capitalist social forces, we also 
find anti-Marxist movements and positions with varying forms of expression. This essay intends to address a brief definition and the 
mainstream opponents of Marxism in different historical moments and forces.
Keywords: Anti-Marxism; Marxism; Ideology.

ANTIMARXISMO
RESUMEN: 
Este artículo trata del Antimarxismo, particularmente, las formas de expresión de fuerzas sociales, pensamientos y posiciones políticas 
en oposición a la ideología, al pensamiento y objetivos del marxismo. Como hay fuerzas sociales antifascista, anticomunista y anticapita-
lista, también encontramos los movimientos y posiciones antimarxistas, en mayor o menor medida. En este ensayo, se propone abordar 
una breve definición y las principales corrientes opuestas al marxismo en momentos y fuerzas históricas distintas.

Palabras clave: Antimarxismo. Marxismo. Ideología.

ANTIMARXISME
RÉSUMÉ: 
Cet article s’agit de l’Antimarxisme, particulièrement, des formes d’expression des forces sociales , pensée et positions politiques contraí-
res à l’idéologie, à la pensée et aux objectifs du marxisme. Comme i ly a des forces sociales antifacistes, anticomunistes, anticapitalistes, 
nous rencontrons aussi des mouvements  et des positions antimarxistes avec majeure ou mineure expression.Dans cet essai, nous pré-
tendons aborder une bref  définition et ses principales courants d’oposition au marxisme, pendant des moments et des forces historiques 
diverses.

Mots-clès: Antimarxisme, Marxisme, Idéologie.



    ANTIMARXISMO  |  59

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 03 | Set. Dez./2015

SE QUISÉSSEMOS OFERECER uma definição voca-
bular, o Antimarxismo poderia ser entendido, sinteti-
camente, como oposição à ideologia, ao pensamento e 
aos objetivos do marxismo. Assim como existem forças 
sociais, pensamentos e posições políticas antifascistas, 
anticomunistas, anticapitalistas, também há movimen-
tos e posicionamentos antimarxistas. E essa oposição 
em determinados períodos tem maior força e expressão 
e em outros momentos passam quase despercebidas.

O combate ao marxismo veio a se desenvolver ao 
longo do tempo por razões e modos diversos. Em reali-
dade, as oposições ao marxismo já surgem desde a sua 
origem, a partir dos primeiros escritos dos pensadores 
Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), 
de modo particular, quando lançaram O Manifesto do 
Partido Comunista (1848). Essas oposições se motiva-
ram, sobretudo, porque ambos os autores dedicaram a 
maior parte de suas vidas a escrever um conjunto de 
ideias filosóficas, políticas, sociais e econômicas que se 
chocavam com o que havia de consolidado até então 
sobre a sociedade burguesa capitalista do século XIX.

De um modo geral, podemos dizer que o mar-
xismo compreende o ser humano como um ser 
social, histórico e político capaz de, através do seu 
trabalho e das suas forças produtivas, desenvolver 
suas potencialidades de emancipação. A novidade 
disso é que Marx e Engels constroem uma estrutura 
de pensamento baseada na concepção materialista 
e dialética da história, que interpreta a vida social 
através da dinâmica do modo de produção e da con-
sequente luta entre as classes sociais. 

O marxismo entrou em cena como uma alterna-
tiva política em relação aos ideólogos e pensadores 
tradicionais do liberalismo. Por isso, o antimarxismo 
assumiu uma posição bem mais profunda do que uma 
simples oposição ideológica dos princípios contida na 
dinâmica da política internacional. Portou-se muitas 
vezes numa posição de combate ferrenho contra as 
principais bandeiras e concepções teóricas e políticas, 
seja do próprio Marx, seja pelo marxismo desenvol-
vido por seus seguidores.

O antimarxismo pode ser definido como uma 
“ideologia negativa”, ou como uma “ideologia bur-
guesa conservadora” de caráter preventivo, em defesa 

dos princípios da sociedade liberal. Assim, a oposição 
ao marxismo se baseia, em geral, na defesa da econo-
mia de livres mercados e, sobretudo, na defesa da pro-
priedade privada. Nesse sentido, podemos destacar 
três modos de manifestação antimarxista: o fascista, o 
nazista e eclesiástico.

No caso do fascismo, o antimarxismo se carac-
terizou pela combinação de teorias e terminologias 
do socialismo, incluindo a veneração ao Estado, 
a devoção a um líder como forma de se alcançar o 
“rejuvenescimento nacional” (como na estabelecido 
na Itália por Benito Mussolini, em 1922). Tal movi-
mento traz em seu bojo a ideia de que o conflito 
entre nações e raças é mais significativo que a luta de 
classes. O fascismo defendeu em diversos períodos 
de sua implementação uma economia mista interca-
lando intervencionismo e privatização. 

O nazismo na Alemanha foi uma ideologia pra-
ticada pelo Partido Nacional Socialista, formulada 
por Adolf Hitler (1889-1945) e adotada pelo governo 
alemão entre os anos de 1933 e 1945. O nazismo foi 
considerado como uma variação do fascismo com a 
expressão máxima da extrema direita, mesmo combi-
nando elementos da esquerda socialista. Os ideais do 
Partido Nazista são descritos no seu chamado “Pro-
grama de 25 pontos”, proclamado nos anos de 1920, que 
em seus elementos chave traz o “antiparlamentarismo”, 
o “racismo”, o “coletivismo”, o “anticomunismo”, entre 
outras ideias de cunho totalitário.

O Antimarxismo nazista se caracteriza pela sua 
divergência radical do comunismo. Para historiado-
res como Ian Kershaw (1943-) e Joachim Fest (1926-
2006), os nazistas formaram um dos partidos políticos 
nacionalistas e fascistas em disputa pela liderança 
anticomunista alemã. Para os nazistas, o comunismo, 
sobretudo o marxista, era perigoso por causa de sua 
intenção de dissolução da propriedade privada, da 
luta de classes e da agressão à classe média como fer-
ramentas da sua política.

Na década de 1920, Hitler buscou apoio das dife-
rentes facções nazistas contra o chamado “bolchevismo 
judeu”. Entre eles, afirmava que “Nosso termo adotado 
‘socialista’ não tem nada a ver com o socialismo mar-
xista, marxismo é anti-propriedade; enquanto o verda-
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deiro socialismo não é” (HITLER, 2001). Obviamente, 
o divisor de águas entre nazismo e socialismo marxista 
vai além do entendimento sobre a propriedade privada. 
Hitler considerava o marxismo uma doutrina deforma-
tiva, que nas suas palavras:

A tal doutrina representa uma mistura de razão e 
de loucura, mas de tal forma que só a loucura e nunca 
o lado razoável consegue se converter em realidade. 
Pelo desprezo categórico da personalidade [...], destrói 
ela as bases elementares de toda a civilização humana, 
que depende justamente desses fatores. Eis a verdadeira 
essência da teoria marxista, se é que se pode dar a esse 
aborto de um cérebro, criminoso a denominação de 
“doutrina” (HITLER, 2001, p. 236-237).

Outra vertente antimarxista (em sua versão anti-
comunista) é a eclesiástica. Suas maiores expressões são 
caracterizadas pelas famosas encíclicas papais. A pri-
meira delas é a Rerum Novarum (“Das Coisas Novas”), 
escrita pelo papa Leão XIII em 15 de maio de 1891. Con-
figurou-se numa carta aberta a todos os bispos sobre as 
condições da classe trabalhadora. Seu Antimarxismo se 
caracteriza, sobretudo, pela defesa da propriedade pri-
vada. Apregoava que ela poderia existir desde que fosse 
usada em favor da justiça social. Apoiava a organização 
sindical dos trabalhadores mas rejeitava que ela tivesse 
um cunho socialista ou de social democracia.

Outra encíclica papal que se caracterizou como 
antimarxista foi a Pascendi Dominici Gregis, pro-
clamada pelo Papa Pio X em setembro de 1907. O 
subtítulo do documento se configurava numa Carta 
Encíclica do Papa Pio X sobre os erros do modernismo. 
Para ele, o modernismo católico era considerado uma 
“síntese de todas as heresias”. Dentre tais heresias, 
estava o socialismo cristão com bases marxistas, que 
deveria ser combatido. Um dos mais influentes filóso-
fos modernistas foi Teilhard de Chardin (1881-1955), 
que pretendia conciliar o  catolicismo  com  o darwi-
nismo e o marxismo.

Cem anos depois da promulgação da Rerum 
Novarum, temos a Centesimus Annum  ou  Cente-
simus Annus (Centésimo Ano), uma  Carta Encí-
clica  do  Papa  João Paulo II promulgada em  1.º de 
Maio  de  1991. Em síntese, esta encíclica recorda os 
grandes traços doutrinários da Rerum Novarum (Das 

coisas novas). Procura desenvolver alguns princípios 
da antiga encíclica a fim de aplicá-los ao mundo do 
século XX, que tem também suas “coisas novas”. Cor-
robora com princípios antimarxistas, dando especial 
importância aos acontecimentos políticos de fins de 
1989, com a queda do Muro de Berlim.

O antimarxismo da igreja católica se amplia 
para publicações ostensivas de revistas e panfletos, a 
exemplo de Orientierung: katholische Blätter für wel-
tanschauliche Information (em português: “Orienta-
ção: Folhas católicas sobre informação ideológica”). 
Foi uma revista  jesuíta  publicada bissemanalmente 
entre 1947 e 2009 pelo Institut für Weltanschauliche 
Fragen (“Instituto para questões ideológicas”), uma 
organização dedicada à  apologética  jesuítica com 
sede em Zurique. As revistas antecessoras da Orien-
tierung foram Antimarxistischer Mitteilungsdienst 
(“Serviço  antimarxista  de informação”) e Apologe-
tische Blätter  (“Folhas apologéticas”).

No Brasil, os movimentos de maior expressão 
antimarxista católico baseavam-se em grupos anti-
comunistas fundados na década de 1960, tais como 
Cruzada Cristã anticomunista, a Sociedade Brasileira 
de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP), 
a Liga de Defesa Nacional (LDN) e o Movimento por 
um Mundo Cristão (MMC) (MOTTA 2008, p.130). 
Esses grupos tinham como principal objetivo divulgar 
propagandas contrárias ao comunismo nos períodos 
que consideravam de maior ameaça ao nacionalismo 
conservador brasileiro.

Muitos deles foram responsáveis por traduções 
de obras de autores como Fred Schwarz (1913-2009), 
um médico australiano e ativista político anticomu-
nista que fundou a Christian Anti-communism Cru-
sade. Publicou diversas obras de caráter antimarxista 
em seu combate ao comunismo. Destaque-se o livro 
Você Pode Confiar nos comunistas (...eles são comunistas 
mesmo!) (do inglês You Can Trust the Communists (...
to do exactly as they say!) (1963), traduzido pela editora 
cristã Dominus Editora S.A., de São Paulo.

Porém, o grupo que podemos considerar de 
maior expressão e organização de uma Antimar-
xismo brasileiro é representado pelo Instituto Ludwig 
von Mises-Brasil (“IMB”). É um instituto liberal ins-
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pirado nas ideias de Ludwig von Mises (1881-1973), 
que foi um economista forte da liberdade econômica 
e defensor da liberdade individual, tornando-se um 
ícone da Escola Austríaca de Economia. Este Insti-
tuto se configura como uma “associação voltada à 
produção e à disseminação de estudos econômicos 
e de ciências sociais que promovam os princípios 
de livre mercado e de uma sociedade livre”. Em seu 
antimarxismo, o Instituto acredita que a “visão de 
uma sociedade livre deve ser alcançada pelo respeito 
à propriedade privada, às trocas voluntárias entre 
indivíduos, e à ordem natural dos mercados, sem 
interferência governamental”.

O Instituto tem traduzido e publicado diversas 
obras de Mises, entre elas destacam-se Ação Humana 
– um tratado de Economia (2010), A Mentalidade 
anticapitalista (2010),  Liberalismo segundo a tradi-
ção Clássica (2010), Uma crítica ao Intervencionismo 
(2010). Todas as obras, incluindo artigos diversos, 
encontram-se disponíveis na biblioteca virtual gra-
tuita do Instituto.

No quarto capítulo do livro Uma crítica ao Inter-
vencionismo, que se intitula “Antimarxismo”, Mises 
considera que o movimento antimarxista (se refere 
aos movimentos na Alemanha e na Áustria pós-
guerra) não ataca o socialismo por ser marxista, mas 
pela sua hostilidade ao marxismo, que reprovam por 
não ser o tipo certo de socialismo, por não ser aquele 
que é verdadeiro e desejável.  Desse modo, Mises 
defende em seus escritos um Antimarxismo cientí-
fico baseado em suas teorias liberais.

Entre os objetivos do Instituto Liberal está em 
promover a pesquisa, a produção e a divulgação de 
ideias, teorias e conceitos sobre as vantagens de uma 
sociedade baseada na democracia representativa no 
plano politico, na economia de mercado no plano 
econômico e na máxima descentralização do poder 
administrativo. É notória a sua visão em defesa da 
propriedade privada e de outras concepções que se 
chocam com a visão marxista.

As defesas de um Antimarxismo no Brasil ainda 
se dão em linhas acadêmicas e não acadêmicas decla-
radas ou não. Entre os não-acadêmicos, destaca-se 
o escritor Olavo de Carvalho (1947 -), um dos mais 

notórios combatentes do marxismo (e dos marxistas) 
brasileiro(s). Seus escritos apregoam a defesa de uma 
interioridade humana contra o que considera a tira-
nia da autoridade coletiva (o Marxismo). Dentre suas 
obras, a mais marcante em termos antimarxistas é O 
Imbecil Coletivo: atualidades inculturais brasileiras, de 
1996. Nele, o autor faz duras críticas ao meio cultural 
e  intelectual  brasileiro, atraindo inúmeros desafetos. 
Afirma em inúmeros artigos e vídeos de sua página 
pessoal na internet que o  Marxismo  não surgiu de 
nenhum estudo econômico científico. Nele o autor 
considera que a maior parte da obra de  Karl Marx, 
incluindo os conceitos de luta de classes, de revolução, 
de ditadura do proletariado, de socialização dos meios 
de produção e missão da vanguarda revolucionária já 
teria sido antecipada pelas doutrinas religiosas protes-
tantes e reformistas. 

Os posicionamentos antimarxistas  existentes, 
em reação ao pensamento marxista vigente, expres-
sam sua força, sobretudo, no campo acadêmico e 
político. No campo acadêmico, o antimarxismo se 
traduz na sistemática produção bibliográfica de opo-
sição que tem como mote desqualificar a produção 
acadêmica marxista. Argumentam que o pensa-
mento de Marx seria ultrapassado e que sua atualiza-
ção seria uma espécie de equívoco acadêmico. Para 
ilustrar isso, seria interessante consultar o artigo “As 
falhas, incoerências e falácias do arcabouço inte-
lectual de Karl Marx” de Eugen von Böhm-Bawerk 
(1851-1914), que foi um economista austríaco da 
Universidade de Viena e ministro das finanças.

Em seu artigo Böhm-Bawerk analisa a obra O 
Capital, de Marx, sobretudo, o terceiro volume, indi-
cando que a sua teoria se baseia naquilo que ele chama 
de um “método defeituoso”. Para o economista aus-
tríaco, Marx havia empregado um método intelectual 
errôneo para analisar a dinâmica social e indica que 
o seu pensamento seria uma falácia que “consiste em 
uma seleção tendenciosa de evidências.”1 

Embora muitos autores sustentem tal argumento, 
não se pode desconsiderar o impacto intelectual de 
Marx. Para Eric Hobsbawn (1917-2012), o debate sobre 
o Marxismo no universo intelectual do fim do século 
XX tem atraído um elevado número de intelectuais 
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(HOBSBAWM, 2011, p. 314). Assim, para o autor é de  
e considerar o número de entradas sob “Marx” e “Mar-
xismo” no índice remissivo da  International encyclo-
paedia of the social sciences (1968).

No campo político, ainda no dizer de Hobsbawn 
(2011, p. 314), o ataque com persistência ao Marxismo, 
desde a morte de Marx, se dá porque seu pensamento 
tem sido “identificado com os movimentos políticos 
(...) desde 1917, com regimes e Estados considerados 
subversivos, perigosos e ameaçadores”. De maneira 
geral, o Antimarxismo sofre influência da situação his-
tórica, sobretudo a partir da derrocada da União Sovié-
tica no final da década de 1980. A experiência soviética 
do totalitarismo stalinista leva os teóricos e especialis-
tas a reavaliação de vários aspectos políticos da implan-
tação do socialismo.

O fato é que o Marxismo se configurou como 
uma análise revolucionária do status quo, que se 
identificou como a mais influente e dominante 
dessas análises. E as reações antimarxistas se con-
figuram, no campo politico, muito mais pelas 
manifestações ideológicas centradas em posturas 
clássicas do pensamento conservador. Porém, isso 
não significa, desconsiderar o papel das reações ao 
Marxismo que se articula em diversos ambientes, 
mesmo que de forma não declarada. 

Um caso emblemático no Brasil que pode ilus-
trar esse movimento foi a postura de um parecer 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), órgão vinculado ao Minis-
tério da Educação (MEC), por esta ter negado um 
projeto de pesquisa que utilizava o materialismo his-
tórico-dialético como método2. A afirmação justifi-
cou a rejeição do projeto  “Crise do capital e fundo 
público: implicações para o trabalho, os direitos e as 
políticas sociais” de professores de Serviço Social da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Univer-
sidade de Brasília e Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro. Esse caso foi apelidado entre a comunidade 
acadêmica de “patrulhagem ideológica”, isto é, um 
processo de intimidação e censura no campo da pro-
dução do conhecimento.

A vitalidade antimarxista tem revelado um pro-
gressivo aumento nos últimos anos, tendendo para a 

coexistência de movimentos similares (anticomunismo, 
neofascismos e neonazismos). Contudo, sua mani-
festação de maior ou menor grau tem dependido das 
correlações de forças políticas e culturais hegemônicas 
e contra-hegemônicas em nível mundial, visto que tais 
correlações demostram ser cada vez mais insidiadas 
pelos processos de tendências antimarxistas que se mani-
festam em seu caráter ideológico, político e intelectual.
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Links para consulta

Instituto Ludwig von Mises - http://www.mises.org.br/Default.aspx

Olavo de Carvalho - http://www.olavodecarvalho.org/index.html

The Inter- American Institute - http://theinteramerican.org/
cultural-marxism-the-corruption-of-america-2/

Como desmascarar um professor marxista – 

https://www.youtube.com/watch?v=8CI1oteu5MA
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NOTAS

1 Ver detalhes em http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1600

2 Esse episódio ocorreu no processo seletivo de projetos de pes-
quisas referente ao Edital Procad 071/2013, da CAPES – a subs-
crição pela CAPES de um parecer de mérito sem substância, 
preconceituoso e ideológico, amplamente denunciado pelos pes-
quisadores da UnB, UERJ e UFRN da área de Serviço Social. O 
projeto foi apresentado por um grupo que reúne três instituições 
públicas de ensino superior (UnB, UERJ e UFRN), 19 docentes 
pesquisadores, nove doutorandos/as, 15 mestrandos/as e 27 dis-
centes da graduação.
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RESUMO: 
O antineologismo é uma das manifestações do purismo linguístico, na qual o 
padrão considerado ilegítimo são os itens lexicais novos (neologismos). Na histó-
ria da língua portuguesa, registram-se manifestações contrárias à adoção de certas 
formas lexicais desde as primeiras gramáticas (Fernão de Oliveira e Duarte Nunes 
de Leão), mas é em fins do séc. XIX, com a consolidação da entidade Estado-Nação, 
que o antineologismo, sobretudo em relação a estrangeirismos, se torna mais vigo-
roso. Na base do antineologismo, há sempre uma motivação ideológica, seja con-
tra formas oriundas de línguas contra cujo Estado há relação de beligerância, seja 
contra formas criadas por falantes que não são reconhecidos como portadores de 
autoridade em função da existência de relação de dominação sócio-econômica.
Palavras-chave: lexicologia; neologismo; linguística histórica; ideologia.
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ANTI-NEOLOGISM
ABSTRACT:
The anti-neologism is one of the manifestations of linguistic purism, in which the new lexical items (neologisms) are considered illegi-
timate standards. In the history of the Portuguese language, protests against the adoption of certain lexical forms have been registered 
since the earliest grammars (Fernão de Oliveira Duarte and Duarte Nunes de Leão), but at the end of the nineteenth century, with the 
consolidation of the nation-state entity, the anti-neologism, especially in relation to foreign words, became stronger. On the basis of 
anti-neologism, there is always an ideological motivation, either against forms originated from languages from countries in state of 
belligerence, or against forms created by speakers that are not recognized as having authority, due to the existence of a relationship of 
socio-economic domination.
Keywords: lexicology; neologism; historical linguistics; ideology.

ANTINEOLOGISMO
RESUMEN:
El antineologismo es una de las manifestaciones del purismo lingüístico, en el que la norma tiene por ilícito los nuevos elementos 
lexicales (neologismos). En la historia de la lengua portuguesa, son registrados protestas en contra de la adopción de ciertas formas 
lexicales desde las primeras gramáticas (Fernão de Oliveira y Duarte Nunes de Leão), pero es al final del siglo XIX, con la consolidación 
de la entidad Estado-Nación, que el antineologismo, especialmente en relación a estranjerismos, se hace más fuerte. Sobre la base de 
antineologismo, siempre hay una motivación ideológica, ya sea contra las formas de origen de lenguas contra cuyo Estado hay relación 
de beligerancia, ya sea contra formas creadas por hablantes que no son reconocidos como quien tiene autoridad, debido a la existencia 
de una relación de dominación socio-económica .

Palabras clave: lexicología; neologismo; lingüística histórica; ideología.

ANTINEOLOGISME
RÉSUMÉ: 
L’Antineologisme est une manifestation du purisme linguistique, dans lequel le standard considéré illégitime sont les items lexicaux 
nouveaux ( neologismes). Dans l’histoire de la langue portugaise, il y a des manifestations contraires à l’adoption de certaines formes 
lexicales depuis les premières gramatiques ( Fernão de Oliveira e Duarte Nunes de Leão), mais c’est à la fin du siècle XIX, avec la con-
solidation de l’entité État-Nation, que l’antineologisme , sourtout par rapport des mots d’origine étrangère, devient plus fort.Dans la 
base d’antineologisme  i ly a toujours une motivation idéologique, contre des formes originées de langues que l’État a une ralation de 
belligérance ou contre des formes créées pour des gens qui ne sont pas reconnues comme porteuses d’autorité à cause de l’existence d’une 
relation de domination socio-économique.
Mots-clés: Lexicologie, neologisme, linguistique historique, idéologie.
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O TERMO ANTINEOLOGISMO É relativamente 
recente na língua portuguesa: não consta do Dicioná-
rio Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (2001) 
nem do Vocabulário Ortográfico da Língua Portu-
guesa (2009). Apesar de existir correlato em outras 
línguas (esp. anti-neologismo, fr. anti-néologisme, it. 
antineologismo, rom. anti-neologisme, ing. anti-neo-
logism), também nelas seu uso parece ser bastante 
esporádico e recente, com exceção do inglês, para 
o qual foi possível encontrar atestação em texto de 
1855. Esse uso esporádico parece mostrar que não se 
trata de forma cujo conceito seja amplamente par-
tilhado pela comunidade de fala: sua mobilização 
parece estar restrita à esfera específica de pessoas 
que se ocupam da reflexão sobre linguagem, em uma 
perspectiva nitidamente purista.

Do ponto de vista formal, é constituído do prefixo 
de oposição grego anti- e do substantivo neologismo. 
Este último se já encontra atestado no português na 
2ª edição do dicionário de Silva (1813, v. 2, p. 340), 
sendo então definido como “o uso frequente de pala-
vras novas”. A forma neologismo compõem-se da base 
de origem grega neo (“novo”), da base de origem grega 
logos (“palavra”, “discurso”) e do sufixo de origem grega 
–ismo, cujos significados são bastante diversificados, 
mas, na palavra em questão, expressaria adesão a um 
tipo de atitude, comportamento. Como se usa no por-
tuguês contemporâneo a forma neologismo para desig-
nar itens lexicais novos, o termo antineologismo pode 
significar tanto atitude contrária a uso de itens lexicais 
novos quanto atitude contrária a seu uso excessivo 
(acepção esta que parece estar na definição de Silva ao 
usar o adjetivo frequente).

Em qualquer uma das acepções, o antineologismo 
é uma das manifestações do purismo linguístico, enten-
dido como uma concepção de linguagem segundo a 
qual existiriam padrões linguísticos “puros”, ou seja, 
próprios de uma dada língua (e, portanto, legítimos), 
e “impuros”, isto é, estranhos à língua em questão 
(logo, ilegítimos). A “cruzada” dos puristas tem como 
método a promoção do uso dos padrões considerados 
legítimos e a proibição do uso dos ilegítimos. No caso 
do antineologismo, o padrão considerado ilegítimo 
são os itens lexicais novos. 

Embora no âmbito dos estudos científicos da 
linguagem se reserve espaço para a discussão sobre 
normalização linguística (sobretudo nos casos de 
comunidades de fala cuja história não possibili-
tou a adoção de um padrão supra-regional como 
o mesmo veículo de expressão para o conjunto de 
falantes de um dado macro-domínio linguístico, 
como foi o caso do reto-românico até a criação do 
dialeto padrão do grisão), o purismo linguístico não 
se enquadra nesse espaço em função de seu pressu-
posto básico: o de haver padrões “puros” e “impu-
ros”, aspecto incompatível com qualquer abordagem 
científica da linguagem humana. Justamente por 
essa incompatibilidade, o purismo linguístico é visto 
como uma concepção inadequada por parte dos lin-
guistas, razão pela qual não raramente o termo anti-
neologismo, uma das expressões do purismo, é usado 
de forma irônica (adota-se um neologismo – pois o 
termo o é – para condenar neologismos).

Apesar de não se poder sustentar cientificamente 
qualquer concepção purista, a existência de uma tal 
concepção é, em si, um objeto de interesse para a lin-
guística, pois é uma das manifestações da comunidade 
de fala em relação à linguagem e exerce certa influência 
sobre os processos de mudança linguística. O purismo 
linguístico manifesto por membros de uma comuni-
dade de fala não tem força para determinar, de forma 
categórica, como todo processo de mudança se dará (p. 
ex., se um novo item lexical será ou não adotado pela 
comunidade), mas certamente é capaz de interferir no 
processo, através, por exemplo, da difusão de estigma-
tização sobre um dado item lexical novo, levando os 
falantes a não o adotarem.

Para poder se posicionar contra itens lexicais novos, 
é necessário que se perceba um dado item como novo, 
ou seja, que se tenha um sentimento de neologia (GAR-
DIN et al., 1974; ALVES, 1990, p. 83-85). Embora não 
haja consenso rigoroso entre os falantes quanto à percep-
ção de qual forma seja um neologismo, a existência de 
neologismos em si é reconhecida por eles (GARDIN et 
al., 1974). Esse sentimento de neologia costuma emergir 
formalmente, através de marcas como aspas, maiúscu-
las, itálico, bem como de formas metalinguísticas como 
“dito”, “chamado” etc. (ALVES, 1990, p. 83-85).
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Na história da língua portuguesa, é possível ras-
trear manifestações contrárias à adoção de certas for-
mas lexicais desde as primeiras gramáticas. Como 
lembra Mattos e Silva (2009), já na Gramática da Lin-
guagem Portuguesa (1536) de Fernão de Oliveira (1507-
1581), o autor estabelece, nos caps. XXXVI e XXXVII, 
distinção entre dicções velhas (“as que foram usadas, 
mas agora são esquecidas”) e dicções novas (“aquelas 
que novamente ou de todo fingimos ou em parte acha-
mos”, ou seja, as palavras que são criadas sem se partir 
de nenhuma outra ou as derivadas de outra). Embora 
nos capítulos em questão Oliveira não condene o uso 
específico de nenhuma “dicção nova”, chama a aten-
ção para o alerta de Quintiliano (De Inst. Orat., I, 7, 
Das qualidades e vícios do discurso): “Fingir ou achar 
vocábulos novo é perigo (...), em tanto que, se são bons, 
não vos louvam por isso, e se não prestam, zombam de 
vós”. Para transpor esse perigo, Oliveira apresenta três 
critérios: derivar as formas novas de antigas; tomar 
como referências as mais antigas mais usadas e apro-
vadas “por aqueles que mais sabem”; assinalar as for-
mas novas com expressões como “como dizem”, “para 
que assim diga ou fale”, etc. (veja-se que já no séc. XVI 
se atentava para os elementos formais de marcação de 
neologismos). É interessante ver a relativa aplicação 
desses critérios pelo próprio gramático: ao falar das 
“dicções novas”, cita bombarda (um tipo de catapulta), 
palavra nova em função da criação de objeto novo, 
cuja forma teria sido escolhida “por amor do som 
que ela lança, que é quase semelhante a este nome”, 
caso não previsto nos três critérios que arrola, e ainda 
esbombardear, caso previsto no critério de formar 
palavras novas a partir de antigas (neste caso, bom-
barda é tratada ao mesmo tempo como palavra nova e 
antiga...). Como a primeira atestação datada de bom-
barda, segundo Cunha (1988, p. 19), está em texto já 
de 1439 e a gramática de Oliveira é de 1536, ou seja, 
de quase cem anos depois, é, no mínimo, curioso que 
seja arrolada por este como uma “dicção nova”: talvez o 
sentimento de neologia neste caso decorra de ser forma 
recentemente integrada ao léxico do dialeto ou do idio-
leto do gramático naquela época.

Também o segundo gramático da língua portu-
guesa, Duarte Nunes de Leão (1530-1608), em sua 

Origem da Língua Portuguesa (1606), posiciona-se em 
relação à questão das palavras novas, apresentando 
critérios de quando podem ser aceitas: no cap. XXVI, 
explica que “para mais persuadirmos aos pertinazes 
que não consintam deixarmos vocábulos velhos (...), 
nem admitem os novos, daremos-lhes autores autênti-
cos, cuja autoridade os convença”. De forma geral arrola 
vários autores que censuram o uso de palavras antigas, 
mas, ao mencionar Quintiliano, assevera que “quando 
de palavras antigas quisermos usar, tomemos delas as 
mais novas e, das novas as mais antigas, scilicet, as que 
já têm autoridade e estão recebidas”, ou seja, admite os 
neologismos desde que já sejam usados por pessoas 
de autoridade e tenham sido aceitos. Como Oliveira, 
também Leão apresenta um critério para orientar a for-
mação de palavras novas: lembrando que Quintiliano e 
Horácio recomendaram aos latinos tomarem palavras 
emprestadas dos gregos, Leão recomenda aos portu-
gueses tomarem do latim (cap. XXV).

Pode-se dizer que, de forma geral, não havia, nos 
primórdios da história gramatical da língua portu-
guesa, um antineologismo vigoroso, tendo-se mesmo 
a impressão de que a censura recaía mais sobre o uso 
de formas antigas do que propriamente sobre as formas 
novas. A abertura para o neologismo dessa época pode 
ser reflexo de uma abertura para o novo de forma mais 
ampla, resultante do momento dos grandes descobri-
mentos nos sécs. XIV a XVI. 

Com o passar dos tempos, no entanto, começou 
a florescer uma visão mais conservadora em relação à 
língua portuguesa, com menor abertura para os neo-
logismos, apesar, obviamente, de não terem parado 
de emergir nesse domínio linguístico. Dois exemplos 
emblemáticos devem ser citados para evidenciar o 
componente ideológico por trás do antineologismo: o 
de José de Alencar e o do ministro Antônio Magri. 

José de Alencar (1829-1877) publicou Iracema em 
1865 e recebeu como uma das críticas do ensaísta por-
tuguês Manuel Pinheiro Chagas “a falta de correcção 
na linguagem portugueza, ou antes mania de tornar 
o brasileiro uma lingua diferente do velho portuguez, 
por meio de neologismos arrojados e injustificáveis” 
(CHAGAS, 1867, p. 221). É interessante que o crítico 
não se manifesta propriamente contra inovações, pois 
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diz que é “glorioso ser um destes escriptores, que fazem 
brotar um idioma novo do cadaver corrupto duma 
velha língua”, mas não acha que qualquer um possa fazê-
-las, pois não considera “igualmente glorioso entrar 
na classe d’aquelles que receberam dos seus passados 
uma linguagem formosa, harmoniosa e opulenta, e que 
a estragam, e que a desfiguram, e maculam” (CHA-
GAS, 1867, p. 222). Convém salientar, a propósito, que 
o crítico não identifica nesse texto quais neologismos 
considera inadequados: apenas faz-lhes referência de 
forma genérica. Em resposta à crítica, Alencar elabora 
um pós-escrito, publicado na 2ª edição da obra, em 
1870, contendo parte (seção II) com referência especí-
fica e explícita às alegações de Chagas. O uso do termo 
neologismo por Alencar é amplo e engloba não apenas 
formações lexicais mas também padrões morfossin-
táticos: ele defende-se quanto ao uso parcimonioso 
do artigo definido, à omissão de pronome em verbos 
reflexivos, à colocação dos pronomes átonos que são 
complemento do verbo, ao uso, com significado espe-
cial, de formas como avançar (“aventurar”), calcular 
(“gizar”), chocar (“impressionar”), comprometer (“por 
em risco”), confinar-se (“isolar-se”), descoberta (“desco-
brimento”), desolado (“magoado”), dentre outras, con-
sideradas, segundo assinala Alencar, como galicismos 
por Fr. Francisco de S. Luís. Por um lado, a consciência 
da natureza ideológica da censura em relação a galicis-
mos emerge no próprio texto de Alencar ao perguntar: 
“Temos nós a culpa do ódio que semearam em Portu-
gal os exércitos de Napoleão?”. Por outro lado, Alencar 
manifesta ter um posicionamento específico em relação 
à legitimidade de neologismos, defendendo que uma 
palavra nova seria admissível quando “introduzida na 
língua por iniciativa de um escritor ou pelo uso geral”, 
podendo ser “empregada nos vários sentidos figurados 
a que se preste com propriedade e elegância”. Critica 
ainda a visão incoerente de puristas que ora rejeitam 
uma palavra ou locução nova “pela razão peremptória 
de não se encontrar nos clássicos”, ora criticam justa-
mente aos clássicos “determinando o que se deve imitar 
e o que evitar”.

Antônio Magri, ex-sindicalista brasileiro, foi 
Ministro do Trabalho e de Previdência entre 1990 e 
1992. Segundo Martins (1990, p. 3), em 20 de março 

de 1990, ao ser perguntado sobre mudança no plano 
econômico então vigente, respondeu que “o plano é 
imexível”. Curiosamente esse neologismo se tornou 
imediatamente objeto de escárnio, aparecendo reite-
radamente em textos na mídia com tom fortemente 
irônico - p. ex., sob o título Neologismos é publicada a 
seguinte nota pouco tempo depois: “A língua portuguesa 
nunca será a mesma depois da passagem da equipe de 
Fernando Collor pelo Governo. Além do ‘imexível’ do 
ministro Antônio Rogério Magri [...], o Banco Central 
acaba de cometer mais duas inovações no vernáculo” 
(LEITÃO, 1990, p. 2). O uso do verbo cometer deixa 
claro que, para a articulista, o neologismo seria um 
erro. Não faltou, aliás, tentativa de defender sua falta de 
legitimidade levando em conta aspectos estruturais: p. 
ex., Bechara (1991), para contestar a crítica de um leitor 
de que esse adjetivo dependeria da existência do verbo 
correlato (com o prefixo de negação) para ser conside-
rado legítimo, lembra casos como impagável e infalível 
(sem verbo correlato com prefixo de negação).

Esses dois casos são interessantes, pois evidenciam 
que o antineologismo não tem relação direta com a 
questão intralinguística (a conformidade dos neologis-
mos com os padrões de formação de palavras novas), 
mas sim com a questão extralinguística (o lugar que 
seu criador ocupa na sociedade). Como assinala Leite 
(1997, p. 189-190), o purismo revela “a posição ideo-
lógica do falante/escritor no contexto de uma língua 
histórica” e pode ser pensado com base em três cri-
térios: (a) o histórico ortodoxo (somente no passado 
reside a cultura e a pureza da língua), (b) o nacionalista 
(rejeita-se um passado cultural que não esteja direta-
mente relacionado à sociedade) e (c) o histórico hete-
rodoxo (estigmatizam-se os que ignoram a tradição da 
língua). No caso de Alencar, estaria em jogo o critério 
nacionalista, pois a censura que recebeu refere-se a ter 
adotado neologismos vinculados aos padrões brasilei-
ros por oposição aos lusitanos; já no do Magri, seria o 
histórico heterodoxo, uma vez que foi censurado por 
não utilizar formas já disponíveis então para veicular o 
sentido pretendido.

Dentre os diferentes tipos de neologismo, constam 
os estrangeirismos, ou seja, formas linguísticas tomadas 
emprestadas de outra língua (ALVES, 1990, p. 73-82). 
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Certamente esse é o tipo de neologismo que mais é objeto 
de reprovação pelos puristas. Com frequência se encon-
tra em gramáticas tradicionais seção dedicada a barba-
rismos, ou seja, a formas “bárbaras” (estrangeiras), como 
parte de capítulo dedicado a vícios de linguagem. Napo-
leão (1989, p. 506, itálicos do autor), p. ex., define barba-
rismo como “o emprego, na língua, de palavras estranhas 
na forma e na idéia, ou inteiramente desnecessárias ou 
contrárias à sua índole”, mas alerta que “quando necessá-
rio, deixa de constituir barbarismo”. Quando se trata do 
uso de um item lexical, ter-se-ia um barbarismo léxico, 
que exemplifica com habitué em lugar de freguês ou fre-
quentador. A emergência do antineologismo em relação 
a formas estrangeiras é curiosa, uma vez que, como dito, 
Leão, no séc. XVI, apresentava sem preconceitos pala-
vras do português oriundas das mais diferentes línguas 
(exceção em parte em relação às formas do castelhano, o 
que se compreende levando em conta o momento polí-
tico de busca de autonomia, pois sua obra foi publicada 
durante o período da União Ibérica [1580-1640], em que 
Portugal esteve anexada à Espanha). 

Como lembra Faraco (2001, p. 140), retomando 
sobretudo Hobsbawn (1990), a entidade política 
Estado-Nação é relativamente recente: é um produto 
das revoluções políticas dos sécs. XVII e XVIII, época 
em que as unidades políticas deixaram de ser vistas 
como patrimônio recebido hereditariamente por um 
monarca (que exercia o poder por direito divino) e pas-
saram a ser percebidas como patrimônio dos cidadãos 
(substituindo o direito divino pela soberania popular). 
Não haveria então uma associação necessária entre 
cidadãos de um Estado e uma nação com base em cri-
térios linguísticos: caracterizaria o povo-nação o fato 
de representar um interesse comum contra interesses 
particulares. Em fins do séc. XIX, a intensificação das 
lutas sociais levariam o Estado e as classes dominantes 
a competirem pela lealdade popular, emergindo então 
como estratégia do Estado o discurso do patriotismo 
(uma pátria abstrata), convertido em seguida em 
nacionalismo (uma pátria específica, a nação). Como 
forma de consolidar a ideia de nação, constrói-se a 
ficção da homogeneidade linguística, operada através 
da desqualificação da variação. O purismo, apesar de 
anterior à construção do nacionalismo, integra-se a 

ele, manifestando-se através da defesa do vernáculo 
frente a estrangeirismos. 

Levando em contra a proposta de Faraco, não 
causa surpresa perceber que a reação a estrangeiris-
mos atingiu seu pico em fins do séc. XIX no Brasil, 
após, portanto, a sua Independência: publica-se, p. 
ex., em 1889 a obra Neologismos indispensáveis e bar-
barismos dispensáveis, coletânea de artigos publicados 
por Antônio de Castro Lopes (1827-1901) no jornal 
Gazeta de Notícias. Lopes defendia a substituição de 
reclame por preconício, pince-nez por nasóculos, abat-
jour por lucivelo, meeting por concião, dentre outros. 
No mesmo periódico, Machado de Assis publicava a 
coluna Bons Dias!, na qual apresentava de forma bas-
tante irônica uma crítica aos excessos propostos por 
Lopes (OLIVEIRA, 2015).

As questões apresentadas acima permitem 
enquadrar com mais clareza a natureza do antineolo-
gismo. A prática de se posicionar em relação a formas 
novas não é recente. Como já se mencionou, Horácio 
(séc. I a.C.), em sua Ars Poetica, e Quintiliano (séc. 
I d.C.), em sua De Institutione Oratoria, discutem a 
questão da adoção de palavras novas no latim, reco-
mendando a língua grega como fonte. Essa concepção 
apresenta sua adaptação para o português no Renas-
cimento (como atestam Fernão de Oliveira e Duarte 
Nunes de Leão), com a substituição da fonte preco-
nizada do grego pela do latim. Com a emergência do 
nacionalismo no séc. XIX, fortalece-se a rejeição a 
neologismos que sejam estrangeirismos e acentua-se 
a valorização da tradição literária como parâmetro de 
legitimidade linguística. Essas tendências gerais pode-
riam sugerir a existência de comportamentos bem 
codificados no tratamento dado a neologismos, mas 
na prática nenhuma dessas orientações foi capaz de 
impedir a formação de palavras novas, mesmo quando 
em desacordo com as referidas orientações. O contato 
dos portugueses com as mais diversas culturas no 
séc. XVI levou ao enriquecimento lexical da língua 
portuguesa sem que se tenha substituído cada pala-
vra proveniente de língua estrangeira (seja africana, 
seja indígena) por outra que fosse necessariamente 
derivada do latim. As propostas de vernacularização 
dos puristas do séc. XIX também não tiverem muito 
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efeito: vernacularizações como nasóculos e lucivelo 
não foram adotadas pelos falantes do português.

A questão central que se esconde por trás da pre-
tensa preocupação linguística com a entrada de neo-
logismos na língua é essencialmente ideológica. Como 
assinala Bourdieu (1977), a língua tem um valor sim-
bólico. As discussões sobre a legitimidade de neolo-
gismos são, portanto, discussões de ordem simbólica, 
discussões que remetem a valores que estão além do 
fato puramente linguístico, estrutural. A relação sim-
bólica estabelecida pelo antineologismo é fundamen-
talmente de violência, de violência simbólica contra 
o Outro, de negação da legitimidade do Outro. O 
ente que ocupa o lugar do Outro é variável segundo 
a época e a sociedade. Na época do Império Romano, 
eram os povos bárbaros que rompiam com a simbiose 
cultural greco-latina. No Renascimento português, 
era Castela, que retirou a autonomia portuguesa com 
a União Ibérica. No séc. XIX, eram as culturas euro-
peias hegemônicas (Inglaterra e França) que subme-
tiam política e economicamente Portugal; ou ainda o 
Brasil, que não mais se submetia à influência lusitana 
em função da Independência. Nos dias atuais, com 
frequência emergem reações à entrada de neologis-
mos por empréstimo do inglês, como se a negação da 
presença da forma fosse capaz de anular a dominação 
econômica americana vigente. 

Embora seja bastante evidente a questão do conflito 
entre nações, não se pode esquecer que a violência simbó-
lica ocorre também dentro de uma mesma nação: nesse 
caso, o conflito se dá entre a classe dominante, amparada 
pelo aparelho ideológico escolar, e a classe dominada. A 
prova evidente desse tipo de conflito está na citada rejei-
ção ao neologismo formado pelo ministro Magri: sendo 
originário da classe trabalhadora, a elite não reconheceu 
a legitimidade da formação lexical nova, apesar de estar 
em plena concordância com os padrões morfológicos do 
português. Isso não significa que os neologismos prove-
nientes de falantes da classe dominada necessariamente 
não se difundam para a comunidade de fala de forma 
geral: nos casos em que não haja consciência coletiva de 
sua origem, certamente não haverá impedimento para 
sua difusão; mas quando sua origem se torna evidente, 
não raramente se torna objeto de estigmatização, como 

foi o caso do imexível, quase sempre usado com conota-
ção irônica deste então.

O antineologismo, sendo uma postura essen-
cialmente valorativa e subjetiva, não tem acolhida no 
âmbito da linguística, ciência fundada no princípio da 
objetividade. Sua manifestação se dá, sobretudo, através 
de pessoas que, apesar de terem formação na área de 
linguagem, optaram pelo viés normativo na abordagem 
da língua. No passado, antes de existir curso superior 
específico para a área dos estudos linguísticos, exerciam 
esse papel indivíduos afeitos a questões linguísticas (ou, 
como eram chamadas no passado, questões filológicas), 
como jornalistas, ensaístas, escritores; hoje o antineolo-
gismo, apesar de se manifestar mesmo em formados na 
área de Letras (que optaram pela orientação normati-
vista), continua despontando sobretudo em leigos: há 
vários exemplos de normas legislativas (aprovadas ou 
em apreciação), propostas por leigos, com a intenção de 
restringir o uso de estrangeirismos, como o projeto de 
lei federal n. 1.676/1999, Lei n. 272/2009 do Estado do 
Paraná, Lei Municipal n. 5.033/2009 da Cidade do Rio 
de Janeiro e projeto de lei n. 156/2009 do Estado do Rio 
Grande do Sul (NATALI, 2011). 

O veículo principal para expressão do antineolo-
gismo tem sido a imprensa, em cujos periódicos com 
frequência há seção dedicada a questões linguísticas: 
exemplos emblemáticos eram a coluna quinzenal “O 
que se não deve dizer” do Jornal do Comércio do Rio 
de Janeiro e a coluna diária “Falar e Escrever” do Diário 
de Notícias de Lisboa, ambas mantidas pelo português 
Cândido de Figueiredo (1846-1925) em princípios do 
séc. XX. Os textos de ambas as colunas foram republi-
cados posteriormente em livro, com o revelador sub-
título de “Consultório popular de enfermidades da 
linguagem” (FIGUEIREDO, 1903, 1906). Passado um 
século, a prática dos “consultórios” não desapareceu: 
não só ainda está presente em grandes jornais impres-
sos, como se transfigurou em outros formatos, como 
programas de televisão e blogs na internet. 

Analisando essa questão, Marcondes (2008) 
constatou que, de forma geral, os “consultórios” 
gramaticais, antigos e atuais, se pautam pelo pre-
conceito e pela intolerância linguística. Teriam se 
originado em fins do séc. XIX, tornando-se bas-
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tante lidos no início do séc. XX, quando flores-
ceram debates sobre conservação e inovação no 
português europeu e brasileiro. Entre as décadas 
de 40 e 80, diminuíram provavelmente em função 
das ideias linguísticas inovadoras dos modernistas, 
que defendiam o uso de uma linguagem brasileira 
escrita mais próxima da falada no Brasil. Voltaram 
a ter atenção a partir da década de 80, em função de 
uma impressão de “caos linguístico” (consciência da 
heterogeneidade da língua) resultante do processo 
de democratização da educação e da popularização 
dos meios de comunicação de massa percebidos 
como detentores do saber e da cultura.

No domínio da língua portuguesa, há um caso 
especialmente importante para evidenciar como a 
questão do antineologismo é essencialmente ideoló-
gica. Certamente nenhum autor de língua portuguesa 
levou o processo de formação de palavras novas tanto 
às últimas consequências como o fez o escritor João 
Guimarães Rosa (1908-1967). Exemplo fundamental 
da atividade criativa de Rosa é a obra Grande Sertão: 
Veredas, publicada em 1956 (MARTINS, 2001), em que 
aprox. 49% das formações novas por processos mor-
fossintáticos são sui generis, ou seja, não previstos por 
regras de formação lexical (MENDES, 1991, p. 101). As 
obras de Guimarães Rosa, tão eivadas de neologismos, 
não geraram reações contrárias tão vigorosas como o 
fez um único neologismo do ministro Magri. Por um 
lado, há que se lembrar que as obras de Rosa emergi-
ram na época do Modernismo, contexto favorável a 
inovações nos mais diferentes âmbitos da arte, inclu-
sive obviamente no da literatura. Por outro, não se pode 
deixar de considerar que Rosa, ao publicar Grande Ser-
tão: Veredas, já desfrutava de prestígio como escritor, 
apresentando, portanto, autoridade no meio acadê-
mico e literário, além de ter tido um percurso pessoal 
próprio das elites brasileiras. É justamente a reação 
assimétrica diante de um mesmo fato (aprovação dos 
neologismos de Rosa e reprovação do neologismo do 
Magri) que evidencia a visão preconceituosa por trás 
do antineologismo.

Os exemplos citados mostram claramente que o 
antineologismo é uma questão mais extralinguística 
(social) do que propriamente intralinguística (estru-

tural). Assim, importa saber ao purista primeira-
mente quem é o autor do neologismo e, em função 
da natureza do autor (portador ou não de autori-
dade segundo os valores do purista), a postura será 
de aceitação da inovação (pois foi criada por falante 
considerado autorizado, como, p. ex., um escritor 
de renome) ou de reprovação (pois foi criada por 
falante desprovido de autoridade, como, p. ex., um 
indivíduo não pertencente à elite econômico-cultu-
ral da comunidade de fala).

Embora a questão seja essencialmente de fundo 
ideológico, no discurso dos puristas há sempre a 
tentativa de encobertar a violência simbólica através 
da apresentação de justificativas, que, via de regra, 
são sempre bastante heterogêneas. Como exemplo, 
pode-se citar um dos artigos de Figueiredo, que tem 
como título justamente Neologismos (FIGUEIREDO, 
1906, p. 98). Nesse artigo, o autor responde à con-
sulta de um leitor português sobre a origem de sete 
palavras: amistoso, passional, societário, perlado, feé-
rico, salientar e laboratorial. Sobre a primeira, diz 
que “não há muito o que estranhar”, porque, embora 
seja forma castelhana, teve forma correlata usada por 
Camilo Castelo Branco e também presente na região 
do Minho; sobre a segunda, que, apesar de ser inspi-
rada no francês, é “bom latinismo”; sobre a terceira, 
que é forma consagrada e formação análoga à de pro-
prietário; sobre a quarta, que é “bom derivado” de 
perla, forma castelhana e antiga no português; sobre 
a quinta, que é um “charro” (i. é, “tosco”) galicismo; 
sobre a sexta, que é já vulgar; e sobre a sétima, que 
seja “talvez admissível” como notarial. Uma primeira 
questão é o fato de a pergunta do leitor ser sobre a 
origem, mas a resposta de Figueiredo ter como foco a 
legitimidade, deixando inclusive de falar a origem de 
três delas (societário, salientar e laboratorial), o que 
evidencia que a valoração é o cerne de suas preocu-
pações. Uma segunda questão é a heterogeneidade 
de critérios para aceitação dos neologismos: uso 
por escritor consagrado (Camilo Castelo Branco); 
presença em algum dialeto (região do Minho); lati-
nismo; formação por analogia a forma já existente; 
origem castelhana ou no português antigo; “consa-
grada” ou “vulgar”, ou seja, de amplo uso. A única 
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forma prontamente rejeitada é feérico, por ser gali-
cismo. Não deixa de ser curioso que, no séc. XIX, 
um vínculo linguístico com o castelhano não era 
mais visto como algo desabonador (como o era nos 
sécs. XVI-XVII, quando Portugal estava sob o domí-
nio espanhol). Por outro lado, o vínculo com a lín-
gua francesa era sim desabonador (certamente uma 
rejeição que era fruto das guerras napoleônicas, com 
as sucessivas invasões de Portugal por tropas france-
sas em princípios do séc. XIX). A reação negativa a 
neologismos no português provenientes do francês 
no séc. XIX foi substituída no séc. XX pela reação 
contra os oriundos do inglês, fruto obviamente da 
consciência da dominação americana imposta ao 
Ocidente desde o final da 2ª Guerra Mundial.

Poder-se-ia pensar que a heterogeneidade de jus-
tificativas seria fruto da complexidade da realidade 
linguística, mas as convergências em certas direções 
(rejeição de formas criadas por falantes não conside-
rados portadores de autoridade ou ainda de formas 
oriundas de línguas contra cujo Estado há relação de 
beligerância ou sujeição) sugere que essa heterogenei-
dade derive, na verdade, do fato de os puristas conside-
rarem legítimas certas formas linguísticas com base em 
critérios essencialmente não-linguísticos.
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RESUMO: 
Este artigo trata do tema do niilismo e sua negação, o antiniilismo, expresso por 
duas vertentes: a que busca o restabelecimento dos valores negados pelo niilismo 
e a que busca sua ultrapassagem pela afirmação incondicional da vida como único 
valor. A primeira vertente manifesta-se pelo pensamento naturalista e a última ali-
nha-se com a filosofia trágica, como pensada por Nietzsche e Rosset.
Palavras-chave: niilismo, antiniilismo, pensamento naturalista, filosofia trágica.
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ANTI-NIHILISM:  OR THE OVERCOMING OF THE NIHILISM BY THE TRAGIC 
PHILOSOPHY
ABSTRACT
This paper discusses the nihilism and the negation of the nihilism, called the anti-nihilism, expressed by two components: one that seeks 
restoration of denied values and other that seeks his overtaking by the unconditional affirmation of life as only value. The first compo-
nent is manifested by naturalist thought, while the second, by the tragic philosophy, as conceived by Nietzsche and Rosset.
Keywords: nihilism, anti-nihilism, naturalist thought, tragic philosophy.

ANTINIHILISMO:  O LA SUPERACIÓN DEL NIHILISMO EN LA FILOSOFÍA TRÁGICA
RESUMEN
Este artículo trata del tema del nihilismo y su negación, el antinihilismo, expresados en dos perspectivas: una que busca la restaura-
ción de los valores negados por el nihilismo y otra que mira superarlo con la afirmación incondicional de la vida como único valor. La 
primera perspectiva se manifiesta por el pensamiento naturalista y la última por la filosofía trágica, como concebida por Nietzsche y 
Rosset.
Palabras clave: nihilismo, antinihilismo, pensamiento naturalista, filosofía trágica.

ANTI-NIHILISME:  OU SURMONTER LE NIHILISME POUR LA PHILOSOPHIE 
TRAGIQUE
RÉSUMÉ:  
Cet article s’agit du thème niilisme et sa negation, le niilisme, exprimé par deux courants: la qui cherche le rétablissement des valeurs 
dénié par le niilisme et la courant qui cherche sa dépassement à travers  l’afirmation inconditionnel de la vie comme unique  valeur. La 
première courant se manifeste à travers la pensée naturaliste et la dernière  est alingné avec la philosophie tragique, comme pensée par 
Nietzsche et Rosset.
Mots-clés: niilisme, antiniilisme, pensée naturaliste, philosophie tragique.
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O ANTINIILISMO manifesta-se de dois modos: ou 
pela tentativa de restaurar valores perdidos (negação 
do niilismo) ou pela estratégia de criar novos valores 
(ultrapassagem do niilismo). Os dois modos são, toda-
via, dependentes do reconhecimento do niilismo, de 
sua instauração.

Historicamente, o niilismo irrompe no século 
XIX pelas vozes da literatura e da filosofia. Na litera-
tura com Ivan Turgueniev, mais especificamente com 
o romance Pais e Filhos, e Fiódor Dostoievski, ambos 
autores russos. Na filosofia, com alemão Friedrich 
Nietzsche.

Pais e Filhos, de Turgueniev, ambienta-se na Rússia 
de 1959 e narra a visita de Bazárov à casa de campo de 
seu amigo Arcádio, ocasião em que defende suas ideias 
niilistas, tendo como pano de fundo a desestruturação 
da sociedade de sua época, recém saída do sistema feu-
dal. Bazárov desdenha continuamente da cultura, da 
arte, da tradição. Para ele, um químico é mais útil que 
qualquer poeta. E ao longo do romance não se cansa 
de dizer que não acredita em coisa alguma. Seu amigo 
Arcádio definirá o niilista como “uma pessoa que 
não se curva diante de nenhuma autoridade, que não 
admite nenhum princípio aceito sem provas, com base 
na fé, por mais que esse princípio esteja cercado de res-
peito” (Turgueniev, 2004, p. 47). O livro não defende o 
niilismo, embora também não o condene, mas é uma 
peça importante na difusão do termo, principalmente 
em seu sentido negativo.

Dostoievski trata diretamente ou tangencia a 
questão do niilismo em praticamente toda sua obra. De 
maneira mais icônica, podemos citar Crime e Castigo e 
Irmãos Karamazov. No primeiro romance, Raskólnikov 
assassina uma velha agiota e sua irmã para defender 
uma tese, a da possibilidade de transgredir a lei moral 
sem sentir culpa, colocando-se acima do bem e do 
mal. Essa é a condição para diferenciar-se do comum 
e ingressar no grupo superior dos homens extraordiná-
rios, que afirmam sua vontade e sua força independente 
de qualquer princípio. Essa atitude niilista, no entanto, 
não se sustenta e Raskónikov termina por se arrepen-
der, arruinado pelo remorso e desejoso de redenção.

Esse mesmo desejo de redenção marca os Irmãos 
Karamazov, na figura de Aliócha. No entanto, é Ivã 

Karamazov quem defende o niilismo moral ao afirmar 
que nada é proibido. A tese aparece assim enunciada: 
“Se não há imortalidade da alma, então não há virtude, 
o que quer dizer que tudo é permitido” (Dostoievski, 
1995, p. 70). 

De um horror cintilante é o episódio O Grande 
Inquisidor, no qual Ivã concebe o retorno de Jesus 
Cristo em pleno século XVI na Espanha inquisitorial. 
Encarcerado pelo cardeal, ouve de sua boca que as três 
questões com as quais o diabo o tentou (o milagre, o 
mistério e a autoridade) realizou-se pelas mãos da Igreja 
Católica: a pedra transformada em pão como símbolo 
da privação da liberdade do homem, que não é forte o 
suficiente para, conhecendo o bem e o mal, escolher; 
a segunda tentação era saltar do pináculo para que os 
anjos o sustentassem, como metáfora para a crença em 
milagres, que Jesus rejeitou, mas não os fiéis, incapazes 
de se contentar com deus sem recorrer ao milagre; a 
terceira tentação, reinar sobre o mundo, foi aceita pela 
Igreja, que passou a dominar os homens ao dispor de 
sua consciência e sua fé. O poema idealizado por Ivã 
se encerra com a condenação de Jesus à fogueira, como 
alegoria da morte de deus. Essa questão – se deus existe 
e qual seu papel no mundo – permeia toda obra e a 
perfuma com o hálito do niilismo.

De maneira filosófica, o niilismo pode ser com-
preendido como a negação de todos os valores. Nada 
vale nada. Tudo se reduz à ausência de sentido, à ausên-
cia de finalidade. As antigas crenças desaparecem e 
nenhuma outra vem ocupar seu lugar. O homem se vê 
perdido em relação ao mundo. A raiz latina do niilismo 
é etimologicamente esclarecedora: nihil, nada.

Heidegger (2007, p. 23) o situa como um aconte-
cimento de longa duração que transforma a relação do 
homem com o mundo:

Niilismo é aquele processo histórico 
por meio do qual o domínio do 
“suprassensível” se torna nulo e caduco, 
de tal modo que o ente mesmo perde 
o seu valor e o seu sentido. Niilismo é 
a história do próprio ente: uma história 
por meio da qual a morte do Deus 
cristão vem à tona de maneira lenta, 
mas irremediável. Pode ser que ainda 
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se acredite nesse Deus e que ainda 
tomemos seu mundo por “real”, “eficaz” 
e “normativo”. Isso é similar àquele 
processo por meio do qual o brilho de 
uma estrela que se apagou há milênios 
continua reluzindo, mas permanece, 
contudo, uma mera “aparência” com essa 
refulgência. Com isso, o niilismo não 
é, para Nietzsche, de maneira alguma 
um ponto de vista “defendido” por 
uma pessoa qualquer, nem tampouco 
um “dado” histórico arbitrário entre 
muitos outros, que se pode documentar 
historiograficamente. O niilismo é muito 
mais aquele acontecimento apropriativo 
de longa duração, no qual a verdade 
sobre o ente na totalidade é transformada 
essencialmente e é impelida para um fim 
por ela determinado. 

Segundo Gianni Vattimo (1996, p. 4),  é a “morte 
de Deus” anunciada por Nietzsche, a “desvalorização 
dos valores supremos”. Segundo o próprio Nietzsche 
(1983, p. 381), nos fragmentos póstumos, é  “a hiperbó-
lica ingenuidade do homem: colocar a si mesmo como 
sentido e medida de valor das coisas”.

É um sentimento de decadência em relação às 
duas principais matrizes da organização imaginária do 
mundo, a cristã e a grega. A crença de que o mundo 
verdadeiro estava em outro lugar, seja o paraíso cristão 
ou o mundo das ideias platônico, perde força, sem que 
no entanto este mundo, visto como sombra, falsidade 
ou aparência, ocupe seu lugar. Então, este mundo aqui, 
cujo pequeno valor era estimado pelo grande valor do 
mundo metafísico, sucumbe junto com as prerrogativas 
da moral cristã e do racionalismo socrático-platônico.

De acordo com Nietzsche, o niilismo se mani-
festa como estado psicológico e afeta três categorias do 
pensamento: a finalidade, a totalidade e a verdade. A 
primeira categoria é afetada quando se busca em toda 
ocorrência um sentido que não está nela, isto é, uma 
finalidade que já não pode mais ser alcançada. “Por-
tanto, a desilusão sobre uma pretensa finalidade do 
vir-a-ser como causa do niilismo” (Nietzsche, 1983, p. 
380). A segunda categoria niilista ocorre com a obser-
vância da inexistência da totalidade, sistematização ou 

organização representada como uma unidade superior 
à qual o homem se julgava dependente. Assim, desco-
bre-se que o todo suposto não tem valor, sucumbindo 
qualquer pretensão de universalidade ou totalidade. A 
terceira ocorrência provém da descrença em um mundo 
metafísico. A crença de que o verdadeiro mundo esti-
vesse além do mundo desaparece, sem que este mundo 
possa ser afirmado.

Desse modo, a existência torna-se desprovida de 
fim, de unidade e de verdade. Em suma, essas catego-
rias, “com as quais tínhamos imposto ao mundo um 
valor, foram outra vez retiradas por nós – e agora o 
mundo parece sem valor...” (Nietzsche, 1983, p. 381).

Ao refletir sobre a causa do niilismo, Nietzsche 
aponta para a “crença nas categorias da razão” (idem). 
Assim, o niilismo advém quando não se sabe responder 
à questão “por quê?” Giacoia Jr. (2014, p. 223) avança 
no problema e se coloca uma questão: “Por que, no 
entanto, a falta de resposta a essa pergunta constitui o 
niilismo?” Segundo ele,

Porque as soluções historicamente 
propostas a todas as questões relevantes 
(a todos os “por quês?”) assentavam 
sobre um mesmo pressuposto: a 
possibilidade de encontrar uma 
causa, uma razão, um sentido para os 
estados de coisas, e para os cursos de 
acontecimentos que a história registra. 
Isso equivale a dizer que tinham como 
precondição a vigência de valores 
superiores como sentido, finalidade, 
casualidade, verdade, realidade, ser; 
mas também referências axiológicas 
como bem e mal, justo e injusto, lícito 
e ilícito, virtude e vício etc. Na ausência 
de resposta para tais perguntas não há 
também perspectiva de sentido e valor 
que dão sustentação a qualquer sistema 
metafísico de interpretação global do 
universo e da condição humana no 
mundo (Giacoia Jr., 2014, p. 223).

Desse modo, é possível compreender que o germe 
do niilismo está contido na filosofia desde seu nasci-
mento, quando o homem busca racionalmente respon-
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der o porquê de tudo o que existe. Aparatado por uma 
razão que entende o mundo como consequência de 
uma causa, o pensamento ocidental depurará as estra-
tégias de investigação dessas causas até o desenvolvi-
mento das ciências modernas, as quais receberão uma 
lufada de crença, positivando-se ante a insignificância 
da realidade. Por meio da investigação primeiramente 
racional e depois científica, cujos instrumentos meto-
dológicos derivam e prolongam a crença num mundo 
racionalmente organizado, o saber ocidental investiu-
-se da missão de dissolver a insignificância da aparên-
cia concebendo essências que sediariam as verdadeiras 
causas de tudo que aparece.

O século de Nietzsche foi o da morte de deus, do 
desaparecimento do ideal ascético, um “mal menor” 
que “explicava a dor; enchia um imenso vácuo; fechava 
a porta ao niilismo” (Nietzsche, 1998, p. 130). Já o 
século XX será o da morte de todas as metanarrativas, 
não só a religiosa, mas também a científica, política, 
artística etc.

O nazismo, o comunismo, os regimes milita-
res ditatoriais, a democracia, enfim, toda tentativa de 
organização social do século XX, com mais ou menos 
sucesso em sua empreitada, viu suas bases ideológico-
discursivas tornarem-se anêmicas. Não houve propria-
mente a desaparição das ideologias – como de resto 
não desapareceram a religião, a ciência ou a arte –, 
mas uma proliferação exacerbada e relativizada de seus 
simulacros. Assim, os diversos posicionamentos polí-
ticos prescindem contemporaneamente de qualquer 
fundamento. A civilização já não crê em seu progresso, 
na erradicação das injustiças de toda ordem, na paz 
perpétua. O projeto moderno fracassou. Sem utopias, 
o futuro já não é mais gestado no presente, mas uma 
consequência fatal dos poderes em disputa. A crença 
na humanidade ruiu sem estardalhaços. Toda crença é 
pueril, ingênua, mórbida.

Franco Volpi (2005, p. 169), em seu livro consagrado 
ao niilismo, compreende-o hodiernamente como um 
profundo mal-estar que se sobrepõe, no plano histórico-
-sócio-cultural, aos processos de secularização e racio-
nalização e, com eles, de desencanto e fragmentação da 
imagem de mundo, resultando na corrosão das crenças, 
na difusão do relativismos e na escalada do ceticismo.

Este é o estado atual do niilismo, que se mani-
festa de maneira paradoxal: tudo está presente, tudo 
circula, tudo comunica, mas esse tudo não tem valor 
nenhum. Não vale como verdade, não vale como 
sentido, não vale como finalidade, não vale como 
crença. Essa depreciação geral dos valores ocorre, 
na perspectiva nietzschiana, porque a própria vida é 
depreciada em vez de se constituir, ela mesma, a base 
para os valores.

Nesse cenário, o antiniilismo pode manifestar-se 
de duas maneiras diversas: ou apregoa o retorno aos 
valores perdidos, numa tentativa de resgate e recupe-
ração  do estágio civilizatório anterior à decadência – 
ainda que tal momento só exista imaginariamente –, 
ou se escolhe a afirmação da vida, inclusive dos seus 
aspectos mais negativos, absurdos e horrendos, numa 
perspectiva trágica que remonta às manifestações dio-
nisíacas de êxtase e entusiasmo.

A primeira via pode ser representada pelo con-
junto de pensadores naturalistas, que de certo modo 
concebem uma natureza dada e perdida, ou corrom-
pida, a qual permaneceria pulsante sob os modos de 
vida contemporâneos. Essa concepção naturalista nega 
o acaso e a artificialidade de tudo que existe em nome 
de uma ordem transcendente ao acaso.

Em Darwin, por exemplo, a metafísica natura-
lista concebe a “natureza como um sistema dinâmico, 
autônomo, que, encerrando o conjunto de determina-
ções que circunstanciam cada ser, não só tende a pre-
servar o que lhes seja favorável na luta, mas tende ao 
seu próprio bem, à preservação do sistema” (Regner, 
2001, p. 711).

Em Rousseau, a ideia de natureza ou estado natu-
ral não é jamais definida ou especificada, mas aparece 
para justificar o contrato social e traçar seu programa 
moral e educacional. De modo geral, é como se a natu-
reza tivesse nos sido dada gratuitamente, de uma só 
vez, e com sua força e lógica próprias – o bom selvagem 
congrega essa concepção. Nessa perspectiva, a crítica 
recai sobre o artifício, como se o artificialismo fosse 
exclusividade humana. Nega-se, portanto, e ao mesmo 
tempo, tanto o acaso quanto o artifício, ao se conceber 
a ideia de uma natureza racional, com finalidade, pro-
pósito e perenidade.
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Essas concepções naturalistas expressam uma 
visão racional e metafísica da existência. Por essa pers-
pectiva, o niilismo expressaria um desvio, uma deca-
dência, um esquecimento da ordem natural, dado 
pela ação artificialista do homem. Esse “erro” poderia 
ser corrigido por meio de um retorno a determinados 
valores naturais. As manifestações em torno da noção 
eco, nas mais variadas correntes, expressariam então 
um tipo de antiniilismo, pautado pelo retorno à natu-
reza, uma retomada de um caminho do qual teríamos 
nos desviado.

Essa perspectiva antiniilista, no entanto, por mais 
que queira combater o niilismo, termina por reiterá-
-lo, já que substitui a noção de deus pela de natureza 
sem alterar a depreciação da vida, que permanece ava-
liada por um referencial que não ela mesma, mas que a 
coloca fora da existência, mantendo as mesmas raízes 
metafísicas que ocasionaram o niilismo.

A segunda perspectiva antiniilista expressa-se 
por uma filosofia trágica. Foi o próprio Nietzsche, em 
Ecce Homo, que se autoproclamou o primeiro filósofo 
trágico, ao se filiar a uma sabedoria dionisíaca que fes-
teja a vida sem tentar preservá-la da dor e da morte. 
O pensamento trágico pode ser compreendido como a 
“fórmula da afirmação máxima, da plenitude, da abun-
dância, um dizer sim sem reservas, até mesmo ao sofri-
mento, à própria culpa, a tudo o que é problemático e 
estranho na existência” (Nietzsche, 1995, p. 118).

Contemporaneamente, o trágico é expresso por 
Clément Rosset (1989, p. 8) como a “ligação entre a 
alegria de existir e o caráter trágico da existência”, em 
que a alegria de existir se apresenta como um dado 
não racional, não interpretável e paradoxal, já que o 
gozo expressa-se pela admissão de toda espécie de 
realidade, mesmo indesejável, sem que no entanto 
isso se constitua uma visão pessimista, triste ou 
masoquista. A alegria expressa-se, assim, como festa 
ante a morte.

O pensamento trágico, que afirma acaso 
e não ser, é pois, também, pensamento 
de festa. O que acontece, o que existe, é 
dotado de todas as características da festa: 
irrupções inesperadas, excepcionais, 
não sobrevindo senão uma vez e que 

não se pode apreender senão uma vez; 
ocasiões que não existem senão em um 
tempo, em um lugar, para uma pessoa, e 
cujo sabor único, não localizável e não 
repetível, dota cada instante da vida 
das características da festa, do jogo e do 
júbilo (Rosset, 1989, p. 127).

É menos uma visão de conjunto que uma experiên-
cia particular, de superação do niilismo, ou de expres-
são antiniilista, pela aceitação do acaso e da fugacidade 
da existência, pela observância das ocasiões propícias e 
do que podem oferecer. Trata-se do kairós, do momento 
oportuno, do que aparece e se converte em festa. 

Em “Como o ‘mundo verdadeiro’ acabou por se 
tornar fábula”, publicado no Crepúsculo dos Ídolos, Niet-
zsche (2014: 29-30) apresenta a “história de um erro”. 
Para o filósofo, ao longo do tempo o mundo tido como 
verdadeiro vai se afastando em direção a uma ideia 
cada vez mais inatingível, imponderável e, por fim, 
impossível. Assim, o mundo para os gregos era aces-
sível ao sábio; com o cristianismo, se torna um mundo 
prometido; com Kant, um imperativo. Depois, total-
mente alheio, desconhecido, até que pode finalmente 
ser, como ideia, refutado e suprimido. Vattimo (2010, p. 
56) escreverá que o mundo verdadeiro se transformou 
em fábula “porque desde o início ele não passava de 
fábula, porque na realidade o mundo verdadeiro nunca 
existiu”. É essa descoberta, a de que não há nem mundo 
verdadeiro nem mundo das aparências, que apontaria o 
fim do erro histórico e a possibilidade de recomeço, a 
partir de Zaratustra.

E qual o anúncio de Zaratustra? A possibilidade 
de superar a morte de deus e o niilismo por meio da 
afirmação da vida, da alegria, da aprovação do mundo.

Nem conformismo, nem resignação, 
nem submissão passiva: amor; nem lei, 
nem causa, nem fim: fatum. Assentir 
sem restrições a todo acontecer, admitir 
sem reservas tudo o que ocorre, anuir 
a cada instante tal como ele é, é aceitar 
amorosamente o que advém; é afirmar, 
com alegria, o acaso e a necessidade 
ao mesmo tempo; é dizer sim à vida 
(Marton, 1997: 13-14).
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Dizer sim não significa ignorar o que o mundo 
tem de pior, de cruel, de insensato, de indiferente, de 
caótico, de casual, de trágico, mas de admiti-lo como 
é, admitindo também que não há, para além deste, 
nenhum outro. Desse modo, Nietzsche se insurge con-
tra uma longa tradição de denegação do mundo, tão 
lapidarmente expressa por Baudelaire (1995, p. 336-
337) quando interroga sua alma sobre onde gostaria de 
habitar: “– Seja onde for! Desde que fora deste mundo!”

O antiniilismo de caráter trágico manifesta-se, 
então, na aprovação deste mundo como o único exis-
tente, recusando a um só tempo os discursos que ale-
gam um mundo verdadeiro transcendente a este e as 
disposições que depreciam o mundo em nome de um 
valor qualquer. Assim, desnudo de princípio, fina-
lidade e sentido, o mundo vale pelo que é, podendo 
ser expresso pelas ideias de nada, acaso e convenção 
(Almeida, 2013).

O nada é a própria expressão do nihil, que aparece 
na consciência como a constatação da inexistência de 
qualquer elemento exterior à própria existência. Assim, 
não há princípio, finalidade, intenção, enfim, nenhuma 
instância que, exterior à vida, possa avaliá-la, julgá-la 
ou mesmo conduzi-la. Adere-se ao presente do modo 
como aparece ou não se adere a nada, já que nada existe 
para além da existência real e concreta.

Para Maffesoli (1984, p. 88), “a vida trágica não 
funciona a partir do ‘dever ser’, a partir do ‘pro-jeto’ (os 
amanhãs que cantam ou outras formas de paraíso), ela 
se encontra totalmente ancorada no presente e nele se 
esgota como tal”. Porque efetivamente a vida é menos 
pensada que vivida e “a vingança do dionisíaco, em seu 
momento trágico, é reenviar à sua inanidade os pen-
samentos mortos que se erigiram em dogmas mais 
ou menos explicados” (2003, p. 180). Assim, as ideias 
retornam ao nada de onde surgiram porque são tam-
bém elas passageiras, inócuas, ineficazes diante do 
acaso da existência.

Portanto, o pensamento trágico define-se como

a afirmação da incapacidade humana 
para reconhecer ou constituir uma 
natureza; donde o caráter vão do 
pensamento, que não reflete senão suas 
próprias ordens, sem avaliação sobre 

uma qualquer existência; donde também 
uma certa inaptidão do próprio homem 
à existência (Rosset, 1989, p. 104).

Como expressão filosófica, o antiniilismo de incli-
nação trágica diferencia-se das demais correntes de 
pensamento por se ater antes à inocência e crueldade 
do real que à sua bondade ou culpabilidade; por enxer-
gar acaso e artifício em vez de necessidade e liberdade 
na natureza; por optar pela lucidez, ainda que insignifi-
cante, à ilusão das ideias e ideologias.

O que o antiniilismo nega é menos o niilismo – 
cuja superação torna conveniente que se passe por 
ele – do que os pressupostos da filosofia metafísica e 
moral, incapazes de tratar de qualquer aspecto ligado 
ao real. O que tais filosofias fazem é lançar mão de 
estratégias para evitá-lo (Hierro, 2001, p. 24). Cons-
troem, assim, sistemas que, em nome do real, visam 
substituí-lo por um duplo. O desejo desse duplo é 
desejo de nada, enquanto o desejo trágico é sempre 
desejo de real.

A filosofia trágica desmascara o nada que constitui 
todo pensamento. Revela que qualquer referência para 
pensar o não trágico responde a um desejo de crença 
e não ao objeto que diz crer. Desse modo, a religião, 
a metafísica, as ideologias, a política etc. manifestam-
-se como formas narrativas que cobram adesão ao jogo 
narrativo e não crença ao que se narra, já que o refe-
renciado da narrativa é sempre nada. Como a crença 
se define, “não por um conteúdo, mas por um modo de 
adesão, é previsível que toda destruição de crença cul-
minará na substituição por uma crença nova” (Rosset, 
1989, p. 45), a qual será substituída por outra, numa 
sucessão de crenças falhadas, até o esgotamento que 
caracteriza a passagem ao niilismo.

A assunção do antiniilismo nega justamente que 
ao homem falte algo: deus, natureza, ciência, ideologia 
ou o que quer que seja, pois reconhece que todo desejo 
é desejo de nada. O antiniilismo toma o homem “como 
o ser a quem, por definição, nada falta – donde sua 
necessidade trágica em se satisfazer com tudo aquilo 
que tem, pois ele tem tudo (Rosset, 1989, p. 44). Não é 
o caso, como no pensamento da ascese e da redenção, 
de não desejar, mas precisamente de desejar nada, que 
é o mesmo que desejar tudo o que se tem ou tudo o 
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que se pode ter, índice de saúde, de aceitação do acaso 
constitutivo da existência.

Esse segundo aspecto do antiniilismo trágico, a 
condição casual da existência, remonta à percepção 
primeira na história do pensamento ocidental: a cons-
tatação do caos, da desordem, da instabilidade preexis-
tente ao mundo. Assim, a origem do niilismo remonta 
às primeiras tentativas de organização racional de um 
princípio qualquer que pudesse operar a ordenação do 
mundo. De deus em deus, de elemento em elemento, de 
átomo em átomo, o pensamento avançou substituindo 
os modelos explicativos do universo, elegendo ora um 
ora outro princípio como fundante de uma ordem tida 
como necessária à existência. Ao longo de todo esse 
processo o niilismo esteve presente como uma sombra 
indesejada, um ruído que não se consegue abafar, os 
dentes amarelos de um riso que não se quer ver, até que, 
não sendo mais possível ocultá-lo, desmascaram-se as 
estratégicas de ocultamento do acaso constitutivo de 
toda a existência. O niilismo aparece então como esse 
riso ensurdecedor que acusa a ilusão de todo empreen-
dimento metafísico.

É raro que [o acaso] seja manifestado 
sob uma forma precisamente explícita; 
em filósofos como Montaigne, Pascal 
ou Nietzsche, onde ele desempenha um 
papel ao mesmo tempo fundamental e 
silencioso, não aparece quase nunca com 
todas as letras. Pode acontecer entretanto 
que intervenha de maneira explícita. 
É o caso, por exemplo, em Lucrécio, 
que atribui ao acaso a paternidade de 
toda organização, a ordem não sendo 
senão um caso particular de desordem. 
Imperialismo inerente ao conceito de 
acaso: produzindo tudo, o acaso produz 
também seu contrário que é a ordem 
(donde a existência, entre outros, de 
um certo mundo, esse que o homem 
conhece, e que caracteriza a estabilidade 
relativa de certas combinações) (Rosset, 
1989, p. 96).

Isso equivale a dizer que não existe natureza 
como um princípio gerador de existência, dotado de 
intenção, propósito, lei, razão ou finalidade, mas que 

a ordem é uma variação da desordem, uma conven-
ção.  Entre as combinações possíveis para se gerar esta 
ou aquela condição existencial, algumas se realizam 
e permanecem, outras duram muito pouco, outras 
tantas sequer acontecem. E dentre essas inúmeras 
combinações possíveis, uma delas gerou a condição 
humana, aparentemente diferente das demais pela 
peculiar característica de portar uma consciência 
consciente de si, do tempo, da morte, da condição 
frágil de sua própria constituição, mas capaz de criar 
sentido para suas experiências, de traduzi-las em 
palavras, de simbolizar as mediações que permeiam 
as relações do homem com o mundo, com os homens 
e consigo mesmo.

Chegamos, portanto, ao terceiro aspecto do anti-
niilismo trágico: a convenção.

O pensamento do acaso é assim 
conduzido a eliminar a ideia de natureza 
e a substituí-la pela noção de convenção. 
O que existe é de ordem não natural, 
mas convencional – em todos os 
sentidos da palavra. Convenção designa, 
com efeito, em um nível elementar, o 
simples fato do encontro (congregações 
que resultam em ‘naturezas’ mineral, 
vegetal ou outra; encontros que tornam 
possíveis as ‘sensações’). Em um nível 
mais complexo, de ordem humana e 
mais especificamente social, convenção 
toma sua significação derivada, de ordem 
institucional ou costumeira (contribuição 
do acaso humano ao acaso do resto ‘do 
que existe’) (Rosset, 1989, p. 101).

A convenção não se reduz ao conjunto de regras 
ou costumes que os homens seguem socialmente, 
mas traduz os encontros geradores da própria exis-
tência, gerados ao acaso, produzidos sem intenção e 
que fortuitamente vieram a dar na existência tal qual 
a conhecemos, com as regularidades que investiga-
mos, as frequências que registramos e a ordem que 
descobrimos.

É desse modo que o pensamento trágico absorve o 
niilismo e o ultrapassa na afirmação antiniilista do nada, 
do acaso e da convenção como valores que caracterizam 
a existência. O antiniilismo que busca o retorno dos valo-
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res derrocados pela irrupção do niilismo se caracteriza 
pela tentativa de estabelecer e estabilizar um princípio 
qualquer que possa servir de premissa ou pressuposto 
para recusar a parte desagradável da realidade, que é jus-
tamente seu traço convencional, casual e niilista.

Portanto, entre os dois modos de manifestação do 
antiniilismo, o que busca a restauração dos valores per-
didos até pode atingir certo êxito, forjando um novo 
arranjo discursivo que represente uma ordem trans-
cendente em relação à qual o mundo dado se subjugue, 
mas tal passo reconduzirá mais cedo ou mais tarde ao 
niilismo e ao desmascaramento da estratégia ilusória.

Por sua vez, o antiniilismo trágico, como pensado 
por Nietzsche e retomado por Rosset, não nega o nii-
lismo, mas inverte sua expressão. Enquanto o niilista 
diz que a vida e o mundo não têm valor porque não 
existe nada além, o antiniilista trágico, ao constatar 
que não existe nada além do mundo e da vida, e dada 
a impossibilidade de transcender o acaso, afirma-os 
incondicionalmente: o mundo tal como é dado, a vida 
tal como é vivida, e o acaso que gerou as condições para 
que ambos existissem.
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RESUMO: 
O presente estudo apresenta um panorama histórico de como movimentos e dis-
cursos apresentaram ocorrências em negativo do pastoralismo na cultura brasi-
leira. Pautado sobretudo nos movimentos de literatura – arte em que a expressão 
antipastoralista se sobressaiu –, o presente texto aponta as principais correntes e 
discursos centrados na percepção negativa da estética pastoralista. O pastoralismo 
compreende a arte como inspiração e adoração pura da natureza, fazendo com que 
a vida campestre representada pareça autêntica; já os termos antipastoral ou antibu-
cólico têm sido usados ao longo da história da literatura e da cultura para, além de 
identificar aqueles que faziam críticas ou que tinham postura radicalmente contrá-
ria a propostas estéticas do pastoralismo e do bucolismo, remeter-se a formas satíri-
cas  ou a expressões culturais que apresentem a vida rural e seu trabalho a partir de 
perspectivas não idealistas ou realistas, subvertendo o bucolismo. Demonstramos 
também neste texto como as tendências antipastoralistas tiveram e têm força, além 
de uma considerável duração na história da literatura, e um caráter balizador para a 
cultura brasileira, seja por ressignificar o classicismo ou por recriar constantemente 
o espaço e a relação do homem com a simplicidade e com o mundo natural. 
Palavras-chave: anti; pastoralismo; cultura em negativo; literatura brasileira.
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ANTI-PASTORALISM
ABSTRACT
This study presents a historical overview of how movements and speeches presented negative occurrences concerning pastoralism in 
Brazilian culture. Lined especially in literature movements – art in which pastoralist expression stood out - this text outlines the main 
currents and speeches focused on the negative perception of pastoralist aesthetic. The pastoralism understands art as inspiration and 
pure worship of nature, making the represented country life looks authentic; The anti-pastoral or anti-bucolic terms have been used 
throughout the history of literature and culture  not only to identify those who were critical or had a radically contrary position to the 
aesthetic proposals of pastoralism and bucolic, but also to refer to satirical forms or cultural expressions showing rural life and its work 
from not idealistic or realistic perspectives, subverting the bucolic. It is demonstrated in this texts how the anti-pastoralists trends have 
had and still have strength, as well as a considerable length in the history of literature, and a beacon character to the Brazilian culture, 
either by reframing classicism or for constantly recreating the space and man’s relationship with simplicity and the natural world.
Keywords: anti; pastoralism; culture in negative; Brazilian literature.

ANTIPASTORILISMO
RESUMEN: 
En este estudio se presenta una visión histórica de cómo los movimientos y discursos presentaron apariciones en negativo del pastori-
lismo en la cultura brasileña. Guiado sobre todo por los movimientos de la literatura - arte en que la expresión antipastorilista se destacó 
- este texto señala las principales corrientes y discursos centrados en la percepción negativa de la estética pastorilista. El pastorilismo 
entiende el arte como fuente de inspiración y de adoración pura de la naturaleza, haciendo que la vida en el campo representado parezca 
auténtica; ya los términos antipastoril o antibucólico se han utilizado a lo largo de la historia de la literatura y de la cultura para, además 
de identificar aquellos que hacen críticas o eran radicalmente opositores a las propuestas estéticas del pastorilismo y del bucolismo, 
referirse a formas satíricas o expresiones culturales que muestran la vida rural y su trabajo desde perspectivas no idealistas o realistas, 
que subvierten el bucolismo. Hemos demostrado también en este texto como las tendencias antipastorilistas han tenido fuerza, además 
de una considerable duración en la historia de la literatura, y una referencia para la cultura brasileña, ya sea por reformular el clasicismo 
o por recrear constatemente el espacio y la relación del hombre con la simplicidad y con el mundo natural.
Palabras clave: anti; pastorilismo; cultura en negativo; literatura brasileña.

ANTIPASTORALISME
RÉSUMÉ: 
Cet article présente un panorama historique de comme des mouviments et des discours présentent occurences en négatif du pastora-
lisme dan  la culture brésilienne. Basé sourtout sur les mouviments de littérature- art dans laquelle l’expression antipastoraliste  est mise 
en évidence- ce texte indique les principales courants et discours centrés sur la perception négative de l’esthétique pastoraliste. Le pasto-
ralisme comprend l’art comme inspiration et adoration pure de la nature, faisant la vie champêtre réprésentée ressembler authentique. 
Les thèrmes antipastoral au antibucolique, utilisés à travers l’histoire de la littéraure et de la culture pour identifier ceux qui critiquaient 
ou qui étaient radicalement contraíres à des propositions esthétiques du pastoralisme et du bucolisme, sont utilisées aussi pour faire 
référence à des formes satiriques ou à des expressions cultureles qui présentent la vie rurale et son travail  à partir de perspectives non 
idéalistes ou réalistes, subvertissant le bucolisme. Dans ce texte nous démontrons aussi come les tendances antipastoralistes ont eu et 
ont force, et une considérable durée dans l’histoire de la litératture, et un caracter balisateur à la culture brésilienne, par resignifier le 
classicisme ou pour recréer souvent l’espace et la relation d’homme avec la simplicité et avec le monde naturel.
Mots-clés: antipastoralisme, culture en négatif, littérature brésilienne.
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OS TERMOS ANTIPASTORAL ou antibucólico têm 
sido usados ao longo da história da literatura e da cul-
tura para, além de identificar aqueles que faziam crí-
ticas ou que tinham postura radicalmente contrária a 
propostas estéticas do pastoralismo e do bucolismo, 
apontar para formas satíricas pastoris – ou ainda para 
produções literárias que apresentassem a vida rural e 
seu trabalho a partir de perspectivas não idealistas ou 
realistas, subvertendo o bucolismo.

Ao longo da Antiguidade e princípio da Era 
Moderna, a arte relacionou-se com o mundo natural 
basicamente de três maneiras: a arte era vista como 
algo maior que a natureza, capaz de superá-la e sobres-
crever suas formas; ou a arte era vista como inferior à 
natureza, sendo, portanto, incapaz de expressar sua 
magnitude e completude; ou ainda a arte era tida 
como força análoga à natureza, sendo capaz de criar 
um universo de formas ideais que revelem concreta-
mente suas características. O gênero pastoril, também 
conhecido como rústico e bucólico, compreende a arte 
conforme este último modo: inspira uma adoração 
pura da natureza, fazendo com que a vida campestre 
representada pareça autêntica, contrastando com o 
que se considera artificial e secundário presente em 
ambientes urbanos. 

De acordo com alguns críticos, este gênero pode-
ria ter se originado do texto bíblico do livro de Ruth, do 
antigo testamento, além de Os trabalhos e os dias (circa 
700 AC), de Hesíodo. Mas é o poeta Teócrito (circa 
310–250 AC) o apontado indiscutivelmente como o 
grande mestre que difundiu o pastoralismo na cultura 
ocidental. Antes de Teócrito, havia poesia que retratava 
o mundo dos campos e seus pastores, mas seguramente 
não configurava como gênero propriamente dito, 
fruindo de uma série de características que lhe são pró-
prias. Posteriormente, o poeta romano Virgílio, célebre 
por suas Bucólicas (circa 39–38 AC), irá, no entanto, 
exercer a maior influência técnica e de pensamento no 
pastoralismo moderno.  

Firmado esteticamente na tradição do locus 
amoenus (local ameno) – um conjunto de elementos 
da natureza dispostos num espaço geográfico (campo, 
prado, aldeia) que atribuam calma e perfeição, for-
mando um ambiente equilibrado e ideal para contem-

plação –, o trabalho pastoril e o ato artístico exprimem 
estados em que a alma sensível dos homens se restituía 
de condições sagradas, tais como generosidade, bene-
volência e cordialidade. No mundo pastoril os homens 
encontram-se em harmonia com a natureza e uns com 
os outros, não havendo ordenamento de subordinação, 
estando em forte coparticipação com seus semelhantes. 
Este mundo é lugar próprio do amor incondicional. 
Nesta perspectiva, o indivíduo integrante da natureza, 
o pastor ou a pastora, alcança liberdade ao se afastar 
das ambições e de seus temores.  É fundamental que 
as sensações impressas pelo artista ou poeta pareçam 
sinceras e naturais, portanto, racionais, sendo esta a 
representação da verdade. 

O locus amoenus é um verdadeiro lugar-comum 
na arte, e constitui-se de tema tradicional desde o 
classicismo, avançando até mesmo pela Idade Média 
e Renascimento. A alegoria do campo e da aldeia, os 
lugares-comuns, tem êxito ao ser usada em diferentes 
situações, variando de acordo com o autor, as preten-
sões e os sentimentos a serem trabalhados, podendo 
personalizar-se, apesar de sua fixação formal rígida.  A 
relação dos pastores com o amor variou de acordo com 
o autor; a tradição virgiliana condena a paixão insana e 
fulminante, e indica o trabalho no campo como forma 
de superação de eventuais desditas. 

O gênero pastoril traz em si certa fusão com o 
gênero dramático, dada sua aproximação com idílios 
(pequena imagem; nome dado pelos gregos a suas com-
posições pastoris) e éclogas (poesia de diálogo entre 
pastores, tipicamente virgiliana). Na poesia pós-renas-
centista, a poesia rústica não tinha métrica específica, 
distanciando-se das composições clássicas: houve pre-
ferência pelo metro mais curto, que não superasse dez 
sílabas. Os poetas latinos compunham em hexâmetro, 
podendo contar com forma narrativa, dialogada ou 
mista.  Há drama e novelas pastoris datadas do Renas-
cimento e muito frequentes ao longo do século XVI, 
além de representações bucólicas em várias formas de 
arte, como representação pictórica, escultura e dança. 

Se o pastoralismo como posto na Idade de Ouro 
de Hesíodo não representava uma opção de vida rea-
lista, tão pouco tal opção seria possível na compo-
sição virgiliana: no mundo romano o trabalho já se 
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fazia necessário, e a realidade pastoril incompatível; 
o pastoralismo já representava uma reminiscência de 
uma essência no campo mítica, uma realidade que 
não era verdadeiramente vivida pelo artista, tratan-
do-se de uma projeção lendária de um outro mundo 
– mundo em que o trabalho não era necessário. A 
vida cansativa e cheia de obrigações citadina fez 
com que se invejasse a rotina dos pastores, como se 
observa na estética do beatus ille.

Para compreender o desenvolvimento do anti-
pastoralismo no Brasil, deve-se voltar às tendências 
ideológicas iluministas europeias dominantes ao longo 
do século XVIII, apoiadas no racionalismo e em uma 
visão científica capaz de esclarecer as grandes questões 
humanas, e que traziam um grande otimismo no que 
diz respeito à possibilidade de expansão do conheci-
mento, no contexto da ascensão da burguesia. 

Alguns passaram a crer na conciliação do poder 
estrutural do Antigo Regime com o enciclopedismo e 
o reformismo. Tem-se no período o uso de um amplo 
código normativo, fórmulas literárias bem postas ao 
gosto dos eruditos. Marcas renascentistas são revigo-
radas, apoiadas nos mandamentos estéticos apontados 
por Horácio e Aristóteles. Aquele foi o século das nor-
mas no mundo ocidental: manuais de poética, como 
o de Nicolas Boileau, L’art poétique (1674), tiveram 
grande relevância como inspiradores e ordenadores da 
escrita; para os movimentos árcades lusitano e brasi-
leiro, Luís Antônio Verney deu as cartas com seu Ver-
dadeiro método de estudar, para ser útil à República e à 

Igreja: proporcionado ao estilo, e necessidade de Portugal, 
de 1746. O pastoralismo neoclássico tem sua atenção 
voltada ao camponês que trabalha, mas esta atenção se 
detém a uma postura de observação. O pastor e suas 
ações representavam a vida natural e os sentimentos 
simples, puros. A condição individual do homem do 
campo era superada, as emoções eram postas de forma 
objetiva e equilibrada. 

Na América Portuguesa o pastoralismo teve pro-
dução profícua ao longo da segunda metade do século 
XVIII, fundamentalmente no período neoclássico, 
também chamado de Arcadismo. A denominação 
Arcadismo visa identificar traços comuns aos textos de 
tais autores do período, aspectos peculiares do estilo 
de época em voga. A crítica historiográfica brasileira 
batizou a chamada Escola Mineira de poetas do século 
XVIII como representantes da poesia árcade. Tal estilo 
de época foi nomeado no século XIX por autores de 
diversos manuais de história da literatura, podendo-se 
destacar a forte influência do crítico Sílvio Romero, 
que além de nominar assim o grupo também apresen-
tou em bloco quais autores o comporiam – Santa Rita 
Durão (circa 1722-1784), Cláudio Manuel da Costa 
(1729-1789), Basílio da Gama (1740-1795), Alvarenga 
Peixoto (1744-1792), Tomás Antônio Gonzaga (1744-
1810) e Silva Alvarenga (1749-1814) –, apesar de tem-
poralmente nem todos terem convivido no mesmo 
local no mesmo período. Além, cabe ressaltar que nem 
todos os artistas se renderam proeminentemente à con-
venção pastoril.

AMARAL, Antonio Henrique. Pastoral Urbana. Óleo sobre tela, 1979,  152 x 330 cm. Coleção João Sattamini/MAC-Niterói.
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Ao contrário do que fora idealizado por Virgílio, ao 
longo das manifestações arcádicas do séc. XVIII a aldeia 
árcade não representou um ambiente sem fronteiras, 
capaz de abrigar a todos homens para a contemplação 
coletiva do belo, ou um local autossuficiente; ao contrá-
rio, tal sentido social inclusivo nessa literatura, já que 
as agremiações pastoris arcádicas eram compostas pelo 
estamento aristocrático, os grandes proprietários de 
poder e de terra de então, num contexto escravista aberto. 

Muitos acreditavam que a poesia bucólica, tão 
retomada no século XVII e XVIII, caía em uma pedante 
e exagerada afetação de sentimentalismo ilegítimo. 
Havia também críticas por esse tipo de produção esté-
tica cercar-se de forma muito fiel ao classicismo, que o 
teria limitado. A antiguidade teria se tornado uma limi-
tação. A proposta de sensibilidade pareceria sentimen-
talismo meloso de membros da nobreza, para quem a 
vida campestre se fazia completamente distante. Por 
conseguinte, vários letrados passaram a suspeitar e ver 
com artificialidade o apego dos poetas pastoralistas, 
homens eruditos, mas que pouca ou nenhuma aproxi-
mação tinham com o campo.  O crítico Raymond Wil-
liams indica que, na Europa, a metamorfose do espaço 
rural e o aumento da pobreza das classes rurais teriam 
contribuído para o surgimento do antipastoralismo, 
que procederá contrariamente à visão idilizada do 
campo e do camponês. 

Franqueza, pureza, candura e simplicidade são tra-
ços muito destacados na estética pastoril árcade, cons-
tituindo pontos-chave para a sua noção de sublime. É 
justamente o conceito de sublime que justifica o pas-
toralismo bucólico neoclássico brasileiro e foi ele que 
abriu as portas para outras tendências pré-românticas, 
que deram fôlego ao antipastoralismo.

O Arcadismo na América Portuguesa, por mais 
que fizesse uso dos mesmos códigos e da estrutura esté-
tica da Arcádia metropolitana, dela se diferenciava no 
que diz respeito à sua relação entre rusticidade e refi-
namento, enunciado direto e alegoria, passado versus 
futuro e tranquilidade versus desgraça. Se no mundo 
pré-capitalista o pastoralismo já não passava de uma 
alegoria, para compreender o que há por trás da formu-
lação pastoril numa colônia faz-se necessário desvelar 
certos pontos obtusos.

O pastoralismo no Brasil tendeu a representar o 
homem natural simples, espontâneo; não se fundiu com 
o rústico bronco, não havendo espaço para o rude ou para 
a expressão de formas de vida mais próximas da realidade 
vivida; a proximidade com a natureza e a simplicidade 
adviria da ideia de que o refinamento cultural e intelec-
tual mais esplêndido só seria alcançado assim. Enfrentou 
questões ainda mais complexas que os grupos agremiados 
europeus: a contradição da unção de um mundo primi-
tivo (aldeia e campo) a um mundo mais refinado das artes 
contou em terras tupiniquins, perpassando pelo choque 
da realidade local, que era ainda mais aguda que o mundo 
primitivo imaginado: selvas, mata fechada, arredores a 
serem desbravados em Minas Gerais e outras regiões. 

Cláudio Manuel da Costa, um dos poetas mais 
célebres do período, com rendosa fase pastoralista, em 
seu “Prólogo ao leitor”, parte de suas Obras (1768), já 
dava indícios de que notava a diferença entre o sonhado 
mundo pastoril e os ambientes brasileiros de sua época: 
“Não são estas as venturosas praias da Arcádia, onde o 
som das águas inspirava a harmonia dos versos. Turva e 
feia, a corrente destes ribeiros, primeiro que arrebate as 
ideias de um Poeta, deixa ponderar a ambiciosa fadiga 
de minerar a terra, que lhes tem pervertido as cores”. 
Na obra pastoril de Cláudio Manuel da Costa temos 
um eu-lírico encerrado entre duas realidades, a local, 
da colônia, e a europeia, da metrópole-Portugal. 

No entanto, é um colega de Cláudio, Tomás Antô-
nio Gonzaga, que viria a se tornar o maior poeta pas-
toralista na colônia portuguesa. Português, trabalhou 
como ouvidor em Vila Rica, Minas Gerais; inconfi-
dente, foi preso em 1789 e enviado para a Ilha das 
Cobras, no Rio de Janeiro. Morreu exilado em Moçam-
bique e nunca chegou a se casar com Maria Doroteia 
Joaquina de Seixas – a grande inspiração para criação 
da pastora Marília. Sob o nome árcade de Dirceu, frisa 
com frequência seu status de superioridade e tenta se 
distanciar da miséria de um camponês rústico, relem-
brando sua posição social, além de marcar filiação à 
estética simples, mas não vulgarmente rústica, como se 
pode ver nos célebres versos da “Lira 77”: “Eu, Marília, 
não fui nenhum vaqueiro, / fui honrado pastor da tua 
aldeia”. Gonzaga tem o diferencial de ter composto as 
pastoris de Dirceu no formato de liras, dispensando o 
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diálogo entre pastores, típico da écloga – que foi utili-
zada por Cláudio Manuel da Costa. Nelas, invoca sem-
pre a presença da pastora Marília, a quem aguarda para 
casamento. As liras à amada Marília de Dirceu tiveram 
tanta força que posteriormente viriam a influenciar 
uma série de outros artistas brasileiros, tendo Marília 
se transformado numa espécie de mito literário.

As paisagens pastoris, tanto as de Cláudio Manuel 
da Costa quanto as de Tomás, são ora nativas, com mar-
cas de cor local, transparecendo os ambientes de Minas 
Gerais, ora correspondem ao locus amoenus clássico. 
O crítico Antonio Candido sintetiza quais são os dois  
conflitos básicos na arte pastoril, tendo como exemplo 
a poesia de Tomás Antônio Gonzaga: “o conflito entre a 
serenidade simples do tom e a tragédia da situação real; 
(...) a segunda é o conflito entre a rusticidade do assunto 
e o refinamento efetivo do emissor do discurso”. Esses 
conflitos dão circunstâncias para seu arranjo, para sua 
composição, mediante a unidade possibilitada por sua 
disposição dialética.

Ainda durante o neoclassicismo no Brasil, Basí-
lio da Gama concilia no seu poema épico O Uraguai 
o pastoralismo bucólico nas descrições das selvas e à 
expressão realista de cenas de combate entre os índios e 
os homens brancos. Com apelo idílico, tem-se o sertão 
gaúcho das missões descrito, como na passagem que 
descreve a chegada das tropas portuguesas ao alto de 
uma montanha, no Canto IV. Em contrapartida, a natu-
reza é representada como violada, com toques de rea-
lismo, como no Canto III, em que os indígenas ateiam 

fogo no pasto para espantar os cavalos e, com isso, 
inviabilizar o ataque lusocastelhano contra as Missões.

No Brasil daquela altura, então colônia de Portu-
gal, sublimar relações de hierarquia, como se faz neces-
sário no pastoralismo clássico, não é algo tão imediato, 
tendo em vista que a arte se ampara no requinte aristo-
crático e em uma divisão de grupos de Arcádia – que já 
impunham certo tipo submissão social à metrópole ou 
às regras de condutas das próprias agremiações. 

O antipastoralismo na Europa teve a propensão de 
desvelar o que se considerava uma falsa imagem paradi-
síaca das aldeias idealizada pelos artistas, salientando a 
pobreza do homem do campo e, por outro lado, denun-
ciando a fortuna e a ostentações das classes altas e dos 
proprietários de terras; no Brasil não funcionou exata-
mente desse modo. O campo ficou circunscrito quase que 
exclusivamente como limite da apreciação natural, ou 
seja, pouca foi a extensão para outras formas de natu-
reza. Questionamentos quanto às diferenças geográficas 
do que se daria como campo nos locais em que a poesia 
árcade teria inicialmente sido composta, como os penhas-
cos dos arredores de Vila Rica, foram frequentes a partir 
do século XIX.  Buscando índices de cor local e distancia-
mento da figuração clássica, ou talvez pouca compreensão 
ou mera subversão do que ela exprimia, a ambientação 
nos campos tão incomuns para a realidade local foi con-
denada por opositores. Ainda assim, na poesia de Cláudio 
Manuel da Costa as penhas mineiras são compostas com 
certo realismo, ou no contexto de uma espécie de estética 
realista que se opõe ao pastoralismo clássico.

PICASSO, Pablo. Lust for Life (Pastorale). Óleo sobre tela, 1946, 120 x 250 cm. Musee Picasso, Antibes.



    ANTIPASTORALISMO  |  91

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 03 | Set.Dez./2015

Em 1826, o poeta português Almeida Garrett, em 
História abreviada da língua e poesia portuguesa, prefá-
cio do “Parnaso lusitano, ou poesias seletas dos autores 
portugueses antigos e modernos”, queixa-se da ausên-
cia estrutural de paisagem natural própria do territó-
rio brasileiro, insistindo que deveria aqui haver e ser 
expresso um “espírito nacional” na literatura. 

Internacionalmente, um dos mais célebres ataques 
à estrutura poética neoclássica, incluindo a pastoril, 
partiu do escritor francês Victor Hugo, em 1827, no 
seu prefácio-manifesto da peça Cromwell. Nele, Hugo 
refere-se àquele gênero poético como “garridice”, “poe-
sia pintada, mosqueada, empoada do século XVIII”, 
“literatura de anquinhas, de pompons e de falbalás”, 
argumentando que o gênero teria sido infiel quanto sua 
interpretação do classicismo antigo; acrescentou que 
neoclassicismo apenas compreendia a realidade como 
bela e sublime, excluindo dela qualquer vestígio do gro-
tesco e do diverso, distanciando-se assim de realidade 
plena passível de imitação.

O Romantismo inalou os ares da Revolução Fran-
cesa e da Revolução Industrial, passando a representar 
uma potencialidade histórica, um fenômeno social, que 
evidenciava a consciência de interpretação e valorização 
do passado da humanidade e colocava em xeque a con-
cepção clássica de história. Confrontou o pensamento 
ilustrado vigente no século XVIII, cuja história era pen-
sada a partir da vida e dos feitos de homens ilustres, da 
constituição e evolução de grandes instituições. Apesar 
disso, no Brasil o Iluminismo e Romantismo não são 
tão opostos; muitos autores românticos, apesar de con-
denarem o culto aos homens ilustres e aos valores ins-
titucionais, ainda se valeram desse preito, retornando 
grandes nomes e grandes instituições na composição 
de suas obras, além de tematizações idílicas.

A matéria social era organizada no Romantismo 
em mundos que pudessem ser identificados. Se na 
Europa tal identificação valeu-se da celebração de 
mitos fundadores, no Brasil houve certa aclimatação 
da tendência europeia, na qual o indígena e seus mitos 
apareciam como forças edificadoras da nação.

Após a declaração da Independência, os eruditos da 
terra trataram de se livrar da sujeição cultural que a jovem 
nação tinha em relação à ex-metrópole. Numa tentativa 

de quebrar o vínculo, artistas, escritores e pensadores 
buscavam afirmar particularidades nacionais, buscando 
uma maior autonomia cultural; dedicaram-se a produzir 
símbolos que fizessem com que o povo do país recém-in-
dependente se reconhecesse. O indígena teve papel de 
destaque como símbolo nacional, esvaziado de qualquer 
realismo antropológico. Cabia ao artista romântico a 
árdua tarefa de construção da nação e sua identidade. Pas-
sava-se a um conflito marcado entre o local apresentado 
como natural, ameno e belo e o local urbano, caracteri-
zado como corrompido, caótico e corrupto, que era, cada 
vez mais, associado à tecnologia, à ficção, como, também, 
ao isolamento, e à reificação dos indivíduos.

A natureza era encarada pelos românticos como 
um lugar de refúgio, que possibilitaria a regeneração 
corporal e espiritual. Oficializou-se uma imagem de 
natureza exuberante, paradisíaca e grandiosa. O mito 
da grandeza territorial do país surge como uma das 
justificativas ufanistas. Imagens produzidas principal-
mente pelos primeiros românticos, como em Gonçal-
ves de Magalhães, atendem ao anseio de “apagamento” 
do passado colonial, exaltando as belezas terrenas 
existentes nas Américas. A floresta, as matas, a flora 
e a fauna são representadas para justificar a grandio-
sidade da nação e a felicidade que o brasileiro deveria 
ter por habitar uma terra com tantas abundâncias natu-
rais, como nos poemas “Uma manhã no monte Jura” e 
“Infância”, de Suspiros Poéticos e Saudades (1836). 

A fuga para a natureza, para o passado, para o 
interior de si mesmo, para o lado noturno da vida, 
para o misticismo, para o sobrenatural, para o sonho, 
para a loucura ou para a própria morte – caracterís-
ticas também reconhecidas como escapismo –, ia de 
encontro à visão idílica da natureza, e teve abrangên-
cia nos trabalhos de poetas como Álvares de Azevedo, 
Fagundes Varela e, de forma mais peculiar e diferente, 
em Sousândrade. Na prosa, o romantismo teve muitas 
produções regionalistas, que alternavam entre des-
crições idílicas e escapistas da natureza e do interior 
do país. O escritor sensível e culto, ainda que muitas 
vezes distante da realidade a ser representada, tentava 
ser capaz de transpor e traduzir para seu público de 
leitores a cultura popular. Visconde de Taunay e José 
de Alencar fizeram parte desse grupo. Este último, 
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além dos romances regionalistas, investiu em roman-
ces indianistas, como O Guarani. Neste romance de 
1857, as descrições das formas da natureza brasileira 
são incorporadas a formas relativas ao passado euro-
peu (formas medievais, góticas, classicistas), sendo 
subjugadas e moldadas a partir da perspectiva do 
nobre conquistador. Em várias cenas na mata há pre-
sença do idílico, principalmente em relação à apresen-
tação do mundo indígena idealizado, concentrado na 
representação do índio Peri. No indianismo de Alen-
car, o primitivismo da natureza é algo mais remoto, 
portanto puro de representação, quiçá mais intrigante 
e puro que a mera fuga a tempos longínquos.

Machado de Assis, em seu ensaio “Instinto de nacio-
nalidade”, de 1873, é crítico em relação à poesia pastoril 
árcade – representada no caso pela produção de Tomás 
Antônio Gonzaga –, sem independência em relação à 
Europa: “Respirando aliás os ares da pátria, não soube-
ram desligar-se das faixas da Arcádia nem dos preceitos 
do tempo. Admira-se-lhes o talento, mas não se lhes per-
doa o cajado e a pastora, e nisto há mais erro que acerto”. 
Machado vai além dos demais críticos românticos – 
como Garrett –, pois, perspicaz, entende que o dito ins-
tinto de nacionalidade não estaria necessariamente preso 
a elementos e descrições geográficas do Brasil, mas sim 
numa armação de evolução de formação de literatura 
nacional que seria construída aos poucos. Apesar disso, 
Machado afirmou que não atuaria em defesa dos poetas 
bucólicos de “mau gosto” e que tampouco comentaria “o 
fatal estrago que essa escola produziu nas literaturas por-
tuguesa e brasileira”. Contudo, via neles valor de tradição 
e acreditava que todas as censuras que sofreram ao longo 
do século XIX não lhe pareciam “justas”, já que, devido 
ao fato de o Arcadismo ter certo aspecto cosmopolita, 
acabava por integrar o Brasil ao Ocidente.

Ao longo da segunda metade do século XIX, baseada 
em grande força de ideais positivistas, tem início no Bra-
sil uma grande produção de arte realista, que tinha base 
na sustentação de que haveria transcendência do objeto 
em relação ao sujeito, afirmando a independência entre 
realidade e consciência. Nas artes visuais, a natureza foi 
representada como indomável, local de trabalho e cená-
rio dos habitantes do campo e das matas, e em matéria 
rústica próxima da realidade, como se vê nas pinturas 

de Almeida Júnior O derrubador brasileiro (1879) e Pai-
sagem fluvial (1899), inspiradas na tradição de Courbet 
e Millet. O cientificismo e o darwinismo contribuíram 
para esvaziar o êxtase que a paisagem natural imprimia 
ao romance romântico; no realismo e naturalismo ficcio-
nal as descrições da força da natureza atuando em seus 
personagens com violência são marcantes. Seja no que 
diz respeito à natureza geográfica ou à natureza interna 
dos personagens, sua composição era baseada em ins-
tintos e ímpetos primordiais. O homem e o ambiente 
foram aproximados ao típico, ao factual e à lei do mais 
forte: os fracos não tinham vez na selva selvaggia realista. 
Com essas premissas foram compostos os ambientes 
naturais de romances como A fome (1890), de Rodolfo 
Teófilo, Dona Guidinha do Poço (1891), de Manuel de 
Oliveira Paiva, A normalista (1893), de Adolfo Caminha, 
e em Luzia-Homem (1903), de Domingos Olímpio, que 
podem ser entendidos como passos largos de afasta-
mento do mundo idílico.

O regionalismo, que já tinha sido importante ten-
dência no romantismo e no realismo, foi ainda temática 
mais forte para as gerações seguintes. No movimento 
literário que antecedeu o modernismo brasileiro, entre 
o final do século XIX e as duas primeiras décadas do 
século XX, o antipastoralismo assumiu forma de sátira 
complexa. No segundo movimento do romance O 
triste fim de Policarpo Quaresma (1915), Lima Barreto 
apresenta uma sátira à concepção romântica de nacio-
nalismo e amor à terra, e ao próprio pastoralismo. O 
personagem Policarpo abandona a vida na cidade e o 
cargo público para se dedicar ao campo. “Ele foi con-
tente. Como era tão simples viver na nossa terra! Qua-
tro contos de réis por ano, tirado da terra, facilmente, 
docemente, alegremente! Oh! terra abençoada! Como é 
que toda a gente queria ser empregado público, apodre-
cer numa banca, sofrer na sua independência e no seu 
orgulho?”. Mas logo sua vida no sítio passaria a ser mar-
cada por sua obsessão; ele faz inventário de toda a terra 
e frequenta estudos científicos e estatísticos incessantes, 
parte de um projeto nacionalista ambicioso, o de acre-
ditar na agricultura como a salvação da pátria. Apesar 
desse ânimo sobre o campo, a vida de Policarpo no sítio 
é apresentada como uma “luta diária”, aspecto de uma 
visão realista um tanto darwinista em que a natureza é 
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adversária do homem. Policarpo acaba abandonando a 
beleza e os encantos da vida no campo, bem como sua 
lida difícil, e retorna à cidade. 

Apesar de forte viés naturalista, o escritor gaúcho 
Simões Lopes Neto foi além do regionalismo realista 
e apresentou em Lendas do Sul (1913) um dos contos 
populares mais célebres sobre um pastor no Brasil, talvez 
superando até Dirceu em fama: “O Negrinho do Pasto-
reio”. A lenda narra a trajetória de um menino escravo, 
muito judiado por seu senhor, que é enterrado num for-
migueiro, por ter perdido a cavalhada da fazenda. Fruto 
de um milagre, o Negrinho volta do mundo do além 
para, com auxílio de Nossa Senhora, ajudar àqueles que 
tem algo desaparecido. Neste período também o poeta 
e músico Catulo da Paixão Cearense apresentou um 
conjunto de obras com forte lirismo bucólico, enquanto 
o escritor Monteiro Lobato, em 1918, publica o cruel 
conto “Bucólica” e criou uma espécie de caricatura do 
que poderíamos chamar de antipastor, com a criação do 
célebre personagem Jeca Tatu, do conto “Urupês”. 

O escritor modernista paulista Oswald de 
Andrade, assim como fizeram vários outros artistas 
vanguardistas, apropriou-se do passado literário de 
modo dinâmico para dar a ele um novo significado a 
partir de seu intuito estético e ideológico. Em sua tese 
A Arcádia e a Inconfidência (1945), Oswald localizou 
características “românticas” antecipadas, fundadoras 
da literatura nacional, nos versos de pastoreio de Gon-
zaga, ressaltando suas características que davam a ver 
uma cor local especialmente brasileira; entretanto fez 
crítica, condenou a estrutura e o uso de fórmulas oriun-
das do mundo setecentista português.  

Como escritor, Oswald apresentou ao leitor uma 
perspectiva de leitura mais sensível, franca e simples, 
substituindo a fórmula antipastoralista realista focada 
na visualidade. Exemplo dessa poesia é “bucólica”, 
de Pau Brasil (1925). “Agora vamos correr o pomar 
antigo/Bicos aéreos de patos selvagens/Tetas verdes 
entre folhagens/E uma passarinhada nos vaia/Num 
tamarindo/Que decola para o anil/Árvores sentadas/
Quitandas vivas de laranjas maduras/Vespas”. A poesia 
antipastoril de Oswald de Andrade, isenta de narração, 
é marcada por descrições dispersas na própria estru-
tura de versificação, usando uma percepção sensorial 

do espaço e de seus elementos. O leitor é apresentado a 
uma nova configuração do mundo natural, que é física 
e sensível, mas não realista.

Ao longo do século XX houve um movimento de 
retorno ao tema rural e, especificamente, ao tema serta-
nejo. A relação do indivíduo com a terra foi acentuada e 
passou a existir uma explícita fusão entre aspectos rurais 
e irruptas paixões sexuais, uma nova forma de encarar e 
opor-se ao mundo pastoril antigo; é o caso dos romances 
de temas rurais de José Lins do Rego e Jorge Amado. 

Ainda por trás de uso de formas antipastoris 
houve na literatura brasileira do século XX a crença de 
que a realidade pastoril pode ser alcançada – em seus 
efeitos –, como se pode ver em poesias de Manuel Ban-
deira e Mário Quintana. Sem dúvida, a poesia de Carlos 
Drummond de Andrade, poeta nascido no interior de 
Minas Gerais, marca uma relação de tédio em relação 
à vida no interior, como se vê no poema “Cidadezinha 
qualquer”, de Alguma poesia (1930). 

Guimarães Rosa soube, como poucos, criar em sua 
ficção ambientação natural em que há a coexistência do 
idílico, mais próximo do pastoralismo, e de uma ten-
dência severa e agressiva da natureza, próxima de um 
antipastoralismo. O fenômeno ocorre em vários de seus 
contos, mas é em Grande sertão: veredas (1956) que se 
tem seu mais consistente exemplo.  O sertão de que fala 
o narrador Riobaldo é apresentado como um “espaço 
do excessivo”, lugar agreste cuja lógica é primitiva (mar-
cada pela figura monstruosa do antagonista Hermóge-
nes). Localidade distante, remota em distância, símbolo 
do espaço desconhecido ou não sabido, o sertão não dá 
meios de fácil acesso, representando uma espacialidade 
em que a diferença e a alteridade dominam. Apesar 
disso, sua lógica pode ser invertida: o sertão que é apre-
sentado como brenhas da seca e da desfiguração humana 
ao longo do romance também se tem como idílico em 
seu início, que é dado pelas rememorações do narra-
dor sobre a personagem Diadorim – um sertão belo, 
abundante, calmo; um ambiente capaz de ofertar amor 
e conciliação. Na lógica de composição de seu sertão, 
Rosa possibilita que o ambiente ameno e deleitoso seja 
revertido em rude e inospitaleiro, criando uma dialética 
robusta entre sonho idílico vinculado ao amor que con-
trasta com a realidade terrível filiada ao ódio. 
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As oposições e recriações do pastoralismo tiveram 
e ainda têm fundamental efeito balizador para a cultura 
brasileira, por ressignificar o classicismo e, além disso, 
por recriarem constantemente o espaço e a relação do 
homem com a simplicidade e com o mundo natural. 
Se a cultura literária brasileira tem berço nos campos 
idealizados das Minas do século XVIII, é a interação 
complexa de suas antigas formas com novas proposi-
ções de pensamento que garantem autonomia de visões 
alegóricas da vida. A oscilação de formas pastoris e 
antipastoris segue presente em várias formas de arte até 
a contemporaneidade.
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RESUMO: 
“Secularismo”  é um conceito contemporâneo, mas que traduz discussões antigas, 
na tradição ocidental, que dizem respeito à necessária distinção entre as coisas 
do mundo e as coisas do espírito. Uma posição antissecularizadora sempre exis-
tiu, no entanto, no Ocidente, como ação que procura estabelecer parâmetros de 
controle que impeçam a total autonomia das coisas do mundo diante do plano de 
Deus- estabelecido para a salvação dos homens. A partir do iluminismo uma rea-
ção antissecularizadora tornou-se plataforma política das instituições religiosas, a 
fim de salvaguardar interesses políticos e proposições de cunho espiritual. O cará-
ter amoral do pensamento científico reforçou tendências antissecularizadoras na 
sociedade. Tal processo se estendeu a outras sociedades do planeta e gerou reações 
diversas a processos de afastamento da religião da esfera política.
Palavras-chave: Secularismo, Antissecularismo, Religião e Política.
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ANTI-SECULARISM
ABSTRACT
“Secularism” is a contemporary concept, but that translates old discussions, in the Western tradition, concerning the necessary distinc-
tion between the things of the world and the things of the spirit. An anti-secularizing position has always existed, however, in the West, 
as an action that seeks to establish control parameters to prevent full autonomy from the world before God’s plan – established for the 
salvation of men. From the Enlightenment, an anti-secularizing reaction became political platform of religious institutions in order to 
safeguard political interests and spiritual nature propositions. The amoral character of scientific thought reinforced anti-secularizing 
trends in society. This process extended to other societies in the world and generated diversified reactions to separation processes of 
religion from political sphere. 
Keywords: Secularism, Anti-secularism, Religion and Politics.

ANTISECULARISMO
RESUMEN
“Secularismo” es un concepto contemporáneo, pero que traduce discusiones antiguas, en la tradición occidental, en relación con la nece-
saria distinción entre las cosas del mundo y las cosas del espíritu. Una posición antisecularizadora siempre ha existido, sin embargo, en 
Occidente, como una acción que busca establecer parámetros de control que impiden la plena autonomía de las cosas del mundo ante 
el plan  de Dios - establecido para la salvación de los hombres. Desde la Ilustración, una reacción antisecularizadora se ha convertido 
en una plataforma política de las instituciones religiosas con el fin de salvaguardar los intereses políticos y proposiciones de naturaleza 
espiritual. El carácter amoral del pensamiento científico ha reforzado tendencias antisecularizadoras en la sociedad. Este proceso se 
extendió a otras sociedades en el mundo y generó reacciones diversas a los procedimientos para alejar la religión de la esfera política.
Palabras clave: Secularismo, Antisecularismo, Religión y Política.

ANTISÉCULARISME
RÉSUMÉ
Sécularisme est un concept contemporain, mais qui traduit discussions antiques, dans la tradition occidental, qui se réfèrent à nécessaire 
distinction entre les choses du monde et les choses d’esprit. Une position antisecularisée a toujours existé, cependant, dans l’occident, 
comme  action qui cherche  établir paramètres de contôle qu’empêchent  la total autonomie des choses du monde face au plan de Dieu- 
établi pour la salut des hommes. À partir de Lumière une réaction antisecularisée est devenue une  plateforme politique des institutions 
religieuses, avec l’objectif de sauveguarder les intérêts politiques et propositions de caractère spirituel. Le caractère amoral de la pensée 
scientifique a renforcé tendences antisecularisées dans la societé.Tel processus s’étend à d’outres societés du planèt et a généré reactions 
diverses par rapport à les processus d’éloignement de la religion de la sphère politique.
Mots-clés: Sécularisme, antisécularisme, religion, politique.
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I

O CONCEITO “SECULARISMO” foi cunhado 
em meados do século XIX, por George Holyoake 
(1817-1906). Holyoake era um combatente agnós-
tico, celebrizado por ter sido o último inglês con-
denado por blasfêmia. Naquele momento, duas 
grandes linhas de entendimento foram articula-
das para preencher tal proposição. Para Holyoake, 
“secularismo” traduzia a existência uma realidade 
social e política unificadora ou agregadora, que 
propiciaria e permitiria a diversificação de opi-
niões dentro de uma sociedade, abrindo caminho 
para a consolidação de uma sociedade pluralista. 
Para outro pensador inglês, seu contemporâneo, 
que refletia sobre o mesmo tema, Charles Bra-
dlaugh (1833-1891), o conceito continha forte 
elemento antirreligioso, na medida em que 
estava baseado na necessária separação e hierar-
quização entre Estado e Igreja (Cadi et Hurd: 4).

Antes dessa conceituação, no entanto, a 
ideia de que o Estado deveria se separar da reli-
gião estava presente de diferentes maneiras nos 
discursos políticos e filosóficos, que culminam 
nas grandes revoluções americana e francesa, de 
1776 e 1789. Existia um consenso, entre os ameri-
canos, que o Estado não deveria ter uma religião 
e, entre os franceses, de que a Igreja não poderia 
exercer sua autoridade sobre a sociedade a partir 
do poder político central. Em ambos, portanto, a 
secularização do Estado adquiria uma relevância 
jurídica central. Isso não quer dizer, entretanto, 
que não entendessem, muitos desses revolucio-
nários do século XVIII, a necessidade de algum 
grau de sacralização do aparelho do Estado ou 
de adoção, como foi tentado na França revolu-
cionária, de algum tipo de culto religioso estatal. 
No entanto, acreditavam no papel benéfico do 
não-alinhamento confessional dos Estados.

II

Na verdade, o problema era muito mais 
antigo e, de uma forma ou outra, foi tratado 

durante toda a Idade Média europeia como 
um tema relevante para teólogos e juristas. Tal 
importância derivava do fato da reflexão sobre 
o assunto ter sua origem nos Evangelhos: “dai 
a César o que é de César, e a Deus o que é de 
Deus” (Mt 22, 21; Mc 12,17 e Lc 20, 25). Donde 
se extraiu a percepção de que o tema da sepa-
ração entre dimensões de governança, material 
e espiritual, era um assunto colocado por Deus. 
Isto teve uma forte influência sobre a tradição 
política da Europa ocidental e a singularizou, 
já que tal perceptiva nem sempre é localizada 
em outras culturas, pelo menos com tanta cla-
reza. Santo Agostinho (354-430) entendeu o 
problema numa dimensão teológica maior, e, 
após associar o mundo, seculum, com a cidade 
terrestre, civitas terrena, distinguiu-a da cidade 
de Deus, civitas Dei, apontando, no entanto, a 
íntima vinculação entre as duas esferas e o papel 
mediador e essencial da Igreja (Kennedy: 1). 

O catolicismo, especialmente o da Europa 
ocidental - dentro da qual o poder temporal, 
após a queda do Império Romano, permaneceu 
fragmentado, diante da unicidade do poder espi-
ritual em Roma - conviveu assim, de forma per-
manente, com dúvidas sobre o preciso alcance 
do poder dos humanos neste mundo. Em grande 
parte a história política e jurídica do ocidente 
medieval é centrada na tentativa de estabelecer 
com precisão o alcance das ansiedades tempo-
rais, seculares, dos soberanos europeus, ou dos 
indivíduos, diante das pretensões papais, ou da 
experiência religiosa católica. E, simultanea-
mente, estabelecer o que de fato era possível 
aos humanos diante do reinado de Deus, donde 
a centenária discussão em torno das leis natu-
rais, que exatamente lidavam com aquelas deter-
minações que, vindas do divino, não estavam 
necessariamente ligadas a uma Revelação espe-
cífica  (Hochstrasser: 1607), (Leite (a), 2011).

A tradição legal clássica e romana, além do 
mais, legou à Europa ocidental uma série de 
concepções jurídicas que, de uma forma ou de 
outra, tendiam a legitimar certas ações humanas 
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que eram desenvolvidas independentemente da 
chancela da Igreja. São Tomás de Aquino (1225-
1274) concordou em muito com a existências 
dessas leis naturais, e com grande dose de auto-
nomia dos sujeitos. As especulações  jurídicas 
posteriores tenderam a avançar em questões 
ainda mais complexas, como, por exemplo, o 
direito à propriedade privada, ou o do preciso 
poder da individualidade diante da autoridade 
de Deus, tema de Guilherme de Ockam (1288 
-1347), por exemplo (Gibson: 357). 

III

Pode-se assim entender que tendências 
secularizadoras são elementos essenciais do 
desenvolvimento filosófico e político da Europa 
ocidental. O catolicismo sempre colocou em 
evidência, exatamente por isso, a necessidade 
de estabelecer controles diversos às inclina-
ções humanas relativas ao seculum, ao mundo. 
A Igreja, nesse sentido, atuou como uma força 
mediadora, não só do ponto de vista espiritual, 
mas também no político, permitindo graus 
variáveis de autonomia dos agentes temporais, 
embora opondo-se, por razões teológicas e 
essenciais, e também por questões de poder, à 
absoluta emancipação do mundo de sua contra-
partida espiritual.

Parece claro, assim, a existência de um antis-
secularismo estrutural que emanava da Igreja 
como instituição. Este antissecularismo, no 
entanto, não era totalmente hostil às dimensões 
seculares da existência humana.  Tal movimento 
buscava, principalmente, um controle das ten-
dências excessivamente mundanas e, assim se 
acreditava, destruidoras e prejudiciais aos gran-
des planos divinos, eventualmente entendi-
das como demoníacas. Buscava tal movimento 
favorecer, no mundo, aquilo que dizia respeito 
a Deus.

Tal relação contém em si uma tensão entre 
as duas dimensões, matéria e espírito, que pare-
ceu agravar-se, no entanto, em alguns locais 

da Europa ocidental, a partir de determinado 
momento- tensão que encontra um de seus ápi-
ces no Renascimento. No período anterior ao 
século XVI, no limiar da modernidade, crenças 
fortemente secularizadoras, por exemplo, as que 
gravitam em torno dos historiadores italianos, de 
Leonardo Bruni (1370-1444) a Nicolau Maquia-
vel (1469-1527), recusaram de forma peremptó-
ria considerar de forma prioritária outras causas 
para os eventos históricos que não fossem huma-
nas e naturais, materiais (Cochrane: 12).

A Igreja católica, no caso, não pareceu ter 
dado maiores dimensões a essas experiências 
intelectuais até o momento em que a radicali-
zação poliica ameaçou solapar o poder eclesiás-
tico sobre a Europa ocidental. Era necessário, 
portanto, controlar a hegemonia romana pelo 
menos em suas áreas históricas e de fronteira. 
Neste momento, tornou-se patente que as ten-
dências secularizadoras do pensamento, meto-
dológicas e teóricas, principalmente no âmbito 
universitário, eram sim um perigo para os pode-
res existentes e seus projetos de controle e sub-
missão do mundo - ou um perigo maior para os 
planos divinos para a Humanidade.

Não se pode deixar de considerar que não 
só a Contra-Reforma, mas também a Reforma 
protestante, nesse sentido, foram parte de um 
movimento mais amplo que continha, entre 
outras características, uma forte reação antisse-
cularizadora. Parece claro que, no caso da igreja 
católica, isto estava ligado à necessidade de pre-
servar o seu poder. Mas também, como fica 
claro no caso dos protestantes, estava imbricado 
em um amplo movimento de insatisfação, temor 
ou desconfiança, diante da capacidade de uma 
sociedade voltada para o mundo em fornecer 
sentidos maiores ou menores para a existência. 

A antissecularizacão reformadora, católica 
e protestante afigura-se como um movimento 
de poder, mas também como um movimento 
reativo que busca equacionar novas dimensões 
temporais com a salvaguarda ou ressurgimento 
de novas dimensões espirituais.  
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No antissecularismo reformador não há ape-
nas poder e censura, mas há vida, crença e busca 
de sentido. A perspectiva espinoziana, de dissol-
ver a separação entre corpo e espírito e enten-
der os fenômenos espirituais como produtos do 
corpo (Israel: 1323) e todo o desenvolvimento 
desta e similares doutrinas ao longo dos séculos 
XVII e XVIII aprofundou ainda mais a inserção 
secular do ser, redimensionando as perspectivas 
ontológicas então existentes. Os riscos percep-
tíveis em termos de poder e crença religiosas 
acirraram as forças antissecularizadoras, que 
entrariam num conflito cada vez mais intenso ao 
longo do século XVIII e no qual, do lado cató-
lico, a Companhia de Jesus desempenhou um 
papel fundamental.

IV

As razões do avanço da secularização na 
Europa ocidental, e do individualismo e plu-
ralismo, que a acompanham, são muitas, e não 
totalmente compreendidas. Estão relacionadas a 
uma inédita capacidade de realimentação finan-
ceira da produção intelectual, e ao império do 
dinheiro como meio universal de troca. Mas tal 
avanço está também ligado à existência de pro-
jetos alternativos de gratificação existencial, que 
buscam, no mundo, fins para as preocupações e 
trabalhos humanos. Os avanços da medicina e 
da matemática, por exemplo, ampliaram muito 
a capacidade de novos interlocutores entre o ser 
e o realidade, ou seja, os médicos, os técnicos, 
os engenheiros, os cientistas, na formulação des-
ses projetos. “O possível” tornou-se mais uma 
“questão de escolha humana, invenção e imagi-
nação e menos de permissão divina” (Smith: 39).

A emergência desses grupos técnicos engen-
drou um novo setor social cujo poder foi potencia-
lizado até o século XIX. Os antigos interlocutores, 
os religiosos, entenderam, perfeitamente, que a 
secularização implicava uma gradual perda de 
influência na sociedade. Donde o antissecula-
rismo ser vivenciado como uma luta pelo poder.

Deve ser anotado que certos temas especial-
mente relevantes ao discurso religioso cristão 
(e judaico) sofreram um processo de erosão no 
campo da sensibilidade cognitiva. O avanço do 
conhecimento da biologia e medicina, por exem-
plo, tornou o tema da ressurreição dos mortos 
muito estranho, na medida em que grande parte 
do entendimento das coisas, mesmo as espiri-
tuais, passaram a transitar por códigos fundados 
em lógicas oriundas da observação do mundo. 
As experiências da vida e de seus mecanismos 
de preservação também tiveram sua dinâmica 
transformada, por conta de diferentes insumos 
fornecidos pela ciência, desde a educação até os 
remédios, cujas origens estavam, precisamente, 
no mundo. 

V

As dificuldades das religiões na formula-
ção de projetos políticos tornaram-se claras no 
decorrer das guerras religiosas europeias do 
século XVII, cujos horrores pareceram demons-
trar que o predomínio da transcendentalidade 
sobre as razões imanentes era incapaz de con-
solidar uma ordem política estável (Owen and 
Owen: 87). David Boucher anotou o fato de que 
os próprios huguenotes franceses, tão zelosos 
de suas crenças religiosas, mas tão brutalmente 
reprimidos, inclinaram-se cada vez mais a bus-
car justificativas secularizadoras para o exercí-
cio da ação política, o que acabou tendo efeitos 
não apenas nos movimentos protestantes (e as 
treze colônias da América são fruto desse tipo de 
abordagem da questão) mas também no mundo 
católico, ele próprio também vítima do caos que 
acompanhou o processo de crescente pluralismo 
religioso (Boucher: 151). 

As tentativas católicas, que começaram no 
período das revoluções, em contrapor-se a essa 
nova realidade política, acabaram gradualmente 
por reconhecer a incapacidade de retorno pleno 
a uma religião estatal, mas não deixaram de apre-
sentar uma crítica de fundo moral às implica-
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ções diversas da secularização da esfera pública. 
Isto porque os novos agentes de interlocução, 
os cientistas, ao extrair do mundo suas razões 
e dinâmicas, também extraiam dele, às vezes, a 
ausência de limites morais. Tal ausência de mora-
lidade passou a caracterizar, na visão científica, 
o mundo natural no qual os seres humanos se 
inserem - principalmente após Darwin, que afir-
mou a contiguidade entre o mundo humano e o 
animal. Isso porque a crença de que existia uma 
lei natural, que justificava muito dos primeiros 
movimentos secularizadores do Estado para os 
filósofos do século XVIII, demonstrou-se em 
grande medida, pelo menos do ponto de vista 
moral, uma crença duvidosa. Uma linha con-
sistente de pensadores, de Maquiavel a Jeremy 
Bentham, sustentou que não existia algo como 
um “estado natural”, “faculdades inatas” ou um 
“senso moral” intrínseco no ser (Femia: 99). 
Qual o papel que poderia ter a religião num 
mundo assim? 

Certamente, notavelmente a partir do século 
XIX, o papel da religião estava em fornecer uma 
salvaguarda de fundo espiritual para a decadên-
cia dos costumes que acompanhava a descoberta 
e vivência plena do mundo. É evidente que isso 
se traduziu em choques permanentes, maiores 
ou menores, com tudo aquilo que derivava do 
novo pensar sobre a natureza, acima de tudo 
com a realidade decorrente do conhecimento 
da psique, após Freud, e o subsequente entendi-
mento amoral da sexualidade humana. Questão 
de poder, como vimos, de conflito entre grupos 
intelectuais, mas questão também humana, de 
uma necessidade de manter determinadas cren-
ças sobre a natureza do ser que preserve sua sin-
gularidade diante dos outros animais, com os 
quais guarda parentesco genético, por exemplo. 
Ou de preservar a inquietude metafísica que per-
mite a consolidação de valores, morais e éticos, 
capazes de proteger os homens de suas forças 
interiores, eventualmente destruidoras. E isso 
passou a dizer respeito às permanentes batalhas 
no sentido de exercer controles significativos 

sobre as associações institucionais, sobre o sis-
tema educacional, por exemplo, e sobre políticas 
públicas, como o direito ao aborto e a liberdade 
de pesquisas genéticas. 

Nesse sentido, parece que o Mal continuou 
a existir de alguma forma na fraseologia reli-
giosa, demonstrando a permanente recorrência 
das proposições agostinianas. A figura de Satã 
parece sempre viva, como expressão metafórica 
de todos os elementos inusitados e misteriosos 
que a ciência pôs a descoberto e que passaram 
a ajudar, mas também ameaçar, o homem: tanto 
o interior escuro e complexo do inconsciente 
humano quanto a energia presente nos átomos. 
A antissecularização é assim um movimento 
perpétuo e constante, adequando-se ou moldan-
do-se às demandas advindas do conhecimento 
do mundo. Novas religiosidades, que entraram 
em circulação nas sociedades ocidentais a par-
tir do século XIX e XX, de origem oriental ou 
espiritualistas, vieram somar esforços no sentido 
de estabelecer parâmetros morais maiores ou 
menores numa sociedade onde o secular é cada 
vez mais poderoso.

VI

Outro aspecto da antissecularização diz 
respeito às variáveis culturais inseridas no pro-
cesso. O tema da secularização, tal como foi 
apresentado até aqui, ou nas linhas gerais que o 
definem inicialmente como evento histórico sig-
nificativo, é exclusivo da tradição ocidental, e só 
encontra plena consistência dentro das socieda-
des ocidentais, herdeiras de um logo passado de 
discussão e vivências sobre o assunto. Esta não é 
a realidade de outras civilizações, com as quais 
os europeus entraram em contato ao longo dos 
últimos 500 anos. 

A relação de domínio, que caracteriza esses 
encontros civilizacionais, tem sido marcada 
pela tentativa dos países ocidentais em impor 
modelos de organização política e jurídica que 
permitam a instalação de interfaces propícias ao 
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comércio e ao diálogo político, a partir de parâ-
metros conhecidos, europeus. Inicialmente se 
acreditava muito na construção de elos religio-
sos, donde o importante papel da Companhia 
de Jesus e outras ordens missionárias, mas desde 
o princípio ficou claro, como estava ficando 
evidente dentro da própria Europa, que as pos-
sibilidades religiosas de estabelecer elos eram 
precárias, pois a religião colocava diferentes 
entraves ao desenvolvimento da pluralidade e da 
liberdade de iniciativas e ação no mundo.

As perspectivas europeias ocidentais, que 
buscavam a ampliação dos espaços de seculari-
zação internos, também acabaram sendo repro-
duzidas nas relações externas. Se era necessário 
romper os padrões sociais locais para permitir 
inserções subordinadas de economias e socieda-
des no universo de circulação de riquezas global, 
era aconselhável afastar os grupos que exerciam 
autoridade nas diferentes áreas colonizadas, e 
que fossem movidos pela tradição ou pela reli-
gião, e portanto apresentassem hostilidade às 
mudanças ou às buscas de sentido individuais 
ou particulares. 

Com o tempo também se tornou neces-
sário afastar os cristãos que ali eventualmente 
exercessem algum mando enquanto religiosos, 
considerando os horizontes de moralidade que 
caracterizavam a ação do cristianismo, especial-
mente da Igreja católica. Esse é um movimento 
típico do século XVIII e XIX e encontra uma 
pioneira tentativa paradigmática na expulsão da 
Companhia de Jesus da América portuguesa.

Ao longo do século XX, diversos países da 
Ásia e África envolveram-se com movimentos 
autonomistas modernizadores e secularizantes, 
cujo objetivo era a futura instalação de naciona-
lidades que, a exemplo das europeias, propicias-
sem a alavancagem de economias e políticas. As 
revoluções marxistas, na Rússia, China e outras 
localidades do Oriente, tiveram intenções nessa 
direção e foram marcadamente movimentos 
redefinidores dos objetivos do Estado, afastan-
do-o de fins religiosos ou metafísicos.

VII

O caso da Turquia é significativo. Desde 
o momento em que começou a ficar claro que 
as instituições secularizadas inauguravam 
melhores perspectivas para o desenvolvimento 
financeiro e econômico, e abriram-se novos 
horizontes de competição internacional, setores 
da sociedade turca mobilizaram-se para trans-
formar o perfil do Estado islâmico. O Impé-
rio Turco Otomano controlava, em meados do 
século XIX, grande parte do mundo muçul-
mano.  Mas já era evidente a longa decadência 
econômica das áreas islâmicas, controladas por 
uma legislação de origem divina, inadequada 
para as necessidades competitivas oriundas do 
salto tecnológico e industrial da Europa e dos 
EUA. Isto era evidente principalmente quando 
se tinham em vista as diferentes dificuldades que 
a lei muçulmana colocava ao desenvolvimento 
das atividades comerciais, educacionais e polí-
tico-jurídicas, diante dos padrões de funciona-
mento das sociedades ocidentais.

O Sultão Mahmud II (1785-1839) deu iní-
cio a uma série de reformas, conhecidas como 
tanzimat, “reorganização”, continuada pelos 
seus sucessores, que buscava abrir caminho para 
espaços de secularização capazes de gerar maior 
eficiência produtiva e gerencial. Assim, através 
do “Conselho para Negócios Úteis”, o Sultão 
deu início à organização de escolas seculares, 
cujo objetivo era a capacitação em áreas técni-
cas, criando uma estrutura educacional paralela 
à tradicional educação religiosa (Shaw and Shaw: 
106). Embora a criação da Universidade tenha 
sido impedida, em 1846, principalmente devido 
a temores políticos (tinha-se em vista a dinâmica 
da vida universitária europeia, que explodiria nas 
revoluções de 1848), foi criado, no entanto, um 
“Conselho de Conhecimento” em 1851, respon-
sável pela criação de diversas instituições educa-
cionais. A Universidade foi inaugurada em 1870, 
fechada em 1871 e, após décadas de crise, defi-
nitivamente aberta em 1900 (Saw and Saw: 110). 
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Com todas suas dificuldades, tal política 
conduziu a uma crescente secularização de seto-
res médios e ao fortalecimento de setores técni-
cos e do magistério sustentados pelo Estado. Isso 
possibilitou o surgimento de uma burocracia 
ilustrada, secular, que gradualmente foi enfra-
quecendo o poder dos Ulemás, dos líderes reli-
giosos muçulmanos, que perderam influência 
ao longo do século XIX. Um conjunto de decre-
tos garantiram o acesso de todos, muçulmanos 
e não-muçulmanos, ao sistema educacional. Tal 
perspectiva culminou no artigo 8 da Constitui-
ção de 1876 (a primeira Constituição produzida 
fora da Europa e das Américas), na qual “todos 
os súditos do Império são, sem distinção, cha-
mados Otomanos, qualquer que seja a religião 
que professem”. E embora o Islã continuasse a 
religião oficial, “todos os otomanos são iguais 
perante a lei” (artigo 17) (Saw and Saw: 177) 
(Berkes: 246).

O problema é que, na interpretação domi-
nante no Islã, a soberania legal repousava em 
Deus, apenas, e não no humano. Tal autoridade 
seria expressa exclusivamente pela Lei outor-
gada, a shari’ah (Khatab and Bourna: 15). O 
Direito repousaria, portanto, no Divino, isto é, 
além da razão humana. Assim, segundo Wael 
Hallaq, embora a razão humana desempenhe 
no Islã algum papel na prática da Lei, “de forma 
alguma ela transcende os ditames da Revelação” 
(Hallaq :128) (Leite (b):137), ou seja, da Lei tal 
como está escrita. O ser humano não é, portanto, 
um legislador (Bahlul: 533) (Langman: 314). 

Tal realidade colocou os movimentos secu-
larizadores da Turquia, como de resto de todo 
mundo islâmico, que a acompanhou, ao longo 
dos últimos dois séculos, em uma dinâmica 
diferente daquela dos processos de seculariza-
ção na Europa. E distinguiu claramente o Islã do 
cristianismo, tanto do católico quanto do refor-
mado, em sua atitude diante dos movimentos 
secularizadores. 

Primeiro, o secularismo, na sociedade turca, 
ou no mundo islâmico em geral, era elemento 

estranho à sua história e cultura e, basicamente, 
se impunha internamente como fruto de uma 
pressão exterior, quer como uma concessão a 
poderes externos, quer como um preço necessá-
rio a ser pago pela sobrevivência ou manutenção 
da competitividade. Segundo, o Islã não tinha 
em sua tradição uma história de entendimento 
da viabilidade ou da existência de uma realidade 
terrena dotada de certa autonomia, do ponto de 
vista legal. Por exemplo, o Quran não trata em 
nenhum momento de uma “lei natural”, ou algo 
que seja comum a todos os seres ou que trans-
cenda a lei revelada. 

Os defensores de políticas secularizadoras, 
a partir do século XIX, no Islã, foram muitos: 
Mirza Fath Ali Akhundzada (1812–1878), um 
ateu declarado; Muhammad Husayn Na’ini 
(1860–1936), que criticava o “despotismo reli-
gioso”; o reformador turco Mustafa Kemal Ata-
turk (1881–1938); o egípcio Jamal ‘Abd al-Nasser 
(1918–1970); o soberano iraniano Reza Shah 
(1878–1944) e seu filho Mohammad Reza Shah 
(1919–1980) (Filali-Ansary: 76) (Berkey : 205). 
Todos eles eram, essencialmente, membros de 
minorias intelectuais, étnicas ou políticas que 
apenas em circunstâncias muito específicas 
lograram afastar do poder, normalmente em um 
quadro de excepcionalidade jurídica, os gru-
pos religiosos dominantes tradicionais. As suas 
ideias reformadoras, em algumas circunstâncias 
muito influentes, esgotaram-se normalmente na 
total impermeabilidade dos intérpretes religio-
sos em dialogar com princípios jurídicos ema-
nados da razão humana. O mais bem sucedido 
desses projetos, o turco, continua, até hoje, sob 
permanente ataque das forcas antissecularizado-
ras. Os outros foram derrotados por forças reli-
giosas tradicionais.

VIII

Podemos dizer que existe uma convergência 
entre forças antissecularizadoras no Ocidente e 
no Islã: ambas expressam desconfortos, de poder 
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e humanos, quanto aos efeitos do conhecimento 
científico sobre a moral e a religião. Isto é, apre-
sentam reticências quanto a aspectos do desen-
volvimento do processo de secularização. Os 
códigos aprendidos no sistema educacional laico 
traduzem concepções específicas sobre a reali-
dade do mundo que em muitos casos entram em 
choque com visões religiosas estruturantes de 
relações sociais, notavelmente as familiares, que 
são conhecidas e sacralizadas pela tradição. Da 
mesma maneira, a secularização promove novos 
agentes sociais, novos interlocutores entre o ser 
e o mundo que desafiam os grupos tradicionais.  
Há diferenças, no entanto, no que diz respeito ao 
próprio secularismo em si. 

Os cristãos, ou os judeus que gravitam em 
torno das proposições políticas ocidentais, não 
recusam em sua totalidade a realidade, neces-
sidade ou legitimidade do processo seculariza-
dor. Ao contrário, entendem esse processo como 
parte integrante em maior ou menor grau das 
suas tradições religiosas, voltadas como foram 
para potencializações em níveis diversos da 
capacidade humana de entendimento e legisla-
ção. O mesmo se passa, aliás, com a Índia. 

Líderes do Partido do Congresso, nos 
momentos que precederam a independência da 
Índia e a construção de um Estado laico, enten-
deram que a tradição indiana continha, na figura 
do imperador Ashoka (304–232 a.C.), uma fonte 
para entender e legitimar o pluralismo indiano, 
não apenas do ponto de vista religioso mas, prin-
cipalmente, político. De fato, Ashoka legou uma 
série de éditos, onde se sobressaem suas defesas 
do pluralismo religioso e da tolerância entre as 
diferentes confissões, além de algumas defesas 
da primazia do bem público sobre os interesses 
religiosos. 

Jawaharlal Nehru (1889-1964), primeiro 
ministro da Índia, entendeu que “estava feliz 
que tivéssemos associado nossa bandeira [refe-
ria-se à roda do Dharma, que está gravada no 
pilar de Sarnath, construído por Ashoka e na 
bandeira da Índia] não apenas a esse emblema, 

mas, em um certo sentido ao nome de Ashoka… 
é bom que em um momento com este, de con-
flito e intolerância, nossas mentes se voltem em 
direção ao que a Índia foi em tempos antigos…” 
(apud Jacobsohn: 7). Isto é, a secularização na 
Índia seria sustentada por elementos da tradição 
e não deveria ser entendida como expressão de 
ajustes ou adaptações ao processo europeu.

Isso permite entender uma segunda dife-
rença central no Islã: a secularização, muitas 
vezes, não apenas é entendida como estranha 
à sua tradição, como é considerada como uma 
força externa, destruidora. Uma tendência ideo-
lógica que, do nada, pretende a destruição das 
famílias e da espiritualidade conhecida. Assim, 
por isso, de quando em quando, as forças antis-
secularizadoras islâmicas adquirem um perfil 
extremamente violento, por ser reação preserva-
dora, entendida por padrões tradicionais. 

De certo que os antisecularismos cristãos, 
judaicos ou indianos não estão isentos de dis-
cursos extremados, mas tradições pluralistas 
ou seculares fazem parte do conjunto maior de 
experiências religiosas nesses espaços e usual-
mente apresentam contrapontos conciliadores, 
já que são capazes de articular outros projetos 
políticos. No Islã, as forças religiosas dificil-
mente, ao longo da história, apresentaram bem 
sucedidos projetos políticos convergentes com o 
movimento secularizador.

O antissecularismo pode ser, assim, entendi-
mento como um importante movimento de ideias 
socialmente aglutinadoras, presente de diferentes 
maneiras em muitas culturas, que espelha, por um 
lado, temores atávicos relativos à plena vivência 
da realidade do mundo, que é, normalmente, de 
difícil ou impossível compreensão, e usualmente 
geradora de insegurança moral ou existencial. 
De outro, pode ser entendido como expressão 
da permanente tentativa de salvaguardar espa-
ços sagrados, valores inquestionáveis e absolutos, 
no campo da experiência religiosa ou da moral, 
diante da avassaladora e destruidora experiência 
da história e da vida. Os líderes e grupos dirigen-
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tes antisecularizadores normalmente enfrentam 
as forças seculares do mundo, as que tem origem 
interna ou as que vem de fora, tanto com arrogân-
cia e ganância quanto com temor e humildade. E 
embora expressão de luta pelo poder, o antisecu-
larismo parece ser um movimento repousado em 
angústias existenciais mais profundas, o que lhe 
dá uma existência permanente e o preenche com 
uma persistência contínua.

BIBLIOGRAFIA

BERKES, Niyazi: The Development of Secularism in Turkey. Lon-
don, Hurst and Company, 1964.

BERKEY, Jonathan :”Education” in MARTIN, Richard (ed.): En-
cyclopedia of Islam and the Muslim World. New York, Thomson 
Gale, 2004.

BOUCHER, David: The limits of ethics in international relations: 
natural law, natural rights and human rights in transition. Ox-
ford, Oxford, University Press, 2009

CADY, Linell E. and HURD, Elizabeth Shakman: “Compa-
rative Secularisms and the Politics od Modernity: An Intro-
duction” in CADY, Linell E. and HURD, Elizabeth Shakman: 
Comparative Secularisms in a Global Age. New York, Palgrave, 
2010.

COCHRANE, Eric: Historians and Historiography in the Italian 
Renaissance, Chicago, 1981.

BAHLUL, Raja: “ Is Constitutionalism Compatible with Islam?” 
in COSTA, Pietro (ed.): The Rule of Law: History, Theory and Cri-
ticism. Dordrecht, Springer, 2007.

FEMIA, Joseph: Macchiavelli Revisted. Cardiff. 2004.

FILALI-ANSARY, Abdou. “Islam and Liberal Democracy: The 
Challenge of Secularization.” Journal of Democracy 7, no. 2 
(1996).

GIBSON, Arthur: “Ockam World and Future” in PARKINSON, 
G et alii: Routledge History of Philosophy. London, Routledge, 
1993-1997.

HALLAQ, Wael: The Origins and Evolution of Islamic Law. Cam-
bridge, 2005.

HOCHSTRASSER, T. J. “Natural Law” In HOROWITZ, Maryan-
ne: New Dictionary of the History of Ideas. Thomson Gale, 2005.

ISRAEL, Jonathan: A Revolution of the Mind. Radical Enligh-
tenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy. 
Princeton, Princeton, 2010.

JACOBSOHN, Gary Jeffrey. The Wheel of Law: India’s Secularism 
in Comparative Constitutional Context. Princeton, Princeton 
University, 2003.

KHATAB, S. and BOUMA, G. : Democracy in Islam. London, 
Routledge, 2007.

KENNEDY, Emmet: Secularism and its Opponents from Augus-
tine to Solzhenitsyn. New York: Palgrave Macmillan, 2006.

LANGMAN, Lauren: “From the Caliphate to the Shaheedim: 
Toward a Critical Theory of Islam” in GOLDSTEIN, Warren 
(ed.): Marx, Critical Theory and Religion. London, Brill, 2006..

LEITE, Edgard (a): ”Dos Direitos Naturais ao Direitos Huma-
nos”. Oralidades , v. 11, 2012.

LEITE, Edgard (b): ”O Direito Judaico e o Direito Islâmico dian-
te da Modernidade”. In: Centro de História e Cultura Judaica. 
(Org.). Humanismo Judaico na Literatura, na História e na Ciên-
cia. Rio de Janeiro: Verve, 2013.

OWEN, John and OWEN, Judd: Religion, the Enlightenment, and 
the New Global Order. Columbia, Columbia University, 2010.

SHAW, Stanford, and SHAW, Ezel: History of the Ottoman Empi-
re and Modern Turkey, vol. II (1808-1975), Cambridge, Cambri-
dge University Press, 1977

SMITH, Graeme: A Short History of Secularism London, Tauris, 
2008.

O AUTOR

Edgard Leite Professor Associado da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) e Professor Adjunto IV da Universi-
dade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Desem-
penha as funções de Diretor Executivo do Centro de História e 
Cultura Judaica, Coordenador do Programa de Estudos India-
nos da UERJ e do GT Regional de História das Religiões e das 
Religiosidades da Associação Nacional de História. E-mail: 
edleitefneto@yahoo.com.br


