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Resumo 

Esta dissertação de mestrado trata de uma revisitação de terreno histórico da 

antropologia portuguesa: Rio de Onor, a partir da obra seminal de Jorge Dias e da 

posterior de Pais de Brito. Revisita-se a aldeia comunitária de Rio de Onor para 

explorar, concomitantemente, processos de transformação económica e material, efeitos 

das obras daqueles autores no quotidiano, na memória e identidade colectiva e sua 

reprodução nos habitantes de Rio de Onor, bem como indagar sobre como o trabalho 

daqueles antropólogos é recordado e valorizado. 

Enquadra-se teoricamente a problemática, fazendo-se genérica e resumidamente a 

descrição dos traços principais do modo de produção do conhecimento científico e da 

natureza da sua verdade e identifica-se o pano de fundo dos quadros conceptuais e 

modelos teóricos, no interior dos quais Jorge Dias e posteriormente Pais de Brito, 

cientistas sociais do seu tempo e espaço histórico-social, observaram, pensaram, 

interpretaram, compreenderam e explicaram no produto científico resultante das suas 

monografias etnográficas sobre o comunitarismo agro-pastoril da aldeia de Rio de Onor, 

no sentido de se estabelecer uma não competitiva, profícua e substantiva relação de 

complementaridade, entre estas duas grandes obras da literatura antropológica 

portuguesa, em conformidade com a nossa proposição.  

Palavras-chave: Comunitarismo agro-pastoril, Rio de Onor, monografia etnográfica, 

comunidade, construção social da realidade, modo de produção 

científica.
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Preâmbulo  

“Se não receio o erro é porque estou sempre 

pronto a corrigi-lo.”  

Bento de Jesus Caraça, 1901-1948 

 

Foi imbuído no espírito que encerra a esfera de pensamento desta epígrafe, de um 

proeminente matemático português da primeira metade do século XX, que o projecto de 

investigação com dissertação de mestrado intitulado Reviver o Passado em Rio de Onor 

resultou numa investigação bibliográfica e subsequente investigação empírica sobre a 

pequena povoação rural de Rio de Onor, no concelho de Bragança. 

A parte I - Enquadramento teórico - é uma subjectiva mas reflectida e fundamentada, 

julgamos nós, recolha de dados em forma de conclusões já publicadas, por meio de uma 

composição de frases e excertos de textos seleccionados e recolhidos em obras de 

autores de referência académica e reconhecida competência científica, do vasto, 

riquíssimo e fértil património de conhecimento acumulado das ciências sociais, físicas, 

naturais e exactas fazendo, aqui e ali, um retorno à literatura científica clássica.  

Precisamente identificados e referenciados bibliograficamente são confrontados, 

organizados e justapostos no nosso texto no sentido de constituírem uma proposta de 

síntese, numa linha de pensamento coerente com a nossa proposição de que não existe 

contradição entre Rio de Onor: comunitarismo agro-pastoril, de Jorge Dias, e Retrato 

de Aldeia com Espelho: ensaio sobre Rio de Onor, de Pais de Brito, pois ambas as 

abordagens são substantivas, complementares e não competitivas entre si.  

É, portanto, assumidamente um trabalho de citações, referências e algumas reflexões 

pessoais. Fizemos pouca utilização da paráfrase, por um lado, porque manifestamente 

faltou-nos o engenho e a arte, por outro, devido à complexidade das temáticas em 

análise, salvaguardando, assim, a não repetição com palavras muito mais longas do que 

o excerto original do pensamento dos respectivos autores e a eventual ocorrência da 

situação de “interpretação da interpretação” ou, o que a nosso ver ainda seria pior, a 

tradução livre e desvirtuada dos textos originais, como a circunstância concreta que 

referimos no capítulo 12 - “Uma interpretação de Rio de Onor de Jorge Dias, diferente 

das paráfrases e citações de Brian O'Neill”, no qual fazemos uma crítica valorativa.    
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Já o historiador e naturalista romano, Plínio, o Velho, no século X, antes da invenção e 

desenvolvimento da prensa de Gutenberg e “do advento da gravura como forma de 

produzir imagens em larga escala” se queixava dos copistas: “a diversidade de copistas, 

e os seus comparativos graus de habilidade, aumentam consideravelmente os riscos de 

se perder a semelhança com os originais” (Cadôr, 2014: 18).  

Só o texto sem referências bibliográficas é da nossa autoria. O texto e as palavras entre 

parênteses rectos constituem elementos de ligação, interrogação, coesão ou reforço e 

orientação subjectiva da narrativa, introduzidos por nós. 

A parte II - O trabalho de campo - é constituída por descrições densas do objecto de 

estudo, impressões, reflexões e tratamento dos dados recolhidos no trabalho de campo, 

através de visitas regulares ao terreno, realizadas entre Novembro de 2017 e Dezembro 

de 2018.  

As técnicas de análise de dados utilizadas e instrumento de registo foram a análise de 

conteúdo, a análise de conversação e o diário de campo. O método de investigação 

empírica foi o etnográfico e as técnicas de recolha de informação foram a observação 

participante, a participação “observante”, a entrevista informal de relato/experiência, a 

recolha, consulta e análise de arquivos e histórias de vida. 

No entanto, com Clifford Geertz, porque “o locus do estudo não é o objecto de estudo. 

Os antropólogos não estudam as aldeias (tribos, cidades, vizinhanças...), eles estudam 

nas aldeias” (Geertz, 1989: 32), não é, portanto, uma etnografia no sentido clássico do 

termo com longas permanências no terreno, à Malinowski, Jorge Dias ou Pais de Brito, 

por razões apresentadas adiante. 
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Parte I 

Enquadramento teórico 

1 - Introdução 

Reviver o Passado em Rio de Onor, trata-se de um projecto de revisitação de um terreno 

histórico da etnografia e antropologia nacional a partir de duas obras de referência da 

literatura científica de língua portuguesa.  

A primeira, Rio de Onor: comunitarismo agro-pastoril, de António Jorge Dias, 

publicada em 1953, no Porto, pelo Instituto de Alta Cultura/Centro de Estudos de 

Etnologia Peninsular, posteriormente objecto de várias reedições, a última em 1984, 

pela Editorial Presença e, a segunda, Retrato de Aldeia com Espelho: ensaio sobre Rio 

de Onor, de Joaquim Pais de Brito, dada à estampa em 1996, pelas Publicações Dom 

Quixote. 

A aldeia de Rio de Onor, que para Pais de Brito se apresentou “como campo de análise 

dificultada pelo seu excesso de biografia” (Brito, 1996: 337), por motivos que o autor 

enumera justificadamente, apresenta-se para nós, por essa mesma razão, excesso de 

biografia, como um campo de observação e análise da realidade social em movimento, 

em formação e transformação - em construção -, permitindo-nos apreender a 

metamorfose porque passam os costumes, as crenças, a organização social, política e 

económica, o efeito do processo de urbanização e consequente secularização das 

práticas sociais e do incremento da turistificação naquela comunidade, bem como a 

realidade demográfica actual da aldeia e o envelhecimento da população residente. Ou 

como Georges Gurvitch diria, permite-nos capturar os “factos sociais totais em 

marcha”. 

Assim, mais de quatro décadas depois da segunda e última monografia realizada 

naquela comunidade aldeã, precisamente a de Joaquim Pais de Brito, grosso modo entre 

Março de 1975 e Outubro de 1988 (Brito, 1996: 22), que justamente remete para a 

monografia de Jorge Dias, revisito a aldeia comunitária de Rio de Onor para explorar e 

identificar processos de transformação, continuidade e/ou mudança, bem como, 

concomitantemente, efeitos de reprodução das obras daqueles autores no quotidiano e 

na memória e identidade colectiva da aldeia, nomeadamente as transformações 

resultantes do “processo de produção e incorporação local de imagens e representações 
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com soluções práticas” (Brito, 1996:337) – o efeito Rio de Onor, fenómeno 

identificado, baptizado e caracterizado na obra de Joaquim Pais de Brito, e perceber 

como o trabalho daqueles antropólogos é recordado e valorizado pelos seus habitantes.  

Entenda-se por “efeito Rio de Onor” os modos como a monografia de Jorge Dias 

acabou por servir a construção de memórias e identidade colectiva, de tradição afinal, 

que os habitantes de Rio de Onor, à semelhança de uma imagem reflectida num espelho, 

não só reproduzem como remetem, consagrando a sua validade histórica, para o livro do 

primeiro antropólogo que os visitou.  

Ou como o autor o descreve, são os efeitos produzidos, detonados ou simplesmente 

intensificados localmente pelo estudo de um antropólogo, aproveitado como capital 

simbólico, que se traduziram na protecção e estímulo das tradições comunitárias e em 

diversos tipos de apoio e melhoramentos. É toda esta complexa projecção reflectida de 

imagens sobre a aldeia [comunitarismo agro-pastoril, autonomia administrativa, 

harmonia interna, democraticidade], que esta incorpora e em que se revê como num 

espelho, que designamos por “efeito Rio de Onor” (Brito, 1996: 18,19). 

Mas afinal perguntamos nós, admitindo, contudo, a consistência heurística, conceptual e 

analítica, e o carácter legitimador, passível de generalização, do fenómeno social “efeito 

Rio de Onor”, não é assim que a “sociedade e a cultura, elas mesmas, são produzidas e 

reproduzidas pela intenção, pelas aspirações, pelos desejos e imagens ideais do futuro 

da acção humana [?]. A história não é simplesmente algo que acontece às pessoas, mas 

algo que elas fazem – dentro, claro, dos limites muito poderosos impostos pelo sistema 

em que estão operando” (Ortner, 2011: 457).  

No sossego do campo, no bulício cosmopolita de uma grande cidade ou num pequeno 

aglomerado humano de uma ilha longínqua o “homem produz-se a si mesmo”, sendo 

que “a auto-produção do homem é sempre e necessariamente um empreendimento 

social” (Berger, 1990: 75).  

Não teria ocorrido, por exemplo, um conjunto de factos com características comuns e 

equivalentes ao fenómeno social “efeito Rio de Onor” aquando da descoberta 

arqueológica de arte rupestre no Vale do Côa em 1994? 
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Em nota manuscrita, o nosso orientador faz um pertinente e propositado comentário: 

“sendo que a particularidade de Rio de Onor é um livro (texto que se lido, é vivo) em 

constante (re) visitação por gente viva que nele se reconhece e vê representada”. 

No entanto e apesar da aparente especificidade contextual do fenómeno social 

designado por Pais de Brito pela expressão “efeito Rio de Onor”, mais adiante 

postulamos a sua generalização, com eventuais graus variáveis de sucesso, a outras 

situações e contextos sociais, pelo seu intrínseco carácter legitimador e susceptibilidade 

em resultar numa preponderante incorporação de conhecimento especializado no 

processo quotidiano de construção, reprodução e reconstrução de realidades sociais 

colectivas ou individuais, pela generalizadora confiança depositada pelos sujeitos-

agentes-actores sociais nos sistemas periciais das instituições e organizações sociais. 

Os agentes sociais pensam-representam-vivem a relação com as suas condições sociais 

de existência, instituindo-se em “actores-encenadores” da sua prática e omitindo todas 

as determinações que não sejam as suas próprias determinações enquanto “sujeitos” 

(Almeida e Pinto, 1990: 54). 

João de Pina Cabral faz alusão à influência exercida na construção, reprodução e 

reconstrução da realidade quotidiana de populações de pequenas comunidades, pela 

presença do etnógrafo no trabalho de campo: 

O facto de o etnógrafo manifestar interesse pelo estudo de aspectos particulares da vida  

destas pequenas comunidades chama a atenção dos habitantes locais para estes aspectos, 

reforçando-os ou negando-os. O caso mais típico é o dos chamados sistemas 

comunitários peninsulares, cuja progressiva decadência tende a ser por vezes 

desacelerada, em consequência de tais sistemas terem assumido um valor de antiguidade 

folclórica resultante do interesse que a literatura etnográfica manifestou por eles 

(Cabral, 1983: 335). 

Em Retrato de Aldeia com Espelho, de Pais de Brito, vemos em acção um sistema de 

produção, organização e atribuição de sentido, na construção e reconstrução de um 

processo de objectivação, legitimação, sedimentação e institucionalização da realidade 

social local, e na produção e reprodução da prática quotidiana pela discussão, disputa, 

negociação, adopção de elementos de conhecimento especializado (a monografia de 

Jorge Dias) e aplicação das regras e dos princípios de um comunitarismo agro-pastoril 

consuetudinário.  
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Processo reforçado por aquilo que Giddens designa como “a apropriação reflexiva de 

conhecimento”, na qual, “a produção de conhecimento sistemático sobre a vida social 

torna-se parte integrante da reprodução do sistema” (Giddens, 1998-a: 37).  

Reforço esse que, por sua vez, foi desencadeado e estimulado pela confiança no sistema 

pericial, contido na monografia de Jorge Dias - a instituição universitária e a projecção 

internacional da vasta obra publicada pelo autor e socialmente sancionada positivamente 

pela comunidade científica nacional e além-fronteiras. 

Continuando com Giddens, a confiança existe (…), quando nós “acreditamos em” 

alguém ou em algum princípio (…) A confiança é uma forma de “fé”, em que a 

segurança investida em resultados prováveis exprime um compromisso com algo mais 

do que um entendimento cognitivo (…) as formas de confiança envolvidas nas 

instituições modernas assentam em entendimentos vagos e parciais do conhecimento 

nelas incorporado (Giddens, 1998-a: 19).  

Sistemas periciais são sistemas de realização técnica, ou de pericialidade 

[especialização] profissional, que organizam vastas áreas do ambiente material e social 

em que vivemos (Giddens, 1998-a: 19).  

Suponhamos que vem almoçar a nossa casa um antiquário, especialista certificado com 

conhecimento aprofundado e reconhecida competência profissional no âmbito da sua 

actividade e, num móvel da sala de jantar entre a fotografia do Eusébio, uma litografia 

do menino da lágrima, o galo de Barcelos e da quinquilharia herdada da nossa querida e 

saudosa avó, identifica uma jarra de porcelana chinesa da dinastia Ming
1
.  

Salvaguardada a diferença do contexto social em que a acção decorre, não se 

desencadeará no discurso e no campo das práticas das nossas representações sociais da 

realidade e na rede das nossas relações sociais, o efeito legitimador do fenómeno “efeito 

Rio de Onor” por via da incorporação de conhecimento especializado e da confiança por 

nós depositada no estatuto socioprofissional e no sistema pericial que o antiquário 

representa? 

Por conseguinte, apetece-nos perguntar: o fenómeno social “efeito Rio de Onor”, o 

“retrato” e o “espelho” de Pais de Brito, não serão lugares-comuns sociológicos, 

                                                           
1 Em Rio de Onor a "jarra de porcelana chinesa da dinastia Ming", foi o comunitarismo agro-pastoril identificado por Jorge Dias. 
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situados no campo da pluridimensionalidade do fenómeno social total, da realidade das 

experiências vivenciais e implicações dos actores sociais em sociedade? 

E o que, a nosso ver, não deixa de ser extraordinário e merecedor de uma reflexão mais 

apurada, é o facto de estas interacções quotidianas terem sido observadas, identificadas, 

analisadas e registadas cientificamente numa pequena e remota localidade, situada no 

interior profundo de um país secular, economicamente em vias de desenvolvimento, 

cuja população maioritariamente, por constrangimentos estruturais relacionados com a 

ideologia das elites políticas do poder central e regional, fruía de baixos índices de 

literacia e de mundividências limitadas pelo relativo isolamento geográfico.  

Com tradições de transmissão oral de conhecimento e uma estrutura económica pobre e 

simples, praticando uma agricultura de subsistência, não industrializada e com reduzido 

desenvolvimento tecnológico, situando-se na base da escala social e numa posição 

dominada na hierarquia do capital social, cultural e simbólico – “um Outro aqui tão 

perto e absolutamente desconhecido (...) que ainda hoje é apresentado com qualidades 

negativas” (Sobral, 2007: 517).  

Utilizando a metodologia multifactorial clássica da ciência antropológica e as suas 

técnicas e instrumentos de registo, o estudo de caso com observação participante, a 

entrevista informal e semi-dirigida, histórias de vida, consulta e análise de arquivos e o 

diário de campo, pretendo explorar: 

a) Se a tradição comunitária associada à propriedade colectiva e as respectivas formas 

socialmente organizadas de gestão e fruição de recursos comunitários, tais como o 

conselho de vizinhos, cujo “último período de maior apogeu na representatividade e 

efusividade” foi de 1976 a 1981 (Brito, 1996: 116), as rodas, as quadrilhas das 

debulhas, os sorteios e os leilões, ainda persistem;  

b) Que outras transformações geraram nesta comunidade o “efeito Rio de Onor” – os 

modos como a obra de Jorge Dias acabou por servir a construção de memórias e 

identidade colectiva que os habitantes de Rio de Onor remetem para o seu livro – 

nomeadamente na promoção e desenvolvimento do turismo da aldeia, e mais 

recentemente na sua candidatura e posterior eleição no concurso 7 Maravilhas de 

Portugal - Aldeias, na categoria de aldeias portuguesas em áreas protegidas
2
;  

                                                           
2 O concurso 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias, foi um projecto de carácter privado, considerado de manifesto interesse público, 

cuja entidade organizadora é uma empresa de consultadoria de negócios e de gestão denominada EIPWU, Lda. Contou com apoio 
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c) Que recordações guardam os habitantes de Rio de Onor da presença e do trabalho 

dos antropólogos que os visitaram e escreveram sobre a povoação obras de 

referência da antropologia portuguesa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
técnico e institucional de vários ministérios governamentais, nomeadamente da Secretaria de Estado do Turismo e foi transmitido 
em horário nobre pelo canal público de televisão RTP1 ao longo do ano de 2017. 
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Observação preliminar 

Pierre Bourdieu numa obra sua publicada originalmente em 2001, apreensivo pelo 

crescente enfraquecimento da autonomia da ciência, “ameaçada por uma terrível 

regressão” do seu universo perante as pressões da economia e dos interesses das grandes 

empresas industriais, dava-nos a conhecer que submeteu “a ciência a uma análise 

histórica e sociológica (...) [para] fazer com que os cientistas compreendam melhor os 

mecanismos sociais que orientam a prática científica e se tornem assim “donos e 

senhores” não só da “natureza”, segundo a velha ambição cartesiana, mas também, e 

não há dúvida de que não é menos difícil, do mundo social em que se produz o 

conhecimento da natureza” (Boudieu, 2004: 9).  

Nós, reconhecidamente com talentos intelectuais, recursos teóricos e práticos e 

conhecimentos mundanamente mais medianos e limitados, neste despretensioso e 

modesto texto, simplificámos excessivamente a questão com o objectivo de salientar e 

trazer à nossa memória, os pontos fundamentais do processo de produção no fim do 

qual resulta o produto científico e do papel do sujeito cognoscente na elaboração do 

objecto de conhecimento.  

Assim, as limitadas e imperfeitas indicações que se seguem pretendem apenas servir de 

proposta de leitura para tornar compreensível o lugar de Comunitarismo Agro-pastoril 

de meados dos anos 40
3
, de Jorge Dias, e Retrato de Aldeia com Espelho de 1975

4
, de 

Pais de Brito, numa tentativa de contribuir para a reflexão e resolução das legítimas 

reais ou aparentes contradições entre estas duas grandes obras clássicas da literatura 

antropológica portuguesa e estabelecer, como atrás referido, uma não competitiva, 

profícua e substantiva relação de complementaridade.  

Por um lado remetendo-as para as condições de produção do conhecimento científico, 

principalmente para a regular realização da prática de abstracção e construção e 

subsequente invenção da verdade científica; e, devido à especial complexidade da 

realidade social, para o singular estado fragmentário das ciências sociais e sua 

conflitualidade interna; e também, para as diferentes escalas de observação com que o 

real-social foi estudado em Rio de Onor.  

                                                           
3 Segundo as memórias do senhor Mariano Preto, rionorês contemporâneo de Jorge Dias, este residiu na aldeia entre 1944 e 1945. 

Também Jorge Dias, no prefácio à sua obra faz referência ao S. João de 1944, o santo padroeiro de Rio de Onor, onde assistiu à 

festa "mais extraordinária" da sua vida (Dias, 1984:12). 
4 Ano em que o autor iniciou o trabalho de campo (Brito, 1996: 22). 
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Por outro lado, inserindo-as na historicidade da realidade social em que foram 

produzidas, nomeadamente, dentro do enquadramento histórico e sociológico das 

ciências sociais em geral, da antropologia em particular e do objecto empírico estudado 

pelos autores. 

São genérica e resumidamente a descrição dos traços principais do modo de produção 

do conhecimento científico e da natureza da sua verdade
5
, e o pano de fundo dos 

quadros conceptuais e modelos teóricos, no interior dos quais Jorge Dias e 

posteriormente Pais de Brito, cientistas sociais do seu tempo e espaço histórico-

sociológico, observaram, pensaram, interpretaram, compreenderam e 

produziram/explicaram as suas monografias etnográficas sobre o comunitarismo agro-

pastoril da pequena aldeia de Rio de Onor, também ela, depositária da sua própria 

historicidade e de características sociológicas distintas entre a primeira e a segunda 

monografia.  

Ou, mais prosaicamente, empregando o pragmatismo simplificador do senso comum e a 

correspondente espontaneidade criativa e comunicação fácil da expressão popular - era 

assim naquela época! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Nas páginas seguintes apresentamos e esclarecemos o sentido do conceito de verdade enquadrado numa perspectiva relativista: " o 

relativismo, enquanto posição filosófica, defende que o conhecimento é relativo ao sujeito que conhece ou a um ponto de vista. O 

corolário do relativismo cognitivo é a suposição ontológica de que a realidade não existe em si mesma, independentemente de um 
ponto de vista sobre ela. (...) A realidade é, portanto, relativa a uma perspectiva (Lança, 2002: 320). 
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2 - A verdade científica inventa-se e todo o conhecimento científico ou vulgar é 

construção e abstracção
6
   

“A ciência está longe de ser um instrumento de 

conhecimento perfeito. É apenas o melhor de 

que dispomos.” 

 Carl Sagan, 1934-1996
7
 

 

Em primeiro lugar e em jeito de contextualização do exercício da actividade científica, 

julgamos ser oportuno indicar um truísmo, ou talvez nem seja, que lhe está subjacente, 

salientando, por um lado, a natureza construtivista da produção científica na sua 

demanda pelo conhecimento da realidade.  

Porquanto, ao contrário de uma certa epistemologia espontânea, os objectos de análise e 

estudo das diferentes Ciências [não] pré-existem enquanto objectos propriamente 

científicos, às disciplinas que sobre eles exercem o seu trabalho teórico e empírico 

(Nunes, 1987: 17).  

Longe de se definir pela aceitação passiva de uma determinada categoria de objectos 

(fenómenos), atribuída do exterior da prática científica à sua esfera de competência, 

cada Ciência Social, como toda a Ciência, constrói, produz activamente, o seu próprio 

objecto científico, e que é produzindo-o, e reproduzindo-o metodicamente ao longo do 

tempo, que historicamente se configura, singulariza e destrinça das demais. De facto, 

todo o conhecimento científico é construído, inclusive o saber cada Ciência sobre e com 

que objecto científico opera, depois de, dentro de si mesma, o haver elaborado (Nunes, 

1987: 18).  

[Dito de outro modo], a matéria-prima, objecto sobre que o trabalho teórico incide, 

nunca é constituída pelo próprio real, por factos “puros”. Ela é já sempre mais ou menos 

elaborada e inclui noções ideológicas, intuições, “teorias” espontâneas, factos 

construídos cientificamente em anteriores momentos, conceitos e relações entre 

conceitos, em suma, todo o tipo de informações disponíveis sobre o real (Almeida e 

Pinto, 1990: 9).   

                                                           
6 Para mais desenvolvimento sobre esta matéria, remetemos o leitor para as obras do professor Sedas Nunes, "Questões Preliminares 

sobre as Ciências Sociais" e "Sobre o Problema do Conhecimento nas Ciências Sociais: materiais de uma experiência 

pedagógica", referenciadas na nossa bibliografia. 
7 (Sagan, 2002: 42) 
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Por outro lado, dizer que a prática científica não se situa fora ou acima da sociedade, 

pelo contrário, ela mesma é um subconjunto da prática social, um subconjunto daquilo 

que constitui o objecto específico e real do seu trabalho. Assim, naquele seu modo de 

relação com o mundo das relações sociais, a investigação social encontra-se numa 

situação de certa maneira contraditória e paradoxal: faz parte objectivamente desse 

mundo e, no entanto, por inerente exigência da sua própria busca da objectividade, é 

solicitada e premida a “distanciar-se” dele, a fim de o focar como se estivesse localizada 

nalgum ponto “exterior”, de onde a prática social possa ser perspectivada, observada e 

analisada como puro e simples objecto (Nunes, 1987: 123).   

Toda a Ciência constitui um sistema de produção de conhecimento no fim do qual 

resulta um produto – o conhecimento científico.  

Como refere Sedas Nunes, uma Ciência é um corpo de conhecimentos e de resultados 

que, por se basearem nos métodos da experimentação e da verificação, se encontram 

submetidos a um reconhecimento em teoria universal. Sistema esse que, implica meios 

de produção, relações de produção, circuitos de circulação e consumo, mecanismos de 

conservação e mudança, os quais definem as condições concretas da elaboração, difusão 

e desenvolvimento acumulativo do produto científico, ou seja: as condições concretas 

em que se exerce a actividade dos investigadores (Nunes, 1987: 29).  

Seguindo com Sedas Nunes, o trabalho científico pode ser analogicamente assimilado 

ao trabalho industrial de produção de bens, pois que obedece à forma geral “trabalho 

humano de transformação de matérias-primas em produtos, mediante recurso a 

determinados instrumentos”. Há, porém, que ter presente que, no caso do trabalho 

científico, as matérias-primas são constituídas por todo o tipo de informações 

disponíveis sobre o real, os instrumentos de trabalho são formados por todo o conjunto 

de conceitos e de relações entre conceitos, métodos e técnicas de que uma dada ciência 

se pode servir em certo momento e os produtos obtidos são conhecimentos científicos 

novos (Nunes, 1982: 7). 

Para além disso, o sistema também pratica um controlo de qualidade sobre a produção. 

Como refere Abraham Kaplan, “cada comunidade científica é, por assim dizer, uma 

pequena sociedade, dotada de meios próprios para efectuar o controlo social” (Cit. em 

Nunes, 1987: 77). Conselhos de Faculdades; direcções de institutos de investigação; 

associações científicas e profissionais; autoridades de renome; organismos que 
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concedem bolsas, prémios e distinções; júris de doutoramentos [e mestrados]; editores e 

órgãos directivos de revistas de especialidade; aqueles que nessas revistas têm a seu 

cargo a crítica de livros e artigos – todas essas entidades exercem vigilância e pressões 

no sentido de estabelecer e fazer respeitar uma certa uniformidade nos padrões a que o 

trabalho científico deverá obedecer, um corpo de normas (por vezes não muito 

explícito, mas até por isso não raramente mais constrangedor) a que deverão subordinar-

se, além do recrutamento, selecção e carreira dos investigadores e docentes, a forma e 

orientação das suas pesquisas (Nunes, 1987: 77). 

[E], embora as diversas ciências visem efectivamente o conhecimento dos “objectos 

reais”, isto é, dos objectos de que o mundo realmente se compõe, o que, no entanto, 

caracteriza o trabalho por elas efectuado não é a apreensão e a manipulação directas de 

tais objectos, mas a construção de “objectos de conhecimento”, formados por conceitos 

e relações entre conceitos, os quais servem como instrumentos (mediações) 

indispensáveis para, indirectamente, se alcançar uma certa forma de apropriação 

(aproximação) cognitiva do real (Nunes, 1982: 7,8).  

Deste modo, o “objecto real”, o sítio, o lugar determinado, situado geograficamente no 

concelho de Bragança, a pequena aldeia de Rio de Onor, é fundamentalmente distinto 

do “objecto científico” do qual resultou Comunitarismo agro-pastoril, de Jorge Dias, e 

Retrato de Aldeia com Espelho, de Pais de Brito. 

[Por outro lado], tal como o trabalho do senso comum ou da ideologia, também o 

trabalho científico procede, mas conscientemente, por abstracção. Elabora esquemas e 

mapas de esquemas – compostos por conceitos (categorias), relações entre conceitos, 

hipóteses, leis, teorias -, os quais servem, por sua vez, como instrumentos para enunciar, 

acerca de realidades concretas, interpretações que, baseando-se em esquemas, não 

podem, elas próprias, deixar de ser também esquemáticas, ou seja, selectivas, abstractas 

(Nunes, 1982: 40).  

Jamais, na verdade, as interpretações científicas se podem dar por 

descrições/explicações exaustivas, totais, das realidades que interpretam, mas apenas 

por tentativas de reconstrução conceptual (e, portanto, uma vez mais esquemática) de 

estruturas e processos objectivos do real, da sua génese, das suas determinações, dos 

seus efeitos (Nunes, 1982: 41).  
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Um “concreto pensado” (por exemplo, a economia portuguesa ou a revolução industrial 

inglesa [ou Rio de Onor de Jorge Dias versus Rio de Onor de Pais de Brito, 

acrescentamos nós]) é sempre um esquema, mais ou menos adequado, do 

correspondente “concreto real” – e isto é assim, mesmo quando o “concreto pensado” é 

um “concreto cientificamente descrito e explicado” (Nunes, 1982: 41). 

[Por conseguinte], todo o conhecimento, por mais empírico que se afigure, é de facto 

abstracção e construção. Apreender correctamente esta ideia é condição indispensável 

para que se possa ter clara e exacta consciência do que efectivamente “se está a fazer”, 

ou “a aprender”, quando – nas ciências sociais ou noutras quaisquer ciências – se faz 

investigação ou muito simplesmente se estuda o que uma dada ciência nos “diz” 

(Nunes, 1982: 39).  

Para Newton, o espaço e o tempo eram absolutos: o espaço era um vazio totalmente 

desocupado pelo qual os objectos podem circular, e o tempo uma espécie de fita de 

imprimir que corre inexoravelmente no fundo. Foi então que Albert Einstein revelou 

que o tempo podia ser esticado e distorcido, e era afectado pela matéria e pela energia [a 

Teoria Geral da Relatividade] (Swain, 2007: 54). Assim, Einstein modificou/reconstruiu 

as leis da gravitação de Newton “para as pôr de acordo com os seus princípios da 

relatividade” (Feynman, 2000: 43). 

Continuando com Sedas Nunes e para completar o que acima foi dito, importa 

acrescentar que a verdade científica inventa-se.  

A verdade não se nos oferece: inventa-se. Para achar o antecedente causal da subida da 

água no corpo de bomba – foi precisa a invenção do peso do ar, coisa que se não dá aos 

sentidos dos homens; para tornar manifesto o antecedente causal da formação do 

espectro pela luz solar – foi mister que interviesse a fantasia de Newton, com uma 

invenção criadora: a do carácter complexo da radiação do Sol, composta de luzes com 

refracções diferentes – a qual se não oferece também aos sentidos, se não dá ao intelecto 

(Nunes, 1982: 46).  

Para mostrar que os números racionais têm o mesmo tamanho que os números naturais, 

Cantor apenas teve de inventar um arranjo inteligente de atribuição de lugares (Seife, 

2001: 215).  
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A ciência nasce por fantasia livre, por inspirações subitâneas, por operações produtoras, 

audaciosamente e sem regras, mas submetendo-se ao controlo das experimentações 

rigorosas; e a palavra “descobrir”, em vez de “inventar” (que é a que nós empregamos: 

inventar), cremos que patenteia um universal engano acerca do carácter do labor 

científico, - que não é de descoberta, mas sim de invenção, de suposição de coisas que 

não são sensíveis (Nunes, 1982: 46).
8
 

[Sobre o carácter convencional da verdade científica acrescentemos que] a ciência é um 

campo de tradição e de autoridade organizada, perante a qual só uma concepção 

fiduciária da verdade parece sustentável. A verdade é o que resulta do “consenso 

científico” obtido na comunidade científica e por isso “quem quer que fale de ciência no 

sentido corrente e com a aprovação do costume aceita que este consenso organizado 

determine o que é científico e o que não é científico. Toda a grande controvérsia 

científica tende a ser uma disputa entre autoridades firmadas e um pretendente (...) a 

quem é ainda negado o estatuto de cientista ou, pelo menos, respeito pelo trabalho em 

discussão” (Polanyi, 1962: 164; cit. em Santos, 1998: 66). 

A respeito da utilização na teoria e na prática científica do verbo transitivo “inventar”, 

também o físico Richard Feynman, sobre a relação da matemática com a física, refere 

que “desde Newton até hoje ninguém inventou outra descrição teórica do mecanismo 

matemático subjacente à lei da gravitação que não repita a mesma coisa, torne a 

matemática mais difícil ou preveja algum fenómeno inexistente (Feynman, 2000: 52). 

Complementamos com o registo de um excerto bastante esclarecedor de Karl Popper, 

sobre a construção dos dados da nossa experiência, de Kant: 

(…) o mundo, tal como o conhecemos, é a nossa interpretação dos factos observáveis à 

luz de teorias que nós próprios inventamos. Tal como o próprio Kant diz: “O nosso 

intelecto não extrai da Natureza as suas leis… mas impõe as suas leis à Natureza”. 

Embora eu considere esta formulação de Kant essencialmente correcta, sinto que é um 

pouco radical demais, e daí que prefira apresentá-la com a seguinte modificação: “O 

nosso intelecto não extrai as suas leis da Natureza, mas tenta – com graus variáveis de 

sucesso – impor à Natureza leis que livremente inventa”. A diferença é esta. A 

formulação de Kant não só implica que a nossa razão tenta impor leis à Natureza, mas 

também que ela é invariavelmente bem sucedida nessa tarefa. (…) (Popper, 2003: 262).    

E, sem excluirmos a impossibilidade de formular leis universais como as leis físico-

naturais, aqui reside um dos problemas das Ciências Sociais no processo de produzir 

                                                           
8 Todavia, e apesar disso, no campo da actividade científica em geral, ocorre tanto a “invenção” quanto a “descoberta”. Na 

Astronomia, por exemplo, a descoberta de um astro que se ignorava, desconhecia ou estava oculto.
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conhecimento científico-social, que se encontra intimamente relacionado com o assunto 

de que nos ocuparemos de seguida, seja na imposição invariavelmente bem-sucedida de 

Kant, ou na tentativa de imposição com graus variáveis de sucesso de Popper. 

Porquanto o objecto de conhecimento das Ciências Físicas e Naturais encontra-se 

inscrito num sistema exterior ao sujeito cognoscente, sendo desprovido de capacidade 

cognitiva, memória, reflexão, pensamento, vontade, imaginação ou fantasia, 

regularmente estável e recorrente, logo de natureza mecanicista e não dialéctica, 

determinista e quantificável, ao longo de largos períodos de tempo.  

No entanto, o objecto de conhecimento, os factos sociais, “as coisas” das Ciências 

Sociais, pelo contrário, revelam-se de uma especial complexidade na medida em que 

tanto o sujeito cognoscente como o objecto de conhecimento partilham, são parte 

integrante, determinante e interessada do mesmo real-social, e continuamente o objecto 

constitui-se dialecticamente em sujeito e vice-versa.  

O objecto de conhecimento e estudo das Ciências Sociais, o fenómeno social total de 

Marcel Mauss
9
, inscrito nas experiências quotidianas dos actores sociais, está em fluxo 

constante, é dotado de aprendizagem, criatividade e comportamento simbólico, assimila 

e integra a produção científica-social nas condutas e representações sociais e nas suas 

disposições idiossincráticas.  

Possui memória e inteligência reflexiva, é comunicativo, emocional, racional, 

susceptível de produzir acções e reacções não intencionais e interage na acção social 

com o sujeito cognoscente por objecção, dissimulação, reestruturação, incorporação ou 

rejeição quer à imposição de leis, quer à sua tentativa, conferindo sentido às suas 

acções.  

Ou, como diz Boaventura de Sousa Santos, “o objecto das ciências sociais são seres 

humanos, agentes socialmente competentes, que interpretam o mundo que os rodeia 

para melhor agirem nele e sobre ele” (Santos, 1998: 63). 

O mundo natural é transformado pela actividade humana, mas não é constituído como 

um mundo-objecto por seres humanos. O mundo social, por outro lado, é constituído e 

reproduzido através e por intermédio da acção humana; os conceitos do “senso 

                                                           
9 Marcel Mauss usou a expressão "fenómenos sociais totais" para designar a necessária ligação que existe entre os diversos 

elementos que constituem a sociedade: políticos, jurídicos, económicos, religiosos ou culturais (Maia, 2002: 236). 
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comum”, e a linguagem de todos os dias na qual se exprimem, são utilizados por actores 

quotidianos no sentido em que são estes que “fazem acontecer a vida social” (Giddens, 

1998-b: 206). 

Por último, reproduzimos um fragmento bastante esclarecedor, do pensamento de Edgar 

Morin sobre a “biodegradabilidade da verdade das teorias científicas”, recolhido em 

(Deshaies, 1997: 97): 

A ciência destruiu as verdades reveladas, as verdades de autoridade. Do ponto de vista 

científico, essas verdades eram ilusões. A ciência parecia substituir essas falsas 

verdades por verdades “verdadeiras”. Efectivamente, ela baseia as suas teorias em dados 

verificados uma e mais vezes e sempre susceptíveis de nova verificação. Contudo, a 

história das ciências mostra-nos que as teorias científicas são mutáveis, isto é que a sua 

verdade é temporária. A tomada em consideração de dados negligenciados e a irrupção 

de novos dados graças aos progressos das técnicas de observação/experimentação (que 

fazem descobrir o átomo, e depois a partícula, as galáxias, e a seguir os quasares, os 

pulsares, etc.) matam as teorias que se tornaram inadequadas e fazem apelo a outras 

novas. [...] 
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3 - O estado fragmentário das Ciências Sociais e a sua conflitualidade teórica 

interna
10

  

“A produção científica vive desta permanente 

tensão entre descoberta e inovação, isto é, entre 

os factos que buscam a razão e a razão que 

questiona os factos.” 

                                                                                                           António Teixeira Fernandes
11

 

 

A inexistência de um corpus teórico geral e central, unanimemente aceite, onde as 

especialidades se filiem, em contraste com as Ciências Exactas e Naturais nas quais, por 

exemplo, as Físicas e as Biologias especializadas pressupõem a Física e a Biologia 

fundamentais, resulta nas Ciências Sociais num estado de fragmentação sob a forma de 

uma colecção de disciplinas díspares e desconexas. No que se refere às Ciências 

Sociais, o esquema Ciência fundamental - Ciências especializadas, com que se depara 

nas Ciências Exactas e Naturais, não tem ainda aplicação. Nenhuma das Ciências 

Sociais desempenha actualmente, nem jamais desempenhou, o papel de Ciência 

fundamental a que as demais se ligariam como outros tantos ramos especializados 

(Nunes, 1987: 16, 18).   

[Logo], cada Ciência Social produz o seu próprio “objecto científico”, com o fito de, 

operando sobre ele e com ele, criar um “código de leitura” do real-concreto social que 

lhe permita explicá-lo, compreendê-lo, interpretá-lo. Todavia, a experiência revela que, 

a respeito de um mesmo “objecto real” e sob a alçada de uma mesma Ciência Social, se 

podem construir vários “objectos científicos”, vários esquemas conceptuais, não apenas 

diferentes uns dos outros, mas até visivelmente contraditórios [comunitarismo 

harmonioso, autárcico, democrático de Rio de Onor de Jorge Dias versus Rio de Onor 

de Pais de Brito, desigual, desarmonioso e produtor de tensões, dissensões e conflitos]. 

Temos assim que, à disrupção característica do conjunto formado pelas diversas 

Ciências Sociais, se acrescenta a conflitualidade interna de cada uma dessas disciplinas 

(Nunes, 1987: 18).  

[Por conseguinte], tal como sucedeu durante a proto-história (e mesmo em certas fases 

críticas da história) das Ciências Exactas e Naturais (Nunes, 1987: 53) é possível, dentro 

                                                           
10 Ibidem nota 6. 
11 (Fernandes, 1993: 41) 
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de uma mesma Ciência Social e relativamente a um mesmo objecto real, encontrar 

textos teóricos muito diferentes, quer quanto aos conceitos elaborados e utilizados, quer 

quanto às formas das relações estabelecidas entre os conceitos, quer ainda (e 

naturalmente) quanto aos resultados a que, em termos de código de leitura do real, esses 

textos conduzem. Ou seja: para um mesmo objecto real – por exemplo, o Estado [ou o 

comunitarismo agro-pastoril em Rio de Onor] – podem construir-se diferentes objectos 

científicos (diferentes conjuntos de conceitos e de relações entre conceitos), e isto no 

âmbito de uma mesma disciplina (Nunes, 1987: 45). 

Neste sentido, Sedas Nunes faz uma referência bastante elucidativa a uma crítica do 

psicanalista francês Serge Viderman, sobre um modelo teórico criado e adoptado por 

uma colega austríaca: 

Ninguém tinha visto antes de Melanie Klein, (…) o que Melanie Klein viu, depois de ter 

imaginado o seu modelo teórico. Ninguém vê mais claramente (e com maior paixão) o 

que ela foi a primeira a ver, do que aqueles que aceitam esse mesmo modelo; ninguém o 

vê menos bem do que aqueles que o rejeitam. É que nem uns, nem os outros vêem 

factos: na verdade constituem-nos, reunindo-os e articulando-os segundo redes de 

significação que dependem da grelha de inteligibilidade que lançam sobre o real 

(Nunes, 1987: 51). 

Neste caso, é na Psicanálise que ressalta a conflitualidade interna das Ciências do 

Homem – conflitualidade que se traduz, não apenas em haver disponíveis, acerca de um 

mesmo objecto real, vários objectos científicos, mas igualmente no desenrolar de 

oposições, não raramente frontais, entre personalidades, escolas e sobretudo correntes 

teóricas, cada uma das quais denega as outras (globalmente ou em parte), tanto pelo que 

“vê” no real como pelo que nele não “vê” (Nunes, 1987: 51). 

Para Clifford Geertz, por exemplo, “a antropologia, ou pelo menos a antropologia 

interpretativa, é uma ciência cujo progresso é marcado menos por uma perfeição de 

consenso do que por um refinamento de debate. O que leva a melhor é a precisão com 

que nos irritamos uns aos outros” (Geertz, 1989: 39). 

Ciências Sociais totalmente isentas de conflitualidade interna só provavelmente as 

poderíamos ter numa sociedade totalmente isenta de interesses contraditórios. Realizar-

se-á algum dia esta condição? (Nunes, 1987: 140).  

[Aliás], conflitos de escolas ou de correntes teóricas têm-nos conhecido todas as 

disciplinas científicas. O que é próprio dos que internamente dilaceram as Ciências do 
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Homem é a sua inusitada intensidade, a peculiar rigidez e virulência de que 

frequentemente se revestem (Nunes, 1987: 89).  

Na Ciência Física, por exemplo, “as teorias de Kepler e Galileu foram unificadas e 

substituídas pela teoria de Newton, logicamente mais forte e mais passível de ser 

testada, e o mesmo sucedeu com as teorias de Fresnel e Faraday, suplantadas pela de 

Maxwel. As teorias de Newton e Maxwel foram, por seu turno, unificadas e substituídas 

pela de Einstein” (Popper, 2003: 299).  

Por sua vez, a reformulação das equações da relatividade geral - a constante 

cosmológica - postulada por Einstein em 1917, foi derrubada pelas observações do 

astrónomo Edwin Hubble que “descobriu uma coisa chocante. As galáxias não só se 

afastam de nós em todas as direcções, como também, quanto mais distantes estão, mais 

depressa se afastam.” (Seife, 2001: 196).  

Os fenómenos quânticos parecem requerer que as observações feitas num local afectam 

aquilo que será observado, no mesmo instante, noutro local qualquer, violando assim, 

aparentemente a causalidade de Einstein. As tentativas de conciliar este misterioso 

comportamento “alocal” com as características do mundo tal como este é apreendido 

pelos nossos sentidos empenhou as mentes de grandes físicos, incluindo Einstein e 

Bohr, num grande debate que nunca chegou a uma conclusão (Park, 2002: 263).  

Tudo isto, num longo processo que foi muito pouco pacífico, havendo inclusivamente, 

num passado longínquo, condenações à morte pelo fogo.  

De facto, a conflitualidade interna das Ciências Sociais resulta amplamente da 

projecção, no interior dos respectivos sistemas de produção de conhecimentos, de 

contradições, oposições e conflitos de âmbito muito mais vasto (Nunes, 1987: 56), cuja 

discussão julgamos não ter cabimento aqui, neste lugar.
12

  

Todavia, estranho seria se assim não fosse, na medida em que, no que nos diz respeito, 

partilhamos da crença na verdadeira teoria do conhecimento de Karl Popper, a teoria de 

que o conhecimento avança por meio de conjecturas e refutações as quais, 

necessariamente, dão origem a contradições, conflitos e antagonismos:  

Existe um único elemento de racionalidade nas nossas tentativas de conhecer o mundo: 

o exame crítico das nossas teorias. As teorias em si são meras suposições. Nós não 

                                                           
12 Para mais desenvolvimento consultar Nunes 1982 e 1987. 
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sabemos, apenas supomos. Se me perguntarem, “Como é que sabe?”, a minha resposta 

será, “Não sei; limito-me a fazer uma suposição. Se estão interessados no meu 

problema, terei o maior prazer em que critiquem esta minha suposição e, se tiverem 

contrapropostas a fazer, tentarei por meu turno criticá-las” (Popper, 2003: 209).  

Neste sentido, importa acrescentar o pensamento do sociólogo norte-americano 

Seymour Lipset sobre o conflito entre paradigmas teóricos no interior da sociologia que, 

cremos, se ajusta e é extensível às restantes ciências sociais e humanas: 

Ao sugerir que existe entre os sociólogos com diversas orientações teóricas uma base 

genuína para a síntese e a cooperação intelectual, não é minha intenção considerar que a 

sociologia esteja a aproximar-se de um estado de concordância acerca do paradigma 

teórico ou que o criticismo da abordagem de qualquer escola considerada ou de 

qualquer sociólogo seja mau para a disciplina. O contrário é verdade no que respeita a 

ambos os pontos. Os esforços para a compreensão da base para as discordâncias teóricas 

e empíricas são necessários para o progresso de qualquer campo de investigação. 

Todavia, não há qualquer vantagem em conduzir tais análises críticas no espírito da 

controvérsia ideológica, aquela que admite que “revelar” a premissas políticas 

subjacentes diz qualquer coisa sobre a validade ou utilidade de determinado trabalho: a 

sociologia é uma disciplina preocupada com a estabilidade e com a mudança (Lipset, 

1992: 63). 

Porém, que não tenhamos a ingénua veleidade de concluir precipitadamente pela 

inutilidade prática das Ciências Sociais, apesar de, como diz Pierre Bourdieu com 

alguma graça, “as ciências sociais serem ciências como as outras, mas terem uma 

dificuldade particular em serem ciências como as outras” (Bourdieu, 2004: 119).  

Elas são absolutamente necessárias, indispensáveis e úteis ao conhecimento como 

comprovam as evidências empíricas da sua enraizada e remota institucionalização na 

academia, nas empresas, nas organizações, civis, governamentais, nacionais ou 

internacionais e nas ONG's; e a premente solicitação e mobilização das competências do 

seu saber e saber-fazer para a compreensão e explicação das sociedades globais e 

apresentação de propostas de resolução dos problemas sociais e ambientais da 

denominada pós-modernidade.  

Aliás, a sua consolidada utilidade e capacidade de gerar conhecimento científico-social 

está profusamente demonstrada pelos inúmeros exemplos nacionais e transnacionais dos 

quais destacamos, nos anos 70 e 80 do século XX, na América Latina, a intervenção dos 

cientistas sociais na reformulação dos planos e reorientação das práticas, perante a crise 

e inumeráveis fracassos das políticas de cooperação e ajuda ao desenvolvimento de 

países não industrializados ou de economias emergentes, elaborados pelos tecnocratas 
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dos organismos internacionais que causaram evidentes danos, alguns irreversíveis, ao 

ecossistema ambiental e humano
13

.  

Em Portugal, para referir um exemplo, o projecto de investigação científica e 

desenvolvimento tecnológico sobre o turismo na região do Douro - Dourotur
14

.  

E como corolário da sua relevância analítica e científica, os confiantes e insistentes 

apelos da UNESCO às ciências sociais, registados no Relatório Mundial sobre as 

Ciências Sociais – mudanças ambientais globais, de 2013
15

, e no Relatório Mundial de 

Ciências Sociais – o desafio das desigualdades: caminhos para um mundo justo, de 

2016
16

.  

[Com efeito,] se todo o conhecimento científico é social na sua constituição e nas 

consequências que produz, só o conhecimento científico da sociedade permite 

compreender o sentido da explicação do mundo “natural” que as ciências naturais 

produzem. Por outras palavras, as ciências sociais proporcionam a compreensão que dá 

sentido e justificação à explicação das ciências naturais. Sem tal compreensão não há 

verdadeira explicação e, por isso, as ciências sociais são epistemologicamente 

prioritárias em relação às ciências naturais (Santos, 1998: 75). 

Contudo, onde as ciências sociais estão ainda ao seu melhor nível é na promoção 

daquilo a que Robert K. Merton chamou “teorias de médio alcance” e na explicação de 

desenvolvimentos específicos no tempo e limitados no espaço. Lidam melhor com inter-

relações entre duas ou mais variáveis no interior de estruturas especificamente 

delimitadas. À medida que se movimentam para abordarem tendências de carácter 

sistémico e macroscópico, vão dando conta de uma cada vez menor porção de variância 

(Lipset, 1992: 466). 

Terminamos com um fragmento de um ilustre pensador, teórico e epistemólogo das 

ciências humanas e da sociologia francesa contemporânea, que nos convida à reflexão e 

debate sobre as disputas relativamente à conquista das muralhas e torres do Castelo da 

verdade do mundo social, sempre historicamente situada e portanto provisória, também 

ela caracterizadora da complexidade do contexto de produção de conhecimento 

                                                           
13 Para mais desenvolvimento consultar Andreu Viola, Antropologia del Desarrollo: teorías y estudios etnográficos en América 

Latina, Editorial Paidós, Barcelona, 2000 
14 Ibidem, https://www.dinheirovivo.pt/economia/projeto-dourotur-vai-diagnostico-turismo-no-douro/ 
15 Ibidem, http://www.worldsocialscience.org/documents/relatorio-mundial-sobre-ciencias-sociais.pdf 
16 Ibidem, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245995POR.pdf 
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científico-social, contribuindo igualmente, de modo permanente e contínuo para a 

origem e desenvolvimento da conflitualidade teórica interna das Ciências Sociais: 

Sei que estou inserido e implicado no mundo que tomo como objecto. Não podia tomar 

posição, enquanto cientista, sobre as disputas pela verdade do mundo social sem saber 

que o fazia, que a única verdade é que a verdade é uma questão de lutas tanto no mundo 

científico (o campo sociológico) como no mundo social que esse mundo científico toma 

como objecto (cada agente tem a sua visão idiossincrática do mundo, visão que ele 

pretende impor, sendo o insulto, por exemplo, uma forma de exercício selvagem do 

poder simbólico) e a propósito do qual trava as suas lutas de verdade. Ao dizer isto, e ao 

preconizar a prática da reflexividade, tenho também consciência de estar a oferecer 

instrumentos a outros que podem aplicá-los a mim para me submeter à objectivação – 

mas, ao agir assim, dão-me razão. (Bourdieu, 2004: 157) 
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4 – Uma reflexão sobre a produção teórica e metodológica das vizinhas do lado 

 

“Aquilo que é regular, ordenado, factual, nunca basta 

para abranger toda a verdade: a vida extravasa 

sempre a borda de qualquer taça.” 

                                                                                                   Boris Pasternak, 1890-1960
17

 

 

Contudo e antes de prosseguirmos por diante, façamos uma curta e rápida incursão, ao 

estilo das operações relâmpago das forças especiais militares, por territórios de domínio 

senhorial da aristocracia das ciências “Exactas”, Físicas e Naturais.  

Assim, importa salientar que Richard Feynman, um dos maiores físicos do século XX, 

numa das palestras proferidas em 1964, numa universidade norte-americana, dizia-nos 

que “hoje as nossas teorias da física, as leis da física, são um conjunto de elementos 

diferentes que não se ajustam bem uns nos outros. Não dispomos de uma estrutura a 

partir da qual tudo se possa deduzir: temos apenas várias peças que ainda não se 

encaixam perfeitamente. É por esta razão que nestas palestras, em vez de dizer qual é a 

lei da física, tenho de falar dos aspectos que são comuns às várias leis; não 

compreendemos as relações entre as várias leis” (Feynman, 2000: 40).  

Relativamente à exactidão das leis da física, entre as quais a lei da gravitação universal 

de Newton, Richard Feynman refere que todas têm uma expressão matemática, mas 

“não é exacta; Einstein teve de a modificar, e sabemos hoje que não está ainda 

completamente certa, porque ainda temos de a ligar com a teoria quântica. Acontece o 

mesmo com todas as outras leis: não são exactas. (...) Isto pode ou não ser uma 

propriedade da Natureza, mas certamente é comum a todas as leis, tal como as 

conhecemos hoje. Pode também tratar-se apenas de falta de conhecimento” (Feynman, 

2000: 44).  

Feynman, sobre as leis da Física, também nos diz que “as antigas leis podem estar 

erradas”. E pergunta “mas como é que uma observação pode estar incorrecta? Se foi 

cuidadosamente verificada, como pode estar errada?”, concluindo, “a resposta é que, em 

primeiro lugar, as leis não são as observações e, em segundo, as experiências são 

                                                           
17 Com algum sentimento de culpa e um olhar de cobiça e inveja, retirei esta epígrafe e tomei-a de empréstimo a (Davis, 1995: 19). 
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sempre imprecisas. As leis, são leis adivinhadas, extrapolações, e não algo que as 

observações insistam em mostrar. Não passam de bons palpites que até ao momento 

conseguiram atravessar o crivo. Acontece, porém, que mais tarde os crivos têm os 

buracos mais estreitos do que os usados anteriormente e a lei é apanhada. Portanto, as 

leis são adivinhadas; são extrapolações na direcção do desconhecido. Não se sabe o que 

vai acontecer; por isso faz-se um palpite” (Feynman, 2001: 33).  

Sobre os constituintes elementares da matéria do continuum espaço-tempo, Brian 

Greene, professor de Física e de Matemática da Universidade de Colúmbia, confessa 

que “embora tenhamos apresentado argumentos indirectos a favor da sua existência, não 

dissemos ainda o que quer que seja acerca do que poderão ser estes constituintes. E por 

uma boa razão. Não temos realmente nenhuma ideia daquilo que sejam. Ou, talvez 

devesse dizer, quando toca a identificar os ingredientes elementares do espaço-tempo, 

não temos ideias acerca das quais estejamos realmente confiantes” (Greene, 2006: 749).  

Sobranceria, audácia ou habitus do campo do grupo profissional de pertença? Para 

Pierre Bourdieu “o habitus é, assim, um sistema de disposições duráveis, ou seja, de 

inclinações a sentir, pensar, percepcionar e agir de uma certa maneira, que são 

interiorizadas e incorporadas pelos indivíduos, em função das suas condições de vida e 

trajectórias pessoais” (Lança, 2002: 188). Estarão as ciências sociais e humanas 

atormentadas por uma baixa auto-estima e falta de autoconfiança? 

Sobre os quarks, partículas subatómicas constituintes dos protões e neutrões, o químico 

britânico e professor da Universidade de Oxford, Peter Atkins, diz-nos que “não foram 

observados quarks e talvez nunca possam sê-lo, mas estamos cada vez mais confiantes 

na sua existência [matéria de fé, portanto!], já que muito do que pode ser verificado 

deriva deles. Trata-se de uma verificação por implicação, em vez de por experimentação 

[pressuposição, portanto!]: uma verificação por ouvir dizer, e não por experiência 

directa [análoga ao dizem-que-disse do senso-comum!?]” (Atkins, 2007: 262). 

 

No processo de estudo e análise de partículas subatómicas da mecânica quântica, o 

Princípio da Incerteza do físico alemão Werner Heisenberg, diz-nos “que a posição e a 

velocidade de um objecto, qualquer objecto, não podem ser medidos exactamente ao 

mesmo tempo. Esta incapacidade resulta não de defeitos dos nossos instrumentos de 
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medição, que também nunca foram absolutamente precisos, mas da natureza das coisas, 

da própria matéria” (Doren, 2007: 401). 

Este princípio, e, portanto, a demonstração da interferência estrutural do sujeito no 

objecto observado, tem implicações de vulto. Por um lado, sendo estruturalmente 

limitado o rigor do nosso conhecimento, só podemos aspirar a resultados aproximados e 

por isso as leis da física são tão-só probabilísticas. Por outro lado, a hipótese do 

determinismo mecanicista é inviabilizada uma vez que a totalidade do real não se reduz 

à soma das partes em que a dividimos para observar e medir. Por último, a distinção 

sujeito/objecto é muito mais complexa do que à primeira vista pode parecer. A distinção 

perde os seus contornos dicotómicos e assume a forma de um continuum (Santos, 1993: 

26)  

No início da década de 1930, até mesmo na Matemática, durante séculos o baluarte da 

certeza, o matemático austríaco Kurt Gödel (1906-1978) desenvolveu uma prova [o 

Teorema da Incompletude] que mostrava que dentro de qualquer sistema lógico, por 

mais rigidamente estruturado que fosse, existem sempre questões que não podem ser 

respondidas com certeza, podem ser descobertas contradições e podem surgir erros. 

Assim, à medida que o século se aproxima do fim, o veredicto é claro: o conhecimento 

nunca pode ser certo. É sempre intruso. Por mais que nos esforcemos, o próprio esforço 

de conhecer total e completamente, tal como o polegar
18

, atrapalha-nos (Doren, 2007: 

404).  

Com efeito, este “polegar trapalhão” intromete-se em toda a tentativa de conhecimento 

de qualquer realidade do mundo micro ou macroscópico do quotidiano, inclusivamente 

nas ciências sociais e humanas por meio da nossa familiaridade com o social, das 

evidências do senso comum, das ideologias sociais, políticas ou económicas, da 

resistência à explicação/interpretação do social pelo social, dos preconceitos sociais (o 

etnocentrismo e outros preconceitos de posição, estatuto ou classe), do habitus de 

Bourdieu, etc.
19

  

Por outro lado, desde Marcel Mauss, Malinowski ou Lévi-Strauss que os cientistas 

sociais estão certos de que observar é perturbar, porquanto, qualquer tentativa de 

                                                           
18 O autor refere-se à analogia do acto de "tentar investigar o mecanismo de um relógio suíço com a ponta do polegar. Não há 

polegar pequeno, ou delicado, o suficiente para evitar espalhar os componentes do relógio. Além disso, o polegar atrapalha. 

Coloca-se entre o relógio e os olhos (Doren, 2007: 402). 
19 Para mais desenvolvimento, consultar Nunes, 1982.  
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conhecimento é recíproca e perturbadoramente intrusa, pois “é claro que, sem que o 

deseje, o etnólogo, pela sua presença, arrisca-se a modificar, pouco que seja, os factos 

que pretende abordar, mas o diálogo com pessoas diferentes também modifica o próprio 

etnólogo” (Rivière, 2004: 26). 

A este propósito fazemos uma citação de Claude Lévi-Strauss, inscrita na introdução à 

obra-prima do sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss, um clássico da 

antropologia mundial que tem por título Ensaio sobre a Dádiva:  

Que o facto social seja total não significa unicamente que tudo o que é observado faça 

parte da observação; mas também, e sobretudo, que numa ciência em que o observador 

é da mesma natureza que o seu objecto, o observador é ele próprio uma parte da sua 

observação. Não fazemos assim alusão às modificações que a observação etnológica 

traz inevitavelmente ao funcionamento da sociedade em que se exerce, porque esta 

dificuldade não é própria das ciências sociais; ela intervém em qualquer parte onde 

pretendemos fazer medições delicadas, isto é, onde o observador (ele mesmo, ou os seus 

meios de observação) são da mesma ordem de grandeza que o objecto observado. Aliás, 

foram os físicos que o puseram em evidência, e não os sociólogos aos quais ela se 

impõe apenas da mesma maneira. A situação particular das ciências sociais é de uma 

outra natureza, que se prende com o carácter intrínseco do seu objecto de ser ao mesmo 

tempo objecto e sujeito, ou, para falar a linguagem de Durkheim e de Mauss, “coisa” e 

“representação” (Mauss, 1988: 24). 

Sobre a infinidade da sucessão dos números naturais positivos (para além de que todos 

os conjuntos de números são infinitos, logo existe também, por exemplo, uma sucessão 

infinita de números racionais
20

 entre 0 e 1, e 1 e 2, e assim sucessivamente, o que faz 

com que, à parte a convenção social do sistema métrico decimal adoptado 

internacionalmente para pesos e medidas, a distância física entre o leitor e o texto que 

está a ler neste momento, seja absoluta, rigorosa e matematicamente infinita) o 

matemático alemão David Hilbert (1862-1943) apresentou uma situação hipotética que 

tem tanto de hilariante como de desconcertante pelo seu resultado contra-intuitivo, 

naquilo que ficou conhecido como o paradoxo do Hotel de Hilbert:  

O “Hotel Hilbert” consiste num número infinito de quartos, e há uma noite em que 

todos eles estão cheios. Chega então um viajante que não fez reserva. “Não há 

problema!”, grita Hilbert (o gerente): convence todos os hóspedes a deslocarem-se para 

o quarto ao lado, deixando o primeiro quarto vazio e pronto a acolher o recém-chegado. 

Mais tarde, nessa noite, chega um número infinito de viajantes, também sem reservas. 

“Não há problema!”, grita de novo o engenhoso Hilbert. Convence todos os hóspedes a 

fazerem as malas e a mudarem-se para um quarto cujo número seja o dobro do do seu 

                                                           
20 Os números racionais são "os números que são obtidos dividindo um número natural por outro" [exceptuando o zero, é claro] 

(Atkins, 2007: 438) 
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quarto actual, deixando assim os quartos com números ímpares
21

 livres para acolher 

todos os recém-chegados (Atkins, 2007: 438). 

Por entre pressupostos, conjecturas, axiomas, postulados e paradoxos lógicos, Peter 

Atkins, depois de assinalar as três crises principais pelas quais passou a matemática ao 

longo da sua história pondo em causa os seus fundamentos, diz-nos que “num certo 

sentido, é notável o simples facto de a matemática ter conseguido sobreviver enquanto 

disciplina. Que se tenha saído tão bem deve-se em parte ao senso-comum: há uma 

grande quantidade de matemática maravilhosa que parece funcionar na perfeição, e seria 

insensato descartar uma matéria que obteve tão grandes sucessos, ainda que possa haver 

regiões traiçoeiras no âmago da sua estrutura” (Atkins, 2007: 472).  

Referir, nas ciências médicas, “a tragédia da talidomida [um tranquilizante receitado a 

mulheres grávidas para reduzir o enjoo], que, nos anos cinquenta, resultou no 

nascimento de milhares de bebés sem membros ou com membros deformados” (Park, 

2002: 72). Também “nesse tempo, na Europa e nos Estados Unidos, os médicos ainda 

tratavam os seus doentes com sangrias, purgas e doses frequentes de mercúrio e de 

outras substâncias tóxicas” (Park, 2002: 79).  

Na psiquiatria, a lobotomia e a estimulação eléctrica do cérebro com a aplicação 

terapêutica dos famigerados “choques eléctricos” utilizados com recorrência em doentes 

portadores de esquizofrenia. Também o diagnóstico e terapêuticas associadas às crises 

dos portadores de epilepsia, a qual era identificada como delírios de possessões divinas, 

demoníacas ou como loucura, e transmissora de doenças contagiosas, passavam por 

internamentos compulsivos em sanatórios para doentes mentais. 

O século XIX foi o último a acreditar que o mundo, no seu todo, bem como nas suas 

partes, poderia ser conhecido ao pormenor. Agora sabemos que isso é, e sempre foi, 

impossível. Sabemos dentro de limites, não em termos absolutos, mesmo que esses 

limites possam ser ajustados de acordo com as nossas necessidades (Doren, 2007: 405).  

E também é um facto que as teorias científicas imperfeitas não são raras. O big bang é o 

modelo universalmente utilizado, ao qual os cosmólogos procuram adaptar os novos 

dados. E continuará a desempenhar esse papel a não ser que as imperfeições se 

multipliquem, ou até alguém ter outra ideia deslumbrante. O mesmo se aplica ao 

                                                           
21 O texto do qual se faz referência menciona "números pares", mas é seguramente uma gralha tipográfica ou erro de tradução. 
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genoma humano e à questão (...) da importância relativa da natureza e da cultura no 

desenvolvimento dos seres humanos (Swain, 2007: 15). 

Terminamos com dois comentários extraídos da obra de um doutorado em física de 

partículas pela Universidade de Cambridge e premiado divulgador da matemática, da 

ciência e da teoria da origem do universo, na Grã-Bretanha. O primeiro é 

surpreendentemente místico, o segundo, uma bem-humorada comunicação do carácter 

construtivista da realidade social científica. 

À pergunta que houve antes do Big Bang? a resposta dos cosmólogos “fará sempre 

parte do domínio do mito ou da religião, uma lacuna eternamente fora do alcance da 

ciência e que só pode ser preenchida por Deus” (Singh, 2010: 547).  

Cabe-lhes contar ao mundo que o modelo do Big Bang é um testemunho da criatividade 

e do intelecto humanos. E se algum membro do público fizer a pergunta mais difícil de 

todas, “que houve antes do Big Bang?”, poderiam seguir o exemplo de Santo 

Agostinho.  

Na sua autobiografia, As Confissões, (...) o filósofo e teólogo Santo Agostinho refere 

uma resposta que ouviu dar à pergunta equivalente a “que houve antes do Big Bang?”, 

com a diferença de ter sido feita num contexto teológico e não físico:  

Que fez Deus antes de criar o universo? Antes de criar os Céus e a Terra, criou o 

Inferno para quem faz perguntas como essa (Singh, 2010: 550). 
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5 – A escala de observação e os patamares em profundidade de Georges Gurvitch 

Retomando o nosso assunto, outro factor de análise e compreensão também importante, 

e quanto a nós pertinente, a ter em linha de conta neste debate, são as questões de 

escala. Como refere Sedas Nunes, a escala de observação cria o fenómeno: uma mesma 

realidade pode pois ser representada, ao nível do conhecimento, por fenómenos muito 

diferentes. Porém, se é certo que o fenómeno varia com a escala de observação, nem por 

isso devemos esquecer que, por detrás dessas aparências e representações diversas se 

esconde sempre uma mesma realidade (Nunes, 1982: 45).  

Na representação do espaço em geografia física e humana, o geógrafo francês Yves 

Lacoste, para quem “o problema epistemológico fundamental da geografia reside nas 

implicações da mudança de escala de observação”, diz-nos que “ a perspectiva empirista 

tenderia a pôr o problema apenas em termos de quantidade de informação recebida. Mas 

(...) a mudança de escala traduz-se, ao contrário, em mudança de nível de análise, em 

mudança dos fenómenos observados, em mudança de conceptualização, em mudança de 

problemática” (Almeida, 1977: 792). 

Logo, acrescenta Ferreira de Almeida, “mesmo em termos de variáveis “físicas” (...) a 

operação de fechamento do campo analítico também aí implica necessariamente opções 

teóricas, que ao abrirem a visibilidade de certas estruturas e de certas relações, remetem 

para a sombra, ocultam ou deformam outras relações e outras estruturas”, e conclui: 

Estas considerações permitem pôr em crise a noção implícita de um só ponto de vista e 

de um só espaço (físico) definindo e informando esse ponto de vista. E remetem para a 

indispensável distinção entre o espaço-objecto real e a construção de uma 

multiplicidade de espaços-objectos de conhecimento, instrumentos diferenciados para a 

apropriação cognitiva dos espaços reais. (...) Ao sair dos limites da geografia física para 

analisar estruturas e relações sociais na sua dimensão espacial, ainda mais se fazem 

sentir os efeitos ocultadores do empirismo que substitui por um espaço dado e 

tendencialmente homogéneo a construção de um conceito de espaço desdobrado numa 

pluralidade de espaços diferenciais a articular em diversos níveis da problemática e da 

teoria (Almeida, 1977: 792). 

Deste modo, teremos de considerar os diferentes patamares em profundidade com que a 

realidade social foi observada por Jorge Dias e Pais de Brito em Rio de Onor. E não nos 

parece que o método orgânico e funcionalista, utilizado em Comunitarismo Agro-

pastoril, que para Jorge Dias, “melhor do que qualquer outro”, permitiu “dar a visão de 

um agregado humano, no seu ambiente natural, focando os problemas económicos, 

sociais, religiosos e psíquicos, isto é, a totalidade da cultura, sem esquecer o aspecto 
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ecológico” (Dias, 1984: 11), por si só, tivesse conseguido identificar e analisar as 

manifestações de sociabilidade dos níveis mais profundos da realidade social.  

Expressamente não foi esse o objectivo principal do autor, mas em Retrato de Aldeia 

com Espelho eles estão lá representados na identificação, composição, competências e 

poderes do concelho, num ano de sessões e síntese, nas rodas, nos sorteios, nos leilões 

e nas casas.  

Também por esta razão, quanto a nós, é errado e inteiramente desadequado estabelecer-

se um termo de comparação qualitativa entre estas duas monografias etnográficas, em 

detrimento de uma não competitiva, profícua e substantiva relação de 

complementaridade. 

Este princípio metodológico foi-nos apresentado pelo sociólogo russo Georges Gurvitch 

ao sublinhar o carácter pluridimensional da realidade social que se manifesta em níveis 

de profundidade distinta, propondo-nos o procedimento por dez etapas, indo do mais 

acessível ao menos acessível, na compreensão e descrição de um fenómeno social total 

ou de uma estrutura na qual ele se exprime (Gurvitch, 1979: 84, 91). 

Neste sentido, não resistimos a fazer uma longa citação deste autor
22

 tomando a 

liberdade de trocar o original sujeito sintáctico, sociologia, pelo da sua irmã 

primogénita, antropologia, colocando-o entre parênteses rectos: 

A [antropologia] contemporânea está em vias de se transformar numa ciência cujo 

primeiro passo é o estudo da realidade social em profundidade. Se a [antropologia] do 

século XIX pode ser caracterizada como unidimensional, a [antropologia] do século XX 

é, antes de mais, pluridimensional. É uma [antropologia] em profundidade. A realidade 

social apresenta-se ao olhar experimentado do [antropólogo] como disposta em 

patamares, em níveis, em planos sobrepostos, em camadas cada vez mais profundas. 

Estes níveis, estes planos sobrepostos, interpenetram-se e impregnam-se mutuamente. 

No entanto, não deixam de entrar em conflito: as suas relações são tensas, antinómicas, 

dialécticas. Trata-se de tensões inextricáveis, inerentes a qualquer realidade social e que 

poderíamos qualificar de verticais. A estas polarizações e implicações relativas 

acrescentam-se, ao nível de cada camada em profundidade, conflitos, tensões 

horizontais (Gurvitch, 1979: 83). 

Não podemos deixar de assinalar, no entanto, que Joaquim Pais de Brito estava atento a 

esta componente particular da complexidade do real-social e das intrínsecas 

complementaridades e interdependências das manifestações de sociabilidade dos actores 

                                                           
22 Texto publicado originalmente em La Vocation Actuelle de la Sociologie, 4ª edição, Presses Universitaires de France, Paris, 1968. 
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sociais, susceptíveis de serem condicionadas e manipuladas por diferentes ângulos de 

abordagem possíveis, referindo:  

Deslocámos o campo da discussão sobre a igualdade ou desigualdade na pequena aldeia 

comunitária, que pode encontrar-se condicionada, à partida, pelo ângulo de abordagem 

que privilegia a aldeia na sua unidade e em todos os processos integradores que nela se 

produzem – o que tenderá a sobrevalorizar a igualdade entre os seus habitantes e a 

ocultar as diferenciações que os distinguem – ou as unidades que a constituem e a 

habitam, na sua individualidade – o que nos leva a defrontar-nos, inequivocamente, com 

as diferenças que apresentam, minimizando eventualmente o quadro aldeão onde se 

compõem e recompõem e que dispõe de recursos materiais e simbólicos que as 

amortecem ou as impedem de se constituir em níveis de estratificação (Brito, 1996: 

341). 

A este propósito, fazemos alusão ao já clássico debate Lewis–Redfield, (Cf. Rocher, 

1989-a: 114-115), que resultou do estudo etnográfico da aldeia mexicana de Tepoztland, 

realizado primeiramente pelo antropólogo norte-americano Robert Redfield (1897-

1958), cujas semelhanças metodológicas e ilativas, de um modo geral, com as 

monografias portuguesas de Rio de Onor, caberia eventualmente  ipsis verbis num 

imaginário e muito provável debate Brito–Dias. Oscar Lewis (1914-1970), também 

antropólogo norte-americano, vinte anos depois regressou ao mesmo terreno e 

descreveu a vida social desta comunidade camponesa de uma maneira completamente 

diferente, insistindo sobretudo nas fontes de tensões e de conflitos que Redfield 

menosprezara.  

Lewis criticou o modelo de “sociedade tradicional” utilizado por Redfield, por dar da 

realidade social uma imagem demasiado integrada, demasiado estável, ainda imbuída de 

um certo romantismo rousseanista sobre as sociedades primitivas. [Para Jean-Jacques 

Rousseau, os homens primitivos viviam num estado de Natureza harmonioso, eram 

pacíficos e solitários, humildes e reservados, desprovidos de ambições, opiniões, inveja 

ou sentimentos de ódio e vingança, não existindo desigualdade entre eles. Só a ofensa 

de sentimentos de honra, a mesquinhez e a ambição desmedida eram geradores de 

conflito].  

Redfield responde que uma mesma realidade social pode ser abordada sob diversos 

aspectos complementares mas não necessariamente opostos, de forma que modelos de 

análise diferentes podem revelar aspectos diferentes de uma mesma realidade, insistindo 

que não tinha proposto o seu modelo de sociedade tradicional com exclusão de qualquer 

outro, e que não lhe atribuiu um valor absoluto, defendendo o seu método como sendo, 

entre outros, um dos que podem revelar alguns aspectos da realidade. 
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Assim, acrescenta Guy Rocher, uma mesma realidade social pode revelar-se sob várias 

facetas, sob vários ângulos [os patamares em profundidade de Gurvitch]. Uma 

perspectiva não é necessariamente mais “verdadeira” que outra, nem exclui todas as 

outras que continuam a ser possíveis. Perante a complexidade social, nenhum método 

tem o monopólio da verdade e da validade; a diversidade das perspectivas é geralmente 

útil para permitir abordagens complementares donde se pode extrair uma determinada 

percepção de conjunto, sem que se saiba nunca se a realidade não comporta outros 

aspectos ainda ignorados.  

E Rocher conclui, [estabelecemos, novamente, um paralelismo com Rio de Onor de Pais 

de Brito e Rio de Onor de Jorge Dias] sublinhemos todavia que, para além de uma 

questão de método, é de facto uma concepção da sociologia e da antropologia que opõe 

Lewis e Redfield, defendendo o primeiro uma sociologia (e uma antropologia) centrada 

sobre o estudo dos conflitos, enquanto Redfield se situa na tradição funcionalista (Cf. 

Rocher, 1989-a: 114-115). 

Por outro lado, ainda a propósito da complexidade do real-social e das intrínsecas 

complementaridades e interdependências das manifestações de sociabilidade dos actores 

sociais de que nos fala Gurvitch, observemos o que nos diz Clifford Geertz: 

(...) não cheguei próximo do fundo de qualquer questão sobre a qual tenha escrito, tanto 

nos ensaios abaixo como em qualquer outro local. A análise cultural é intrinsecamente 

incompleta e, o que é pior, quanto mais profunda, menos completa. É uma ciência 

estranha, cujas afirmativas mais marcantes são as que têm a base mais trémula, na qual 

chegar a qualquer lugar com um assunto enfocado é intensificar a suspeita, a sua própria 

e a dos outros, de que você não o está encarando de maneira correta. Mas essa é que é a 

vida do etnógrafo, além de perseguir pessoas subtis com questões obtusas (Geertz, 

1989: 39). 

Também, noutro campo disciplinar, a respeito da realidade cosmológica, Brian Greene, 

professor de Física e de Matemática da Universidade norte-americana de Columbia, 

sobre a natureza do universo, diz-nos que “é difícil imaginar uma experiência mais 

estarrecedora do que descobrir, como fizemos ao longo do último século, que a 

realidade que vemos com os nossos olhos é só um aspecto da realidade que existe” 

(Green, 2006: 34). 
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6 - Thomas Kuhn e as duas fases do desenvolvimento da ciência 

De permeio, importa referir o contributo de Thomas Kuhn no sentido de ter 

demonstrado que o desenvolvimento da ciência não é um processo contínuo, mas que é 

marcado por uma série de rupturas e pela alternância de períodos de “ciência normal” e 

de “revoluções” introduzindo na tradição anglo-saxónica uma filosofia descontinuista 

da evolução científica em ruptura com a filosofia positivista que considera o progresso 

da ciência como movimento contínuo de acumulação (Kuhn, 1972; cit. em Bourdieu, 

2004: 28).   

Além disso, elaborou a ideia de “comunidade científica” ao enunciar que os cientistas 

formam uma comunidade fechada cuja investigação assenta num leque bem definido de 

problemas e que utilizam métodos adaptados a esse trabalho: as acções dos cientistas 

nas ciências avançadas são determinadas por um “paradigma” ou “matriz disciplinar”, 

ou seja, um estado de realização científica que é aceite por uma fracção importante dos 

cientistas e que tende a impor-se a todos os outros (Bourdieu, 2004: 29). 

O desenvolvimento da ciência madura processa-se assim em duas fases, a fase da 

ciência normal e a fase da ciência revolucionária. A ciência normal é a ciência dos 

períodos em que o paradigma é unanimemente aceite pela comunidade científica. O 

paradigma estabelece simultaneamente o sentido do limite e o limite do sentido e, 

consequentemente, o trabalho dos cientistas dirige-se à resolução dos problemas e à 

eliminação de incongruências segundo os esquemas conceituais, teóricos e 

metodológicos universalmente aceites. Estes, aliás, presidem tanto à definição dos 

problemas como à organização das estratégias de resolução (Santos, 1978: 34).  

“Aqueles que procuram Deus encontram-no”, dizia Pascal. Mas nunca se encontra 

senão o Deus que se procura (Nunes, 1982: 55). Se formos à pequena aldeia de Rio de 

Onor “procurar” equilíbrio e harmonia encontramo-los, mas também encontramos 

conflitos e dissensões se os “procurarmos”.  

Eis que, como nos diz o professor Sedas Nunes, tudo depende dos “óculos” teóricos, 

conceptuais e metodológicos que tenhamos postos, os quais, por sua vez, nos permitirão 

ler e interpretar o nosso horizonte visual, por mediação de um determinado “código de 

leitura” exclusivo, regulador, orientador e modelarmente condicionado a uma 

abordagem específica na leitura e interpretação do real-social.  
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Os paradigmas usados pela ciência tendem a captar unicamente alguns aspectos da 

realidade, deixando de fora um vasto campo de fenómenos. (...) Todo o modelo cria um 

campo de referência que determina a visão da realidade a partir de uma dada óptica. Ver 

outra coisa exige a mudança de modelo (Fernandes, 1993: 41). 

Mas o decurso da ciência normal não é feito só de êxitos, pois, se tal fosse o caso, não 

eram possíveis as inovações profundas que têm tido lugar ao longo do desenvolvimento 

científico. Ao cientista “normal” pode suceder que o problema de que se ocupa, não só 

não tenha solução no âmbito das regras em vigor, como tal facto não possa ser imputado 

à impreparação ou inépcia do investigador. Mas a substituição do paradigma não é 

rápida. O período de crise revolucionária em que o velho e o novo paradigma se 

defrontam e entram em concorrência pode ser bastante longo (Santos, 1978: 35). 

Se a noção de progresso constitui a espinha dorsal da ciência, também devemos pensá-la 

em termos de ruptura e de descontinuidade. Euclides, por exemplo, é necessário aos 

não-euclidianos. Mas as geometrias não-euclidianas postulam a morte simbólica de 

Euclides. Também Newton é importante para Einstein. Mas a física einsteiniana postula 

a morte simbólica de Newton. E isto, porque, na vida do pensamento, o assassinato 

constitui um método (Japiassu, 1978: 255).  

E, analogamente mas de modo contrário à simbólica metáfora sanguinária referida 

acima, em conformidade com o que propomos neste texto, podemos acrescentar que 

sem Comunitarismo Agro-pastoril de Jorge Dias, não teria havido Retrato de Aldeia 

com Espelho de Pais de Brito. 

Parafraseando Louis Althusser e a condição que comanda a dialéctica de toda a 

produção teórica, referida em Sedas Nunes, uma ciência ou uma filosofia nova, mesmo 

revolucionária, começa sempre algures num determinado universo de conceitos e de 

palavras existentes, portanto histórica e teoricamente determinados; é em função de 

conceitos e de termos disponíveis que toda a teoria nova, mesmo revolucionária, tem de 

encontrar com que pensar e exprimir a sua novidade radical. Até para pensar o seu 

conteúdo contra o conteúdo do antigo universo de pensamentos, toda a teoria está 

condenada a pensar o seu novo conteúdo em determinadas formas do universo teórico 

existente, que ela vai abalar (Nunes, 1987: 59). 
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Terminamos com uma citação de um excerto do prefácio do professor de Física da 

Universidade de Coimbra, Carlos Fiolhais, à obra do também professor de Física, 

Robert Ehrlich, da Universidade norte-americana George Mason, sobre a credibilidade e 

certeza do modo de produção científico: 

É corrente alguma incompreensão da ciência, nomeadamente quando se pensa que a 

ciência perde a credibilidade ao mudar as suas conclusões. Há quem diga que a ciência 

não é certa porque desfaz o que fez antes. A este respeito, convém esclarecer que a 

ciência, ao progredir, nunca muda radicalmente o que tinha apurado antes. Muda apenas 

quanto baste para tudo continuar na mesma. O método continua o mesmo. Pesem 

embora todas as “revoluções” científicas, a ciência é mais conservadora do que 

revolucionária. Não será sempre certa, mas procura e consegue acertar o mais possível. 

É a actividade humana onde o homem mais acerta (Ehrlich, 2002: 15).   
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7 – Ferdinand Tönnies e a dicotomia comunidade-sociedade 

Portanto, no princípio era Tönnies. É incontornável uma primeira referência ao 

sociólogo alemão Ferdinand Tönnies (1855-1936) e à sua mais célebre obra 

Comunidade e Sociedade, publicada em 1887, onde classifica, por contraste e em 

oposição, estes dois tipos-ideais
23

 da organização social e da sociabilidade humana, 

determinando, deste modo, a construção do modelo clássico de oposições que 

estruturaram, desde os finais do século XIX, a interpretação conceptual e dualista entre 

as realidades rural e urbana.  

Para Tönnies, a comunidade (Gemeinschaft) é rural e antiga e encontra-se na aldeia ou 

na vila onde as pessoas se dedicam à agricultura, a sociedade (Gesellschaft) é urbana e 

nova, enquanto coisa e nome. Toda a convivência íntima, familiar, exclusivista entende-

se como vida em comunidade. A sociedade é o espaço público, é o mundo. E prossegue: 

a avaliação da vida no campo tem demonstrado que aí a comunidade entre os homens é 

mais forte e viva: a comunidade é a convivência permanente e autêntica, a sociedade é 

passageira e aparente. De acordo com isso a própria comunidade deve ser compreendida 

como um organismo vivo, a sociedade como um agregado mecânico e um artefacto 

(Cruz, 1989: 511-512). 

Em resumo, a comunidade é um todo orgânico e harmonioso no seio do qual a vida e o 

interesse dos membros se identificam com a vida e o interesse do conjunto. [Durkheim 

dirá que nela, a consciência colectiva se sobrepõe à consciência individual.] Na 

sociedade, em contrapartida, as relações entre as pessoas estabelecem-se na base dos 

interesses individuais; são portanto relações de competição, de concorrência [de conflito 

social] ou, pelo menos, relações sociais com um cunho de indiferença relativamente aos 

outros (Rocher, 1989-a: 47).  

Tönnies aplicou esta tipologia dicotómica à interpretação da evolução das sociedades 

ocidentais cujo sentido ia, numa única linha de evolução geral, da comunidade à 

sociedade, isto é, procurou nesses conceitos o segredo da inteligibilidade da transição 

entre sociedades tradicionais e modernas (Ferreira, 1995: 118), marcando o início da 

teoria sociológica geral e exercendo uma influência profunda nas ciências sociais até 

aos nossos dias, onde “a noção de comunidade persiste como uma espécie de referência 

simbólica desejada ou imaginada” (Frúgoli Jr., 2003: 108), suscitando entusiasmados, 

controversos e longos debates no âmbito do discurso do pensamento científico-social 

                                                           
23 A noção de tipo-ideal de Max Weber é um esquema interpretativo da acção, um quadro de pensamento em função do qual se 

elaboram ao mesmo tempo a explicação (imputação causal) e a compreensão dos fenómenos estudados (Javeau, 1998: 54). 
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relativamente ao postulado determinista da correspondência linear da tipologia bipolar 

rural-urbano. 

Guy Rocher chama-nos à atenção para a dupla condição de validade desta tipologia 

tendo em atenção duas realidades essenciais: antes de mais, que os dois tipos de 

sociedade podem coexistir no seio de uma mesma sociedade global concreta. Podemos 

de facto afirmar que se existem sociedades que são apenas tradicionais, não existe 

nenhuma que seja integralmente uma sociedade tecnológica. Em todas as sociedades 

modernas, até nas mais industrializadas, formas de sociedade tradicional ombreiam a 

civilização tecnológica. Em segundo lugar é preciso não esquecer que existem muitas 

variantes da sociedade tradicional: testemunha eloquente deste facto é a massa de 

estudos antropológicos e etnológicos. A sociedade tecnológica por seu turno parece 

também tender a diversificar-se. E de uma para outra são observáveis diversas formas 

de transição, formas essas cujo número é crescente (Rocher, 1989-a: 115). 

Nos finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, generalizou-se uma 

concepção gradualista [progressiva] entre os pólos rural/urbano a partir da noção de 

continuum, que [ainda] identificava realidades sociais relativamente estanques e 

territorialmente delimitadas. Robert Redfield (1989 [1960]) é o autor que melhor 

sistematiza esta representação espacial, por intermédio da definição de três tipos ideais 

de sociedade: as pequenas comunidades (ou primitivas), as sociedades camponesas e as 

sociedades urbanas. A divisão territorial entre rural e urbano tendia assim a ser mediada 

por espaços intermédios [zonas periurbanas] (Carmo, 2009: 254).  

A partir dos anos 60, passa a identificar a forma como os processos de modernização e 

de urbanização penetram nos territórios rurais e mais periféricos. No entanto, a própria 

noção de continuum tem vindo a alterar-se [no sentido de se avaliar se o continuum deva 

ser concebido como um processo ou uma tipologia] em função das mudanças estruturais 

ocorridas nas sociedades. A concepção do [sociólogo britânico] Raymond Edward Pahl 

(1968) marca essa viragem de perspectiva, definindo uma representação mais dinâmica 

e menos determinista do continuum rural-urbano (Carmo, 2009: 254). 

Contudo, o dualismo estrutural que no passado representava a oposição rural/urbano foi 

reequacionado numa nova concepção mais complexa de cariz iminentemente relacional. 

O espaço rural é cada vez mais aberto e interdependente e a sua natureza deriva em 

grande medida da diferenciação social que advém dessa mesma abertura. É, portanto, 
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um espaço relacional que ancora a sua especificidade na forma como se organiza a vida 

local. Por isso, enquanto tal, este deverá ser interpretado a partir de uma perspectiva 

dinâmica e pluridimensional, definida tendo por base o binómio penetração/apropriação. 

Isto é, o espaço rural sofre, sem dúvida, um conjunto profundo de alterações que 

resultam da penetração dos factores de urbanização. No entanto, estes não se 

generalizam uniformemente pelas diversas zonas rurais (…) porque o processo de 

urbanização não é em si homogéneo, variando em função dos contextos sociais e 

económicos em que é produzido, [e] porque as comunidades rurais empreendem 

diferentes formas de apropriação das componentes urbanas, em função de um conjunto 

de especificidades locais, sejam elas de carácter socioeconómico, cultural, ambiental... 

(Carmo, 2009: 274).    

Todavia, apesar das reformulações conceptuais, podemos dizer que o significado 

sociológico da oposição rural-urbano foi persistindo até os dias de hoje no debate 

teórico das ciências sociais. Anunciou-se a morte do rural, mas também o seu 

renascimento, enfatizou-se a dominação da urbanização, ao mesmo tempo que se 

detectavam extensões da ruralidade no espaço urbano. Na verdade, os consensos foram 

sempre provisórios e limitados a um dado espaço-tempo histórico (Carmo, 2009: 255). 

Para mais desenvolvimento, remetemos o leitor para o artigo Antropoloxía e Modelos de 

Relación entre o Rural e o Urbano, do professor Xerardo Pereiro, da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, onde analisa “algúns dos paradigmas que definen as 

relacións entre o rural e o urbano e que podem axudarnos a mellor entender estas 

relacións desde unha visión antropolóxica (Pereiro, 2007: 117).  

Em todos estes casos, a comunidade pressupõe a existência de aspectos importantes 

(variáveis) da vida quotidiana que sejam comuns (posse de bens, vida em conjunto, 

actividade ou interesses em comum), que os membros aderiam a ela mais ou menos 

explicitamente e que aceitem as obrigações e deveres respectivos (Birou, 1982: 76). 
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8 – Herbert Spencer e o organicismo funcionalista 

E Tönnies estava com Spencer. Herbert Spencer (1820-1903) foi um filósofo e 

sociólogo inglês, contemporâneo de Ferdinand Tönnies, mas 35 anos mais velho, 

preocupado em compreender melhor a sociedade comparando-a a um organismo 

biológico, numa visão organicista e funcionalista que hoje parece ingénua, ainda que 

seja uma das tentações contra as quais os sociólogos [e antropólogos] modernos têm de 

resistir (Mendras, 1978: 13).  

Herbert Spencer, no ambiente vitoriano, que confiava quase cegamente no progresso da 

Humanidade, concebeu a sociedade humana como sujeita ao processo evolutivo, 

passando por diversas fases, desde as primitivas ou selvagens até ao culminar 

imaginável da evolução, a própria sociedade industrial do século XIX (Lira, 2002: 153). 

Embora não seja nosso propósito ter a pretensão de estabelecer uma relação de 

influência intelectual da obra de Spencer em Tönnies, delegamos essa tarefa para os 

historiadores da ciência, mas tão-só estabelecer uma relação de continuidade e 

semelhança de pensamento entre este e a formulação da teoria da evolução social (1850) 

daquele.   

Utilizando modelos analíticos e conceptuais directamente inspirados na biologia, 

Spencer é inseparável da ideologia do progresso e do evolucionismo generalizador, a 

ideia de um desenvolvimento progressivo da Humanidade e do evolucionismo cultural e 

social que marcou o século XIX (Lança, 2002: 366).  

Empenhou-se em demonstrar que a unidade do saber humano pode ser reconstituída a 

partir de uma só lei científica universalmente aplicável, à semelhança das teorias 

evolucionistas da biologia genética: “a lei geral da evolução”. Segundo a qual a 

evolução de todos os corpos se opera pela passagem de um estádio primitivo, 

caracterizado pela homogeneidade ou pela simplicidade da estrutura a estádios sempre 

mais avançados (Rocher, 1989-a: 52).  

Considerando a sociedade como um ser vivo que como os organismos biológicos 

obedece a esta lei da evolução, aplica-a ao seu desenvolvimento, propondo-se 

demonstrar que as sociedades humanas foram, na origem, pequenas colectividades 

simples, indiferenciadas, homogéneas, e que evoluíram tornando-se sempre mais 

complexas, mais diferenciadas, mais heterogéneas (Rocher, 1989-a: 53). 
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Levou por diante a sua analogia biológica procurando explicar a realidade social como 

se de um organismo vivo se tratasse. Os membros que constituem o dito organismo 

encontram-se em estreita relação uns com os outros: da acção de cada uma das partes 

depende o bom funcionamento do todo. A partir da estrutura social podem-se explicar 

as interdependências entre as partes que compõem a sociedade (Maia, 2002: 272), 

inaugurando assim uma corrente de pensamento evolucionista que se viria a chamar 

organicismo ou método orgânico e funcionalista.  

Porém, no início do século XX verificou-se nas ciências sociais a derrocada da teoria 

evolucionista (A. Goldenweiser; cit. em Gurvitch, 1979: 45). O abandono daquilo a que 

Georges Gurvitch chamou o postulado do desenvolvimento unilinear da sociedade, a 

crença segundo a qual o desenvolvimento social prosseguia segundo uma direcção pré-

estabelecida, à semelhança da ontogénese no caso do organismo biológico, pensando-se, 

assim, que a partir do conhecimento das sociedades ditas “arcaicas”, senão “primitivas”, 

se poderia encontrar a explicação das sociedades contemporâneas, chegando-se à 

conclusão de que, embora essencialmente diferentes da nossa, as sociedades ditas 

arcaicas não deixavam de ser, à sua maneira, muito complexas (Gurvitch, 1979: 46).  

Também, nos anos 30, o autónomo território metodológico da antropologia 

funcionalista estava separado dos historiadores, considerando inútil a análise das 

sociedades pretensamente arcaicas por uma abordagem pelo lado da sua história, a 

pretexto de que esta não passa de conjecturas, de que o fenómeno social se basta a si 

mesmo como sistema e que não se deve sacrificar a ordem cultural à ordem histórica 

(Rivière, 2004:20). 

É no interior deste caldo cultural, teórico e conceptual inicial que germinará uma nova 

conjuntura intelectual, ainda fundamentada na analogia entre os seres vivos e a 

sociedade, mas essencialmente de rejeição do carácter evolucionista das sociedades 

humanas, que se vai desenvolver em diversos funcionalismos identificados com uma 

visão da sociedade como funcionalmente coesa, coerente, estável e inserida num 

sistema fechado, nomeadamente o funcionalismo absoluto de Malinowski, o 

funcionalismo organicista de Radcliffe-Brown, o funcionalismo relativizado de Robert 

Merton e o estrutural-funcionalismo de Talcott Parsons. 

A comparação com a máquina ou o corpo humano é particularmente tentadora para os 

etnólogos, que vão longe descobrir uma sociedade restrita. Eles têm a impressão de que 
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ela forma um “todo” que funciona bem: a prova é que ela anda. Existem, portanto, 

funções e relações funcionais entre os elementos deste pequeno universo (Mendras, 

1978: 122). 

Temos de acrescentar que foram sobretudo os antropólogos que definiram e praticaram 

o funcionalismo, como oposição ao evolucionismo inspirado em Spencer, tal como este 

era praticado no fim do século XIX. O facto de a história das sociedades arcaicas que 

eles estudavam ser geralmente desconhecida, foi um elemento importante para a atitude 

a-histórica adoptada pelo funcionalismo. Todavia, esta indiferença pela historicidade, 

transposta [mais tarde] para a análise das sociedades dotadas de uma história, iria 

evidentemente revelar-se como uma limitação importante e prejudicou as intenções 

originais do funcionalismo (Rocher, 1989-a: 211). 

No entanto, apesar de a análise funcional em situações particulares constituir uma 

interpretação indiscutível, quando se tentou erigir o funcionalismo em teoria sociológica 

cometeram-se imprecisões e erros em excesso que terminavam ora em postulados 

teleológicos do género “se a sociedade é um todo que funciona, tudo dentro da 

sociedade tem uma finalidade, uma função vital”; ora em proposições tautológicas, 

vícios de raciocínio circular, explicando a função da estrutura em relação ao todo social 

e o todo social em função da estrutura tal como “já que o todo é útil ao funcionamento 

do conjunto, é necessário que as coisas sejam assim”, numa visão paradisíaca do 

funcionamento harmonioso da sociedade levando-se a pensar que toda a sociedade tem 

uma unidade de coerência funcional que põe todos os seus elementos em relação entre si 

não dando atenção aos elementos a-funcionais e disfuncionais (Mendras, 1978: 124), 

desprezando-se, assim, os conflitos, as tensões sociais e a mudança. 

Importa salientar, no entanto, que o método funcionalista cuja posição defende a 

integração das partes no todo e a presença da totalidade nas partes, constitui uma 

importante ferramenta científica de análise, descrição e compreensão do funcionamento 

de um determinado conjunto social, quando corrigido dos excessos da análise funcional 

do passado. Henri Mendras apresenta-nos as “regras da análise funcional” condensadas 

no respeito de três preceitos fundamentais:  

1. Um elemento social deve ser posto em relação com uma unidade social determinada. 

Não existe função relativa à totalidade da sociedade, de modo abstracto e geral. Existe 

sempre uma função de algo para algo. Da mesma forma, existem disfunções de algo 



54 
 

para algo. O mesmo elemento pode ser funcional no tocante a uma unidade social, 

disfuncional no tocante a uma segunda unidade e afuncional no tocante a uma terceira.  

 

2. Pode haver substituição de funções: a mesma função pode ser desempenhada por vários 

elementos sociais e várias instituições, segundo o tempo e o lugar; o mesmo elemento 

social pode mudar de função de um momento para o outro. 

 

3. O terceiro preceito leva a analisar as diferenças entre funções latentes e funções 

manifestas, entre o sentido de um elemento ou instituição para com seus membros e as 

funções ocultas, não menos importantes, desempenhadas por esse elemento ou 

instituição (Mendras, 1978: 126). 

Acrescentando: 

uma análise funcional apurada e empírica pode não ser conservadora, e sim 

revolucionária, na medida em que coloca em dúvida as funções aparentes das 

instituições sociais e permite eventualmente que se encontrem substitutos. Se se pode 

substituir uma instituição por outra e satisfazer a mesma função, é possível construir 

“utopias” funcionais, determinando as condições de sua realização. Essa avaliação da 

ordem social vigente é uma das principais virtudes da análise funcionalista (Mendras, 

1978: 126). 

Em jeito de parênteses, devemos assinalar a crítica do sociólogo polaco Stefan Nowak, 

apresentada no 8º Congresso Mundial de Sociologia, em 1974, em Toronto, que, 

opondo-se à ideia corrente de que o funcionalismo enferma de premissas supostamente 

conservadoras, continua “a defender a área problemática geral do funcionalismo, que 

sublinha a importância de olhar para as funções sociais dos diferentes padrões de cultura 

e instituições e deixa (ou devia deixar) aberto o problema da aceitação das funções e dos 

diversos tipos de equilíbrio social. As conclusões a retirar acerca das acções sociais 

apropriadas devem basear-se na confrontação destas funções, empiricamente avaliadas, 

com os diferentes valores humanos.” (Lipset, 1992: 62).  

É dentro deste contexto histórico, social e cultural que em finais dos anos 40 do século 

XX se tinha como mais importante o estudo de culturas não europeias. Período 

dominado pela influente antropologia social britânica de modelo etnográfico e analítico 

criado por Malinowski e Radcliffe-Brown
24

, cuja perspectiva funcionalista-estruturalista 

rejeitava as teses fundamentais do evolucionismo e do difusionismo cultural, dava 

ênfase à explicação da estabilidade e integração dos sistemas sociais e negligenciava as 

forças que produzem conflitos e mudanças, privilegiando o estudo empírico dos factos 

sociais no terreno, recolocando-os no seu contexto social a fim de os interpretar e, em 

                                                           
24 É mais ou menos consensual na comunidade científica, que estes dois autores estabeleceram os grandes princípios da análise 

funcionalista. 
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seguida, explicar um fenómeno social pela totalidade (não inteiramente estruturada) na 

qual ele se inscreve e na qual se postula ter uma ou várias funções (Rivière, 2004: 51).  

No entanto, em espaços do Sul da Europa tidos como “outros” por contraste com a 

Europa do Norte mais industrializada, surgiu uma corrente de pensamento que virou a 

sua atenção para formas tradicionais de organização social comunitária de pequenas 

aldeias europeias de montanha, cujos colectivismos eram “arcaísmos remetidos para 

fases primitivas da evolução das sociedades e interpretados como vestígios de antigas 

organizações tribais e clânicas ou como marcas étnicas de povos concretos” (Brito, 

1996: 17). 

Buscava-se a inserção das comunidades rurais de montanha na história mais distante e 

no ambiente geográfico, no âmbito de uma abordagem holista dando-se uma grande 

atenção às relações com o meio ambiente. As suas preocupações centravam-se na 

génese da sua organização colectiva – comunitarismo – na sua articulação com um 

modo de vida agro-pastoril, no ethos e na visão do mundo camponeses, na relação entre 

comunidade e casa/família, na delineação de “padrões de cultura” (em Rio de Onor). 

Em contrapartida, a estratificação social e as relações de poder são temas secundários, 

quase ausentes (Sobral, 2007: 492). 
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9 – Jorge Dias e a “descoberta” da pequena aldeia comunitária de Rio de Onor 

Neste sentido, Jorge Dias, “figura central da antropologia portuguesa de perfil 

académico e projecção internacional nos anos 1930 a 1970” (Leal, 2000: 37), 

conhecedor de que “formas de vida comunitária foram comuns a vários povos” (Dias, 

1984: 23), em Vilarinho da Furna: uma aldeia comunitária, concelho de Terras de 

Bouro, distrito de Braga, obra publicada originalmente em 1948
25

, encontrou um 

sistema de organização comunitária mais perfeito e conservado, virado para a 

organização pastoril e o aproveitamento dos pastos em que a única propriedade 

colectiva é o monte, onde os animais pastam.  

Vilarinho era uma comunidade onde havia diferenças de posses, mas não diferenciação 

de classes, constituindo uma irmandade perfeita. Os homens da serra seriam solitários e 

livres, era um modelo perfeito do que se denominava como democracia representativa 

(Sobral, 2007: 507). 

Mas foi num remoto lugar habitado onde a população só podia contar com os seus 

próprios recursos, no pequeno vale idílico do povoamento rural de Rio de Onor, no 

concelho de Bragança, preservado das influências modernizadoras exteriores pelo seu 

especial isolamento geográfico que permitiu que a tradição se mantivesse, por meio de 

um estudo crítico das homologias verificadas em alguns aspectos da identidade da 

cultura rionoresa, considerou ter encontrado em nossos dias, a organização social mais 

parecida com a que os autores antigos atribuíam aos vaceus (Dias, 1984: 39).  

No entanto, esclarecidamente, não deixou de observar que “se Rio de Onor não 

pertenceu outrora à área de cultura vaceia, o que é bem provável, estamos perante um 

caso de difusão e preservação de aspectos económico-sociais dessa cultura”.  

Também teve em consideração a sólida possibilidade de existência de uma “relação 

entre alguns traços da cultura rionoresa e a dos vetões (...) como o provam as figuras 

zoomórficas até hoje encontradas e certos traços etnográficos típicos” (Dias, 1984: 325), 

por toda a região de Trás-os-Montes.  

Assim, viu reunidas num conjunto de características em completo estado de 

preservação, o que “deve ser o caso mais perfeito de conservação de um tipo de 

                                                           
25 "(...) Este livro foi publicado em 1948, mas já tinha sido apresentado como tese de doutoramento na Universidade de Munique, 

em 1944" (Dias, 1984: 11), nota de rodapé nº 2.  
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economia e organização social que se manteve desde os vaceus até aos nossos dias” 

(Dias, 1984: 42).  

Um padrão ideal-típico de organização social com fortes traços comunitários mais 

perfeita, vigorosa, harmoniosa, com ausência de sentido capitalista, tendente à igualdade 

e à justiça social, uma economia aproximadamente autárquica e democrática, com uma 

regulação social de tipo solidariedade mecânica
26

:  

Na terra fria bragançana, que faz raia com Espanha, terras de Miranda, Petisqueira, 

Lombada, Guadramil e para ocidente, em Montezinho, e em todos os territórios ao norte 

do concelho de Vinhais até à Lomba, são frequentes os traços comunitários, quer na 

fruição comum dos baldios, quer nos rebanhos do povo (vezeira dos porcos) ou ainda 

nos fornos, lagares, moinhos, forjas, etc., que aqui e ali vão resistindo à tendência 

individualista da época. Mas em nenhuma se encontram todas estas características 

juntas como em Rio de Onor, razão porque também aqui perdura uma rígida 

organização comunitária, que regula, meticulosamente, todas as actividades públicas 

(Dias, 1984: 14-16). 

Jorge Dias, em Rio de Onor: comunitarismo agro-pastoril, dentro do quadro de 

interpretação teórica do seu tempo [privilegiando o nível integrador da cultura e das 

práticas quotidianas (Brito, 1996: 22)], descreve-nos “o caso mais típico de organização 

comunitária em Portugal” (Dias, 1984: 13), uma comunidade praticamente autárquica, 

de temperamento dionisíaco nas suas manifestações espirituais (Dias, 1984: 315), 

parecendo serem todos iguais, sem diferenças notáveis de fortuna, “pois a riqueza não 

confere superioridade social” (Dias, 1984: 96), o que na prática não confirmou.  

Com uma característica fortemente conservadora mas simultaneamente avessa ao 

imobilismo, com um harmonioso equilíbrio da vida social onde tudo se passa sem 

grandes contrastes, e onde perdura uma rígida organização com fortes traços 

comunitários sob a supervisão de um conselho que regula minuciosamente todas as 

actividades colectivas e privadas: 

O conselho não intervém só nos trabalhos da propriedade colectiva. Inúmeros trabalhos 

agrícolas da propriedade privada estão igualmente sujeitos a regulamentação do 

conselho (Dias, 1984: 82).  

De tal forma que Rio de Onor, obra claramente situada histórica e socialmente no seu 

tempo como são todas as outras de resto, activou mecanismos geradores de socialização 

e de formação de opinião – aquilo que Anthony Giddens designa por “consequências 

                                                           
26 A solidariedade mecânica, expressão popularizada por Emile Durkheim, é uma solidariedade por semelhança que caracteriza as 

sociedades tradicionais, fundadas numa divisão do trabalho simples, com ausência ou pouca especialização de funções, com 

pouca diferenciação de papéis sociais e quase ausência de tolerância de individualidade e onde se desenvolve uma coerção social, 
base da consciência colectiva, severa e repressiva (Marques, 2002: 365). 
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não intencionais da acção”, Robert Merton por “consequências não antecipadas da 

acção social” e Raymond Boudon por “efeitos perversos ou não previstos” – que 

produziram discursos e representações sociais de singularidade e exotismo sobre a 

aldeia.  

E, inebriados sob o efeito do efeito Rio de Onor, abriu o campo a uma curiosidade 

inusitada nos meios de comunicação social, na produção cinematográfica, na população 

em geral, e de modo independente despertou o interesse científico no meio académico 

português.  

Esta representação das aldeias comunitárias, que foi persistindo até aos dias de hoje, 

está muito próxima de imagens da comunidade correntes no século XIX, 

[nomeadamente da obra de Tönnies Comunidade e Sociedade] em que ela surge 

genericamente como o oposto do mundo urbano que então desabrochava: a fraternidade, 

a igualdade, a ausência de espírito capitalista, a solidariedade suposta reinar nela, eram 

o inverso do mundo urbano (Sobral, 2007: 508) 
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10 – Dos anos 60 do século XX à denominada pós-modernidade 

Constituindo inelutavelmente uma evolução civilizacional com inevitáveis repercussões 

nas cosmovisões da modernidade - culminando naquilo a que alguns autores, décadas 

mais tarde, designaram pela controversa expressão de pós-modernidade - e no 

pensamento sociocultural não só do mundo ocidental, logo, consequentemente, também 

nas ciências sociais, os intensos e conturbados anos 60 do século XX obrigaram, nos 

finais da década, com o fim dos impérios coloniais, “a um questionamento dos modelos 

de funcionamento das sociedades que originou o início do declínio do estruturo-

funcionalismo e, na sociologia, a reabilitação gradual e firme dos métodos qualitativos, 

assim como das teorias do conflito” (Silva, 2003: 42).  

Os anos 60 do século XX foram um período de grande mobilização e contestação social 

e política nas sociedades e academias do mundo ocidental que marcaram uma profunda 

crise cultural e ideológica, singularizada como a década da contracultura.  

É caracterizada pela recusa dos valores, da moral e dos modos de vida tradicionais, e 

pela defesa da paz e o amor universais do movimento hippie, bem como pela 

experimentação de drogas alucinogénias; a revolução sexual; o surgimento do 

movimento feminista; dos movimentos cívicos a favor dos negros e dos homossexuais e 

a contestação da guerra do Vietname nos Estados Unidos da América; as greves e 

ocupações de fábricas e universidades no Maio de 68 em França sob o lema “sê realista 

pede o impossível”, que quase chegou a derrubar o governo de Charles de Gaulle; a 

revolução do concílio Vaticano II no sentido de adaptar a Igreja Católica às grandes 

mudanças do mundo contemporâneo; a revolução socialista cubana e o início da tomada 

de consciência política dos povos africanos e a consequente descolonização de África. 

Paralelamente, no debate epistemológico, a denúncia do etnocentrismo “naturalista” [o 

etnocentrismo epistemológico que caracterizava as ciências sociais a partir das ciências 

naturais] começa a ser possível com base em duas condições de sociologia da ciência 

cada vez mais relevantes: o fim da inocência das ciências naturais a partir do pós-guerra 

e a emergência de uma consciência social crítica sob o impacto do desenvolvimento 

tecnológico na criação de alienação social, na destruição do meio-ambiente e no 

agravamento das desigualdades entre países centrais e países periféricos; e o 

extraordinário desenvolvimento das ciências sociais no pós-guerra, que foi tornando 
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cada vez menos sustentável a tese do atraso histórico ou teórico das ciências sociais em 

relação às ciências naturais (Santos, 1998: 70). 

Robert Merton reformulou o quadro teórico das concepções funcionalistas da sociedade, 

desenvolvendo e acrescentando novos conceitos funcionais [no que ficou conhecido 

como “funcionalismo relativizado”] e pondo de parte:  

1. O postulado da unidade funcional da sociedade, a suposição de uma perfeita e 

acabada consistência das sociedades, ou seja, de uma “unidade funcional” 

completa que está longe de poder provar-se;  

2. O postulado do funcionalismo universal, porquanto se pode atribuir à la carte 

consoante a imaginação ou preconceito do observador uma função vital para 

cada elemento cultural da ordem social. Considerando necessário fazer intervir a 

par do conceito de função, os de disfunção e não função, respectivamente, os 

contributos positivos, negativos e neutros para uma mesma ordem social;  

3. E o postulado da necessidade, que pressupõe a existência de elementos culturais 

ou sociais com a tarefa principal de cumprir funções vitais indispensáveis ao 

funcionamento de uma totalidade orgânica. Propondo o conceito de substituto ou 

equivalente funcional: a mesma função pode ser desempenhada de várias formas 

e por diferentes elementos culturais ou instituições (Ferreira, 1995: 237).  

Merton propôs ainda que se distinguisse entre funções a que chama manifestas e 

funções a que chama latentes. “As funções manifestas são as consequências objectivas 

que, contribuindo para o ajustamento ou para a adaptação do sistema, são 

compreendidas, e desejadas pelos participantes do sistema. As funções latentes são, 

correlativamente, as que não são nem compreendidas, nem desejadas.” Acrescentando 

também que se pode falar em disfunções manifestas e em disfunções latentes (Rocher, 

1989-a: 154).  

O sociólogo alemão Ralf Dahrendorf integrou elementos do estrutural-funcionalismo e 

do marxismo, construindo um modelo dotado de um grau de generalidade maior, do 

qual os outros dois não seriam mais do que teorias parciais, referentes a casos 

particulares ou a aspectos diferentes, postulando que há essencialmente posições sociais 

de dois tipos: de dominantes e de dominados. Esta dicotomia essencial diz respeito, 

segundo afirma, a todas as “associações organizadas de forma imperativa”, isto é, a 

todas as sociedades (Ferreira, 1995: 239).  
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Sem excluir a teoria do sistema social integrado [estrutural-funcionalismo] e a do 

sistema em conflito [marxismo], Dahrendorf insiste no facto de que ambas as 

abordagens são verdadeiras e complementares: a sociedade é simultaneamente um 

sistema integrado e um sistema em conflito [assente num factor comum, a distribuição 

desigual da autoridade]. Assim, a autoridade é um factor de integração social e ao 

mesmo tempo um factor de conflito. E é precisamente por ser um factor de integração 

que a autoridade é simultaneamente um factor de conflito. A teoria do conflito não se 

pode isolar duma teoria da integração e vice-versa (Rocher, 1989-b: 85). 

A etnografia, qual parábola do filho pródigo, é trazida para casa e a contestação da 

prática teórica da antropologia clássica acompanha a deslocação do estudo do “outro” lá 

fora (o primitivo, o indígena, o nativo, em resumo, o exótico para nós) para o estudo do 

“outro” cá dentro (as sociedades das quais os antropólogos são oriundos), no que 

respeita ao seu objecto de estudo. 

Do mesmo modo, porque numa realidade social particular existe simultaneamente o seu 

passado, o seu presente e o seu futuro, [significando] isso que a dimensão histórica não 

pode ser elidida (Almeida, 1977: 795), a História passou a ser, não apenas uma 

disciplina em inevitável diálogo com a Antropologia, mas mesmo uma dimensão nova 

do “território” do antropólogo. Este confronta-se, de imediato, com sociedades 

iniludivelmente inseridas em contextos mais amplos de dependências e inter-

relacionamentos político-administrativos, jurídicos, económicos e sociais patentes numa 

diversidade de registos e documentos que passaram a ter de ser incorporados na 

investigação (Brito, 1996: 15). 

[Porque] os idosos (e as idosas, embora para estas existam necessariamente, e 

lamentavelmente, na actualidade, menos dados empíricos a sustentá-lo) não são os 

melhores evangelistas da ciência radical, pois, estando como estão profundamente 

imbuídos na educação convencional que receberam, se ressentem habitualmente da 

perda de validade daquilo que aprenderam. Tal como os novos costumes sociais, os 

novos paradigmas só são aceites aquando da morte das velhas gerações (Atkins, 2007: 

271).  

[Assim] os finais dos anos 70, com a aposentação dos alunos de Malinowski e 

Radcliffe-Brown, culminaram numa mudança do paradigma científico, verificando-se o 

fim da busca da harmonia e/ou igualitarismo e mudando-se a abordagem para o conflito 
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e/ou a desigualdade, embora a metodologia de Malinowski tenha continuado a ser o 

procedimento que define a investigação com trabalho de campo (Kuper, 2005: 211). 

Vinda do outro lado do oceano Atlântico, a influência norte-americana polarizada entre 

uma concepção teórica da explicação do comportamento humano manifestada pela 

sociobiologia, com base num determinismo biológico rigoroso, de carácter evolucionista 

e etnocêntrico, cuja origem estaria na constituição genética dos indivíduos, e o 

paradigma de Geertz de um estudo humanístico em que a antropologia cultural deveria 

ser um estudo de textos em acção cujo objectivo não seria e explicação, afastando-se 

assim da sociologia, mas a interpretação dos significados, acabou por predominar em 

todas as ciências e ciências sociais e a antropologia não foi excepção (Kuper, 2005: 

226). 

A desordem da antropologia social europeia fez com que a americanização se tornasse 

mais apetecível, ou mesmo mais atraente. Embora os antropólogos americanos 

gostassem de citar os filósofos franceses, todas as inovações na antropologia desde 

finais dos anos 60 atravessaram o Atlântico de oeste para leste. Em termos mais gerais, 

os antropólogos da Europa ocidental absorveram o discurso americano sobre a cultura 

(Kuper, 2005: 227). 

Porém é preciso assinalar que, ainda em 1953, face à especificidade multicultural das 

sociedades do continente americano, Jorge Dias tinha compreendido a origem 

americana na aplicação da metodologia etnográfica, inicialmente utilizada no estudo de 

sociedades primitivas, a sociedades de tradição euro-americana, registando: 

Os europeus, que iam estudar os primitivos muito longe de suas terras, tinham menos 

oportunidade de observar as aculturações produzidas em populações diferentes, quando 

postas em contacto. Por esta razão, estabeleceram uma fronteira excessiva e falsa entre 

primitivos e civilizados, de maneira que os homens de ciência, que se dedicavam ao 

estudo das culturas primitivas, eram etnólogos e etnógrafos, e os que se dedicavam ao 

estudo das culturas tradicionais europeias eram simplesmente folcloristas. [E 

profetizou] A transformação é inevitável, e assiste-se ao choque entre a velha e a nova 

geração em muitos países da Europa e da América latina (Dias, 1984: 10, 11). 

Desde então, as reflexões e descrições etnográficas estão estreitamente ligadas a 

observações detalhadas e poucos são os textos que descrevem sociedades aparentemente 

isoladas, delimitadas, tradicionais e monoculturais. Pelo contrário, até as sociedades 

mais exóticas [para nós] são apresentadas como sendo parte de um mundo muito mais 

vasto, atravessadas internamente pelo conflito e fazendo-se eco de debates e dissensões. 
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Os seus habitantes também não são misteriosa ou encantadoramente “outros” (Kuper, 

2005: 228). 

Em Portugal, João de Pina Cabral, conclui que os anos 70 foram, de facto, um momento 

de viragem irreversível, com a substituição do projecto nacionalista pelo projecto 

sociológico. Isto é, desde a sua origem no movimento romântico do princípio do século 

passado até à obra de Jorge Dias e os seus colaboradores, o ímpeto teórico central 

subjacente ao esforço de recolha e estudo da sociedade e cultura populares foi sempre a 

busca de uma identidade nacional. Com as obras de Riegelhaupt
27

 e Cutileiro
28

 inicia-se 

um novo percurso. A identidade nacional perde prioridade teórica, já que o que está em 

causa é o estudo dos grupos sociais, da sua integração, da sua dinâmica e dos seus 

significados (Cabral, 1991: 40). 

Situa um “quarto ciclo de renovação científica” com início antes da revolução de 25 de 

Abril de 1974, e continuado desde então, com o abandono da tradição etnológica por 

parte de antropólogos sociais e culturais. A anterior preocupação com a identidade 

nacional deu lugar a uma procura da diferença; a preocupação com o consenso 

comunitário, à procura do conflito; a preocupação com o posicionamento espacial à 

ênfase no posicionamento temporal (Cabral, 1991: 36). 

Daí para diante, desde finais dos anos 80, a antropologia encontrou novos espaços e 

novos projectos, fora do mundo rural e da agricultura, nas cidades, no exterior das 

fronteiras nacionais, nas antigas colónias. Estamos longe dos tempos de predomínio dos 

camponeses posteriormente ao 25 de Abril. A antropologia é hoje muito mais 

diversificada, e sem o pólo de atracção a Norte, que muito deveu ao impacto das obras 

de Jorge Dias (Sobral, 2007: 518). 

Deste modo, Joaquim Pais de Brito, em Retrato de Aldeia com Espelho: ensaio sobre 

Rio de Onor, 1996, cujo trabalho de campo foi iniciado em 1975, período conturbado da 

sociedade portuguesa, inclusivamente no interior da instituição universitária, marcado 

por um profundo antagonismo social de características ideológico-políticas, resultante 

do fervor revolucionário originado pelo 25 de Abril de 1974 e, posteriormente, 

agudizado pelo Verão Quente de 1975, em confrontação com o estudo de Jorge Dias, 

                                                           
27 Riegelhaupt, Joyce Firstenberg, In the Shadow of the City: Integration of a Portuguese Village, Nova Iorque, Columbia 

University, 1964. 
28 Cutileiro, José, A Portuguese Rural Society, Oxford, Clarendon Press, 1971. Versão portuguesa, Ricos e Pobres no Alentejo, 

Lisboa, Sá da Costa, 1977. 
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dando atenção à hierarquia vertical e diferenciação social, precisamente aspectos que 

Jorge Dias, utilizando o método orgânico e funcionalista que dá ênfase à explicação das 

inter-relações estáveis entre as partes de um sistema negligenciando o conflito, tinha 

posto em segundo plano, sustenta que o comunitarismo de Rio de Onor é semelhante a 

todos os outros sistemas de organização social – desigual, desarmonioso e produtor de 

tensões e conflitos, “deparando-se constantemente com processos de avaliação de 

perdas e ganhos, vigilâncias suspeitosas e contabilidades sociais” (Brito, 1996: 340). 

No entanto, porque a tensão e o conflito são intemporalmente latentes ou manifestos em 

qualquer grupo social, termina por concluir que “também a tensão e o conflito, neste 

espaço delimitado onde tudo se contabiliza, são categorias explicativas da própria 

organização comunitária que permanece, também, pelo controlo colectivo que resulta 

das avaliações que cada um faz, do que perde ou ganha (em função do que um seu 

vizinho pode ganhar) (Brito, 1996: 341). 

Cruzando dois planos analíticos correspondentes a dois ângulos de abordagem: a aldeia 

como forma social que se constitui enquanto totalidade e a casa ou unidade económica, 

social e simbólica que, no quadro de uma aldeia que detém e gere amplos recursos 

comunais, é a unidade de conta na partilha dos direitos e deveres inerentes à sua fruição 

(Brito, 1996: 23), menciona que uma aldeia onde se produzem e reproduzem modelos e 

formas organizativas como Rio de Onor constitui-se em totalidade por referência a si 

própria, como universo confinado àqueles que, perfeitamente identificados e igualmente 

detentores do estatuto do vizinho, dela fazem parte. No entanto, para se produzir como 

totalidade de partes ou unidades sociais que a compõem tem de expelir 

permanentemente para o seu exterior parte da população que produz. Os elementos 

excedentários que continuam confinados ao espaço social da aldeia, como os 

celibatários, ficam fora da competição e partilha dos recursos comunais, distribuídos 

pelas casas que são as verdadeiras unidades de conta na sua fruição (Brito, 1996: 338). 

Também Brian Juan O’Neill, para quem “o verdadeiro problema não é a validade da 

análise de Jorge Dias, mas antes os efeitos que as suas conclusões, acerca deste caso 

especial de igualdade rural, tiveram posteriormente”, e que “a longo prazo, os resultados 

do seu estudo não foram universalmente positivos” (O'Neill, 1984: 24), em 

Proprietários, Lavradores e Jornaleiras, uma monografia iniciada em 1976, em 

Fontelas, pseudónimo da povoação rural de Seixas, situada no extremo Noroeste do 
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concelho de Vinhais, distrito de Bragança, procurou encontrar relações de igualdade 

social, mas aconteceu o contrário e a documentação acerca da aldeia confirmou a 

existência de desigualdades anteriores (O'Neill, 1984: 30).  

Assim, centrando-se nos mecanismos sociais geradores de desigualdade tais como a 

propriedade, a herança, o casamento e a bastardia, defende uma tese que põe em causa 

“a afirmação de que as pequenas comunidades isoladas das montanhas do Norte de 

Portugal são necessariamente igualitárias em termos de estrutura social, embora seja 

esta a imagem criada pelos principais etnógrafos que têm trabalhado na região durante 

as últimas décadas” (O'Neill, 1984: 21).  

Refere que as características descritas da aldeia de Fontelas, o casamento tardio, a 

ilegitimidade e a escolha de um herdeiro favorecido, apontam para uma forma extrema 

de repressão do matrimónio com o fim de manter explorações agrícolas viáveis e, neste 

sentido, a propriedade em si mesma assume um papel quase personalizado. A igualdade 

puramente legal entre co-herdeiros constitui um disfarce sobre o qual se entrechoca toda 

uma série de desigualdades (O'Neill, 1991: 383). 

Contudo, João de Pina Cabral, numa monografia de duas freguesias rurais do Alto 

Minho assumiu uma posição diversa de O'Neill: tentou “demonstrar que a sociedade 

camponesa consegue, de facto, conciliar uma profunda diferença individual de 

comunidade e de comunhão de interesses com uma forte diferenciação social, cujos 

efeitos são, no entanto, marcantes, tanto ao nível da exploração económica como do 

poder informal” (Cabral, 1991: 39).  

Também José Manuel Sobral “num outro tempo e contexto” pôde “detectar a existência 

de um sentimento de igualdade essencial entre os humanos, muito difundido no seio da 

população rural” (Sobral, 2007: 515). 

Por conseguinte, foi a realidade sociológica deste sítio antropológico que mudou entre 

Comunitarismo Agro-pastoril e Retrato de Aldeia com Espelho, ou foram os quadros 

conceptuais, teóricos e metodológicos do cientista social que a observou que se 

alteraram no decorrer da História?  

Para nós, foi uma conjugação destes dois factores num contínuo e sem-fim processo de 

relação dialéctica em contacto com o real e o concreto. Ambos os autores, dentro de 

diferentes quadros conceptuais, teóricos e metodológicos de estudo e análise do 
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fenómeno social total, “viram” o que os sujeitos-agentes-actores sociais de Rio de Onor 

lhes “contaram” porque era assim que estes se viam ao “espelho”, ou seja, eram essas as 

representações sociais que construíram, reproduziram e reconstruíram de si próprios, 

“pintando-as” na tela do seu “retrato”. 

As verdades científicas, não visando elas próprias senão uma parte das utilizações 

sociais da noção de verdade (constituindo a ética, o amor ou a estética, por exemplo, os 

suportes de outras utilizações), surgem como plurais, histórica e socialmente situadas, 

provisórias. Mais especificamente, reflexões epistemológicas bastante diversas e que 

não se situam todas num espaço construtivista, convergem quanto ao abandono de uma 

epistemologia binária (em torno de uma oposição categórica entre verdadeiro/falso) em 

benefício de uma epistemologia dos domínios de validade (domínios de validade das 

observações e dos discursos recolhidos pelo investigador, das técnicas utilizadas, dos 

conceitos propostos ou das próprias condições da investigação) (Corcuff, 1997: 138).   

Para concluir e considerando que “o objecto último da investigação antropológica é o 

estudo das relações sociais e condições de reprodução social de grupos ou unidades em 

análise” (Brito, 1996: 15), julgamos ser pertinente trazer à colação A Construção Social 

da Realidade, de Peter Berger e Thomas Luckmann, onde exploram o problema do 

processo de construção, reprodução e reconstrução social da realidade a partir dos 

alicerces do conhecimento na vida quotidiana.  

Apresentam a sociedade como realidade objectiva e como realidade subjectiva. No que 

diz respeito à realidade objectiva, assume uma importância cada vez maior a 

institucionalização e a legitimação através da organização social, enquadrando-se aqui o 

conceito de “efeito Rio de Onor”, o “retrato” e o “espelho”, de Joaquim Pais de Brito. 

Quanto à realidade subjectiva, destacam a interiorização da realidade através da 

socialização e a identidade no âmbito da estrutura social (Berger e Luckmann, 1990). 
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11 – Algumas considerações sobre os conceitos de igualdade, igualitarismo e 

harmonia 

À parte as concepções essencialistas, uma certa rigidez conceptual e acrítica e os 

“contadores de tartarugas até ao fim”
29

, quase todos os conceitos, senão todos, são 

construções heurísticas ideal-típicas weberianas. São instrumentos intelectuais que 

“correspondem a noções ou a ideias acerca dos indivíduos, dos grupos ou das 

sociedades (...) são modos de entendimento e de descrição indispensáveis à construção 

de raciocínios abstractos e teóricos” (Maia, 2002: 74).  

O tipo-ideal de Max Weber é um conjunto de conceitos integrados indispensáveis para 

captar o real. Enquanto modelo abstracto, é um meio para captar as relações entre 

fenómenos concretos, a sua causalidade e o seu significado. Serve para recortar o real, 

para seleccionar uma pluralidade de fenómenos isolados, para ordená-los em função de 

um ou de vários pontos de vista (Cherkaqui, 1990: 239).  

Porque nenhuma ciência pode “esgotar nem reproduzir a realidade, ou ultrapassar o 

hiatos irracionalis entre o conceito e a realidade” (Rabot, 2002: 386), é assim que 

entendemos a representação mental, abstracta e geral, designada pelos substantivos 

igualdade e harmonia, utilizados em Rio de Onor por Jorge Dias. Não reproduzindo o 

real, constituem interpretações e representações sociais aproximadas da realidade no 

sentido de a tornar mais discernível, coerente, descritiva, lógica e actuante. São 

instrumentos conceptuais que nos permitem a apropriação cognitiva da realidade. 

De outro modo, e porque neste caso concreto é com signos linguísticos e regras 

gramaticais que comunicamos, seria necessária uma codificação e clarificação da 

linguagem, termos, palavras e conceitos, e inseri-los no contexto sociológico e histórico 

de produção do discurso utilizado por Jorge Dias, a nível de significação conotativa, 

“com vista a um controlo da sua ambiguidade semântica e reduzir a sua imprecisão e 

polissemia, de modo a reivindicar o estatuto de instrumento de medida apto a uma 

investigação empírica” (Almeida e Pinto, 1990: 49, 50).  

Mas, contudo, observemos com atenção o que David Ruelle, professor de Física 

Matemática do Institut des Hautes Études Scientifiques, em França, nos diz sobre a 

utilização da linguagem humana em matemática: 

                                                           
29 Remetemos o leitor para a história indiana das tartarugas, contada por Clifford Geertz e reproduzida por nós na página 90 do 

nosso texto. 
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A linguagem humana é um veículo de verdade, mas também de erros, de enganos e de 

disparates. Por isso, a sua utilização nesta discussão [em qualquer discussão, 

acrescentamos nós] exige muita prudência. Pode melhorar-se a precisão da linguagem 

com a definição explícita dos termos utilizados. Mas esta abordagem tem limites: a 

definição de um termo serve-se de outros termos, os quais também deveriam ser 

definidos e assim por diante. A matemática descobriu [inventou, como diria Sedas 

Nunes] uma maneira de fugir a esta regressão infinita: ultrapassa a utilização de 

definições postulando algumas relações lógicas (os chamados axiomas) entre termos 

matemáticos que não são objecto de outra definição (Ruelle, 2011: 8).  

No entanto, as Ciências Sociais e Humanas não têm como contornar em absoluto, tal 

como, postulamos, a linguagem matemática também não o consegue sem restrições, 

esta imprecisão, polissemia e falta de rigor semântico e lexical da linguagem comum, 

sem que se verifique uma impraticável e indesejada proliferação de dicionários de 

vocabulário científico para cada área disciplinar do saber científico-social.  

Brian O'Neill, em Proprietários, Lavradores e Jornaleiras, para quem, no entanto, “a 

igualdade e a hierarquia podem coexistir na mesma comunidade sob formas distintas e 

dentro de contextos diferentes”, clarifica os conceitos de “hierarquia social” e 

“desigualdade social” (O'Neill, 1994: 31), e sugere a eliminação do vocabulário 

científico, os termos igualitário e comunitário (O'Neill, 1994: 378). Mas serão só estes 

termos que deveriam ser eliminados do vocabulário científico? Ou, pelo contrário, 

deveriam ser inseridos no vocabulário científico das ciências sociais, depois de 

explicados em termos de significação e devidamente contextualizados? 

Já o escritor e jornalista inglês George Orwell, numa sátira política sobre a organização 

e gestão de uma quinta
30

, contava que, nela, todos os animais eram iguais, mas uns eram 

mais iguais do que outros. Também, o cientista político e sociólogo francês Maurice 

Duverger nos diz que:  

(...) o primeiro elemento da estrutura social é a desigualdade. As desigualdades 

individuais encontram-se em todos os conjuntos humanos, quer se trate de sociedades 

globais quer de diversos grupos: desigualdade dos pais e dos filhos na família, do chefe 

(ou dos chefes) e dos membros nas tribos, do feudal e dos seus homens no seu domínio 

senhorial, dos governantes e dos seus auxiliares relativamente aos cidadãos no Estado 

moderno, dos dirigentes e dos aderentes nos partidos e associações, dos patrões e dos 

empregados ou operários na empresa (Duverger, 1983: 144).  

Todavia, há que sublinhar que todos estes conceitos, em Fontelas ou na aldeia de Rio de 

Onor, traduzem diferenças culturais que resultam de escalas de juízos de valor de tipo 

                                                           
30 George Orwell, A Quinta dos Animais, Antígona, Julho, 2008. Obra publicada originalmente no Reino Unido em 1945. 
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“o que importa”
31

, inscritos no processo de condutas e representações sociais da 

realidade quotidiana de indivíduos e grupos num contexto de comunidade rural, com 

modos de apropriação da realidade e relações sociais de produção económica diferentes 

de um contexto urbano, no qual, por exemplo, “as categorias da economia capitalista, 

tais como lucro ou investimento, são estranhas à mentalidade camponesa. O camponês 

não procura o lucro a todo o custo, mas produzir pelos seus próprios meios” (Robert, 

1990: 214) a subsistência material do seu grupo doméstico.  

Também António Teixeira Fernandes, sobre “a vida camponesa”, refere que “mesmo a 

propriedade fundiária não tem um mero valor financeiro. Porque ligada ao passado da 

família, é portadora de sentimentos e de simbologias. O sentimento telúrico e a carga 

afectiva ultrapassam o interesse económico da terra” (Fernandes, 1992: 90).   

Fernando Ribeiro Mendes, a respeito da “inadequação das categorias analíticas” 

utilizadas em contextos sociais diferentes, relativamente ao “estudo do lugar da 

agricultura no desenvolvimento económico do País”, menciona que “historicamente, a 

mercantilização (...), se é certo ter-se processado com celeridade em sede própria – a 

economia urbano-industrial -, viu as suas incursões em meio rural (...) processarem-se 

com bem menor pujança e êxito mais e mais duvidoso. A aplicação nestas condições, 

das categorias analíticas, próprias à economia urbano-industrial, às esferas onde a 

mercantilização não recobre aspectos centrais da actividade produtiva, torna-se 

artificiosa em demasia” (Mendes, 1983: 421).   

Assim, remetida para a especificidade daquele contexto social de produção de 

significações, se pode compreender e depois explicar a suposta atitude condescendente 

relativamente à alegada desigualdade do sistema de troca de mão-de-obra e tempo de 

trabalho no regime de tornajeira, manifestada pelos camponeses de Fontelas e referida 

por Brian O'Neill: “quanto mais importunava os moradores com perguntas relativas a 

estas trocas desiguais, mais insistentemente afirmavam que essas diferenças eram 

toleradas” (O'Neill, 1994: 199). 

Mas, aquelas diferenças eram toleradas porque “as famílias mais pobres são em parte 

compensadas, socialmente, pelas maiores quantidades de comida e pelo gozo dos 

                                                           
31 Para Guy Rocher, valor é "uma maneira de ser ou de agir que uma pessoa ou uma colectividade reconhecem como ideal e que faz 

com que os seres ou as condutas às quais é atribuído sejam desejáveis ou estimáveis". Ou, ainda, entendemos valor como sendo 

um princípio de julgamento dos homens e das coisas, dos comportamentos, das ideias que exprimem "o que importa" (Boltanski e 
Trévenot, 1991), (Marques, 2002: 398).  
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momentos mais festivos existentes durante as grandes malhas das casas abastadas” 

(O'Neill, 1994: 199). Ou seja, na hierarquia do sistema de valores, do contexto 

socioeconómico dos camponeses de Fontelas
32

, este princípio retributivo, 

manifestamente desigual relativamente a um contexto de economia urbano-industrial, é 

o que importa.  

É uma desigualdade individualmente identificada, reconhecida e sentida, mas 

socialmente adoptada e consentida. Aliás, em paralelo, por exemplo, com outras 

desigualdades verificadas noutros sectores do sistema socioeconómico, socialmente 

menos conservadores, do contexto global do modo de produção capitalista.  

Se, por mera hipótese académica, o operariado alcançasse uma igualdade salarial 

rigorosamente igual ao patronato, ainda assim se verificaria uma desigualdade social por 

via da propriedade privada dos meios de produção. E assim sucessivamente ad infinitum 

até que, algures no meio do processo, entraria em acção um mecanismo social de tipo “o 

que importa”, inscrito na hierarquia do sistema de valores dos actores sociais, que 

restabeleceria provisória e temporalmente o equilíbrio. 

Se, num restaurante, dois comensais dividirem até ao cêntimo o preço das suas 

refeições, experimentarão o sentimento de igualdade na repartição da despesa relativa 

ao consumo comum. No entanto, muito provavelmente um deles comeu mais picles e 

azeitonas do que o outro. Mas isso importa? 

Neste seguimento, o “sentimento de igualdade” não será substancialmente diferente de 

“igualdade matemática”, relativamente a diferentes contextos sociais de produção de 

sentido? A este propósito fazemos uma citação de Alain Birou: 

Não só existem sentimentos especificamente sociais mas também sentimentos que na 

sua maior parte se socializam, ou seja, se normalizam graças às relações que 

estabelecem com as diversas formas de vida social e aos esquemas e modelos de 

conduta do meio social. (...) A sua utilização, embora necessária nas ciências sociais 

para se ultrapassar uma simples álgebra, contribui para tornar difícil uma elaboração 

científica. Se, pelo contrário, os eliminarmos sistematicamente (...) deixamos escapar a 

espessura concreta do real que escondemos atrás dos feixes de conceitos” (Birou, 1982: 

369). 

Por outro lado, não estaremos perante “uma perspectiva de análise [cientificamente 

designada por etnocentrismo] baseada num grupo social [o de Brian O'Neill], onde se 

verifica uma tendência para considerar os aspectos, estilos, ideias e valores observados 

                                                           
32 Que poderá ser, ou não, generalizado a outros contextos rurais. 
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em outros grupos culturais como inferiores, irracionais ou menos naturais e verdadeiros 

em relação aos aspectos, ideias e valores desse grupo” (Campelo, 2002: 149)? 

No entanto, e apesar de tudo isto, não poderemos deixar de destacar a técnica e 

cientificamente bem aplicada análise sociológica/antropológica das desigualdades do 

sistema de troca de mão-de-obra e tempo de trabalho no regime de tornajeira efectuada 

por Brian O'Neill em Fontelas.  

Pois obriga-nos a reflectir e colocar sérias reservas ao fundamento, pretensão e 

veracidade da argumentação vulgar e geralmente aceite acriticamente, com origem em 

preconceitos positivistas de ciência, sobre a impossibilidade das ciências sociais 

efectuarem análises e experiências laboratoriais à semelhança das ciências ditas naturais 

e físicas.  

Porquanto o cientista social em geral e o antropólogo em particular, com proximidade 

microscópica e de dentro para fora, estudam os factos sociais, o seu objecto científico, 

ali, no terreno, naquele lugar concreto onde eles se produzem e reproduzem, no âmago 

da estrutura social, na medula do processo de construção, reprodução e reconstrução 

social da realidade.  

A experiência laboratorial que Brian O'Neill levou a efeito até à exaustão foi, primeiro a 

minuciosa observação directa e participante realizada no local e a recolha, elaboração e 

análise de um determinado conjunto de dados relativamente a duas propriedades 

agrícolas com dimensões diferentes, o tempo de trabalho e a mão-de-obra necessária 

para o realizar, registando uma relação causal produtora de desigualdade efectiva; 

depois a manipulação dos parâmetros obtidos na forma de insistentes perguntas feitas 

aos moradores de Fontelas sobre as trocas desiguais de mão-de-obra e tempo de 

trabalho do regime de tornajeira e a sua consequente tomada de conclusões. Toda a 

observação participante e participação observante constituem, em si mesmas, uma 

experimentação. 

A clássica representação mental que, grosso modo, associa a experiência laboratorial a 

um líquido amarelo esverdeado a borbulhar em cachão num balão de Erlenmeyer 

aquecido por um bico de Bunsen, numa sala com um ligeiro cheiro a químicos e uma 

bancada com tampo de mármore onde se alinham pipetas, balões volumétricos e 

provetas de vidro, uma estante de tubos de ensaio, almofarizes, um microscópio e o 
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colorido cadáver de um lagarto dos trópicos conservado num grosso e hermético frasco 

de formol, remete-nos para um laboratório de um alquimista, um químico ou um 

biólogo, da concepção positivista de ciência do século XIX. 

Porém, o “lugar especialmente apetrechado para experiências [verificação experimental] 

ou trabalhos de índole científica ou para a aplicação prática dos conhecimentos 

científicos a nível de análises, exames, testes, preparação de medicamentos, etc.”
33

 do 

cientista social, é a parte habitável daquele planeta primário do sistema solar onde 

existem aglomerações sociais humanas. Dito de outro modo, é o conjunto da 

humanidade do planeta Terra.  

 

A respeito da diferença conceptual entre igualitarismo e igualdade, o Dicionário das 

Ciências Sociais, de Alain Birou, diz-nos: 

O igualitarismo é a reivindicação de uma igualdade teórica e abstracta entre todos os 

homens, manifestação de um espírito de sistema e, simultaneamente, afirmação da 

natureza empírica do ser humano que não tem de se converter aos valores do espírito. É, 

de certo modo, o oposto da igualdade, que é o direito, a probabilidade e a possibilidade 

que qualquer pessoa tem de participar no destino humano e numa vida digna e pessoal 

segundo a sua própria vocação. (...) O igualitarismo é finalmente a recusa de reconhecer 

a autoridade do outro. É o desconhecimento e mesmo a negação das diferenças de 

capacidades inatas, das condições concretas de existência e a recusa de reconhecer que 

cada homem tem um destino pessoal (Birou, 1982: 198). 

Ora, Jorge Dias, ao longo das 353 páginas do seu texto não utiliza, nunca, os vocábulos 

igualitário e igualitarismo, nem sugere a existência de qualquer sentimento igualitário 

no sistema sociocultural de Rio de Onor.  

Quando muito, à excepção da interdição da participação das mulheres como membros 

do conselho que, por si só, constitui desde logo um indicador de negação igualitária, 

poder-se-á considerar que a organização do conselho de vizinhos, que preside à gestão e 

fruição da propriedade colectiva, continha alguns princípios com características 

igualitárias:  

1. Todos os vizinhos são obrigados a desempenhar o cargo de mordomo;  

2. A existência da regra de dois mordomos, um por cada margem do rio;  

                                                           
33 Definição do conceito de laboratório (Diciopédia 2009, Porto Editora multimédia). 
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3. Os mordomos estão sujeitos à mesma disciplina e ao mesmo sistema de sanções 

determinadas pelo conselho de vizinhos;  

4. A autoridade dos mordomos pode ser posta em causa por qualquer membro do 

conselho de vizinhos, remetendo-se a decisão final para o voto da maioria;  

5. A obrigatoriedade de toda a comunidade participar no socorro dos seus membros 

em caso de acidente ou desgraça, etc. (cf. Dias, 1984: 83-93).  

Também Pais de Brito, quando relatou os princípios de organização e partilha dos 

recursos comunais contidos no modelo que dirige a rotatividade pelas casas da aldeia – 

as rodas – concluiu: 

E, todavia, esta topologia igualitária de um espaço de trocas generalizadas diferidas no 

tempo não se produz como resultado de erráticos valores de suposta equidade, 

interiorizados pelos vizinhos, que trariam com eles a solidariedade, a reciprocidade, a 

entreajuda (Brito, 1992: 340). 

 

Relativamente à harmonia, Pais de Brito, no seu trabalho de campo, realizado três 

décadas depois de Jorge Dias, não estudou uma Rio de Onor petrificada no espaço, 

sociologicamente paralisada no tempo e suspensa na história. Antes pelo contrário, para 

além da revolução social, económica e política, do período de transição democrática, 

desencadeado pelo golpe de estado de 25 de Abril de 1974, observou uma profunda e 

intensa dinâmica de transformação, evolução e mudança da estrutura social e do 

funcionamento da organização comunitária, potencialmente susceptível de produção e 

exacerbação de desigualdades, tensões, conflitos e dissensão, que registou no quadro 10, 

“Evolução do número das casas que compõem o conselho (1940-1991)”, da página 83, e 

no texto das páginas seguintes.  

No entanto, isso não é prova suficiente nem necessária, aliás, não constitui prova 

absolutamente nenhuma, nem nos permite deduzir que a Rio de Onor de Jorge Dias não 

era harmoniosa no sentido da concepção ideal-típica weberiana, ou de que não existia 

um sentimento generalizado de harmonia no seio da população.  

Apesar, talvez, do episódio do acolhimento do padre casado que criou alguma “tensão 

entre uns e outros”, mas que, no entanto, “se não fossem os hábitos de fraternidade 

fortemente enraizados por uma tradição secular, este conflito tinha dado, 

indubitavelmente, lamentáveis cenas de sangue”. Para além disso, segundo um 
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informante de Jorge Dias, o caso foi resolvido e esquecido sem ódios nem rancores, 

“foram coisas passadas e que já se desculparam. A culpa foi do padre e não dos outros 

vizinhos. Estes procederam na sua inocência.” (Dias, 1984: 317). 

E do caso sem grandes consequências em que numa segada do feno “se pegaram dois 

vizinhos. A primeira coisa que fizeram foi arremessar para longe as gadanhas
34

. Depois 

engalfinharam-se, andaram aos rebolões pela erva, e terminaram tão amigos como 

dantes” (Dias, 1984: 98).  

Apesar disso, porque não existe nenhuma máquina do tempo que nos permita regressar 

a Rio de Onor de Jorge Dias e confrontar os factos relatados, temos necessariamente de 

dar credibilidade a um conjunto de conhecimentos sobre uma realidade social 

específica, observados, analisados, interpretados, compreendidos e explicados por via 

de técnicas de pesquisa científica, por um antropólogo que “esteve lá”, no terreno. Um 

cientista social que, mobilizando e fazendo uso da objectividade e rigor analítico do 

método científico inerente à utilização das ferramentas de investigação etnográfica da 

análise antropológica como forma de conhecimento, nos diz o seguinte: 

O rionorês é pacífico e completamente integrado na tradição. Será difícil admitir um 

caso de rebeldia, ou a prática de um crime entre esta gente. As suas discussões no 

conselho e a atitude agressiva contra os mordomos, quando estes exorbitam, não se pode 

considerar rebeldia, visto que é um aspecto das suas instituições democráticas. Logo 

que o conselho determina uma coisa, cessa automaticamente a oposição, e todos 

colaboram (Dias, 1984: 90). 

De resto, só numa situação de guerra ou de exacerbados antagonismos sociais é que se 

pode considerar com objectividade e rigor analítico que há ausência de harmonia. De 

outro modo, teremos também de eliminar este termo não só da linguagem descritiva do 

vocabulário científico, mas também da linguagem descritiva do vocabulário do senso-

comum pois que, até prova em contrário e conforme a crença religiosa, harmonia só 

existirá provavelmente no jardim das delícias do Paraíso.  

Ou, em alternativa, para tranquilizar algum inconformismo ateísta, remetamos o 

vocábulo, provisoriamente até ver no que isto dá, para o vastíssimo, vago e contingente 

território do lugar das utopias sociais.  

                                                           
34 A gadanha é uma alfaia agrícola, cortante, de cabo comprido e lâmina larga e curva, em aço ou ferro, usada para segar forragem 

para alimentação do gado. É potencialmente letal, se usada como instrumento de agressão.  
   O gesto de "arremessar para longe as gadanhas" constitui uma representação social, concreta e simbólica, com valor de 

comunicação, compreendida, interpretada e reconhecida por todos os intervenientes na acção, expectadores e contendores, cuja 

significação é a de que o objectivo do confronto físico iminente é tão-somente "medir forças", enquanto durar a adrenalina 
acumulada, sem intencionalmente provocar ferimentos graves ao oponente. 
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12 – Uma interpretação de Rio de Onor de Jorge Dias, diferente das paráfrases e 

citações de Brian O'Neill 

Divergimos de Brian O'Neill, quando afirma que “a premissa teórica fundamental de 

Jorge Dias: o método orgânico e funcionalista levou-o a aceitar que a característica 

mais importante de Rio de Onor era a sua extrema igualdade social” (O'Neill, 1984: 23), 

dando como exemplo a seguinte citação: 

Com certeza uma das constantes fundamentais desta cultura é o respeito pela 

organização social, que até hoje tem orientado toda a sua vida colectiva. Deve também 

ser uma constante, com esta relacionada, o espírito de fraternidade e tolerância que os 

leva a viver sem atritos e em perfeita harmonia com os seus vizinhos. Tudo se faz em ar 

de festa, sem azedumes, nem rancores (...) Esta maneira de ser reflecte-se na educação. 

As crianças crescem em liberdade, participam nas festas, dançam e cantam ao lado dos 

adultos (...) a uma geração segue-se outra, igualmente harmoniosa, alegre e equilibrada. 

(Dias, 1984: 329). 

Ora, a interpretação que fazemos deste excerto do texto de Jorge Dias, é a de que Rio de 

Onor era uma comunidade socialmente conservadora nos seus hábitos e costumes, 

completamente integrada na tradição, activamente implicada na defesa da ordem 

tradicional, com um apurado sentido de alteridade, harmonia, fraternidade, tolerância e 

partilha de valores, transmitindo essas manifestações de exuberância de vida às gerações 

mais novas. Talvez esta característica também tivesse sido fundamental para a 

preservação e conservação no tempo, dos traços de comunitarismo agro-pastoril 

observados por Jorge Dias. 

Para além disso e ao contrário, abundam no texto deste, várias referências a 

desigualdades económicas entre os membros da população de Rio de Onor, das quais 

recolhemos alguns exemplos:  

1. “Os seus habitantes (...) sem diferenças notáveis de fortuna” (Dias, 1984: 54). 

Sem diferenças notáveis de fortuna não pressupõe que há diferenças de fortuna?; 

2.  “Os mais abastados têm às vezes vários prédios” (Dias, 1984: 60). O advérbio 

mais e o adjectivo abastado não implicam desigualdade?;  

3. O tio Lombeiro tinha “um nível económico superior ao nível médio da terra” 

(Dias, 1984: 79). O adjectivo superior não significa desigualdade em relação à 

média?;  

4. “em Rio de Onor há a propriedade privada e três tipos de propriedade colectiva” 

(Dias, 1984: 82). A existência de propriedade privada não será hipoteticamente 
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incompatível com a igualdade económica e potencialmente geradora de 

mecanismos de desigualdade? 

Perfeitamente esclarecedor nesta matéria é o seguinte excerto do texto de Jorge Dias, 

que reproduzimos: 

Em Rio de Onor de Baixo há, hoje, umas seis famílias que vivem bem, com boa mesa e 

sem preocupações. Sete colhem o suficiente e não vivem mal, mas em anos piores já 

sentem a diferença. Umas vinte famílias não colhem o suficiente e têm de comprar aos 

mais ricos o pão que lhes falta para o gasto. São obrigados a pagar esse pão em jeiras, 

ou com dinheiro ganho com a venda do carvão. Finalmente, há umas sete famílias que 

chegam a passar fome de pão em certas ocasiões, sobretudo nos anos maus, e quando há 

escassez de trabalho (Dias, 1984: 96).   

Também José Manuel Sobral refere que, Jorge Dias “caracteriza o sistema local como 

democracia representativa, tendente à igualdade e à justiça social, reinando um sentido 

profundo de igualdade entre todos [sobre o “sentimento” de igualdade, já nos referimos 

atrás] (...). Reconhecia, contudo, a existência de diferenças económicas, dividindo a 

população em quatro grupos em termos de rendimento, e referia que com a constituição 

de famílias excluídas do conselho – o órgão representativo dos vizinhos que regia a vida 

aldeã - teria aparecido pela primeira vez a desigualdade social” (Sobral, 2007: 508).  

Por conseguinte, segundo a nossa interpretação, a igualdade a que Jorge Dias se refere 

ao longo do seu extenso texto, sem utilizar uma adjectivação superlativa, é 

funcionalmente relativa ao sistema organizacional de exploração e fruição da 

propriedade colectiva, cuja gestão estava a cargo do conselho de vizinhos.  

E não, referida à totalidade da comunidade aldeã onde, com “a abundância do começo 

do século e a influência do serviço militar durante a guerra de 1914-18” (Dias, 1984: 

328), (...) “sobretudo pelo uso dos adubos químicos, que tornaram possível semear pão 

em terras que só tinham dado monte” (Dias, 1984: 80), registando-se, assim, uma 

acentuada melhoria das condições de vida que quebrou a dinâmica familiar do grupo 

doméstico que conferia coesão ao modelo de organização comunitária e “fixava o nível 

demográfico” da aldeia.  

Com o abandono da tradição do casamento tardio e a escolha de um herdeiro favorecido 

por cada casa, constituíram-se famílias fora do conselho de vizinhos, estabelecendo-se, 

assim, “pela primeira vez uma desigualdade social e de direitos, que ao mesmo tempo é 

também desigualdade económica” (Dias, 1984: 328).   
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É do conhecimento mundanamente comum que, por exemplo, todos os textos 

fundamentais da Constituição do estado-providência moderno ocidental ou 

ocidentalizado advogam, defendem e protegem o princípio sacralizado da igualdade de 

direitos, deveres, liberdades, garantias, oportunidades e tudo e mais alguma coisa.  

No entanto e apesar disso, na prática corrente do dia-a-dia das populações, ontem, como 

hoje e sempre, desde os tempos imemoriais da primitiva economia por troca directa, o 

factor económico é por natureza, insensível e absolutamente indiferente a qualquer 

manifestação humana de boa vontade, intenções pias ou retóricas constitucionais, 

sobrepondo-se como determinante, condicionador e principal gerador de diferenciação 

económica e desigualdades sociais.  

Por que razão havia de ser adjectiva e superlativamente diferente (extrema igualdade 

social), três décadas antes de Proprietários, Lavradores e Jornaleiras, em Rio de Onor 

de Jorge Dias?
35

    

 

De seguida, Brian O'Neill menciona o destaque dado por parte de um informante de 

Jorge Dias, a uma alegada “excepcional igualdade existente entre as pessoas de Rio de 

Onor”, e prossegue em modo de conclusão deduzindo que “Jorge Dias estava 

convencido que encontrara um lugar que era o arquétipo da igualdade rural” (O'Neill, 

1984: 24).  

Curiosa e inexplicavelmente omitiu as duas últimas frases que, quanto a nós, são 

cruciais para se avaliar o efeito de persuasão daquela argumentação sobre o espírito 

crítico e reflexivo de Jorge Dias e a sua capacidade intelectual de percepção de 

acontecimentos exteriores. Reproduzimos aqui o texto na íntegra: 

Um guarda-fiscal que já vivia há uns anos em Rio de Onor, disse-me um dia, com ar de 

certo desprezo: - “Noutras terras, há sempre duas ou três casas abastadas, que podem 

ajudar os outros numa necessidade. Aqui são todos iguais! Se precisam de dinheiro têm 

de o ir pedir ao banco”. Isto prova como eles dão a impressão de terem todos o mesmo. 

Mas na realidade não é assim (Dias, 1984: 96).
 36

 

 

                                                           
35 Para melhor reflexão, sugerimos ao leitor desligar o botão do dispositivo "contador de tartarugas até ao fim", de que nos fala 

Clifford Geertz. 
36 Contudo, relativamente à prova invocada por Jorge Dias, há uma pergunta que se impõe: esta manifestação de igualdade seria 

generalizada à comunidade aldeã de lavradores e agricultores ou, pelo contrário, era exclusiva daquele "guarda-fiscal que já vivia 
há uns anos em Rio de Onor"?  



80 
 

No mesmo parágrafo, Brian O'Neill escreve:  

Todos os membros da povoação eram socialmente “iguais” e o aparecimento de grandes 

diferenças em termos de riqueza era impedido pelo conselho institucionalizado – por 

exemplo, nenhuma casa poderia apascentar mais de duas vacas e um vitelo nos pastos 

comuns (O'Neill, 1984: 24). 

Porém, Jorge Dias tinha explicado que se tratou de um simples e vulgar cálculo 

racional, e não de uma suposta obstrução ou “impedimento pelo conselho 

institucionalizado” ao “aparecimento de grandes diferenças em termos de riqueza”. 

Simplesmente aritmética social, portanto: 

Como os Coutos são a maior riqueza da terra usufruída colectivamente, a organização 

teve de se basear no seu aproveitamento comum. Calculando o número médio de 

vizinhos, e a produção de feno dos Coutos, os rionoreses viram que cada vizinho não 

podia meter aos pastos mais do que três cabeças (duas vacas e um vitelo). (...) Cada 

vizinho tinha de ter gados, indispensáveis para as lavouras e estrumes, mas não podia 

ultrapassar o limite imposto, a não ser que tivesse obtido pequenas lameiras privadas, 

fora dos Coutos, onde alimentasse o gado restante (Dias, 1984: 82).  

Quando Pais de Brito fez o seu trabalho de campo, já existia desde o ano de 1900, o 

número de 791 lameiros particulares e 5 lameiros comunais – os coutos. “Há, portanto, 

desde o início do século até hoje, uma grande estabilidade do número de lameiros de 

inequívoca propriedade privada, tal como também se manifesta em relação aos coutos” 

(Brito, 1996: 51). 

 

Da mesma forma, Brian O'Neill tirou a conclusão de que “a determinado ponto, Dias 

conclui que a personalidade dos aldeãos de Rio de Onor era “dionisíaca”“ (O'Neill, 

1984: 24).  

No entanto, Jorge Dias, conhecedor da proposta de classificação tipológica das 

diferenças e especificidades culturais de Ruth Benedict, por meio de uma reflexão 

fundamentada sobre a complexidade da realidade social e a dificuldade de “reduzir a 

uma fórmula única qualquer mentalidade colectiva”, prudentemente, não classificou a 

“cultura rionoresa de dionisíaca, porque a sua organização social e a sua cultura 

material não cabem de maneira nenhuma nesse esquema simplista” (Dias, 1984: 315).  

Mas, com um raciocínio convincente, sugere que se “analisarmos, à parte, só as 

manifestações espirituais, podemos, com relativa segurança, dizer que o rionorês, este 

povo lúdrico por excelência, é um povo dionisíaco (...) porque o seu impulso dominante 
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está todo voltado para a plenitude da vida, para a exuberância dos sentidos e das 

emoções”. E sublinhou, “todavia, é preciso frisar que só a personalidade base rionoresa 

é dionisíaca, e não o conjunto de todos os indivíduos” (Dias, 1984: 315). 

Consequentemente parece-nos mais correcto, empregando o rigor linguístico e 

respeitando a fidelidade ao sentido literal do texto escrito por Jorge Dias, considerar que 

o autor classifica os rionoreses como um povo dionisíaco, mas só, exclusivamente, a 

personalidade base das suas manifestações espirituais. 

 

Brian O'Neill também afirma que “Jorge Dias descobriu uma forma de organização 

comunal de aldeia que desde há longo tempo desaparecera dos anais da História na 

maioria das outras regiões rurais da Europa Ocidental” (O'Neill, 1984: 23).  

Com efeito, segundo a nossa interpretação, o que Jorge Dias diz - sem fazer referência à 

maioria das outras regiões rurais da Europa Ocidental, nem postular uma alegada 

raridade generalizada, mas sim ajustada, exclusivamente, às regiões e povoações por ele 

referenciadas - é que “ainda hoje são frequentes no nosso país e no país vizinho traços 

de organização comunitária” (Dias, 1984: 13).  

Explicando com os exemplos de regiões e povoações portuguesas de Vilarinho da 

Furna, das serras do Gerês, do Soajo, da Cabreira, Amarela, da Peneda e do Larouco. 

No Barroso, no Marão, na serra do Alvão, na serra da Padrela, em terras de Miranda, 

Petisqueira, Lombada, Guadramil, em Montezinho, no concelho de Vinhais até à 

Lomba, etc. E acrescentando, “mas em nenhuma se encontram todas estas 

características juntas como em Rio de Onor” (Dias, 1984: 16). 

 

Do mesmo modo, divergimos de Brian O'Neill, relativamente ao nexo causal implícito 

no pressuposto de que “o verdadeiro problema não é a validade da análise de Jorge 

Dias, mas antes os efeitos que as suas conclusões, acerca deste caso especial de 

igualdade rural, tiveram posteriormente”, não sendo a longo prazo “universalmente 

positivos” e, inclusivamente, a conjectura de que “as expectativas de tais estruturas 

sociais igualitárias perseguiram os investigadores durante as três décadas seguintes”, 

nomeadamente na produção etnográfica “durante os anos 70” (O'Neill, 1984: 24).  
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Pois carece de solidez argumentativa da relação de causa-efeito que estabelece, na 

medida em que qualquer que seja, uma correlação não significa, por si só, 

necessariamente uma relação de causalidade: a ligação entre o evento A e o evento B, C 

ou D é diferente de relação de causalidade. 

Sem dados concretos e objectivos que fundamentem inequivocamente, para além de 

qualquer dúvida razoável, o estabelecimento de uma relação de causa-efeito entre Rio 

de Onor de Jorge Dias e a produção etnográfica posterior, poderemos estar na presença 

de algum acontecimento completamente fortuito atribuído simplesmente ao acaso.  

Por outro lado, José Manuel Sobral refere que “já na época em que Dias produzia, havia 

etnografia – e literatura – que oferecia para outros locais, é certo, uma representação 

radicalmente diferente do ethos rural. Sem falar da enorme produção neo-realista, 

podemos encontrá-la, por exemplo, no retrato dos serranos da região norte da Beira Alta 

produzido em várias obras por Aquilino Ribeiro, um escritor influentíssimo na época da 

redacção das monografias rurais de Dias (...). Os serranos da sua obra, apesar de 

possuírem traços morais positivos, estavam minados pela ambição, pela manha, pela 

inveja, pela maldade, filhas da miséria” (Sobral, 2007: 516). 

 

Por último, embora relativamente com menos importância, o pressuposto contido na 

afirmação “Rio de Onor foi indubitavelmente uma encarnação maravilhosa do conceito 

de Eric Wolf da comunidade corporativa fechada” (O'Neill, 1984: 22).  

A ter acontecido, para se respeitar a lei da precedência cronológica, teria de ser ao 

contrário, pois a obra de Eric Wolf é posterior a Rio de Onor de Jorge Dias.  

Será que o conceito de comunidade corporativa fechada, de Eric Wolf, resultou de uma 

provável leitura inspiradora de Rio de Onor, de Jorge Dias? 

O esclarecimento desta questão, não deixaria de ter interesse para o prestígio da 

antropologia escrita em língua portuguesa. 
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Conclusão 

Com o auxílio de excertos recolhidos em obras de autores de inegável e consagrada 

referência científica, ao longo destas resumidas páginas, e com o propósito de nos 

situarmos em relação à natureza das “coisas” de que falamos quando falamos do espaço 

físico, o objecto real aldeia de Rio de Onor, transformado nos objectos teóricos e de 

conhecimento científico Comunitarismo Agro-pastoril, de Jorge Dias, e Retrato de 

Aldeia com Espelho, de Pais de Brito, julgamos ter conseguido numa síntese, traçar uma 

larga panorâmica sobre o carácter construtivista-social da ciência em geral e das 

ciências sociais em particular, como prática de construção de verdades e de 

conhecimento, na sua procura por um tipo de conhecimento sobre a realidade com 

pretensões à verdade ou a uma validade universal, diferente de outros tipos de 

conhecimento menos sistematizados e disciplinados como o do senso-comum ou o 

religioso e outros saberes não científicos. 

Relativamente às ciências sociais, não podíamos deixar de referir a sua conflitualidade 

interna porque, para além da inexistência de um corpo teórico central comum, também é 

fundamental para a compreensão do seu estado fragmentário.  

Não só em relação às ciências físicas e naturais, como também, e esse foi o nosso 

objectivo principal, em relação à compreensão de uma suposta ou real contradição entre 

essas duas grandes monografias etnográficas da literatura antropológica portuguesa 

sobre o comunitarismo agro-pastoril na pequena aldeia de montanha de Rio de Onor. 

A escala de observação e os diferentes patamares em profundidade de Georges Gurvitch 

remetem-nos para as distintas abordagens realizadas em Rio de Onor por Jorge Dias e 

Pais de Brito, e para a especial complexidade do real e inerente complementaridade e 

interdependência das manifestações de sociabilidade dos sujeitos-agentes-actores 

sociais, justificando também, deste modo, as suas conclusões divergentes, à semelhança 

do célebre debate entre Oscar Lewis e Robert Redfield sobre a monografia etnográfica 

realizada por ambos, também em tempos diferentes, na aldeia mexicana de Tepoztland. 

Assim, quando lemos Rio de Onor de Jorge Dias em confrontação competitiva com Rio 

de Onor de Pais de Brito, estamos a comparar o incomparável: duas realidades rurais, 

social, histórica e sociologicamente diferentes no tempo, e distintas perspectivas 
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teóricas, conceptuais e metodológicas de produção de conhecimento científico-social 

situadas, também elas, em diferentes contextos sociais e intelectuais.  

Uma das quais, a de Pais de Brito, resultou de novos modelos teóricos, conceptuais e 

metodológicos gerados na profunda crise cultural, social e política dos conturbados anos 

60 do século XX, com consequências significativamente profundas nas cosmovisões da 

modernidade do mundo ocidental.  

No tempo de menor efervescência social e intelectual, ou como Thomas Kuhn diria, no 

período de ciência normal de Jorge Dias, o paradigma científico, a matriz disciplinar 

que ainda vigorava era o organicismo funcionalista e o estruturo-funcionalismo que “ao 

privilegiar as noções de função e de estrutura, ao pensar a ordem, o consenso, o 

controlo, a integração, a harmonia, o equilíbrio, [condenou-se] à invisibilidade da 

contradição e da mudança” (Almeida, 1977: 793). 

O fenómeno social identificado como “efeito Rio de Onor”, o “retrato” e o “espelho” de 

Pais de Brito são, no nosso entendimento, lugares-comuns sociológicos (cf. Giddens, 

1998-a: 19,37) na medida em que fazem parte integrante da ubiquidade do processo 

quotidiano, sempre recomeçado e jamais terminado, quais obras da igreja de Santa 

Engrácia, da auto-produção permanente de construção, reprodução e reconstrução social 

da realidade (cf. Berger e Luckmann, 1990), utilizando terminologia de Machado Pais, 

“das entidades tradicionalmente constitutivas da sociologia - quer os colectivos sociais 

(grupos, classes, populações), quer os indivíduos (actores, agentes, sujeitos)” (Pais, 

2002: 17).  

Porquanto os sujeitos-agentes-actores sociais não são só actores passivos de 

aprendizagem e representação de papéis e estatutos sociais, mas também agentes de 

conservação, reprodução e mudança. Do mesmo modo, não se limitam só a reagir a 

situações ou ao estado das coisas na interacção social do seu dia-a-dia, mas também as 

produzem na qualidade de sujeitos.  

Salientamos, no entanto, a aptidão heurística, o valor operatório, o carácter legitimador 

que confere à acção social e a propriedade generalizadora do conceito “efeito Rio de 

Onor”, associado à homologia estabelecida pela metáfora do “retrato” e do “espelho”, 

pois estes também desempenham um papel estrutural/estruturante na construção, 
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reprodução e reconstrução das identidades, papéis e estatutos sociais, individuais e 

colectivos.  

Brian O'Neill, não obstante a excelente qualidade do seu trabalho em Fontelas/Seixas, 

também segundo o nosso entendimento, fez uma leitura de Rio de Onor de Jorge Dias 

muito diferente da nossa interpretação. Nomeadamente deixando-se enredar na teia da 

complexidade da relação causa-efeito, que vulgarmente nos conduz à falácia causal 

conhecida pela expressão latina post hoc ergo propter hoc - depois de, logo por causa 

de. 

Talvez, conjecturamos, seduzido pela mobilização popular da máquina trituradora do 

legado do regime deposto, do romantismo revolucionário do período de transição 

democrática subsequente à revolução de 25 de Abril de 1974 que, de roldão e em tropel, 

característica comum a todas as revoluções sociais de natureza política, estabeleceu um 

ponto de ruptura com quase toda a produção literária, científica, artística, social ou 

cultural produzida durante a vigência do Estado Novo
37

. No qual a ideologia e o 

discurso dominante representavam e promoviam o país como “um todo harmónico, 

pictórico, folclórico, onde as rupturas e as contradições eram ocultadas” (Almeida, 

2007: 134).  

Com efeito, “sejamos nós quem formos, estamos sempre empenhados, de uma maneira 

ou de outra, consciente ou inconscientemente, numa qualquer posição ideológica ou 

filosófica” (Deshaies, 1997: 98). Importa salientar no entanto que, obviamente, a 

universalidade sociológica deste preceito também se aplica às proposições contidas no 

nosso discurso. 

Por sua vez, as outras ciências, no que concerne ao conhecimento científico da realidade 

encontram-se, grosso modo, numa situação análoga à das ciências sociais e humanas na 

medida em que, como refere o Prof. Alexandre Quintanilha no prefácio de uma obra do 

filósofo da ciência Michael Ruse, “a característica essencial do conhecimento adquirido 

através do método científico tem sido, ao longo dos tempos, a sua temporalidade. Os 

cientistas sabem que aquilo que hoje consideram como verdadeiro, poderá não o ser 

amanhã. Ou pelo menos o novo conhecimento da realidade será mais abrangente” 

(Ruse, 2002: 12). 

                                                           
37 Com algumas excepções naturalmente! Entre as quais os escritores neo-realistas. Jorge Dias, segundo José Manuel Sobral, teria 

sido "o antropólogo absolutamente dominante nas últimas duas décadas do Estado Novo" (Sobral, 2007: 512). 
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Por outro lado julgamos que, também na esteira do Prof. Alexandre Quintanilha, “a 

questão fundamental continua a ser saber se a ciência nos aproxima do conhecimento da 

realidade, ou se essa realidade não passa de uma construção social” (Ruse, 2002: 9).  

Neste sentido, com Pierre Bourdieu numa citação já aqui por nós referenciada, “para 

que nos tornemos donos e senhores não só da natureza, mas também do mundo social 

em que se produz o conhecimento da natureza” colocamos para reflexão a seguinte 

questão:  

A realidade social da pequena aldeia comunitária de Rio de Onor, transformada em 

objecto teórico e de conhecimento científico, descrita em Comunitarismo Agro-pastoril 

e Retrato de Aldeia com Espelho, era, objectiva e independentemente de qualquer outra 

coisa, um mundo real ou foi construída por sujeitos-agentes-actores sociais concretos 

em períodos de tempo diferentes, com ferramentas e modelos teóricos, conceptuais e 

metodológicos distintos, numa “tentativa de reconstrução conceptual de estruturas e 

processos objectivos do real, da sua génese, das suas determinações, dos seus efeitos”?
38

  

Os físicos teóricos Stephen Hawking e Leonard Mlodinow, no livro “O Grande 

Desígnío”, a respeito da questão “O que é a realidade?”, apresentam-nos exemplos que 

levam a concluir que “não há nenhum conceito de realidade independente de uma visão 

ou de uma teoria”, e acrescentam: 

Os realistas mais rígidos defendem frequentemente que a prova de que as teorias 

científicas representam a realidade reside no seu sucesso. Porém, diferentes teorias 

podem descrever com sucesso o mesmo fenómeno, recorrendo a quadros conceptuais 

diversos. Na verdade, muitas teorias científicas que se revelaram bem-sucedidas foram 

posteriormente substituídas por outras, igualmente bem-sucedidas, baseadas em 

concepções da realidade inteiramente novas (Hawking e Mlodinow: 2011: 47). 

Do mesmo modo, o sociólogo José Machado Pais, relativamente à caracterização da 

sociologia do quotidiano, diz-nos o seguinte sobre a importância da tomada de 

consciência epistemológica da impossibilidade da posse do real:  

(...) a sociologia do quotidiano é uma sociologia de protesto contra todas aquelas formas 

de reificação do social, animadas por uma avassaladora ânsia de possessão. Para a 

sociologia do quotidiano, o importante é fazer insinuar o social, através de alusões 

sugestivas ou de insinuações indiciosas, em vez de fabricar a ilusão da sua posse. A 

posse do real é uma verdadeira impossibilidade e a consciência epistemológica desta 

impossibilidade é uma condição necessária para entendermos alguma coisa do que se 

passa no quotidiano (Pais, 2002: 30). 

Neste seguimento, fazemos uma citação de três simples mas profundas perguntas da 

autoria de um filósofo da ciência, também atrás referido por nós, que deviam estar 

inscritas no frontispício de todas as escolas superiores destinadas ao ensino do 
                                                           
38 Remetemos o leitor para o capítulo 2 - A verdade científica inventa-se e todo o conhecimento científico ou vulgar é construção e 

abstracção, da página 19 do nosso texto, nomeadamente para Sedas Nunes. 
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conhecimento e divulgação do saber, para que reflictamos continuamente sobre do que 

falamos, quando falamos de conhecimento científico: 

Será a ciência uma descrição ou um relatório de uma realidade objectiva, um mundo 

real que existe independentemente da existência da humanidade, e que seria o mesmo se 

nenhum de nós algum dia tivesse nascido? Um produto onde a posição e a natureza do 

seu autor é absolutamente irrelevante? Ou será mais adequado pensar-se na ciência de 

certa maneira subjectiva, uma criação em vez de uma descoberta, uma coisa originária 

da cultura e, no entanto, sujeita a ela, um artefacto da humanidade que não seria 

necessariamente o mesmo em locais e alturas diferentes? (Ruse, 2002: 25) 

A respeito dessa “coisa originária da cultura” referida por Michael Ruse, importa 

salientar o que o biólogo e professor da Universidade de Oxford, Richard Dawkins, nos 

diz sobre o material e o imaterial da natureza humana
39

: 

Não importa quanto conhecimento e quanta sabedoria adquirimos durante a nossa vida; 

nem uma gota será transmitida aos nossos filhos por meios genéticos. Cada nova 

geração começa da estaca zero. O corpo é a forma de os “genes” preservarem os genes 

inalterados (Dawkins, 1999: 60). 

Em tempos recuados, a representação científica e social da realidade objectiva do 

universo ptolemaico era de que a Terra era o seu centro. Posteriormente, passados mais 

ou menos 1300 anos,
40

 primeiro com Nicolau Copérnico
41

, depois com o telescópio de 

Galileu, passou a ser o Sol.  

Este, já foi uma primordial e singular fonte da vida, situada no centro de um espaço e de 

um tempo newtoniano, absoluto e autónomo, que depois foi unificado num, deformado 

e encurvado pela gravidade, continuum espaço-tempo einsteiniano, relativo, com quatro 

dimensões e propriedades elásticas.  

Também já é uma das centenas de milhares de milhões de simples e vulgares estrelas 

consumidoras compulsivas de combustível nuclear, situada numa dos milhares de 

milhões de Galáxias algures num indeterminado lugar de um dos prováveis multi-

universos paralelos com dez dimensões, onde “não é possível apontar qualquer 

localização particular no nosso universo actual e dizer o centro é aqui; todas as galáxias 

estão em pé de igualdade” (Rees, 2002: 66).  

                                                           
39 Entendemos o conceito de "natureza humana" no sentido que lhe dá Edgar Morin: a Terra é uma totalidade complexa 

física/biológica/antropológica, onde a vida é uma emergência da história da terra, e o homem uma emergência da história da vida 
terrestre. (...) A humanidade é uma entidade planetária e biosférica (Morin, 2001: 66). 

40 A razão pela qual a filosofia aristotélica durou tantos anos é a de que o seu sistema provava a existência de Deus (Seife, 2001: 47). 
41 No entanto, a primeira proposição concreta sobre a centralidade solar, é de Aristarco de Samos, no século III a. C. (Diciopédia 

2009, Porto Editora multimédia). 
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Ainda no domínio do conhecimento da física moderna, sobre a representação científica 

e social da realidade objectiva do universo, referir que “no fim do século XIX, a Física 

apoiava-se sobre dois pilares: a mecânica newtoniana, por um lado, e o 

electromagnetismo de Maxwell, por outro. Estas duas teorias pareciam exactas cada 

uma no seu domínio, mas não tardou a verificar-se que os seus respectivos princípios se 

contradiziam” (Klein, 2007: 82). 

Apesar de substituídos e deslocados para os contemporâneos pilares fundamentais da 

física “pós-moderna” - a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica - Brian 

Greene diz-nos que “tal como estão formulados presentemente, a relatividade geral e a 

mecânica quântica não podem estar as duas certas. As duas teorias que estão por trás 

dos tremendos progressos da física dos últimos cem anos - progressos que explicaram a 

expansão dos céus e a estrutura fundamental da matéria - são mutuamente 

incompatíveis” (Greene, 2000: 17). 

Resultando daí, termos assim desde finais do século XIX, com Isaac Newton e James 

Maxwell, no domínio da construção e reprodução do conhecimento científico do mundo 

real do universo e da estrutura fundamental da matéria que o compõe, a descrição e 

representação social de duas realidades objectivas que se excluem mutuamente.
42

 

“Descendo” das vertiginosas “alturas”
43

 do firmamento para a realidade social mais 

prosaica, num passado recente do nosso quotidiano, a homossexualidade já foi uma 

aberração sexual, uma doença epidémica passível de transmissão por via genética e 

contágio social, uma disfunção do funcionamento da líbido, um castigo de Deus ou uma 

possessão do Demónio, uma patologia do foro psicológico ou psiquiátrico, uma opção 

de vida ou uma fatalidade do destino. Sendo ainda culturalmente criminalizada em 

grande parte do mundo contemporâneo. 

Agora já não é nem uma coisa nem outra e tão-pouco “coisa” alguma. Começa a ser um 

produto resultante do processo de reconstrução social da realidade identitária de 

indivíduos, grupos e comunidades, tão sociologicamente “natural” como o processo 

consuetudinário de construção e reprodução social da identidade heterossexual. 

                                                           
42 Em psiquiatria, a "doença mental (...) caracterizada pela dissociação entre o pensamento do paciente e a realidade física do seu 

próprio corpo ou do ambiente em que ele se encontra" designa-se por esquizofrenia (Diciopédia 2009, Porto Editora Multimédia). 
43 O sentido e utilidade das referências geográficas de localização e orientação espacial utilizados "cá em baixo", na terra, são 

desprovidos de sentido e inúteis "lá em cima", no espaço interestelar. Mais um dicionário de termos técnico-científicos que teria 
de ser socialmente construído. 
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O proverbial aforismo popular, cristalizado num padrão de comportamento mais ou 

menos generalizado e consensual do senso-comum, “entre marido e mulher não meta a 

colher”, foi em tempo passado legítimo, legal e socialmente aceitável, inclusivamente 

por algumas, agora, vítimas que o reconheciam, reforçando assim a sua legitimidade, 

com a paciente e reflectida, agora irreflectida, resignação de que “ele bate-me, mas 

gosta muito de mim e eu pertenço-lhe!”.  

Constitui de hoje em diante, após um longo processo geracional de construção, 

reprodução e reconstrução da realidade social, a tipificação jurídica de um crime de 

violência doméstica enquadrado por uma moldura penal sancionatória do outrora 

proprietário de uma “coisa”, e agora agressor de uma pessoa considerada na sua 

individualidade física e espiritual e sujeito de direitos e deveres de cidadania.  

Aquele comportamento também começa a ser socialmente sancionado negativamente e 

classificado como intoleravelmente reprovável eliminando-se o advérbio do rifão 

popular, que doravante passará a ser “entre marido e mulher meta a colher”.  

O desastre aéreo de Camarate que vitimou o primeiro-ministro português Francisco Sá-

Carneiro e seus acompanhantes em 4 de Dezembro de 1980, foi ao longo de vários anos 

classificado ora como “acidente”, ora como “atentado”, pelas várias Comissões 

Parlamentares de Inquérito constituídas para o efeito, consoante os governos que as 

nomeavam se situavam no campo da disputa social e política de esquerda ou de direita. 

Tal como a relevância do zero. Apesar de hoje em dia ser difícil imaginarmos uma 

realidade quotidiana sem ele, no passado foi alvo de temor e forte resistência à sua 

aprovação e adesão por parte da cristandade ocidental: 

As suas raízes estendem-se até ao despontar da matemática, milhares de anos antes da 

primeira civilização, muito antes de os homens saberem ler e escrever. Mas, embora 

hoje em dia nos pareça tão natural, o zero era para os antigos uma ideia estranha - e 

assustadora. Um conceito oriental, nascido no Crescente Fértil alguns séculos antes do 

nascimento de Cristo, o zero não só invocava imagens de um vazio primordial, como 

também tinha perigosas propriedades matemáticas. Contido no zero está o poder de 

destruir a estrutura da lógica (Seife, 2001: 9).  

Para que a leitura do nosso texto não resulte erradamente numa interpretação de um 

manifesto anti-ciência, fazemos a transcrição de um excerto de uma obra de um dos 

mais notáveis e controversos cientistas do nosso tempo, o astrónomo norte-americano 

Carl Sagan, cujas palavras subscrevemos: 
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A ciência está longe de ser um instrumento de conhecimento perfeito. É apenas o 

melhor de que dispomos. (...) A maneira de pensar científica é a um tempo imaginativa 

e disciplinada. Isto é fundamental para o seu êxito. A ciência convida-nos a aceitar os 

factos, mesmo quando estes não se conformam com as nossas ideias preconcebidas. 

Aconselha-nos a pôr hipóteses alternativas e a ver qual se adapta melhor aos factos. 

Incita-nos a um equilíbrio delicado entre a abertura a novas ideias, por muito heréticas 

que sejam e o exame mais rigoroso e mais céptico de tudo - ideias novas e sabedoria 

estabelecida (Sagan, 2002: 42). 

Neste sentido, do prolongamento do incitamento da ciência ao estabelecimento de um 

equilíbrio delicado entre ideias novas e sabedoria estabelecida, referido por Carl Sagan, 

sendo que, neste caso concreto a “ideia nova” será a engenharia de elevadores e a 

“sabedoria estabelecida” a realidade empírica do conhecimento do senso-comum de que 

quanto mais alto estivermos maior é a queda.  

Recomendamos que sempre que entremos num seguro, confortável e moderno ascensor 

em direcção ao último piso de um arranha-céus de 110 andares, à cautela, por via das 

dúvidas e para reforço do nosso equilíbrio e bem-estar psíquico e emocional, com o 

propósito de eliminarmos do nosso pensamento a probabilidade estatística, logo 

empírica e cientificamente real, de terminarmos a nossa preciosa e inestimável 

existência reduzidos a duas dimensões no rés-do-chão do edifício, primeiro accionemos 

os serviços de protecção e segurança privada do nosso anjo-da-guarda e cruzemos os 

dedos indicador e médio à passagem do 13º andar.  

Por fim, e só por último, quando sentirmos na planta dos nossos pés a tranquila e 

reconfortante firmeza do nível do solo, manifestemos então, discreta ou 

exuberantemente, a nossa “racional” e convicta crença e absoluta confiança na ciência 

da engenharia de transporte vertical de cargas.  

Pode parecer que estamos a “dar uma no cravo e outra na ferradura”. E estamos! Porque 

é assim que nós, o Homo Sapiens, esse animal social dotado de cultura, de dúvida, 

incerteza, contradição e erro, desde o alvorecer da hominização, somos, sentimos, 

pensamos e agimos. Todos. Senso-comum, diletantes, cientistas, feiticeiros e charlatões. 

Terminamos, com a transcrição da história indiana das tartarugas contada por Clifford 

Geertz e, segundo a sua perspectiva, a vocação essencial da antropologia interpretativa: 

Há uma história indiana - pelo menos eu a ouvi como indiana - sobre um inglês a quem 

contaram que o mundo repousava sobre uma plataforma apoiada nas costas de um 

elefante, o qual, por sua vez, apoiava-se nas costas de uma tartaruga, e que indagou 

(talvez ele fosse um etnógrafo; é a forma como eles se comportam), e onde se apoia essa 
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tartaruga? Em outra tartaruga. E essa tartaruga? “Ah, Sahib; depois dessa são só 

tartarugas até ao fim.” (...) 

(...) Na busca das tartarugas demasiado profundas, está sempre presente o perigo de que 

a análise cultural perca contacto com as superfícies duras da vida - com as realidades 

estratificadoras políticas e económicas, dentro das quais os homens são reprimidos em 

todos os lugares - e com as necessidades biológicas e físicas sobre as quais repousam 

essas superfícies. (...)            

Olhar as dimensões simbólicas da acção social - arte, religião, ideologia, ciência, lei, 

moralidade, senso comum - não é afastar-se dos dilemas existenciais da vida em favor 

de algum domínio empírico de formas não-emocionalizadas; é mergulhar no meio delas. 

A vocação essencial da antropologia interpretativa não é responder às nossas questões 

mais profundas, mas colocar à nossa disposição as respostas que outros deram (...) e 

assim incluí-las no registo de consultas sobre o que o homem falou (Geertz, 1989: 39, 

40, 41).    

Ora, as monografias etnográficas em análise neste ensaio, não se submergiram na opaca 

e impenetrável obscuridade das profundezas da progressão infinita da “contagem de 

tartarugas até ao fim”. Pelo contrário, ambos os autores “mergulharam no meio das 

dimensões simbólicas da acção social”, da pequena aldeia comunitária de Rio de Onor.  

Também assim e, como atrás já referido, não obstante as distintas perspectivas teóricas, 

conceptuais e metodológicas de produção de conhecimento científico-social utilizadas 

por Jorge Dias e Pais de Brito, elas próprias geradas e situadas em contextos sociais 

com características históricas, sociológicas e, logo, culturais, diferentes entre si.  

Como diferentes foram as escalas de observação da realidade social, e descontínuos os 

elementos do real-concreto recolhidos na linha temporal contínua da historicidade da 

aldeia. Tal como diferenciadas são as características histórico-sociológicas únicas, 

específicas e irredutíveis da pequena aldeia de montanha entre o primeiro e o segundo 

trabalho de campo.  

Os quais, por sua vez, estão cronologicamente separados por três longas décadas e 

mediados, por um lado, pelos intensos e conturbados anos 60 do século XX, um período 

de grande mobilização e contestação social, ideológica e política nas sociedades e nas 

principais academias do mundo ocidental que alteraram profundamente as suas 

cosmovisões.  

E, por outro lado, em Portugal, mediados também pela revolução democrática do 25 de 

Abril de 1974 e subsequente “Verão Quente” de 1975, num dinâmico e pouco pacífico 

processo de reorganização social, económica e política da sociedade portuguesa em 

geral, nomeadamente na pequena aldeia de Rio de Onor, onde Pais de Brito observou e 
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registou uma profunda e intensa transformação, evolução e mudança da estrutura social 

e do funcionamento da organização comunitária.  

Resultou daí, julgarmos ter demonstrado ao longo dos parágrafos precedentes deste 

texto, a pertinência e adequação do estabelecimento de uma não competitiva, profícua e 

substantiva relação de complementaridade, entre Rio de Onor: comunitarismo agro-

pastoril, de Jorge Dias, e Retrato de Aldeia com Espelho: ensaio sobre Rio de Onor, de 

Pais de Brito, pois ambas as abordagens são verdadeiras e acrescentam conhecimento 

científico-social ao vasto e riquíssimo património acumulado das ciências sociais em 

geral e da etnografia e antropologia em particular, da literatura científica escrita em 

língua portuguesa. 
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Parte II 

O trabalho de campo 

1 – Entrando no terreno  

Foi ao som da já clássica canção “125 Azul” dos Trovante que, de Bragança, percorri 

pela primeira vez as duas dezenas e meia de quilómetros da estrada nacional 218 em 

direcção à mítica, bela e histórica povoação comunitária de Rio de Onor, situada no 

extremo Nordeste do concelho, em plena reserva do Parque Natural de Montesinho, 

naquele princípio de tarde de um outono seco e soalheiro, do mês de Novembro de 

2017.  

Levava comigo um pendura. Um não convidado. Um impertinente e inoportuno 

nervoso miudinho que, do lugar do morto, indiferente à minha necessidade de 

prosseguir viagem, me impelia desdenhosamente a fazer inversão de marcha de regresso 

à segurança da minha zona de conforto onde por vezes faço conchinha com a almofada. 

Na mochila, meti um bloco de notas, uma garrafa de plástico com água da torneira, um 

pacote de bolachas com 8,2% de flocos de aveia, os restantes 91,8% são porcarias que 

só fazem mal à saúde.  

Na memória, trazia as sábias e avisadas palavras de João de Pina Cabral que, 

previdentemente, me advertiam de que “tal como o rito de iniciação, o trabalho de 

campo é uma experiência total, profundamente marcante, dolorosa e individualizante. 

Ela retira o indivíduo do contexto habitual e previsível em que ele se encontrava para 

um contexto novo, imprevisível e, portanto, atemorizante” (Cabral, 1983: 327). 

Ao contrário de partes da estrofe da canção, não foi sem mais nem menos, não havia 

homem da portagem, nem entrada na auto-estrada e tão-pouco nenhuma ponte deserta, 

mas “curiosamente dei por mim a pensar onde isto me ia levar e com o ar na cara, fui 

sentindo desafios que nunca ninguém sentiu, muitas dúvidas do que sou e onde quero 

chegar e se haverá em mim um passaporte para sonhar”... 

Estas palavras, primorosamente cantadas naquela voz fluída, suave e harmoniosa, 

representaram para mim uma perfeita tradução musical das angústias, alguma dose de 

ansiedade e muitas incertezas de uma nova experiência espiritual, sentida por um 
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estudante de mestrado em antropologia a caminho da sua primeira experiência de 

trabalho de campo.  

Para lá da aldeia de Varge, passando o antigo posto de abrigo da extinta Guarda Fiscal, 

no lugar de Codessais, começa-se a descer para o vale de solo fértil, profundo e húmido 

da faceira de Rio de Onor, banhado pelo rio Contensa, ou rio Onor como alguns 

costumam chamar, encaixado numa paisagem de céu puro e luminoso, de cor 

pardacenta do verde-negro do monte circundante, aqui, ali e acolá pontilhado de um 

amarelo acastanhado que antecede a queda da folha das árvores.  

No entanto, foi a entusiasmada recepção de boas-vindas dada por um estorninho preto 

(ou seria um melro!?), que hospitaleiramente me acompanhou durante algum tempo 

(seria o mesmo pássaro!?) que me ajudou a aliviar a sensação de solidão exaltada pela 

magnífica grandiosidade daquelas serranias de matas de pinheiro bravo e carvalho 

português, cobertas por um manto exuberante de vegetação arbustiva de urze, de esteva, 

de tojo, de rosmaninho, de carqueja, de giesta da qual frequentemente se improvisa uma 

vassoura dos seus ramos.  

Cheguei finalmente ao parque de estacionamento de viaturas fronteiro ao Parque de 

Campismo da aldeia, a escassos metros da Rua Central, na margem direita do rio 

Contensa, onde esperavam estacionados na frescura da sombra de uma pequena mas 

exuberante floresta de frondosos negrilhos, freixos e choupos, dois autocarros de 

turismo com excursionistas de nacionalidade portuguesa e estrangeira, à espera dos seus 

passageiros de visita à aldeia.  

Como era para mim expectável, a povoação em si mesma mantém o seu encanto de 

outrora com as suas casas escuras de xisto, de pedra entalhada, com rés-do-chão e 

primeiro andar e os telhados resguardados com placas de ardósia preta, distribuídas ao 

longo de duas ruas paralelas às margens de verdejante e viçosa vegetação, árvores de 

fruto e algumas hortas do rio Onor, onde há cerca de 50 ou 60 anos se pescavam 

abundantes trutas, barbos e enguias, segundo se ouve dizer na aldeia.  

Não se encontra nenhuma casa de emigrante ostensivamente destacada do núcleo 

habitacional. Muitas, quase todas, ainda exibem a típica fechadura e chave de madeira, 

o garavelho, nas portas do nível térreo dos edifícios.  
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Outras foram restauradas com materiais de construção que alteram a sua traça 

arquitectónica tradicional, nomeadamente a utilização no revestimento exterior de xisto 

multicolor, de cores, tamanhos e texturas mais polidas e brilhantes e muito sofisticado 

não perdendo, no entanto, a sobriedade e rusticidade, bem como a guarda das janelas 

revestidas com caixilharia de alumínio em substituição das características janelas de 

tipo guilhotina, com portadas em madeira de castanho. 

Existe um pequeníssimo rebanho de ovelhas propriedade de um particular, mas já não 

se assiste à partida e chegada do pasto dos “enormes rebanhos colectivos de gado”, tão 

enfaticamente descrita por Jorge Dias, nem se ouvem os “balidos da cabrada ou o choro 

lamuriento e monótono do rebanho das ovelhas”, tão-pouco os “mugidos da boiada” 

(Dias, 1984: 54). Nem quanto mais não fosse, o distintivo chiar do eixo de madeira do 

carro de bois, o qual foi substituído pelo som estridente do ruído do motor do tractor 

agrícola e do cheiro a hidrocarbonetos do gasóleo.  

Ao entardecer, o rebanho comunitário já não regressa às lojas para passar a noite e 

também não se ouvem na escuridão “os gritos dos donos: rê-parte!, rê-parte!, para os 

animais se apartarem uns dos outros e virem para as respectivas cortes”. Nem sequer as 

“luzes de candeias e lampiões de petróleo alumiam vagamente as figuras dos homens e 

dos animais, e projectam sombras estranhas pelas paredes das casas” (Dias, 1984: 55). 

Porém, pouco depois do toque das trindades, regulado pela religiosa pontualidade do 

relógio da torre sineira da igreja da aldeia, o crepúsculo melancólico do entardecer em 

Rio de Onor, se pacientemente observada a paisagem (o som agudo e vibrante do 

cricrilar dos grilos; o rumorejar sereno e monótono das águas do rio; a chilreada ciciante 

dos pardais que, em pequenos bandos, se vão aconchegando num ramo tranquilo do 

cimo das árvores; a luz ténue, de tom amarelado e triste da iluminação pública; no ar, 

um vago e impreciso odor a refogado do jantar que se prepara, dispersado por uma brisa 

suave misturada com uma ligeira fragrância do perfume agradável das flores silvestres) 

faz lembrar uma tela de um pintor impressionista do século XIX, suscita a vontade de 

ler Rústica, o belíssimo e bucólico soneto de Florbela Espanca, e de ouvir ao longe o 

ecoar doce e harmonioso da gaita-de-foles e o rufo retumbante do tambor.  

As ruas estão cuidadosamente limpas e asseadas, os habitantes, exímios na arte de bem 

acolher, são cordiais, afáveis, de bom trato e de conversa fácil. Conscientes de serem 

comentados são solícitos na satisfação da curiosidade indiscreta dos visitantes com um 
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contido orgulho, por vezes mal disfarçado, de se saberem objecto de curiosidade pelo 

seu passado histórico de comunitarismo agro-pastoril e actual interesse turístico, agora 

reanimado pela recente eleição nacional como uma das sete maravilhas na categoria 

aldeias de Portugal inseridas em áreas protegidas. 

Numa conversa de circunstância sobre as tradições de Rio de Onor, tida com um 

morador, natural da aldeia, antes de se despedir com um franco “Olhe! passe uma boa-

tarde.”, num daqueles característicos movimentos mímicos de encolher os ombros e 

abrir as mãos, que reforçam expressivamente a paciente e conformada resignação de 

quem vai dizer o que é do conhecimento de todos, diz-me em jeito de remate:  

- Pois até os militares do 25 de Abril quando passaram por cá para nos ensinarem a 

liberdade, a democracia e o socialismo..., nós é que lhes demos lições de liberdade, 

democracia e socialismo. E concluiu peremptoriamente: - Eles é que aprenderam 

connosco!
44

  

E na verdade, a história da reimplantação da democracia em Portugal ficará sempre 

incompleta sem uma referência a esta bela e pequena, aparentemente frágil mas 

resiliente aldeia, com forte sentido de comunidade, princípios de solidariedade, partilha 

e entreajuda, situada no interior do país, lá para os confins das longínquas montanhas do 

nordeste transmontano, onde o encanto fascinante do uivo dos lobos nas noites serenas 

de luar e o bramido lancinante dos veados no cio do Outono ecoam pelos montes.  

Na qual, ainda em plena ditadura fascista e repressiva do Estado Novo, os camponeses 

de Rio de Onor no seu intenso e penoso trabalho diário e árdua tarefa de cultivar a terra, 

já praticavam com espontânea e natural regularidade, um socialismo agrário em termos 

de orientação social, uma democracia representativa e tinham preocupações de 

igualdade, harmonia, justiça e solidariedade social, tendo o conselho de vizinhos 

“também a preocupação de socorrer os seus membros em caso de desgraça” (Dias, 

1984: 93).  

No entanto a aldeia possui um agregado populacional bastante envelhecido, 

acompanhando de resto a tendência que se verifica a nível nacional de desertificação 

demográfica e envelhecimento do interior, devido a uma série de factores estruturais, 

                                                           
44 O morador referia-se às campanhas de Dinamização Cultural e Acção Cívica do Movimento das Forças Armadas (MFA) que, 

resumidamente, desde finais de 1974 até mais ou menos 1976, percorreram o interior do país em acções de dinamização cultural, 

sessões de esclarecimento sobre o programa do MFA e incentivo à participação no processo de democratização, cuja campanha 
Maio-Nordeste foi realizada no distrito de Bragança.  
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entre os quais a baixa da taxa de natalidade, o êxodo rural para a cidade e a emigração 

da força de trabalho camponesa para o estrangeiro.  

E, talvez não seja de todo despropositado presumir, devido à falta de um eficiente 

programa governamental com capacidade de fixar as populações rurais mais jovens, 

pela informação, incentivo e prestação de assessoria técnica especializada, no sentido de 

as ajudar a desenvencilhar-se com êxito do emaranhado hermético, susceptível até de 

provocar um enfarte do miocárdio ou alguma úlcera nervosa, da enredada teia 

burocrática dos programas de apoio comunitário da Política Agrícola Comum (PAC) da 

União Europeia. 

À excepção das férias escolares, quando algumas regressam às substancialmente mais 

aliviadas regras da casa dos avós, não se vêem jovens nem crianças.  

Com uma média de idades a rondar os 75 anos, complementam as suas pequenas e 

magras pensões de reforma do regime geral (atribuídas pela classe política governante 

como risível recompensa da acção meritória de uma vida inteira de árduo e penoso 

trabalho de subsistência material, nalguns casos, na maioria talvez, configurando uma 

verdadeira, heróica e resoluta competição desigual com a Natureza pela sua própria 

sobrevivência e do seu agregado familiar) com o cultivo da horta particular e a criação 

de animais de capoeira para consumo doméstico.  

Em relação ao último Censo de 2011 que registou 76 habitantes, segundo o número de 

residentes actuais indicado por um dos meus informantes (à volta de 50) perdeu 34% da 

população. 

Têm residência permanente na aldeia, dois jovens irmãos de meia-idade luso-

descendentes suíços, ele, operário especializado da construção civil, ela, uma enérgica, 

dinâmica e intrépida empreendedora que depois de adquirir, recuperar e restaurar 

algumas habitações antigas degradadas, exerce a sua actividade profissional na indústria 

do turismo rural, no alojamento local e na fotografia artística.  

Também, dois jovens cientistas biólogos que se dedicam ao estudo da flora e fauna 

selvagem, especialmente o lobo ibérico. Nos tempos livres promovem caminhadas de 

observação da natureza e de animais autóctones tais como o veado, o corso, o javali, 

abundantes nesta região e, porque mais esquivos e raros, eventualmente a raposa e o 

lobo.  
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Um outro jovem lisboeta estabeleceu-se há cerca de dez anos na aldeia de Guadramil, a 

escassos cinco quilómetros a nordeste de Rio de Onor. Autodidacta, operário da 

construção civil e mestre dos sete ofícios, nesta exerce a sua actividade profissional 

numa oficina de produção, exposição e venda aos turistas de recordações e artesanato 

típico rionorês, presta assistência técnica a algumas unidades de turismo local e, quando 

solicitado, realiza serviços de guia turístico pelo património histórico e cultural da 

povoação.  

A propriedade comunitária - as “terras de pastagem (o monte)” e as “terras de 

semeadura (as roçadas)”, nomeadamente a jóia da coroa dos rionoreses, os lameiros 

comunais (os coutos), “que se estendem por alguns quilómetros ao longo do rio” e são 

“a maior riqueza da terra usufruída colectivamente” (Dias, 1984: 82), no passado, 

objecto de esforçada atenção, árduo e enérgico trabalho de intervenção sazonal nos 

regadios em terra batida, realizado em ambiente de festa e animada sociabilidade, tal 

como os equipamentos comunais, o moinho, a forja, as eiras e a antiga escola - 

encontra-se intacta, sem uso e improdutiva, para além da venda anual do feno dos 

coutos.  

Sobre a determinante importância da posse, fruição e gestão dos coutos no quotidiano 

da dinâmica comunitária da aldeia, Pais de Brito, na altura da realização do seu trabalho 

de campo, registou: 

De facto, os membros do conselho encontram-se numa relação de interdependência 

constrangida já que a existência dos lameiros comunais, que é hoje o fundamento 

material da sua permanência e da sua intervenção ainda grande ao longo do ano, obriga 

à constituição deste colectivo para a partilha de recursos e das tarefas que a sua gestão 

exige (Brito, 1996: 102). 

Acrescentando mais adiante: 

São mesmo eles que constituem a verdadeira base material da existência actual do 

conselho na sua forma tradicional de órgão deliberativo e de poder local. Os coutos 

exigem um conjunto de intervenções que se repetem ano após ano - limpezas da 

Primavera, preparação da agueiras ou canais de irrigação, vedação e reparação das 

levadas ou “presas”, segada do feno para o touro, novas limpezas de Verão - para além 

de outras mais esporádicas e simultaneamente de importância mais destacada. De entre 

estas, contam-se a plantação de árvores nas bordas dos lameiros (e do rio) e, sobretudo, 

a reparação de uma presa destruída pelas cheias ou mesmo pela construção de uma nova 

(Brito, 1996: 123). 

Por outro lado, aproveitando as citações de Pais de Brito acima transcritas, e porque não 

somos obstinadamente partidários do redutor princípio empírico de procura da “causa 

única” na determinação da origem das disposições e configurações específicas do 
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fenómeno social total, importa salientar que a influência da presença no terreno e o 

interesse manifestado pelo etnógrafo no estudo “de aspectos particulares da vida destas 

pequenas comunidades”, a que João de Pina Cabral faz alusão na citação que fazemos 

referência na página treze do nosso texto, não foi o único factor que contribuiu para a 

preservação e manutenção no tempo, do modo de produção comunitário em Rio de 

Onor, “desacelerando a sua progressiva decadência” entre Comunitarismo agro-pastoril 

até pouco depois de Retrato de Aldeia com Espelho.  

Pelo contrário, também constitui factor co-responsável e condicionador, talvez principal 

determinante, para além do efeito Rio de Onor, do retrato e do espelho, a “relação de 

interdependência constrangida” pela “existência dos lameiros comunais”, como Pais de 

Brito oportunamente bem sublinha, cuja imprescindível utilidade para o amanho e 

cultivo da terra, exigiam não só a garantia da sua continuidade e preservação, como 

também uma intervenção socializadora e permanente ao longo do ano, de todos os co-

detentores daquela propriedade colectiva. 

Para ordenarmos as ideias, propomos um pequeno resumo, um tanto prosaico, com 

algum humor, empírico e simplista, em modo de uma história para contar a crianças, 

jovens e adultos de todas as idades:  

Era uma vez, mais ou menos em meados do século passado, os camponeses de Rio de 

Onor que, vivendo num relativo, harmonioso e exigente isolamento geográfico, como 

meio de subsistência material praticavam no seu dia-a-dia “uma coisa” transmitida 

culturalmente pelas gerações anteriores e, numa determinada altura da vida diária da 

pacata, tranquila e hospitaleira aldeia, apareceu-lhes um “senhor doutor”, sem 

preconceitos sociais de estatuto ou classe, culto, eloquente, educado, bem-falante, vindo 

a pé de Bragança, residente em Lisboa, a capital do país.  

Surpreendentemente revelou um interesse inusitado por aquele modo de produção 

agrícola, pela maneira de ser e estar na vida e pela forma de viver e partilhar daqueles 

camponeses, designando aquilo que faziam todos os dias desde tempos imemoriais, por 

comunitarismo agro-pastoril.  

Provavelmente alguns até se assustaram por suspeita de alguma manigância secreta e 

ardilosa do demónio e muitos, talvez todos, teriam ouvido pela primeira vez este 

palavrão!  
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Após a publicação da monografia etnográfica Rio de Onor: comunitarismo agro-

pastoril, de Jorge Dias, o fenómeno social efeito Rio de Onor, o retrato e o espelho, 

operaram aquilo que se sabe, no processo quotidiano de construção, reprodução e 

reconstrução social da realidade daquela comunidade aldeã, provocando “efeitos 

perversos” ou “não previstos” na região, no país, no cinema, na literatura, nos meios de 

comunicação social e despertou a curiosidade científica da academia portuguesa.  

Com extrema habilidade e inteligência, argúcia, perspicácia e agudeza de espírito, cujas 

qualidades racionais, aliás, até prova em contrário, são características particulares e 

únicas da evolução da capacidade intelectual de todos os seres vivos comuns à espécie 

Homo sapiens, mundanamente distribuídas de modo natural com indiferença, 

democrática e aleatoriamente pela população humana de origem rural ou urbana, e 

desenvolvidas, estimuladas, aperfeiçoadas e transmitidas culturalmente.  

E por via da confiança depositada no sistema pericial representado pelo “senhor doutor” 

de Lisboa, que por sinal era tão-somente um prestigiado antropólogo nacional com 

projecção internacional, os camponeses de Rio de Onor não fizeram nada de 

extraordinário, para além de surfarem a onda, apesar da maioria deles, senão todos, 

nunca terem visto o mar. O que seria, se a pequena aldeia camponesa de Rio de Onor se 

situasse geograficamente no litoral?!  

Depois, para a maledicência dos tecnocratas amadores ou profissionais do 

quantitativismo universal, vieram os “malandros” de outros cientistas sociais que 

“gostam” muito de pregar partidas uns aos outros e que, para a elite política que dirige a 

nação, nos intervalos do expediente burocrático das instituições académicas onde só 

deviam leccionar e fazer investigação científica, se ocupam, muito provavelmente por 

lazer e divertimento, a “gerar/gerir” conflitos científico-intelectuais que só eles 

entendem, porque não são por geração espontânea, criadores de mais-valias económico-

financeiras ou eleitorais imediatas.  

Resultando daí, como é apanágio do método científico aplicado às ciências sociais, mas 

porém, justificadamente, porque subordinado a uma multiplicidade de variáveis 

relativas entre as quais a especificidade do estatuto social do sujeito de conhecimento e 

da especial complexidade da análise e estudo científico do real-social, por sua vez 

inscrito no todo englobante do fenómeno social total, “complicarem” ainda mais as 

coisas em quase tudo. Fim da história.   
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Com excepção do forno, por direito legal propriedade particular de herdeiros, mas na 

prática do hábito antigo e enraizado de dispor e usufruir colectivamente, tomado e 

funcionando como forno comunitário com utilização ainda frequente e regular, 

fervilhando de actividade sobretudo na véspera das comemorações do calendário 

religioso e pagão, nomeadamente nas famosas e muito celebradas festas de S. João, o 

santo padroeiro da aldeia.  

A razão pela qual ainda não sortearam de modo definitivo a propriedade colectiva em 

parcelas privadas, é claramente fácil de compreender se atendermos à diferenciação 

cultural que distingue contextos de economia rural e urbano-industrial, pelo 

envelhecimento da força de trabalho residente e o êxodo rural da mão-de-obra juvenil 

para os empregos mais qualificados da cidade, ou para os trabalhos geralmente melhor 

remunerados da emigração.  

- Sortear para quê? Não há ninguém para trabalhar a terra! Diz-me com um ar de 

desalento o senhor A. P., um rionorês de 78 anos que no tempo de Jorge Dias, depois de 

uma breve consulta à memória, confirma-me que “era um ganapito de para aí uns dez ou 

onze anitos”.  

E acrescenta com lúcida resignação: - Os velhos já não podem com a enxada e a 

rapaziada nova, aqui não se governava, então foram para a GNR, para a Polícia, para o 

estrangeiro… para França… e a coisa foi morrendo, foi morrendo… até que olhe! 

Ficaram só os velhos. 

Não tivemos oportunidade, tempo ou condições para investigar mais aprofundada e 

sistematicamente uma eventual persistência da vontade de alienação dos lameiros 

comunais por parte de alguns vizinhos do conselho, referida em Retrato de Aldeia com 

Espelho.  

No entanto, note-se que, quando do trabalho de campo de Pais de Brito, ainda existia 

mão-de-obra camponesa activa e cultivava-se intensivamente a terra com recurso a 

animais de trabalho, cuja alimentação principal era a abundante erva tenra de excelente 

qualidade produzida nos prados comunitários da aldeia.  

Essa, noutro tempo, vontade de alienação dos lameiros comunais, poderá estar 

emocionalmente diluída (adormecida) no imprevisível e difuso sentimento intuitivo de 

que se o fizerem, Rio de Onor, poderá perder irremediavelmente a aura romântica de 



102 
 

aldeia comunitária que ainda a caracteriza e faz parte integrante da sua história, das suas 

memórias e identidade colectiva, sendo eficientemente explorada em termos turísticos, 

por quase todos os habitantes.  

O conselho de vizinhos reúne esporadicamente ao toque do sino da aldeia, 

nomeadamente para proceder à limpeza, arrumação, adorno ou arranjo das ruas, 

determinar a venda do feno dos coutos comunais a aldeias vizinhas, resolver algum 

assunto de interesse colectivo que surja, relacionado com a manutenção, reparação e 

preservação da propriedade comunitária ou outro qualquer assunto de gestão corrente 

relativo às infra-estruturas e equipamentos colectivos da comunidade aldeã. 

Os rionoreses têm perfeita memória de Jorge Dias e de Joaquim Pais de Brito e dizem 

conhecer as suas monografias. Mais a do “senhor Dias” que a do “senhor Brito” 

suspeito eu, em relação aos quais referem com entusiasmada vaidade e um brilho nos 

olhos que privaram com eles.  

- É engraçada a comparação que o senhor Brito faz entre o bairro de Cima e o bairro de 

Baixo da aldeia - diz-me o senhor D. - são o retrato e o espelho um do outro, é 

engraçado! 

Reafirmou com convicção enquanto me fazia companhia numa mesa do café da 

Associação Sociocultural de Rio de Onor, tomando aquilo a que chamou “o seu 

cafezinho da tarde”, saboreado suave e demoradamente em dois ou talvez três tragos.  

Sediada no edifício com rés-do-chão e primeiro andar do antigo quartel da extinta 

Guarda Fiscal, situado na margem esquerda do rio, com uma magnífica vista 

panorâmica para a raia fronteiriça e a fértil e produtiva faceira da aldeia, outrora 

exuberante em culturas agrícolas e agora escassamente cultivada, é um dos acolhedores 

espaços privilegiados de intensa sociabilidade e comunicação não só local, mas também 

transfronteiriça. “Antigamente o café não fechava. Era de manhã até à noite do dia 

seguinte!”, dizem-me quase em sussurro. 

Por via de algum eventual enraizado hábito cultural antigo, aparentemente, para um 

visitante mais distraído, será um lugar de predominância masculina mas, contudo, sob 

um olhar inquisitivo, é clara, confessada, manifesta e consensualmente universalista e 

não sexista. Para além da esplanada da rua, essa mais notoriamente popular, 
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democrática, pluralista e diversificada no que concerne à diferenciação etária e de 

género.  

- Olhe que não senhor D., a analogia que Pais de Brito estabelece com a metáfora do 

retrato e do espelho é referida ao livro de Jorge Dias! - respondi em pensamento com o 

receio, talvez infundado, de provocar algum embaraço inibidor da confiança e do 

familiar à-vontade com que conversava comigo.  

Porque, “apesar de o trabalho de campo poder basear-se em (processo) ou culminar 

numa etnografia (produto), não é adquirido que o projecto antropológico de 

conhecimento se baste no trabalho de campo ou na etnografia. A antropologia é muito 

mais do que isso – é um (con)viver permanente num mundo como terreno último  e 

primeiro de uma atitude de descoberta e desmontagem crítica (descritiva e 

interpretativa) do que nele se passa” (Martins, 2016: 21),  dei por mim a reflectir sobre 

aquela questão, que resultou numa interrogação e no que pode ser uma resposta entre 

outras possíveis.  

Os sentimentos de superioridade, traduzidos em estereótipos e preconceitos sociais 

sobre os camponeses e a vida no campo, construídos pelo etnocentrismo cultural de 

origem urbana, disseminados, perpetuados e reconhecidos socialmente pelo efeito 

legitimador do poder simbólico que lhes confere o cosmopolitismo, real ou imaginado, 

da cidade (o tecnicismo e especialização profissional do emprego urbano; a localização 

da sede da administração pública central e regional e das instituições do conhecimento, 

do saber e da saúde; uma diversificada oferta de emprego, diversão, cultura e lazer; o 

simbolismo do fato e da gravata da indumentária de algumas profissões que lhes 

outorga um elevado estatuto social, moral e ético; a origem da inovação, da mudança e 

da moda; a indústria, o grande comércio e os vendedores de sonhos, etc.) são aceites 

genérica, irreflectida, passiva, imprecisa e difusamente até pelos próprios visados.  

E no entanto, em todos os contextos sociais humanos, seja no interior desertificado, no 

litoral superpovoado ou nas grandes zonas urbanas, é naturalmente vulgar encontrar-se 

alguma eventual dificuldade de compreensão de um texto ou de uma situação concreta 

ou abstracta qualquer, sem que isso constitua e signifique necessária e pejorativamente a 

existência de uma real ou suposta, comum e generalizada, inaptidão ou incapacidade 

estrutural de percepção intelectual por parte de indivíduos ou populações 

geograficamente situadas e com matrizes e gramáticas culturais diferentes.   
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O modo pessoal de expressão escrita de Jorge Dias é em termos semânticos mais fluido 

e de fácil leitura e interpretação conotativa que o de Pais de Brito, mais técnico e 

exigente até para especialistas, curiosos ou amadores com hábitos enraizados de leitura. 

De resto aliás, a respeito de discrepâncias de interpretação e leitura já conversámos 

noutro lugar, a propósito de outros protagonistas cujo estatuto social se situa na 

hierarquicamente superior, privilegiada e “culta” elite urbana. 

Será que o senhor D., camponês de Rio de Onor que, como disse um dia, com a antiga 

quarta classe tão bem feita que até a professora primária o queria levar para Bragança 

continuar os estudos, mas as necessidades imperiosas de ajuda à subsistência material 

do seu agregado familiar não permitiram tais devaneios, compreendeu o que escreveu, 

nomeadamente o que não escreveu, Jorge Dias em Comunitarismo agro-pastoril?  

A avaliar pelo resultado produzido pelo efeito Rio de Onor descrito em Retrato de 

Aldeia com Espelho por Pais de Brito, parece que compreendeu. 

Circula por uma das redes sociais mais populares da internet um aforismo popular, de 

autor desconhecido, como quase todos, que diz o seguinte: uma vez ri-me de um 

trolha
45

 porque tinha dito “imbigo”. O meu pai olhou para mim com um ar sério e disse-

me: - Ele sabe construir uma casa, e tu? 

Alguns rionoreses declaram-se mesmo amigos de Pais de Brito, e recordam com 

saudade que receberam os “senhores doutores” em suas casas ou em casa dos seus 

falecidos pais, no caso de Jorge Dias.  

Uns contam que jogaram muitas vezes às cartas com Pais de Brito até muito depois da 

meia-noite - Ali, no cantinho da Portelita! Um pequeno e aconchegado logradouro 

público com mesas e bancos de pedra dispostos em tertúlia, situados debaixo de uma 

grande e generosa sombra de umas amoreiras, no termo da ponte antiga, da margem 

esquerda do rio.  

Outros, recordam com animado entusiasmo a regular frequência com que se 

improvisavam serões musicais, sob o luar das noites quentes de Verão, com recurso ao 

repositório do cancioneiro de Rio de Onor, “até às tantas da madrugada”.  

                                                           
45 Operário que assenta a argamassa nas paredes, caia, conserta telhados, etc. (Diciopédia 2009, Porto Editora multimédia). 
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- Era um grande tocador de violão, o senhor Brito! - assevera com solenidade o senhor 

M. P. que, tantas vezes, no tamborim, no coro ou no canto, foi seu companheiro nos 

concertos musicais nocturnos em dueto, de concorrida e apreciadora assistência.  

- Então e a gaita-de-foles? - pergunto surpreendido com a não referência a esse 

emblemático instrumento musical tão característico nesta região transmontana.  

- Oh, para isso não havia tocador cá na aldeia - desabafa com alguma tristeza. - Até 

quando era das festas... tínhamos de chamar um gaiteiro de fora.   

A aldeia possui um relativamente modesto conjunto de equipamentos de apoio ao 

turismo: sanitários públicos, dois restaurantes/café onde se pode apreciar a excelente 

gastronomia regional e outras, e o quase mítico, mais popular e internacional, 

tertúlia/café da Associação Sociocultural de Rio de Onor.  

No alojamento local, existem cinco casas de turismo rural, de arquitectura tradicional, 

restauradas e adaptadas para o efeito, confortáveis e acolhedoras e um Parque de 

Campismo. 

Com o recente prémio “7 maravilhas de Portugal”, regista-se maior movimento de 

visitantes nacionais que, juntamente com o turismo estrangeiro, na sua grande maioria 

espanhol, vai emprestando alguma aparência cosmopolita à agitação das ruas da 

povoação, nomeadamente nos meses quentes e das numerosas festas e actividades de 

Verão, para além das já famosas e celebradas por Jorge Dias, Festas de S. João, o santo 

padroeiro da aldeia: 

Álvaro Dias de Almeida foi o primeiro que comigo veio a pé, de Bragança até à 

pequena aldeia raiana, e aí assistiu à festa mais extraordinária da minha vida: o S. João 

de 1944. Fomos lá mais vezes, e nunca voltou a ser o que tinha sido (Dias, 1984: 12). 

Pontos de interesse turístico, para além da exuberante biodiversidade de fauna e flora 

selvagem, aquela mais difícil de observar, dos sons, do cheiro a natureza, do sossego 

tranquilizante e terapêutico de um passeio no campo, muito mais eficaz e retemperador 

de energias do que alguma substância química de última geração, destacamos a Casa da 

Máscara, oficina e venda de artesanato típico rionorês, e também o artesanato do senhor 

Abílio; a forja, o moinho e o forno comunitários; as caminhadas nos percursos dos 

trilhos sinalizados; e o ex-líbris da aldeia recentemente inaugurado, o Centro 
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Interpretativo de Rio de Onor - Casa do Touro, repositório do património histórico e 

cultural e guardador das memórias do comunitarismo agro-pastoril. 

Alguns habitantes, há muito tempo conhecedores de que o futuro da aldeia passa pelo 

turismo, à semelhança dos bons resultados conseguidos com o “efeito Rio de Onor” no 

passado, e no sentido de captarem o apoio e investimento em mais e melhores infra-

estruturas turísticas, por parte do Parque Natural de Montesinho e da Câmara Municipal 

de Bragança, estão receptivos a darem-me entrevistas com gravação de som e/ou 

imagem, a conversar comigo e inclusivamente acompanharem-me numa visita guiada às 

propriedades do conselho de vizinhos. 

Porém, não consegui fixar residência por via de uma limitada capacidade financeira 

para arrendar um espaço de habitação e, simultaneamente, devido à alta geral dos preços 

do mercado de arrendamento de Rio de Onor. O senhor D. também concorda que o 

preço do arrendamento é “carito”, mas “cada um sabe da sua vida!” - diz.  

Nem com a chegada da Primavera e o canto das cigarras nos campos, o regresso das 

andorinhas aos beirais dos telhados, o desabrochar dos lírios na erva tenra dos prados, 

de um estado de tempo meteorológico mais aprazível, nem tão-pouco com o auxílio do 

meu velhinho e já gasto pelo uso, manual prático de Como regatear preços nas compras 

em Marrocos, se registou uma baixa da inflação. 

Bem que Jorge Dias tinha dado aviso: “são francos, hospitaleiros e generosos por 

natureza e sem esperar retribuição. Gostam de obsequiar, mas por dinheiro não é fácil 

movê-los. (...) Por sua vez, se pedem dinheiro por qualquer serviço, então a tendência é 

a exagerar. Podem pedir mais pelo aluguer de um burro, do que custaria o serviço feito 

por um automóvel” (Dias, 1984: 323).  

A propensão inflacionista mantem-se bem conservada no tempo. Por conseguinte, tive 

de me conformar em fazer visitas regulares ao terreno e regressar à noite a Bragança. 

Oxalá, não tenha a necessidade de alugar um burro em Rio de Onor. Longe de mim vá o 

agoiro!  

 

 

 



107 
 

Referências Bibliográficas 

Atkins, Peter, 2007, O Dedo de Galileu – As Dez Grandes Ideias da Ciência, Lisboa, 

Gradiva 

Almeida, João Ferreira de, 1977, Sobre a monografia rural, Análise Social, vol. XIII 

(52), 789-803 

Almeida, João Ferreira de; Pinto, José Madureira, 1990, A Investigação nas Ciências 

Sociais, 4ª edição, Lisboa, Editorial Presença 

Almeida, Sónia Vespeira de, 2007, “A caminhada até às aldeias”: a ruralidade na 

transição para a democracia em Portugal, revista Etnográfica, vol. 11 (1), pp. 115-139, 

pdf, http://etnografica.revues.org/1875 

Birou, Alain, 1982, Dicionário das Ciências Sociais, 5º edição, Lisboa, Dom Quixote 

Berger, Peter; Luckmann, Thomas, 1990, A Construção Social da Realidade, 8ª edição, 

Petrópolis, Editora Vozes 

Brito, Joaquim Pais de, 1996, Retrato de Aldeia com Espelho: ensaio sobre Rio de 

Onor, Lisboa, Dom Quixote 

Bourdieu, Pierre, 2004, Para uma Sociologia da Ciência, Lisboa, Edições 70 

Cabral, João de Pina, 1983, Notas críticas sobre a observação participante no contexto 

da etnografia portuguesa, revista Análise Social, vol. XlX (76), 327-339 

Cabral, João de Pina, 1991, Os Contextos da Antropologia, Lisboa, Difel 

Cadôr, Amir Brito, 2014, Apropriação e Plágio em Livros de Artista, revista Valise, 

Porto Alegre, nº 8, ano 4, p. 18, Dezembro, pdf, 

https://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaValise/article/download/45412/32332 

Campelo, Álvaro, 2002, Dicionário de Sociologia, Porto, Porto Editora 

Caria, Telmo Humberto (Org.), et al., 2003, Experiência Etnográfica em Ciências 

Sociais, Porto, Afrontamento 

Carmo, Renato Miguel do, 2009, A construção sociológica do espaço rural: da oposição 

à apropriação, revista Sociologias, Porto Alegre, ano 11, nº 21, p. 252-280, Jan/Jun  

Cherkaqui, Mohamed, 1990, Dicionário de Sociologia, Círculo de Leitores 

Corcuff, Philippe, 1997, As Novas Sociologias: construções da realidade social, Sintra, 

VRAL  

Cruz, M. Braga da, 1989, Teorias Sociológicas: os fundadores e os clássicos, Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian 

Davis, Philip J.; Hersh, Reuben, 1995, A Experiência Matemática, Lisboa, Gradiva 

Dawkins, Richard, 1999, O Gene Egoísta, 2ª edição, Lisboa, Gradiva 



108 
 

Deshaies, Bruno, 1997, Metodologia da Investigação em Ciências Humanas, Lisboa, 

Instituto Piaget 

Dias, Jorge, 1981, Vilarinho da Furna: uma aldeia comunitária, Porto, IAC 

Dias, Jorge, 1984, Rio de Onor: comunitarismo agro-pastoril, 3ª edição, Lisboa, 

Editorial Presença 

Doren, Charles Van, 2007, Breve História do Saber, Lisboa, Caderno/Asa editores 

Duverger, Maurice, 1983, Sociologia da Política, Coimbra, Livraria Almedina 

Ehrlich, Robert, 2002, Nove Ideias Malucas em Ciência - Algumas delas podem mesmo 

ser verdade, Lisboa, Gradiva 

Feynman, Richard, 2000, O que é uma Lei Física, 2ª edição, Lisboa, Gradiva 

Feynman, Richard, 2001, O Significado de Tudo – Reflexões de um Cidadão-Cientista, 

Lisboa, Gradiva 

Fernandes, António Teixeira, 1993, A Sociologia e a Modernidade, Estruturas Sociais e 

Desenvolvimento – Actas do II Congresso Português de Sociologia, Lisboa, Editorial 

Fragmentos 

Fernandes, António Teixeira, 1992, Espaço Social e suas Representações, Revista de 

Sociologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, série I, vol. 2, pp. 61-99, 

pdf, http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo6661.pdf 

Ferreira, José Maria Carvalho et al., 1995, Sociologia, Lisboa, Editora McGraw-Hill  

Frúgoli Jr., Heitor, 2003, A Dissolução e a Reinvenção do Sentido de Comunidade em 

Beuningen, Holanda, Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 18, nº 52, pp. 107-216, 

Junho  

Giddens, Anthony, 1998-a, As Consequências da Modernidade, 4ª edição, Oeiras, Celta 

Editora 

Giddens, Anthony, 1998-b, Política, Sociologia e Teoria Social: confrontos com o 

pensamento social clássico e contemporâneo, Oeiras, Celta Editora 

Geertz, Clifford, 1989, A Interpretação das Culturas, Rio de Janeiro, Editora Guanabara 

Koogan 

Greene, Brian, 2006, O Tecido do Cosmos – Espaço, tempo e textura da realidade, 1ª 

edição, Lisboa, Gradiva 

Greene, Brian, 2000, O Universo Elegante, 1ª edição, Lisboa, Gradiva 

Gurvitch, Georges, 1979, A Vocação Actual da Sociologia, volume I, Lisboa, Edições 

Cosmos  

Hawking, Stephen W.; Mlodinow, Leonard, 2011, O Grande Desígnio, 1ª edição, 

Lisboa, Gradiva 



109 
 

Japiassu, Hilton, 1978, Nascimento e Morte das Ciências Humanas, 2ª edição, Rio de 

Janeiro, Livraria Francisco Alves Editora 

Klein, Étienne, 2007, O Tempo. De Galileu a Einstein, 1ª edição, Casal de Cambra, 

Editora Caleidoscópio  

Kuper, Adam, 2005, Histórias Alternativas da Antropologia Social Britânica, revista 

Etnográfica, vol. IX (2), pp. 209-230 

http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_09/N2/Vol_ix_N2_AKuper.pdf 

 

Lança, Isabel Babo, 2002, Dicionário de Sociologia, Porto, Porto Editora 

Leal, João, 2000, Etnografias Portuguesas (1870-1970): Cultura Popular e Identidade 

Nacional, Lisboa, Publicações Dom Quixote 

Lipset, Seymour Martin, 1992, Consenso e Conflito, 1ª edição, Lisboa, Gradiva 

Lira, Sérgio, 2002, Dicionário de Sociologia, Porto, Porto Editora 

Maia, Rui Leandro, 2002, Dicionário de Sociologia, Porto, Porto Editora 

Marques, Ana, 2002, Dicionário de Sociologia, Porto, Porto Editora 

Martins, Humberto; Mendes, Paulo (Orgs.), et al., 2016, Trabalho de Campo: 

envolvimento e experiências em Antropologia, Lisboa, ICS 

Mauss, Marcel, 1988, Ensaio sobre a Dádiva, Lisboa, Edições 70 

Mendes, Fernando Ribeiro, 1983, O sector agrícola, a economia nacional e as relações 

de troca intersectoriais (1950-80), revista Análise Social, volume II, número 77-78-79, 

pp. 421-438, ICS 

Mendras, Henri, 1978, Princípios de Sociologia: Uma iniciação à análise sociológica, 

Rio de Janeiro, Zahar Editores 

Morin, Edgar; Kern, Anne Brigitte, 2001, Terra-Pátria, 2ª edição, Lisboa, Instituto 

Piaget 

Nunes, Adérito Sedas, 1987, Questões Preliminares sobre as Ciências Sociais, 9ª edição, 

Lisboa, Editorial Presença 

Nunes, Adérito Sedas, 1982, Sobre o Problema do Conhecimento nas Ciências Sociais: 

materiais de uma experiência pedagógica, 5ª edição, Lisboa, ICS 

O’Neill, Brian Juan, 1984, Proprietários, Lavradores e Jornaleiras, Lisboa, Dom 

Quixote 

O'Neill, Brian Juan; Brito, Joaquim Pais, (Org. e prefácio), et al., 1991, Lugares de 

Aqui: actas do seminário “Terrenos Portugueses”, Lisboa, Dom Quixote 

Ortner, Sherry B., Teoria da Antropologia desde os anos 60, 2011, ensaio, pp. 419-466, 

pdf, http://www.scielo.br/pdf/mana/v17n2/a07v17n2.pdf 

Pais, José Machado, 2002, Sociologia da Vida Quotidiana. Teorias, métodos e estudos 

de caso, Lisboa, ICS  



110 
 

Park, Robert, 2002, Ciência ou Vodu – Da Insensatez à Fraude, Lisboa, Editorial 

Bizâncio 

Pereiro, Xerardo, 2007, Antropoloxía e Modelos de Relación entre o Rural e o Urbano, 

artigo, Revista Galega de Educación, nº 38, Maio, pp. 112-119, pdf, 

https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/4702/1/ARTIGO%2010.pdf 

Polanyi, Michael, 1962, Personal Knowledge, Chicago, University of Chicago Press 

Popper, Karl, 2003, Conjecturas e Refutações, Abril, Coimbra, Livraria Almedina 

Portela, José Francisco Gandra, 1983, “Continuidade e mudança em Fontim – Alguns 

elementos sobre o modo de vida rural”, revista Análise Social, números 77-78-79, 

volume II, págs 611-633, ICS   

Rabot, Jean Martin, 2002, Dicionário de Sociologia, Porto, Porto Editora 

Rees, Martin, 2002, O Nosso Habitat Cósmico, 1ª edição, Lisboa, Gradiva 

Rivière, Claude, 2004, Introdução à Antropologia, Lisboa, Edições 70 

Robert, Michel, 1990, Dicionário de Sociologia, Círculo de Leitores 

Rocher, Guy, 1989-a, Sociologia Geral: a organização social, volume II, 4ª edição, 

Lisboa, Editorial Presença 

Rocher, Guy, 1989-b, Sociologia Geral: Mudança social e acção histórica, volume III, 

4ª edição, Lisboa, Editorial Presença 

Ruelle, David, 2011, O Cérebro do Matemático – Os conceitos essenciais da 

matemática e cérebros que os criaram, Lisboa, Gradiva 

Ruse, Michael, 2002, O Mistério de Todos os Mistérios, 1ª edição, Vila Nova de 

Famalicão, Edições Quasi 

Sagan, Carl, 2002, Um Mundo Infestado de Demónios - A Ciência como Uma Luz na 

Escuridão, 3ª edição, Lisboa, Gradiva 

Santos, Boaventura de Sousa, 1998, Introdução a uma Ciência Pós-Moderna, 5ª edição, 

Porto, Edições Afrontamento 

Santos, Boaventura de Sousa, 1978, Da Sociologia da Ciência à Política Cientifica, 

Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 1, pp. 11 a 56, Junho 

Santos, Boaventura de Sousa, 1993, Um Discurso sobre as Ciências, 6ª edição, Porto, 

Edições Afrontamento  

Seife, Charles, 2001, Zero – A Biografia de uma Ideia Perigosa, 1ª edição, Lisboa, 

Gradiva  

Silva, Pedro, 2003, Etnografia e Educação: reflexões a propósito de uma pesquisa 

sociológica, Porto, Profedições  

Singh, Simon, 2010, Big Bang – A descoberta científica mais importante de todos os 

tempos e porque precisa de a conhecer, 1ª edição, Lisboa, Gradiva 



111 
 

Sobral, José Manuel, 2007, “O outro aqui tão próximo: Jorge Dias e a redescoberta de 

Portugal pela antropologia portuguesa (anos 70-80 do século XX)”, Revista de História 

das Ideias, vol. 28, págs 479-526, Instituto de História e Teoria das Ideias/Universidade 

de Coimbra  

Swain, Harriet (org.), 2007, Grandes Questões Científicas, 1ª edição, Lisboa, Gradiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Índice 

Resumo ........................................................................................................................... V 

Agradecimentos ………………………………………………………………………VII 

Preâmbulo ...................................................................................................................... IX 

 

Parte I 

Enquadramento teórico 

1 - Introdução …………………………………………………………………………. 11 

     Observação preliminar …………………………………………………………….. 17 

2 – A verdade científica inventa-se e todo o conhecimento científico ou vulgar é 

      construção e abstracção …………………………………………………............... 19 

3 – O estado fragmentário das ciências sociais e a sua conflitualidade teórica interna..27 

4 – Uma reflexão sobre a produção teórica e metodológica das vizinhas do lado……. 33  

5 – A escala de observação e os patamares em profundidade de Georges Gurvitch….. 39  

6 - Thomas Kuhn e as duas fases do desenvolvimento da ciência ................................ 43 

7 – Ferdinand Tönnies e a dicotomia comunidade-sociedade ………………………... 47 

8 – Herbert Spencer e o organicismo funcionalista …………………………………... 51 

9 – Jorge Dias e a “descoberta” da pequena aldeia comunitária de Rio de Onor……... 57 

10 – Dos anos 60 do século XX à denominada pós-modernidade …………………… 61 

11 – Algumas considerações sobre os conceitos de igualdade, igualitarismo  

 e harmonia ............................................................................................................. 69 

12 – Uma interpretação de Rio de Onor de Jorge Dias, diferente das paráfrases  

        e citações de Brian O'Neill .................................................................................... 77 

Conclusão …………………………………………………………………………….. 83 

 

Parte II 

O trabalho de campo 

1 – Entrando no terreno ………………………………………………………………. 93 

Referências bibliográficas …..………………………………………………………. 107 


