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Apresentação

Para além do que oferece ao leitor, este livro serve para assinalar a 
breve passagem de Pablo Alonso González pelo Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa. Ainda que efémera, esta ligação 
reforçou o ranking de produção académica do ICS, valendo ainda ao 
Pablo a atribuição de um prémio de internacionalização dado pelo 
instituto, resultado das suas publicações em revistas internacionais 
reconhecidas. Este livro procura, de modo insuficiente, colmatar uma 
ausência académica que certamente fomentaria um ambiente de dis-
cussão crítica. O Antipatrimónio: Fetichismo do Passado e Dominação do 
Presente reproduz, porém, esta mesma atitude crítica. Apresentando 
um conjunto de estudos de caso sobre processos de patrimonializa-
ção na região espanhola de Maragatería, integrada na Comunidade 
 Autónoma de Castela e Leão, este livro realiza uma crítica ao con-
ceito de património. Na parte inicial é definida a posição do autor 
face a um conjunto de teorias que, de modo diversificado, lidaram 
com a ideia de património. Neste universo incluem-se tanto as pro-
postas que valorizam o património, ajudando a construir o valor 
económico de uma mercadoria, como os críticos do património que 
nunca chegam a colocar em causa os seus efeitos enquanto categoria 
de construção do mundo (propriamente fenomenológica). 

Esta crítica categorial sustenta-se na noção marxista de fetichismo 
da mercadoria: o património, para além de criar uma fachada sobre 
a sua história e economia política, produz igualmente vida, economia, 
afetos, representações e necessidades. É neste último sentido, aliás, 
que, para muitos indivíduos no terreno, a exploração económica do 
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património é um recurso de sobrevivência, um elemento numa eco-
nomia da urgência que é hoje fundamental para regiões e comunida-
des, face à ausência de alternativas de organização social. Este livro 
também procura compreendê-los. 

Os debates bibliográficos enunciados na primeira parte do livro 
levantam discussões que não cabem neste prólogo. Os estudos de caso 
desenvolvidos sobre as localidades de Santiago Millas e Val de San 
Lorenzo tornam operativos estes debates teóricos, devolvem-nos aos 
processos sociais, introduzem grupos e indivíduos nas narrativas, as 
suas acções, intenções e contradições, prevenindo que o cânone aca-
démico se torne ele próprio um património fetichista. 

O que produz esta «máquina patrimonial»? A máquina patrimo-
nial é normativa, constituindo-se enquanto forma de governamenta-
lidade: ela reifica totalidades – a nação, a região, a comunidade – e 
é reproduzida por todas as instâncias que invocam estas totalidades 
enquanto formas de identidade. Estas instâncias incluem agências 
dos estados nacionais, instituições internacionais, como a UNESCO, 
agentes económicos, associações locais e mesmo os discursos políti-
cos de subalternos e de minorias sociais. Por outras palavras, a alte-
ridade, uma convenção que valoriza simbolicamente um produto, 
é facilmente patrimonializável e convertível em ideologia e mercado-
ria. A máquina patrimonial molda os comportamentos quotidianos, 
essencializa as culturas locais, criando uma regime de autenticidade, 
uma espécie de museu ao ar livre, regulador de hábitos, costumes 
e consumos, que fomenta uma padrão de comportamento etnica-
mente vinculado. A máquina patrimonial observa os desvios à sua 
representação prescritiva, vigia práticas sociais e culturais divergentes 
e modos distintos de conceber o espaço e a vida material e imaterial. 
A máquina patrimonial retira às pessoas a capacidade de se autorre-
presentarem, torna a sua história linear, não contraditória e estereo-
tipada, mas também, em grande medida, retira-lhes alternativas de 
vida.

Como se revela na descrição dos modos de construção das 
representações sobre o povo de Maragatería, a máquina patrimonial 
alimenta-se de uma alteridade definida diversamente – étnica, bioló-
gica-racial, genética, cultural –, convertendo esta diferença em valor 
económico e recurso ideológico. Isto sucedeu nas regiões internas ao 
Estado-nação, como Maragatería, como nas regiões externas, como 
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as conquistadas durante as ocupações coloniais. A máquina patrimo-
nial é global. A sua universalidade como esquema para representar e 
intervir sobre a realidade constata-se em inúmeras situações. Note-se 
como esta crítica ao património é útil, por exemplo, para interpretar 
os termos do debate contemporâneo acerca do processo de devolu-
ção dos objetos – convertidos agora em património – retirados das 
antigas colónias e colocados entretanto em museus metropolitanos. 
Tornados património, estes objetos de uso quotidiano – instrumentos 
de trabalho, objetos religiosos ou peças artísticas cujos usos se encon-
travam fora de um conceito mercantil de arte – não vão ser devolvi-
dos a quem foram retirados, desde logo, porque essas pessoas ou não 
existem ou os seus contextos de vida se transformaram. Num negócio 
diplomático, que assinala a ação de políticas de softpower ocidentais, 
requer-se que este património seja repatrimonializado pelos Estados 
das nações ex-coloniais, museologizado e utilizado para constituir 
uma narrativa sobre a nação e as suas populações, potencialmente 
mercantilizável, para o cidadão nacional, mas também para o turista. 
Este aparente acerto com a história, justo e necessário, reproduz ainda 
assim as lógicas da máquina patrimonial. 

No decorrer da sua interpretação do processo histórico de Mara-
gatería Pablo González demonstra como a história das suas gentes, 
da sua sociedade e economia é bastante mais rica, mas também mais 
violenta e contraditória, do que o relato produzido pela máquina 
patrimonial. Na verdade, a máquina patrimonial impõe-se pelas con-
dições históricas que a própria narrativa oculta: as condições que 
demonstram como é difícil vincular uma identidade cultural a uma 
população que é indefinível por prescrições culturais; as condições, 
enfim, que tornaram o despovoamento iniciado nos anos 1960 a base 
da desconstrução de uma economia local, o que criou as condições 
para a instalação urgente de uma máquina patrimonial. 

Para suster a hegemonia da máquina patrimonial várias alterna-
tivas se perfilam neste livro. A mais imediata sugere a intervenção 
do Estado enquanto meio coletivo de gerar o bem comum, tanto 
diretamente, dinamizando economias e sociedades locais, como 
criando possibilidades para os cidadãos produzirem eles mesmos 
essas alternativas. Outras possibilidades, mais difusas, mas não menos 
relevantes, articulam-se com esta primeira intervenção. A ideia de 
constituição de formas de vida não sujeitas à patrimonialização passa 
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pela discussão da ideia de comunidade. Esta deve fazer-se por con-
traste com a comunidade imaginada pela máquina patrimonial, mas 
igualmente por todas as outras máquinas fetichistas que se apropria-
ram do conceito. Neste sentido, a vida dos habitantes de Maragatería 
revelou permanentemente as múltiplas insuficiências do exercício de 
prescrição cultural. Ainda hoje, por exemplo, alguns dos seus habi-
tantes preferem construir casas com materiais modernos, ferindo os 
processos de estetização patrimonial promovidos por instituições, 
empresas e pelas «estruturas de sentimento» de uma burguesia urbana 
cujas representações são poderosas formas contemporâneas de «cons-
truir o campo»; outros habitantes, por sua vez, afastam-se de outras 
conceções comunitárias românticas, igualmente vinculadas a «estru-
turas de sentimento urbanas», e destroem representações idealizadas, 
entregando-se aos prazeres e consumos da sociedade do espetáculo. 
Mas é também com eles, certamente, que será possível, citando um 
excerto da conclusão deste livro, «construir formas de conhecimento 
que respeitem a outridade das formas de existência na sua imanência 
e alteridade e que ao mesmo tempo promovam a sua reprodução 
sem os incorporar e converter no mesmo, mas também sem essen-
cialismos nem buscas de reconhecimentos identitários nas quais se 
delapidam as energias de grupos minoritários».

Nuno Domingos
Investigador auxiliar ICSUL
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Prefácio

Portugal é uma máquina

A máquina do património

O «património cultural» é omnipresente nas sociedades contem-
porâneas. Habituámo-nos a conhecê-lo, a aceitá-lo tanto como uma 
expressão da nossa comunidade — local, religiosa, nacional, entre 
outras — como elemento que precede a própria configuração da iden-
tidade coletiva. Porém, e à semelhança da própria noção de «identi-
dade», raramente questionamos as origens concetuais ou as razões 
sociais e políticas da ideia de património. O património é geralmente 
assumido como uma «coisa» — um objeto, um prédio, uma maneira 
de fazer — que existe independentemente do contexto social em que 
se identifica, nomeia e reconhece. 

O livro de Pablo Alonso mostra-nos como a naturalização do 
conceito de património, no modo como descuidadamente circula, 
é problemática. É um descuido superficial que preclude as teias 
sociais que as narrativas sobre esses objetos, prédios e modos de fazer 
geram e sustentam. Este encadeamento fetichista tem sido experi-
mentado e afinado ao longo de décadas, alimentado constantemente 
por relações que prefiguram uma sociedade desigual. Deu origem a 
uma máquina, isto é, à integração relacional de elementos materiais 
e discursivos num conjunto de práticas que servem uma determinada 
ordem social. Esta sociedade gera contradições que inevitavelmente 
inquietam, agitam e interpelam à ação.
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Conheci Pablo Alonso no 7.º Congresso Mundial de Arqueologia, 
que se realizou em 2013 nas margens do mar Morto, Jordânia. Este 
congresso foi organizado pela primeira vez em finais da década de 
1980, num contexto em que a comunidade arqueológica internacional 
sentiu a necessidade de refletir e agir de maneira mais efetiva sobre o 
cruzamento entre a disciplina e as grandes questões sociais e políticas 
da sua prática. Ainda que o congresso se tenha afastado do seu caráter 
socialmente engajado, para nós foi um palco único para exprimirmos 
inquietações entre colegas em circunstâncias similares. 

Enquanto estudantes de doutoramento de primeira geração, com 
origens modestas, procurávamos dar sentido às contradições que 
emergiam das conceções normalizadas do património enquanto con-
junto de «coisas» de valor universal. Sentíamos que as narrativas teci-
das a partir dessas ideias de património, que supostamente devíamos 
sustentar e reproduzir enquanto arqueólogos e especialistas do patri-
mónio, tinham muito pouco que ver com as nossas origens sociais e 
com as experiências das nossas comunidades. Na verdade, essas narra-
tivas existiam para persuadir comunidades como as nossas — trabalha-
dores rurais, operários fabris e pequenos proprietários — a reproduzir 
relações que efetivamente as desapossavam da memória pública, do 
poder político e sobretudo dos meios de produção. Como podería-
mos desmontar a engrenagem narrativa que punha a máquina patri-
monial a funcionar?

Seguimos caminhos muito diferentes enquanto procurámos 
responder a esta questão, que nunca ficará totalmente resolvida. 
A jornada de Pablo Alonso na desmontagem da máquina patrimo-
nial levou-o a este livro, que é desde logo uma crítica do patrimó-
nio enquanto conceito universalista e normalizado que o torna um 
conjunto de «coisas» apriorísticas, fadadas a serem recurso identitá-
rio, económico ou outro. Mas neste livro encontramos também uma 
apreciação das próprias críticas ao património como conceito univer-
salista, as quais dão corpo ao que fundamentalmente conhecemos 
por estudos críticos do património. O que o autor nos diz é que 
uma boa parte dessas críticas são apenas propostas de revelação do 
património universalista enquanto projeto hegemónico. Sem nunca 
pôr em causa as relações sociais subjacentes, o que as leituras críticas 
representacionais fazem é simplesmente descrever e multiplicar repre-
sentações. Assim, se o património era originalmente um conjunto de 
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«coisas» que indexavam a nação e as grandes narrativas históricas, no 
contexto dos estudos críticos pode também passar a ser um conjunto 
de referentes de vários grupos, comunidades e perspetivas. Funda-
mentando-se na crítica representacional e rejeitando o património 
enquanto conjunto de «coisas», Pablo Alonso propõe o que chama 
crítica categorial: um modo de investigar as circunstâncias em que se 
produz o património enquanto processo, ou conjunto de relações, 
que veicula e concretiza dinâmicas sociais específicas.

O autor não poderia encontrar melhor lugar do que Maragatería 
para se pôr em campo e procurar a resposta para as suas inquieta-
ções. Afinal, trata-se do seu país ancestral e nele pode reconhecer as 
transformações mais importantes dos últimos duzentos anos. Desde 
a invenção dos seus habitantes enquanto comunidade distinta na for-
mação do Estado espanhol moderno, Maragatería foi sendo cons-
truída como um campo de patrimonialização experimental. 

A análise de Pablo Alonso aborda todos os temas centrais que dão 
corpo ao mundo rural maragato como recurso patrimonial. Desde a 
formação do camponês pobre e honesto da ditadura franquista até à 
gentrificação rural promovida no contexto da União Europeia neo-
liberal, a região leonesa apresentou todas as configurações possíveis 
da máquina patrimonial. Esta máquina está longe de beneficiar os 
habitantes da região, apesar das atenções e da quantidade de recursos 
económicos que tem recebido em nome do património. Indepen-
dentemente da narrativa com que o património é vendido ao nível 
local, as comunidades são sempre definidas como meras recetoras de 
discursos que são identificados, investigados e disseminados por espe-
cialistas. Ao invés do que atualmente ocorre em Maragatería e um 
pouco por todo o mundo, o autor insiste numa viragem crítica em 
que a definição de património seja feita a partir da sua sociabilização, 
da experiência vivida das comunidades que lhe dão sentido.

Apesar da proximidade da fronteira portuguesa, Maragatería é 
uma região que está longe da imaginação da generalidade dos por-
tugueses. Todavia, a experiência dos habitantes dessa região e da sua 
transformação em «maragatos» espelha processos de patrimonializa-
ção que têm vindo a acontecer de forma muito similar em Portugal. 
O livro de Pablo Alonso convida-nos a refletir sobre esses processos 
enquanto profissionais do património — arqueólogos, antropólogos, 
conservadores e restauradores, historiadores, entre outros — e cidadãos 
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empenhados na transformação radical da sociedade. Mas qual é o 
estado dos estudos patrimoniais em Portugal?

A invenção de Portugal

A emergência do Estado-nação no século xix conduziu a uma 
incessante busca de referentes materiais para uma narrativa histórica 
uniforme que estava ainda longe de ser fixada para a generalidade das 
comunidades que habitavam o território hoje português (Leal 2000). 
Este processo não foi linear e terá sido composto ao longo do tempo, 
consoante as vicissitudes da política e da sociedade portuguesas (cf. 
Anderson 1983). A narrativa que dele resultou estruturou-se em dois 
eixos fundamentais, fundamentados na ideia essencialista de que 
existe um bem comum à comunidade nacional: o património. O pri-
meiro desses eixos foi a matriz da cultura popular, projetada sobre um 
passado pré-romano desaguado na fundação medieval do Estado em 
oposição aos «mouros» e aos vizinhos ibéricos. O outro eixo, igual-
mente determinante, foi o do país dos «descobrimentos». Esse país 
correspondeu ao processo de exploração, conquista e colonização de 
várias partes do mundo levado a cabo a partir do século xv. A narra-
tiva sobre as origens da nação e a do país dos «descobrimentos» impli-
caram-se mutuamente e foram determinantes na definição do Estado 
liberal. Para as elites, esse Estado devia apresentar-se internamente 
estável e predestinado à grandeza global. Assim nasceu a máquina do 
património português (cf. Leal 2000).

A ditadura do Estado Novo foi a grande responsável pela mul-
tiplicação dos referentes patrimoniais que hoje sobrecarregam o 
território. Respondendo aos dois eixos que atrás apontei, a dita-
dura procurou disciplinar os portugueses numa narrativa identitária 
mais ou menos coerente. Esse esforço revelou-se, por exemplo, na 
monumentalização do território tanto através de obras de restauro e 
visibilização como na criação dos próprios monumentos (Camacho 
2018). Por isso mesmo, não é possível separar a rede de restauros e 
trabalhos de conservação de monumentos medievais da construção 
da Exposição do Mundo Português ou do Portugal dos Pequenitos. 
Por outro lado, a ditadura procurou uniformizar as manifestações 
culturais numa moldura rural e tradicionalista que acompanhou de 
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perto a busca das raízes históricas do Estado-nação (Alves 2013). 
Todos estes sítios, objetos e práticas dão corpo a um contínuo afe-
tivo que conforma e veicula uma determinada ordem política e 
social (cf. Santos 2018). 

Se a invenção do património no contexto português acompanhou 
a emergência do Estado-nação liberal, à semelhança do que acontecia 
com o resto da Europa, a sua popularização deveu-se a uma ditadura 
de cariz fascista que durou quase cinquenta anos. No contexto do 
liberalismo, tanto monárquico como republicano, as preocupações 
com o património cultural pertenceram sobretudo às elites urbanas. 
Foram essas elites que se congregaram para identificar, designar e 
descrever os referentes identitários do Estado-nação. Elas formaram 
uma comunidade com as suas práticas próprias de validação e reco-
nhecimento, respaldadas por instituições culturais entretanto criadas. 
A Associação dos Arqueólogos Portugueses, fundada em 1863 como 
Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, 
é um exemplo das organizações que tiveram um papel fundamental 
neste processo (Martins 2003). Nas suas fileiras contavam-se mem-
bros da aristocracia e da burguesia, sobretudo lisboeta, que formaram 
assim uma comunidade de práticas e saberes bem definida, autorizada 
pela ciência e pelo poder político. A ideia essencialista de património 
como bem comum serviu para naturalizar o poder destas elites, que 
assim pretenderam tornar-se tão sólidas como uma torre de Belém ou 
um castro proto-histórico.

O Estado Novo não alterou fundamentalmente esta ordem (cf. 
Leal 2020). Na verdade, a ditadura continuou a validar e a promo-
ver as velhas elites liberais no contexto do património. Todavia, esta 
validação ocorreu numa nova configuração social e política. No sala-
zarismo, as instituições e a vida pública deviam refletir uma ordem 
social orgânica mítica, desprovida de conflitos sociais e em que todos 
os seus agentes convergiam no interesse comum da nação. Essa ordem 
social, que podemos designar corporativa, influiu em todas as orga-
nizações culturais e deu corpo a uma sensibilidade social muito pró-
pria em que constantemente se procurou esvaziar a conflitualidade 
social e política em nome de uma comunidade nacional idealizada 
(Coelho 2018). 

Os eixos estruturantes do património cultural já se encontravam 
definidos no liberalismo. Com o Estado Novo corporativista, esses 
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eixos foram fossilizados numa única narrativa autorizada. A nar-
rativa disseminou-se de forma generalizada por todo o território 
nacional através do associativismo, da criação das casas do povo, 
da expansão do ensino primário obrigatório e da preparação cui-
dada de manuais escolares, cujos conteúdos foram, por norma, reu-
tilizados durante muitos anos. Podemos dizer que foi no contexto 
do Estado Novo que se consolidaram os eixos patrimoniais funda-
mentais que regem as narrativas identitárias sobre o Estado-nação e 
foi também na ditadura que se generalizou uma sensibilidade social 
para o património. Tanto a sensibilidade como a visão que os agen-
tes do Estado Novo tiveram do património permanecem largamente 
por questionar.

Já muito foi escrito sobre a persistência de configurações polí-
ticas e sociais da ditadura no atual contexto democrático. No que 
toca ao património cultural, essa persistência é visível na perma-
nência do luso-tropicalismo como modo dominante de olhar o 
passado a partir da esfera pública. O luso-tropicalismo pressupôs 
que os portugueses foram colonizadores benéficos, com tendência 
para se miscigenarem com populações locais em contextos impe-
riais e pouco dados à violência (Castelo 1999). Entre outras coisas, 
essa tendência seria explicável pela longa história de interações mul-
tiétnicas e multirreligiosas no Ocidente ibérico desde a antiguidade. 
Os «mouros» e «cristãos» da imaginação tradicional encontraram 
assim o seu espaço no país dos «descobrimentos», que continua a 
ser consagrado no espaço público como narrativa hegemónica sobre 
a identidade portuguesa.

O liberalismo saído do século xix e o Estado Novo sobrecarre-
garam o país de património, uma rede de referentes materiais e ima-
teriais que obedece à lógica representacional de uma determinada 
ordem social e política subordinada a uma elite burguesa, branca e 
urbana (Peralta 2017). Esta ordem foi brevemente ameaçada durante 
o processo revolucionário de 1974-1975. Porém, os referentes patri-
moniais que lhe dão corpo nunca foram efetivamente questiona-
dos e continuam a legitimar uma perspetiva do património que é 
essencialmente conservadora. A revolução de Abril, que foi a última 
grande oportunidade política para pôr em causa a narrativa hegemó-
nica do país dos descobrimentos, veio, na verdade, abrir portas para 
a sua expansão.
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Portugal em risco

A generalização de uma sensibilidade patrimonial durante o 
Estado Novo correspondeu ao crescimento do movimento associa-
tivo de defesa do património cultural, que se desdobrou em orga-
nizações de âmbito geográfico ou temático a partir da década de 
1960 (Macedo 2018). Estas organizações reagiram à ansiedade social 
gerada pelo êxodo rural e pela expansão dos aglomerados urbanos. 
Neste contexto, as associações de «defesa» do património apareciam 
para defender os referentes patrimoniais estabelecidos pelo Estado 
Novo ameaçados pela emergência da vida moderna. Esse espírito de 
«defesa» espelhou a atitude defensiva do próprio Estado na fase final 
da ditadura. O início das guerras de libertação em África em 1961 e o 
crescente isolamento do país no contexto internacional geraram um 
sentimento de ameaça externa ao suposto modo português de estar 
no mundo que foi necessariamente extensível aos referentes patrimo-
niais da nação.

O movimento associativo representou, por outro lado, um veí-
culo de resistência num contexto cultural fortemente dominado por 
estruturas criadas pela ditadura ou com ela solidarizadas, nomeada-
mente as casas do povo. Assim, quando, em 1974, as forças armadas 
desencadearam o processo que ficou conhecido como revolução de 
Abril, foram muitos os membros de grupos e associações patrimoniais 
que encontraram uma ligação entre as suas atividades e uma utopia 
de emancipação social e política. Na Europa do segundo pós-guerra, 
a «defesa» do património andou de mãos dadas com a aceleração 
do desenvolvimento urbano e industrial. Paradoxalmente, proteção 
e destruição tornaram-se duas faces de uma mesma moeda cunhada 
pela narrativa do progresso (cf. Rico 2015). No contexto português, 
a revolução fez com que a sensibilidade patrimonial tenha tomado 
contornos mais abertamente políticos. Essa preocupação foi vertida 
na própria Constituição de 1976, onde se assume que uma das fun-
ções do Estado é a de salvaguardar e valorizar o património cultural, 
assim como garantir a sua fruição coletiva (artigo 9.º).

Na expetativa da revolução socialista, os setores mais à esquerda 
no espetro político-partidário procuraram tornar o património cultu-
ral um instrumento de transformação social. A fundação do Museu 
de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal em 1975 foi fulcral 
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neste processo. Em seu redor congregaram-se vários indivíduos, 
sobretudo arqueólogos, que questionaram os eixos patrimoniais assu-
midos pelo Estado Novo através de uma aproximação marxista ao 
património cultural. No catálogo de uma exposição sobre as origens 
da humanidade, a diretora do MAEDS escreveu que o museu era uma 
«solução para uma educação de massas, em que as próprias massas 
sejam autoras da sua formação», por oposição à escola, enquanto «ins-
tituição cristalizada, limitadora do acesso à cultura, dominada pelos 
guardiões da pequena burguesia tecnocrática» (Soares 1976, 5). 

Por seu lado, o Partido Comunista Português desdobrou-se em 
várias iniciativas com que procurou apoiar o movimento associativo 
de caráter local em finais da década de 1970. Em 1981, os comunistas 
organizaram em Almada um congresso sobre o património cultural e 
o poder local (Poder Local 1981). Na introdução às atas do congresso 
citaram uma intervenção de Lenine no congresso do Proletkult em 
1920: «O marxismo conquistou a sua significação histórica universal 
como ideologia do proletariado revolucionário porque não repudiou 
de modo algum as mais valiosas conquistas da época burguesa, mas, 
pelo contrário, assimilou e reelaborou tudo o que houve de valioso 
em mais de dois mil anos de desenvolvimento do pensamento e da 
cultura humanos» (Lenine 1977). 

A evocação do Proletkult, um conglomerado de organizações cul-
turais locais e grupos vanguardistas formado na sequência da revolução 
soviética, é reveladora de um investimento político significativo no 
património cultural. Os comunistas não só reconheceram o patrimó-
nio como um campo de ação política com o potencial de transformar 
a sociedade, como também procuraram chamar a si uma multiplici-
dade de agentes que se movimentavam localmente. Esta atitude revela 
uma estratégia mais ampla de consolidação do PCP como poder local 
e regional, compensando a limitada representatividade parlamentar.

A experiência revolucionária de 1974-1975 proporcionou, pela 
primeira vez, uma oportunidade para questionar o património cultu-
ral como sistema representacional do poder e das elites. Ao mesmo 
tempo, esse questionamento permitiu que se pensasse o património 
cultural como ferramenta de transformação social. Porém, como a 
própria citação de Lenine no congresso de Almada sugere, a ideia 
de património nunca foi reconhecida como um problema em si 
mesmo no campo de ação política preconizada pela revolução. Pelo 
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contrário, os agentes revolucionários limitaram-se a aceitar o legado 
de referentes patrimoniais legado pelo liberalismo e pelo Estado 
Novo,  projetando-o na sociedade democrática.

A criação do Campo Arqueológico de Mértola em 1978 é um 
bom exemplo deste processo. Criado a partir da convergência de inte-
lectuais de esquerda e de agentes do poder local, o campo tornou-se 
um motor de dinamização económica e cultural daquela vila alen-
tejana através da investigação científica e dos estudos patrimoniais 
(Rafael 2010). A este esforço deve-se a divulgação e popularização 
do passado islâmico em Portugal, trazendo os «mouros» ao seio da 
narrativa sobre as origens da nação (cf. Torres 2009). Desta forma, 
os « mouros» do Estado Novo deixaram de ser elementos externos 
ao corpo da nação para passarem a ser agentes da nova democracia 
portuguesa.

Com o golpe de Novembro de 1975 e a expansão da contra -
-revolução, os movimentos de esquerda passaram a posicionar-se na 
defesa do legado da revolução de Abril, em especial da Constituição. 
A subida de uma coligação de direita ao poder em 1979 acentuou este 
processo. Deste modo, o património cultural passou a estar sujeito a 
duas lógicas de risco complementares. Por um lado, o risco de destrui-
ção face ao desenvolvimento e, por outro, o risco de recaptura do seu 
usufruto público por parte das elites representadas pela direita parla-
mentar. Esta combinação fossilizou o património cultural enquanto 
campo político, dificultando o aparecimento de uma crítica do patri-
mónio enquanto sistema representacional.

Avariando a máquina

A revolução de Abril ofereceu uma oportunidade para a crítica 
radical do conceito de património. Enquanto ferramenta ideológica, 
o património tem servido ininterruptamente desde o século xix para a 
definição do Estado-nação e para a legitimação das suas elites. A revo-
lução ameaçou brevemente esta ferramenta. No entanto, as forças 
políticas e sociais que se posicionaram à esquerda a partir do processo 
revolucionário limitaram-se a democratizar uma ideia de património 
que não chegou a ser posta em causa. Isto quer dizer que ao patrimó-
nio legitimador das elites se juntaram os referentes que possibilitaram 
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a inclusão de outros grupos sociais tradicionalmente marginalizados 
enquanto agentes do próprio património. Na prática, o que acon-
teceu foi uma expansão da visão positiva do património enquanto 
objeto, adiando uma crítica do património enquanto sistema de rela-
ções sociais e políticas.

As circunstâncias da contrarrevolução e o revisionismo histórico 
que se lhe seguiu fizeram com que a generalidade da sociedade por-
tuguesa olhasse retrospetivamente para a revolução como um tempo 
de excessos. Esses excessos deveriam ser corrigidos com um regresso 
à estabilidade institucional, com a normalização democrática (Trin-
dade 2011; Loff 2015). Este processo fechou as portas a um questio-
namento generalizado do património e permitiu a continuidade das 
narrativas veiculadas durante o Estado Novo. As tensões sociais gera-
das pelo fim do império e a integração europeia levaram a uma nova 
corrida ao património como sistema de referentes do Estado-nação 
e da identidade nacional.

O entusiasmo generalizado pela lista de património mundial da 
UNESCO é um testemunho da dificuldade de emergência de perspe-
tivas críticas sobre o património em Portugal. Dos dezassete sítios e 
conjuntos classificados, cerca de metade está diretamente indexada à 
narrativa matricial da nação na sua versão medieval ou à narrativa do 
país dos »descobrimentos«. São os casos do centro de Angra, do Mos-
teiro da Batalha, do Convento de Cristo, em Tomar, ou do Mosteiro 
dos Jerónimos e da Torre de Belém, em Lisboa. Estes foram os primei-
ros monumentos a entrar na lista da UNESCO em 1983, menos de 
uma década depois da revolução de Abril. 

A Convenção do Património Cultural Imaterial da UNESCO, 
promulgada em 2003, veio abrir novas possibilidades de expansão à 
visão positiva do património cultural como sistema referencial iden-
titário (Abreu 2014; Simões 2020). Na pirâmide de valores atribuídos 
ao sistema de classificações do património, o topo está reservado aos 
monumentos que referenciam a narrativa hegemónica e a base aos 
monumentos e sítios considerados de interesse local. A hierarquia 
que conforma o património é tão óbvia que a lista de património 
imaterial ofereceu uma possibilidade de escape, sem nunca romper 
com a lógica existente. Assim, o património dito imaterial passou a 
ser uma forma de representar grupos sociais marginalizados na hierar-
quia de valores patrimoniais. 
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Posto isto, será possível pensarmos numa crítica radical do patri-
mónio no contexto português? Até há bem pouco tempo, a máquina 
patrimonial parecia imparável. Em 2017, o Partido Socialista chegou a 
propor um «museu da descoberta» no seu programa eleitoral autárquico 
para Lisboa. Tratava-se de mais um referente para o país dos «descobri-
mentos», à semelhança de tantos outros que apareceram durante mais 
de meio século, com passagem obrigatória pela exposição universal de 
 Lisboa de 1998. Porém, a proposta foi rapidamente questionada no 
espaço público, particularmente por organizações de afrodescendentes. 
Apesar do esforço democratizador que mobilizou os patrimonialistas 
desde 1974, a verdade é que os referentes patrimoniais continuaram a 
excluir os sujeitos racializados e a tomá-los como elementos exteriores 
ao corpo da própria nação (Coelho e Ayán 2019, 68-69; Kilomba 2019). 

Pela primeira vez desde a revolução, os eixos patrimoniais voltaram 
a ser decisivamente postos em causa. Desta vez, a crítica do património 
parece ser mobilizada por uma discussão mais alargada sobre a descolo-
nização da cultura, em particular dos museus. Mais do que uma inclu-
são nas narrativas patrimoniais existentes, a descolonização implica a 
desmontagem dos seus referentes e, possivelmente, a sua remoção física 
do espaço nacional através da devolução de objetos previamente leva-
dos de antigos espaços coloniais para a metrópole. A emergência da 
atitude descolonial reabriu o património cultural como campo de ação 
política, suscitando reações variadas de setores sociais conservadores 
que voltam a ver a nação em risco. Porém, as discussões em torno da 
descolonização voltam a abrir a janela de oportunidade política pro-
porcionada pela revolução em 1974 e que ficou interrompida num dos 
seus motes: democratizar, descolonizar e desenvolver.

Oxalá este livro sirva de inspiração para quem, como o Pablo Alonso, 
que conheci no mar Morto, se inquieta com o mundo em que vive.

Rui Gomes Coelho
Lecturer, Durham University, Reino Unido
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Uma expressão fora do comum  
ou a etnografia como género 
literário?

Comentava Salman Rushdie (1985, 15), acerca do seu romance 
Vergonha, sobre o Paquistão pós-colonial: 

Isto é Vergonha. É o romance mais negro que se pode escrever. 
E não por simples razões satíricas, mas sim por questões naturais. Por-
que aquela parecia a única forma pela qual alguém poderia aproximar-se 
minimamente da descrição do mundo que havia ali.

Dambudzo Marechera (1992, 211), que, segundo Veit-Wild (2005), 
se encontrava a ler Rushdie no final da sua vida, partilhava a sua opi-
nião: «Se alguém está a viver numa sociedade fora do comum, só uma 
forma de expressão fora do comum pode expressar essa sociedade. 
Os documentários não podem.» Eu acreditava no mesmo. E reali-
zar dois documentários sobre Maragatería confirmou-mo. Eu sabia-o, 
os meus amigos sabiam-no: só um romance, talvez um ensaio, me 
poderia permitir fazer refletir algo dessa espécie de realismo mágico 
cristalizado que Maragatería transmite. Não é casual que centenas de 
curiosos, viajantes e intelectuais se tenham interessado pelas linhas 
que se cosem em Maragatería. Mas porquê continuar com o mesmo 
de sempre? Com as extravagâncias, os exotismos, a visão mística 
do campo, o romantismo supostamente criativo de ar progressista. 
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Por que não, a partir de dentro, tentar entender precisamente porquê 
esse interesse por essa rede complexa que constitui o maragato? Por 
que é que uma terra assolada e desolada, uma realidade camponesa, 
despovoada e em desarticulação, marginalizada do desenvolvimento 
capitalista e submergida em redes caciquistas de patronato — tão 
parecida, de resto, com outras zonas rurais do Noroeste ibérico —, se 
tinha construído como diferente e esta diferença se vendia hoje como recurso 
patrimonial? E como esta patrimonialização generalizada acabava 
gradualmente, de forma insidiosa, com a relacionalidade das aldeias 
maragatas tal como eu a tinha conhecido?

Responder a esta pergunta requeria uma análise categorial, isto é, 
um estudo sobre os elementos constitutivos da Maragatería em todas 
as suas dimensões e complexidade, que colocasse em causa as formas 
de construir a subjetividade das pessoas e a objetividade das coisas. 
Mas a análise categorial não podia, como normalmente ocorre, deixar 
de lado a expressão fora do comum, o não categorial, o que faz de 
algo único e inevitavelmente diferente. Por isso, escrever em modo 
de etnografia parecia o mais adequado. Não como uma descrição 
objetiva de uma realidade externa, mas sim como uma partilha, um 
entrar em relação com o mundo através da escrita; afinal, como diria 
Herzfeld (1989), um género literário. 

Aprendendo com Maragatería, 
desaprendendo do património:  
ideias transversais

Este livro é simultaneamente uma reflexão que nos permite pen-
sar o património de modo diferente, um conjunto de histórias sobre 
uma comarca e as suas gentes e o reflexo da minha trajetória pes-
soal como investigador. Nele exploro um território onde as inicia-
tivas patrimoniais oficiais e as instituições públicas tiveram escassa 
 incidência. Mas as ausências podem ser tão perniciosas como a pre-
sença dominante das instituições para a desarticulação de territórios 
e sociedades. Em Maragatería, os processos de patrimonialização são 
pouco previsíveis e evoluem de acordo com parâmetros distantes do 
que habitualmente se conhece como o «discurso patrimonial autori-
zado» (L. Smith 2006). Elementos que, segundo as hierarquias globais 
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de valor, poderiam ser considerados património são destruídos, 
jazem abandonados, ou, simplesmente, «estão aí», enquanto outros 
foram exageradamente construídos como património, em particular 
a própria identidade e tradição maragata. Devido às recentes e rápi-
das mudanças na economia espanhola e à desestruturação socioeco-
nómica do país, convivem em Maragatería sujeitos e grupos sociais 
diferentes, tanto no que se refere aos seus valores, perceções espácio-
-temporais e formas de relação como no que o património pode signi-
ficar nos seus modos de existência. Em Maragatería, os atores sociais 
não opinam coisas distintas ou opostas sobre o património, vivendo 
antes em redes de significado, trajetórias vitais e cosmovisões parcial-
mente divergentes.

O livro cartografa Maragatería, mapeando as dinâmicas de 
mudança nos padrões de relação entre as pessoas, e entre as pessoas 
e as coisas, através do quadro de referência do património. Não se 
trata de «aprender sobre património» ou de o definir como se de uma 
essência se tratasse, mas sim de aprender com os atores e assim enten-
der como devêm junto com o património e a rede de relações na 
qual vivem. Esta aprendizagem sobre as relações tem como objetivo 
último situar o património no contexto da forma de relacionalidade 
dominante hoje, o capitalismo. Dentro deste quadro, também se 
examinará como o património contribui para a reprodução do capi-
talismo e como, no processo, se reorganizam as trajetórias vitais, capa-
cidades de atuação e poderes dos distintos atores no território, com 
as suas tendências contraditórias para a auto-organização igualitária e 
a imanência ou para a hierarquização e transcendência das relações 
sociais através do estabelecimento de relações de poder específicas. 
O enfoque disciplinar é amplo, como é caraterístico nos estudos de 
património, mas o olhar é antropológico, tanto por se fundamentar 
em dados etnográficos interpretados a partir de um prisma teórico 
como por se centrar nas diferentes formas de senso comum e nas suas 
relações com outras formas de senso comum tanto dentro como fora 
do território.

Mas não se perguntará em nenhum momento o que é o património. 
Como segmentar do processo vital, do devir das pessoas na sua rela-
ção social total, o que é algo que, aparentemente, só me interessava 
a mim e a poucas outras pessoas em Maragatería? Precisamente este 
ponto de partida obrigava-me a escolher o que incluir e o que excluir 
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da investigação, o que implicava uma reflexão sobre o que constitui 
o devir patrimonial da sociedade. Isto levou-me a desenvolver um 
duplo plano de análise. O primeiro, que denomino fenomenológico 
ou empírico (sem me referir à filosofia fenomenológica), dá conta 
da «superfície» do património, das suas contradições no âmbito do 
empírico e sociopolítico, de como os atores o constroem através de 
distintas práticas, relações de poder e mediações sociais e como o 
património, finalmente, «adquire sentido» e começa a existir como 
objeto social. Esta dimensão fenomenológica é influenciada pela 
 teoria do ator-rede (TAR) e pelo seu credo metodológico, segundo o 
qual se deveriam delegar as decisões do que é património e de como 
se constroem os atores e as suas práticas — ao invés de se impor de 
antemão o que é património e investigá-lo. Esta perspetiva permite 
incorporar na investigação o que se perde habitualmente nos estudos 
patrimoniais positivistas e em grande parte dos críticos: como o patri-
mónio adquire vida enquanto objeto social, e os modos de existência 
e subjetividades que são simultaneamente produtores e produzidos 
pelo património, a partir de uma certa experiência, emoção ou conhe-
cimento particular na sua trajetória existencial.

Mas, em vários aspetos, este livro é também um diálogo crítico 
com a TAR e a assim chamada «viragem ontológica» nas ciências 
sociais. Ao nível fenomenológico ou empírico, não considero sufi-
ciente o apelo de Latour (2008) a «descrever bem» processos de cons-
trução social do património partindo dos atores e das suas práticas. 
Concordo com a crítica de Ingold (2013b) à TAR de que necessitamos 
não apenas de descrições sobre a especificidade das coisas e suas rela-
ções tal e qual são — isso seria a tarefa do etnógrafo —, como também 
de entrar num diálogo aberto, reflexivo, comparativo e crítico sobre 
as condições e o potencial dos modos de existência humanos. Nesta 
relação, a tarefa fundamental da antropologia é a correspondência entre 
investigador e investigado e a aprendizagem mútua, abandonando a 
farsa de uma «visão global», «externa» ou «observadora» do antropó-
logo e a divisão entre recolha de dados e teoria que subjaz na ciência 
tradicional. Por isso, este livro não é somente uma «descrição» de ato-
res e redes patrimoniais que contribuem para o conhecimento sobre o 
mundo e contribuem algo para uma suposta disciplina do património, 
mas antes implica uma genealogia sobre as condições sócio-históricas 
de geração de património e uma entrada em relação com o mundo, um 
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diálogo crítico em busca de correspondência e uma aprendizagem 
com Maragatería, em vez de sobre Maragatería. Daí incluir na investiga-
ção elementos que os atores em Maragatería não consideram ou que 
não construíram como património, mas que considero que noutros 
lugares e contextos sociais poderiam ter sido considerados ou construídos 
como tal. Não para dar conta da variedade de casuísticas patrimo-
niais ao nível global com base em dados etnográficos, como alguns 
antropólogos e investigadores do património pretenderam. Bem pelo 
contrário: este contributo de transcendência externa para o objeto de 
investigação serve para passar à segunda dimensão da investigação, ao 
permitir estabelecer um diálogo comparativo que evidencie o caráter 
histórico e socialmente determinado do património como uma cons-
tante categorial de alcance global.

Esta segunda dimensão é a crítica categorial e negativa do patri-
mónio, que, como veremos mais adiante, parte da visão marxista 
da crítica do valor sobre as categorias fundamentais do capitalismo: 
valor, mercadoria, abstração e fetichismo. Contra a visão positivista 
que dá por garantido o caráter positivo do património e aceita a 
sua existência como um dado adquirido e trans-histórico — isto é, 
existente desde sempre e na maioria de culturas —, a crítica catego-
rial põe a tónica nas categorias constitutivas do patrimonial e sua 
relação intrínseca com o processo de abstração caraterístico da 
modernidade capitalista ocidental, tendente para padrões de rela-
cionalidade crescentemente fetichistas entre os humanos e entre os 
humanos e as coisas. A partir da crítica do valor, considera-se que 
a chegada do capitalismo tende a constituir um sistema de domi-
nação abstrato ou automático — a lei do valor capitalista — que é 
externo e escapa ao controlo e ao conhecimento dos sujeitos, ape-
sar de estes o produzirem e reproduzirem através das suas media-
ções sociais. Sendo as relações entre indivíduos – e entre indivíduos 
e coisas – fetichistas, a sua análise não contribui em nada para o 
conhecimento e crítica das categorias que, como a de património, 
medeiam e, em última instância, acabam por governar tais relações. 
Por isso, a crítica categorial entra em conflito com a TAR, segundo 
a qual nada está fora da relacionalidade dos atores no quadro de 
uma ontologia plana.

Consequentemente, a interpretação do fetichismo em Latour e 
Marx é oposta. E, ainda que eu vá tentar mostrar por que é que a 
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crítica latouriana ao fetichismo marxista está errada, a tensão ana-
lítica entre ambas as teorias mantém-se no livro. Uma tensão que 
remete para os conflitos entre antropologia e filosofia e para a minha 
trajetória teórica partindo de um pensamento spinozista e deleu-
ziano (ontologia das práticas que deriva na TAR) e do pensamento 
marxista (ontologia das relações, que deriva na crítica do valor). Esta 
confluência deveria permitir-me combinar a capacidade analítica ao 
nível fenomenológico dos processos de patrimonialização da TAR 
— menos desenvolvida pelo marxismo — com a crítica categorial que 
permite oferecer uma compreensão profunda da lógica patrimonial e 
dos seus elementos constitutivos.

Maragatería

Para estudar estas questões analisei empiricamente a complexi-
dade das transformações em Maragatería relativamente ao patrimó-
nio, respondendo à escassez de investigações sobre patrimonializações 
em Espanha apontada por Sánchez-Carretero e Ortiz García (2008). 
A investigação alargou-se durante um período amplo e difuso, com 
altos e baixos, partidas e regressos, e com diferentes graus de inten-
sidade desde 2003 até 2014. O meu foco foi etnográfico e qualita-
tivo desde o início, ainda que as metodologias tenham evoluído e 
se tenham adaptado contextualmente à medida que as minhas per-
guntas teóricas se complexificavam. Maragatería funciona como um 
caso de estudo interdisciplinar, cobrindo uma ampla gama de temas 
e âmbitos, o que levou a um excesso de recolha de dados em alguns 
casos e, noutros, a uma sensação de que o campo era incompleto e 
emaranhado. Como investigador local, não realizei observação parti-
cipante, mas antes participei e transformei-me durante o projeto em 
relação com a gente da minha terra, já que o objetivo não era acu-
mular informação etnográfica, mas sim estabelecer uma «participação 
relacional» transformadora — que se traduziu em projetos de gestão 
patrimonial comunitária como um parque cultural, lutas contra a abo-
lição das juntas de vizinhos,1 etc. Não podemos ser ao mesmo tempo 
participantes e observadores e fingir que não estamos envolvidos 

1 «Juntas vecinales, associações de moradores.» (N. do T.)
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no seu contexto de interação. Para Haber (2011, 33), o participante 
relacional

deve acusar o movimento relacional que a conversa — o seu curso — 
implique. Postas assim as coisas, pode dizer-se que a observação parti-
cipante é verdadeiramente um método, um instrumento, enquanto a 
conversa relacional é um não-método (ao invés de ser um caminho que 
nos conduz ao conhecimento, é já um lugar de conhecimento). 

Quando este lugar de conhecimento é o mesmo que o contexto 
sociocultural, linguístico e nacional de socialização e de vida do pró-
prio investigador, levantam-se alguns problemas, especialmente quando 
uma parte da população — as pessoas socializadas no mundo rural pré-
-industrial — é considerada um «outro». Como expôs Fabian (2002), 
considerar certas pessoas do teu próprio grupo social como outros não 
faz mais do que expandir as fronteiras hegemónicas do conhecimento 
ocidental urbano e distante das pessoas estudadas. Certamente exis-
tem implicações políticas e ideológicas por detrás de toda a forma de 
conhecimento, mas, como pergunta Pina-Cabral (1987), até que ponto 
pode dizer-se que sempre que um antropólogo estuda uma cultura está 
a compará-la com a sua? Como ele, não creio que qualquer forma de 
conhecimento seja necessariamente um ato hegemónico e uma forma 
de identificação com o «Ocidente», já que também se pode entrar em 
relação com os outros, não para definir um «nós» de forma dialética, 
mas também, segundo Pitt-Rivers (1980, 419), como um ato de des-
-etnocentrismo e, no meu caso, de estranhamento com a minha cultura.

Estudar grupos sociais que nos são mais próximos de um ponto 
de vista biográfico permite abandonar a lógica colonial de ir mais 
além dos limites do conhecido para «explorar» e domesticar outros 
modos de existência. O conhecimento das múltiplas temporalidades 
que operam na nossa modernidade ocidental é, aliás, fundamental 
para a crítica categorial: permite-nos compreender a emergência de 
formas de relacionalidade fetichistas e abstratas entre nós, ao invés de 
buscar como os outros as assumem através de uma infinidade de casos 
de estudo ao nível fenomenológico. Também não devemos esquecer 
que, em contextos como o espanhol, um investigador doutorando, 
como eu era durante a minha etnografia, está longe de ser um «sujeito 
hegemónico»: pode possuir um capital académico precário, mas as 
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suas condições laborais e económicas, valoração social e perspetivas de 
futuro são, pelo menos, iguais ou inferiores às dos sujeitos estudados.

Maragatería está situada na província de Leão, da Comunidade 
Autónoma (CA) de Castela e Leão. A investigação restringe-se aos seis 
municípios maragatos – Luyego, Lucillo, Val de San Lorenzo,  Santiago 
Millas, Brazuelo e Santa Colomba –, juntamente com algumas aldeias 
administradas por Astorga, como Castrillo de los Polvazares, represen-
tante patrimonial do grupo social maragato e da sua cultura reificada. 
O número total de povoações maragatas varia assim entre as 55 e 60, 
segundo o critério político ou cultural de afetação utilizado, com uma 
população decrescente que passou de 15 867 para 2876 entre 1900 e 
2015, uma perda de 82% num século em que a Espanha duplicou a sua 
população. A altitude média de mais de 1100 metros, juntamente com 
o clima continental extremo e a pobre qualidade dos seus solos, explica 
o escasso potencial agrícola de Maragatería, que levou à prevalência de 
economias de subsistência até há umas décadas. «Maragateria» é uma 
denominação que se começou a usar generalizadamente desde o século 

Figura I.1 – Castrillo de los Polvazares

Aldeia-museu da arquitetura maragata, amplamente turistificada e fetichizada. Foi 
eleita uma das aldeias mais belas de Espanha em várias ocasiões. 
Fotografia de Johan Scharfe.
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xviii, sendo o seu nome tradicional Somoza — do latim submontia, 
literalmente sob o monte, neste caso o Teleno, que preside simbólica 
e materialmente ao território. Maragatería divide-se em «alta», seguindo 
o caudal do rio Duerna, e «baixa», organizada em redor do Turienzo. 
Ambas as áreas partilham os costumes maragatos e padrões económi-
cos e sociais praticamente similares.

A história de Maragatería está maioritariamente por escrever. 
A cultura e o folclore da elite maragata atraíram a maior parte dos estu-
dos, maioritariamente realizados por entusiastas com maior ou menor 
grau de rigor, sendo as publicações de entusiastas muito mais impor-
tantes em número e conteúdo do que as académicas ou institucionais. 
O conhecimento da pré-história é reduzido, ainda que a descoberta 
recente de arte rupestre tenha disparado uma febre de investigações 
neste sentido. O estudo do Neolítico e das Idades do Cobre, Bronze e 
Ferro foi ofuscado pela investigação das impressionantes explorações 
auríferas realizadas pelo Império Romano (Perea e Sánchez-Palencia 
1995). Existe um vazio histórico importante até ao século xi, período 
durante o qual se estabeleceu a rede de povoamento que predomina 
até ao momento. Somoza esteve sob controlo do reino de Leão, a legis-
lação do foro de Leão (1017) e o governo parlamentar das  Cortes de 
Leão (1188). Isto condicionou a vida das suas aldeias, já que estas regu-
lamentações lhes permitiam amplas liberdades e reconheciam os seus 
direitos de propriedade comunitária e de decisão coletiva em torno das 
juntas de vizinhos, que subsistem até à atualidade.

Ainda que a minha investigação não se centre exclusivamente no 
grupo social maragato, é necessário conhecer alguns dos seus aspe-
tos básicos, já que condicionam a investigação e o território. O êxito 
social da classe maragata e a origem do seu mito derivam da sua dedi-
cação económica ao transporte de cargas, o que lhe permitiu acumu lar 
capitais e estabelecer formas de parentesco, sociabilidade e expressão 
material distintivas. As referências à atividade de almocreve na zona 
são habituais desde o Medievo, mas a menção aos maragatos como tal 
só aparece depois do século xvii (Rubio Pérez 2003, 12). Os almocre-
ves transportavam mercadorias da Galiza para Madrid, sendo conhe-
cidos pela sua fiabilidade. Combinavam este ofício com o trabalho 
agropecuário nas suas aldeias, que eram geridas pelas suas mulheres. 
Muitos autores surpreendiam-se com este facto, comentado desde os 
primeiros viajantes nos séculos xvii e xviii até Martínez Veiga (1981) 
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ou Melis Maynar (1988) e que contribuiu de forma importante para 
o mito maragato como um grupo social arcaico, já que tradicional-
mente se associava o matriarcado a formações sociais pré-históricas. 
A monetização da sua economia converteu-os numa classe burguesa 
dominante, que se diferenciava de outros grupos sociais com que par-
tilhava território. No entanto, o resto da população começou a adotar 
e hibridar alguns traços culturais populares com os da elite de um 
modo semelhante ao que Bourdieu (1972) definiu como «efeito de 
demonstração», mediante o qual uma nova escala de valores e desejos 
se apresenta de forma mais apelativa e diferenciada do que os que 
existiam previamente até que se tornam dominantes.

A inauguração da linha ferroviária entre Madrid e a Galiza, em 
1883, acabou com a recovagem maragata, cuja fragmentação face ao 
processo de modernização estatal levou a um colapso demográfico e 
à emigração, sendo os próprios burgueses maragatos os primeiros a 
emigrar. Estes estabeleceram negócios, como peixarias e mercearias, 
em zonas nas quais realizavam as suas rotas comerciais, geralmente 

Figura I.2 – Maragatería entre abandono e modernização

Fotografias do autor.
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na Corunha e em Madrid (Rubio Pérez 1995, 156-157; Sutil Pérez 
2000, 97-98). Outros grupos sociais dentro de Maragatería começaram 
a emigrar, especialmente para Buenos Aires, Cuba e México, influen-
ciando de forma importante zonas como Carmen de Patagones, na 
Argentina, ou San José, no Uruguai, a cujos habitantes se chama tam-
bém maragatos (Alonso González e Álvarez Domínguez, 2013). 

O século xx foi escassamente investigado em Maragatería, sendo 
os dois traços definidores a emigração e o despovoamento, com a 
consequente desarticulação gradual da organização socioeconómica 
vernácula. Estas tendências levaram à marginalização e subdesen-
volvimento da área, cujas atividades florestais e agropecuárias se tor-
naram insustentáveis. O sistema de juntas de vizinhos e conselhos2 
sofreu um golpe importante durante os anos 1960 devido à sangria 

2 «Consejos vecinales, conselhos de vizinhos.» (N. do T.)

Figura I.3 –  Comparação de perda populacional entre 1900 e 1930 nos 
municípios de Leão

Compilado de diversas fontes pelo autor.
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migratória em direção a centros industriais bascos, catalães ou madri-
lenos e a países norte-europeus. Uma última tentativa de salvar o setor 
primário foi a concentração parcelar nos anos 1980, que serviu ape-
nas para fragmentar ainda mais a paisagem histórica sem incrementar 
a produtividade. A «modernidade» chegou lentamente a partir dos 
anos 1960, na forma de estradas, eletricidade, água corrente e sanitá-
rios. A última pessoa que subsistia sem estas comodidades morreu em 
Lucillo em 2011. 

A restauração democrática em 1975 trouxe serviços educativos 
e sanitários a Maragatería e uma melhoria generalizada das condi-
ções de vida graças à redistribuição económica, processo limitado 
pela falta de jovens e pelas altas taxas de população desempregada 
ou reformada. Como aponta Cazorla (1995) para a generalidade do 
campo espanhol, em Maragatería a modernização socioeconómica 
chegou antes da política. Assim, apesar da criação das Comunidades 
Autónomas (CCAA) e do governo regional da Junta de Castela e Leão 
(JCyL), mantiveram-se as redes de dominação caciquistas e paterna-
listas, que agora passaram a reproduzir-se em função do repartir de 
trabalhos públicos estatais, subsídios e concessões perante a falta de 
dinamismo económico. A chegada de subvenções europeias multipli-
cou o potencial de redistribuição destas redes, especialmente o projeto 
de financiamento da União Europeia LEADER (Liaison entre actions 
de développement de l’économie rurale 3), gerido pelo Grupo de Desenvol-
vimento Rural Montañas del Teleno. Esta entidade de governabilidade 
tecnocrática e neoliberal procura reforçar a economia rural mediante 
uma transição para uma economia turística baseada no património, o 
que levou à multiplicação de casas rurais, especialmente ao longo do 
revitalizado Caminho de Santiago, que atravessa a comarca. O projeto 
LEADER procura, além disso, criar uma nova identidade de conjunto 
para as várias comarcas que aglomera, com o objetivo de a mercan-
tilizar como produto turístico. Após 25 anos de ações  LEADER, é 
evidente que o projeto não trouxe uma regeneração económica nem 
serviu para consolidar qualquer nova identidade. Embora o LEADER 
use retóricas multiculturais de inclusão, sustentabilidade ou partici-
pação, a maioria das pessoas em Maragatería não sabe o que significa 

3 «Ligação entre acções de desenvolvimento da economia rural – LEADER.»  
(N. do T.)
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nem para que serve o «Montañas del Teleno». Mais conhecidos são os 
fundos da política agrícola comum europeia, que subsidia a produção 
agrícola e a propriedade de terras, o que representa uma fonte de 
receitas fundamental para muitas famílias camponesas.

A débil presença das instituições afeta as políticas de património. 
Desde a criação da lei de património da JCyL em 1988 só se decla-
raram como bens de interesse cultural (BIC) as aldeias de Castrillo 
de los Polvazares e Santiago Millas, a igreja de la Asunción e a torre 
medieval de Turienzo de los Caballeros. Também é BIC o moinho 
de Lagunas, que nos tempos de Franco tinha sido inventariado equi-
vocadamente como uma estrutura militar medieval. A conceção ofi-
cialista do património é tradicional e essencialista, restringida à lógica 
do Estado-nação e à sua exaltação de valores eclesiásticos, militares e 
arqueológicos. Mais importante do que o discurso patrimonial oficial 
autorizado são, portanto, as lógicas dos diferentes atores que povoam 
Maragatería. A população vernácula é geralmente idosa, camponesa, 
com escassa mobilidade e recursos, e vinculada aos modos de vida 
locais. Alguns jovens trabalham no setor agropecuário, mas a maioria 
emigra para cidades em busca de trabalho. Os que emigraram nas 
décadas de 1950 a 1980 costumam retornar à casa familiar nas aldeias 
maragatas onde cresceram, trazendo consigo costumes e formas de 
consumo urbanos e modernos. Sabem bem como funciona o modo 
de vida local e usam a sua dupla filiação urbana e rural para se apro-
veitarem da situação: associando-se ao que lhes interessa, renegando 
o demais.

As elites locais viviam tradicionalmente de economias rentistas 
sobre a terra e de profissões liberais. A democracia permitiu-lhes dar 
o salto para a política e, a partir desta e dos fundos europeus, redis-
tribuir proveitos, reinvestindo os seus capitais na nova economia 
patrimonial e turística — casas rurais, hotéis, restaurantes — ou em 
energias renováveis. Os neo-rurais constituem um grupo muito hete-
rogéneo, desde hippies e peregrinos que decidem reabilitar casas ver-
náculas e trabalhar a terra de modo austero a urbanitas que buscam 
segundas residências de férias ou aposentações aprazíveis no campo. 
Este conjunto populacional heterogéneo e as suas dinâmicas levam 
a que que Maragatería pareça um território abandonado durante os 
duros meses de inverno, recobrando a sua vida somente nos perío-
dos de férias. A crise económica e a consequente redução de férias, 
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turismo, investimento e especulação imobiliária paralisaram ainda 
mais a região. O seu futuro é obscuro: pode converter-se num lugar 
de férias de verão e patrimonializado sob lógicas urbanitas ou numa 
área abandonada ou «território lixo» (Koolhaas 2002) na periferia do 
desenvolvimento capitalista, repleto de lixeiras com alguns núcleos 
habitados dispersos.
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Capítulo 1

O surgimento do património: 
máquina de dominação 
e relacionalidade fetichista

Natural, cultural, local, gastronómico, nacional, genético, intan-
gível, obscuro, material, documental, arqueológico, arquitetónico... 
O património, palavra condenada à perseguição de adjetivos qualifi-
cativos. E quando não pelo verbo ser. O património é sempre algo. 
Esta contradição entre o flutuante do conceito e a obsessão por 
defini-lo e, portanto, fixá-lo fala por si mesma do pantanoso terreno 
que pisamos. Mas também da confusão gerada pelo aparato discipli-
nar, profissional, técnico e social em torno do património, que o seg-
menta em âmbitos laborais acoplados a dispositivos epistemológicos 
e editoriais repetitivos. Traçando um mapeamento necessariamente 
simplificador, podemos falar daqueles que imaginam o patrimó-
nio como um ente material cujo valor é intrínseco ou «substancial» 
(Davallon 2002). Estes profissionais dedicam-se à sua preservação e 
restauração física, centrando-se em taxonomias, sistemas operacio-
nais e tecnologias, gerando investimentos milionários em projetos 
que envolvem arquitetos, restauradores ou desenhadores. Na sua ver-
tente académica, este grupo publica em Heritage Science ou Journal of 
Cultural Heritage. Aqueles que consideram o património um recurso 
propõem imediatamente a sua colocação em circulação no mercado, 
e portanto aplicam a lei do valor e cálculos de custos quantitativos a 
algo intrinsecamente não quantificável, e assim empresários, gestores 
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turísticos e economistas dedicam-se à sua exploração, publicando, na 
sua vertente académica, em revistas de empresa, turismo, gestão e 
organização. Aqueles que creem que o património é um processo cul-
tural, associado a significados, representações, identidades, memórias 
e políticas, consideram necessário revelar a sua falsidade e os atores 
por detrás do mesmo, como fazem os investigadores académicos e 
profissionais dos «estudos críticos do património», que publicam em 
International Journal of Cultural Heritage e Heritage and Society. 

Como mostrou Sánchez-Carretero (2012a), esta última corrente 
menosprezou tanto os contributos da antropologia crítica como, 
em geral, dos estudos de património realizados fora do mundo 
anglo-saxão, cujo dinamismo, tanto na América Latina como em 
Espanha e França, é inegável (Londoño 2011). Esta segmentação 
de um processo dinâmico e enredado, mas que acumula grandes 
investimentos e, portanto, desperta interesse, faz com que a questão 
fundamental se nos oculte à vista: como surge e em que tipo de 
redes relacionais se insere o património como forma e categoria do 
capitalismo moderno?

As investigações a partir dos estudos críticos do património mul-
tiplicaram-se no mundo anglófono, centrando-se no contexto socio-
político dos processos patrimonializadores, tratando de responder 
— com pouco êxito — à questão mal colocada o que é o património. 
Geralmente, adotam uma postura construtivista sobre a realidade 
objetiva do património, não dando por adquirida a sua existência 
no plano fenomenológico. Contudo, costumam assumir — certa-
mente não todos, mas a maioria sim — a existência de uma subjetivi-
dade do património, com atores-chave na sua produção que há que 
etnografar para «revelar» ou «descobrir» as suas intenções, através 
da análise de discursos, práticas ou representações. As diferenças no 
âmbito crítico derivam com frequência dos distintos papéis afetos a 
distintos «suspeitos habituais» que servem para explicar a produção 
de património de uma forma causal: o Estado (Herzfeld 2005), as 
elites e o Estado (García Canclini 1999), os especialistas patrimo-
niais (L. Smith 2006), o nacionalismo como ideologia (Hobsbawm 
e Ranger 2002), as relações de poder (Prats 1997) ou o capitalismo 
de forma difusa (Corner e Harvey 1991; D. Harvey 2001). Mais 
profundamente, e com raras exceções, como a teoria dos regimes 
patrimoniais (Bendix, Eggert e Peselmann 2012; Sánchez-Carretero 
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2012b), estas críticas são frequentemente positivas e fenomenológi-
cas, não categoriais ou negativas: o problema é quem patrimonia-
liza e quem o processo beneficia, as identidades representadas e as 
excluídas, se a mercantilização respeita ou não a autenticidade do 
património, etc. 

Assim, os críticos revelaram a maioria das injustiças, desigualda-
des, assimetrias, relações de poder, mercantilizações e abusos que o 
património representa, incidindo em patrimónios alternativos dos 
«outros», mulheres, subalternos étnicos ou raciais, operários, etc. 
Contudo, enquanto se empenham em definir algo indefinível por 
natureza — uma relação social em transformação — não trouxeram 
críticas à própria categoria de património nem formas de pensa-
mento, gestão e prática alternativas que nos permitam lutar contra 
essas desigualdades ou realizar uma transformação social que as 
suprima. A lei do valor e a gestão burocrática continuam a domi-
nar o âmbito do patrimonial de uma forma quase automática e 
abstraída da realidade social, com uma escassa influência dos aca-
démicos. Pelo contrário, estes continuam a ser complacentes com 
um estado de coisas que permitiu a abertura de um novo nicho 
académico, editorial e investigador e acabam assim por amplificar e 
potenciar a categoria de património e seus qualificativos, matizes e 
divisões, quer seja através do lóbi a instituições públicas — requisito 
de avaliação de impacto arqueológico-patrimonial — ou através de 
novas formas de difusão patrimonial a partir da academia — arqueo-
logia pública ou de comunidade, educação patrimonial, processos 
de participação, etc. —, que pressupõem a carência de património 
por parte das pessoas ainda não incorporadas em modos de rela-
cionalidade abstratos e fetichistas, comuns, por outro lado, entre a 
própria classe de peritos e investigadores do património. Este livro 
nasce, de algum modo, de uma insatisfação com este estado de 
coisas, tentando mostrar como uma crítica limitada ao fenomeno-
lógico com base em questões empíricas ou decisões políticas carece 
de potencial crítico real desvinculada de uma crítica categorial ao 
património como forma de relacionalidade fetichista e máquina de 
dominação.

Estas questões afiguram-se invisíveis para a maioria de investiga-
dores críticos do património que, face à complexidade da questão, 
acabam por adotar as classificações mais puramente positivistas do 
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património — como Carman (2005), para quem património seria o 
que é categorizado como tal na legislação — ou, inclusivamente, por 
potenciá-las, como mostra o caso do património intangível promo-
vido por Smith (2009). Os problemas desta visão multiplicam-se 
em territórios como Maragatería, onde não existem «atores fortes» 
ou «suspeitos habituais» das patrimonializações e, por conseguinte, 
a construção do património se produz de forma errática, parcial e 
gradual entre uma multiplicidade de atores. Harrison (2010), outro 
rosto visível dos estudos de património, considera no seu capítulo 
«What is heritage?» que a tarefa fundamental dos estudos críticos do 
património seria investigar a oposição entre património oficial e não 
oficial, ou seja, o imposto pelo Estado e seus especialistas a partir de 
cima perante as exigências de inclusão a partir de baixo pela socie-
dade civil. A visão de Harrison ilustra a diferença entre crítica feno-
menológica e categorial: a primeira pressupõe que o património não 
oficial faria parte de lutas legítimas pelo reconhecimento por parte 
dos subalternos e que conseguir esse reconhecimento é algo posi-
tivo; a crítica categorial entende este processo como a incorporação 
de indivíduos e coletivos que interiorizaram o fetichismo patrimo-
nial e reclamam a sua inclusão, através do património, nas catego-
rias constitutivas do capitalismo, como, por exemplo, a cidadania 
igualitária, dentro de uma democracia representativa (Dauvé 2009). 
Estes reconhecimentos são geralmente simbólicos e encobrem for-
mas de dominação político-económica, acabando por transformar 
os patrimónios populares e subalternos em novos vetores de valo-
rização capitalista ou de incorporação simbólica nos imaginários 
de Estados-nações por parte das elites. Ou seja, ainda que as lutas 
empíricas possam representar triunfos políticos parciais, de uma 
perspetiva categorial não fazem mais do que refletir a tendência 
para a interiorização das categorias capitalistas por cada vez mais 
sujeitos — a subsunção real — o que impossibilita uma transforma-
ção radical das categorias da modernidade ocidental a partir de uma 
crítica negativa ao capitalismo. O problema, no momento de avaliar 
criticamente estas categorias, é que fomos socializados nelas durante 
séculos a partir de processos constitutivos da modernidade, como 
o colonialismo, a cientificação e a generalização do pensamento 
abstrato, e que foram generalizados a partir do iluminismo e suas 
categorias de ciência, raça e de dissociação de género. 
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A crítica fenomenológica: o património 
e seus qualificadores

Uma particularidade que o património partilha com outras ciên-
cias sociais é que, contrariamente às ciências naturais, as suas teo-
rias tendem a converter-se em profecias autorrealizadas. Em biologia, 
uma teoria que afirma que uma bactéria causa doenças não altera 
o comportamento da bactéria nem da doença, tal como as teorias 
sobre planetas em astrofísica. Mas, no âmbito do património, as teo-
rias costumam autorrealizar-se, já que aqueles que se interessam ou 
aprendem sobre património tendem a ajustar o seu comportamento 
para se adaptarem ao discurso, formas de conduta, preceitos e prá-
tica prescritos. As próprias meta-histórias da evolução dos estudos de 
património situam frequentemente a sua origem nos debates sobre 
a «indústria do património» na Grã-Bretanha durante os anos 1980. 
Menosprezam assim as importantes formulações teóricas sobre o patri-
mónio desenvolvidas nos países socialistas, especialmente na União 
Soviética. Já nos anos 1960 o teórico soviético de origem romena 
Baller (1966) se perguntava em Socialism and Cultural Heritage sobre 
a origem do conceito de património e o papel que deveria desempe-
nhar numa sociedade comunista. A partir de formulações dialéticas 
de raiz  hegeliana, Baller considerava que a problemática intrínseca do 
património era a de como estabelecer continuidades e roturas com o 
passado de uma forma ativa e orientada para a planificação do futuro, 
assunto candente em sociedades que propunham uma rotura com 
o passado e o estabelecimento de uma nova ordem. Praticamente, 
a totalidade dos Estados comunistas viveu momentos iniciais de fer-
vor revolucionário durante os quais se questionou a noção de patri-
mónio de forma categorial, os monumentos e os museus. Contudo, 
finalmente, o património foi imposto como dispositivo hegemónico 
de governança de sociedades que não aboliram a lei do valor capita-
lista, mas antes a centralizaram e tentaram gerir — de forma fracas-
sada — a partir dos aparelhos estatais (Postone 2004).

A reflexão profunda sobre o património levada a cabo pelos paí-
ses comunistas, que desfiei noutros textos (Alonso González 2016), 
contrasta com a crítica à indústria do património em Inglaterra pela 
sua vinculação a políticas conservadoras e ao neoliberalismo de 
Thatcher. Assim, Wright (1985) investia contra o caráter elitista do 
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património e Samuel (1994, 290) chegava a afirmar que o património 
era « thatcherismo em vestido de época». Samuel abria a porta à visão 
crítica, que se tornaria maioritária, ao afirmar que não havia apenas 
patrimónios «para as pessoas» (oficiais), como também «das pessoas» 
(não oficiais), e que estes últimos deviam ser reivindicados. Pela sua 
parte, Hewison (1981, 87-91) entendia o devir patrimonial como um 
reflexo de um país autorreferencial, insular e nostálgico, que tentava 
evitar a transformação social através da projeção de uma imagem assé-
tica do passado. Hewison (1987, 139) opunha ingenuamente a história 
como «verdade» ao património, que podia ser «o que quer que se 
queira». Na sua crítica a Hewison, Dicks (2007, 58) qualificava-o como 
um extremista «que atacou ruidosamente o património nos anos 1980 
e que confundiu o discurso patrimonial autorizado com o próprio 
processo patrimonial […] e assim repudiou todo o património de 
uma só pincelada».

Dicks ilustra outra caraterística dos estudos críticos do património. 
Neles, o património é apresentado como um conceito neutro que se 
carrega de significado positivo ou negativo segundo se trate de patri-
mónio oficial ou não oficial dos oprimidos — quer dizer, o conceito é 
abordado a partir de um posicionamento ético e moralmente julgado 
como bom ou mau. Isto relaciona-se com o populismo epistémico, a 
crença de que a voz dos subalternos é sempre mais subversiva e radi-
cal do que a dos — por oposição — não subalternos (Ramón Grosfo-
guel 2008). Igualmente, Byrne (2014, 3-9), no seu Counterheritage, que 
poderia ser traduzido como «contrariando» ou «contra-atacando» o 
património, afirma que o seu livro «não vai contra o património, mas 
sim contra os vazios do campo do património e a sua falta de reflexão 
sobre a sua prática […] não representa um ataque à prática do patri-
mónio, mas sim uma insistência na transparência. O livro advoga 
uma prática patrimonial mais democrática». Para Byrne, o património 
só é hegemónico na medida em que não é suficientemente democrá-
tico, transparente ou, simplesmente, não se adapta às particularidades 
locais. Por isso, em Counterheritage tenta «traduzir» a linguagem do 
património para o contexto asiático de forma que resultem um dis-
curso e uma prática respeitosos com o costume e a cultura locais. Isto 
é, Byrne não questiona a categoria de património enquanto tal, mas 
simplesmente uma visão positivista, antidemocrática e hegemónica 
do mesmo — procurando assim modelos alternativos multiculturais 
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que, como o capitalismo pós-industrial, se adaptem melhor a contex-
tos locais.

A diferença entre os estudos positivistas e os críticos é então que 
os primeiros concebem o património como algo inerentemente bom 
e valioso e os segundos o consideram frequentemente uma categoria 
neutra, mas geralmente negativa, cooptada pelo poder e impeditiva 
da criatividade social, promovendo as visões reacionárias do passado. 
Ou seja, ambos partem de uma visão fenomenológica do patrimó-
nio, dissociada da sua forma património, do seu caráter de categoria 
constituinte do capitalismo. Os críticos consideram simplesmente 
que através de análises fenomenológicas e transformações epistémi-
cas se poderia adaptar a categoria de património às transformações 
sociais, pô-lo ao serviço das necessidades das pessoas e recuperar o 
seu «valor de uso», utilizando-o assim nas lutas a favor dos oprimidos. 
Ou seja, concebem-se a si mesmos como mediadores no contexto de 
uma sociedade civil neoliberal na qual seria possível chegar a consen-
sos entre os subalternos e o poder, sem colocar uma transformação 
radical das relações sociais.

Isto torna-se evidente nas críticas à relação entre património e 
nacionalismo, ou à «mercantilização» do património. Nelas percebe-
-se que os próprios investigadores consideram que a relação entre 
património e os conceitos de identidade, memória e autenticidade 
é intrínseca — em lugar do resultado de transformações socioeconó-
micas históricas. Assim, a questão problemática seria que os usos que 
se fazem do património por instituições globais, como a UNESCO, 
são ilegítimos. Isto é, trata-se de uma crítica representacional que ataca 
a forma do património — isto é, a sua reapresentação ou reaparição 
numa segunda ordem —, mas não a categoria como tal — sua ori-
gem e fundação primeira. Assim se denunciaram as relações entre 
nacionalismo e património que existem desde o século xix, com o 
património a fornecer o impulso físico e simbólico para a construção 
de abstrações que permitiam vincular indivíduos dissociados pelas 
transformações capitalistas que rompiam com as comunidades mais 
ou menos estáveis do Antigo Regime (Handler 1985; Meskell 2002). 

Criticou-se igualmente a «estatuomania» e a criação desenfreada 
de museus nos quais preservar restos materiais de culturas destruídas 
pela expansão colonial, para educar e civilizar o público ocidental 
com base em critérios evolucionistas e higienistas (Agulhon 1978; 
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Bennett 2004). Esta lógica subjaz à formação capitalista moderna oci-
dental fetichista, na qual as ideias e as coisas são autonomizadas das 
relações sociais: à medida que se destrói a realidade do mundo, geram-
-se representações abstratas do mesmo que se preservam para mitigar 
simbolicamente esse desaparecimento, seja em zoológicos, narrativas 
históricas, museus ou parques nacionais. Desta forma potencia-se 
uma segurança ontológica individual e coletiva com base no senti-
mento de pertença associado às categorias temporais do capitalismo, 
passado, presente e futuro. A frase da académica Morisset (citada em 
M. Scott 2016) aquando do congresso de Critical Heritage Studies em 
Montréal, em 2016, resume esta visão «crítica»: «O património cria 
valor e sentimento de pertença […] O património pode oferecer sig-
nificados às pessoas, porque lhes diz: ‘Eu estava aqui antes, estarei 
aqui depois de ti e tu és parte do meu futuro’». Um bom exemplo de 
fetichismo, no qual o património se personifica e «nos diz coisas».

Como consequência da lógica destrutiva dos modernos, surgem, 
após a Segunda Guerra Mundial, a Carta de Veneza e a UNESCO, 
tentando gerar um consenso de reconhecimento mútuo entre Esta-
dos e um equivalente geral da forma-valor refletido na categoria do 
património. O projeto UNESCO faz parte do paradigma iluminista 
positivista, que busca uma democratização universal através da difu-
são da arte, do conhecimento e da educação. Žižek (1992) mostra o 
paradoxo deste tipo de iniciativas, já que qualquer tentativa democrá-
tica de impor algum tipo de projeto planetário ou universal baseado 
na comunidade da gente como cidadãos do mundo acaba sempre por 
fracassar: quanto mais se busca o universal, mais se reforçam os valo-
res étnico-nacionalistas e se acaba por vincular o projeto universal aos 
interesses dos Estados-nações. A UNESCO foi criticada e etnogra-
fada até à exaustão, sempre vista como agente que, em última instân-
cia, se encarrega de fomentar as patrimonializações e implementar a 
lei global do património (De Cesari 2010; Meskell 2014). Contudo, 
a UNESCO não é mais do que um «complexo transnacional de pro-
dução cultural» (Mato 2003) que mais não faz do que refletir relações 
de poder entre Estados através de um sistema de princípios operacio-
nais. É assim uma tecnologia de governança que coordena, executa e 
supervisiona distintas iniciativas dentro de um quadro de relacionali-
dade similar ao nível global sob um modelo hilemórfico, quer dizer, 
planeia, descreve e categoriza de antemão. Como tecnologia, assume 
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um pré-requisito ontológico no seu funcionamento, o de que as coi-
sas estão constituídas e governadas com base na transposição de uma 
forma pré-concebida numa substância prévia — o património como 
algo valioso em si mesmo e equivalente abstrato universal —, em lugar 
de serem co-construídas e montadas por distintos atores.

A UNESCO converteu-se, assim, num representante genérico do 
equivalente universal da lei do valor. Na teoria marxista, o conceito 
de «equivalente do valor» refere-se ao potencial das mercadorias de 
serem intercambiadas com outras mercadorias ao possuírem um valor 
abstrato similar, medido em horas de trabalho abstrato competitivo 
ou socialmente necessário ao nível de preços e salários do momento. 
Todas as atividades individuais e coletivas de trabalho se equalizam 
numa mesma unidade através do intercâmbio de mercadorias. Assim, 
uma mercadoria só é intercambiável com outra se possui a sua mesma 
forma com a aparência de valor realizável no intercâmbio — bem 
material ou bem simbólico, como no caso da UNESCO. 

A UNESCO funcionaria como um espelho da lei do valor capi-
talista, sancionando, como um banco central, aquilo que é intercam-
biável e equivalente ao nível global em termos de património. Tal 
como o dinheiro e o capital, baseia-se na crença fetichista — assumida 
por cada vez mais sujeitos —, na realidade do património, e sustenta-se 
em conhecimentos disciplinares e epistémicos de peritos, académi-
cos e profissionais. À medida que estes conhecimentos se generali-
zam e difundem (através de processos de pedagogia patrimonial, 
arqueologias públicas e comunitárias, etc.), a categoria de património 
expande-se e o papel simbólico da UNESCO ganha peso. Com o 
conceito de «hierarquia global de valor», Herzfeld (2004) apoxima-
-se da definição deste processo universalizante e abstrato que leva a 
uma crescente equalização dos valores, gostos e critérios estéticos e 
que implica transferências de conhecimentos entre gerações e cul-
turas e hierarquias socioeconómicas que se reproduzem através de 
mecanismos de diferenciação interna e externa, como o colonialismo. 
O património converte-se assim em profecia autorrealizada, já que 
países onde ainda não surgiu uma relacionalidade fetichista própria 
do património ao nível interno começam a adaptar-se aos requisitos 
turísticos e de agências multilaterais de países mais desenvolvidos na 
sociabilidade capitalista, facilitando o investimento no património 
e através deste. Assim se reconverte o capital-património simbólico 
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acumulado pelas elites através do Estado na constituição de comu-
nidades nacionais durante os séculos xix e xx em algo com que obter 
um lucro — realizar um valor, atualizar uma potencialidade — graças às 
múltiplas temporalidades e relacionalidades que convivem no mundo 
global. O endocolonialismo ou colonialismo interno das elites em 
cada Estado-nação adota assim a colonialidade do poder externa. 
As elites locais subalternizadas ao nível global incorporam padrões 
de comportamento dos países avançados que lhes permitem utilizar 
a distinção cultural através das indústrias culturais: saber de patri-
mónio converte-se assim em algo similar a saber de vinho, música 
ou arte contemporânea no contexto de um capitalismo «espetacular» 
(Debord 2002).

Esta perspetiva incorpora, ao mesmo tempo que matiza, a teo-
ria da colonialidade do poder (Castro-Gómez 2007; Quijano 2007).  
Aqui «colonial» refere-se, não ao processo de expansão geográfica de 
colonizadores europeus, mas sim a «colonialidade», um fenómeno 
que vai muito mais além. O conceito de colonialidade do poder des-
creve um processo de imposição de um padrão de poder que tende 
a naturalizar diferenças raciais, étnicas, culturais, epistémicas e terri-
toriais de modo a reproduzir as relações hegemónicas de dominação. 
A colonialidade do poder garante não apenas a exploração mundial 
de seres humanos pelo capital, como também, e mais profundamente, 
a supressão de formas de alteridade dos subalternos e dominados, os 
seus conhecimentos, formas de vida e experiências. Para eles, o espaço 
geopolítico como lugar de enunciação é fundamental no estabelecer 
de categorias de outridade e explica o porquê das tendências imi-
tadoras do conhecimento e valores do Ocidente nos países coloni-
zados, especialmente na América Latina. Certamente o conceito de 
«património» serve como um artifício que permite a vinculação dos 
países latino-americanos pós-coloniais ao equivalente geral universal 
simbólico, permitindo variações locais dentro de um quadro estrutu-
ral dado e produzido com base nas categorias ocidentais de estética e 
valor surgidas com o iluminismo e propagadas pelo colonialismo de 
países tanto capitalistas de livre mercado como capitalistas ou comu-
nistas de Estado.

O problema das teorias da colonialidade do poder é que concebem 
a modernidade ocidental como uma impostura epistémica e, talvez 
com a exceção de Dussel (2002), como um processo potencialmente 
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autónomo do desenvolvimento do capitalismo — um processo, na 
realidade, reduzidamente «epistémico», antes produtor das epistemes 
e estéticas como subproduto da crescente abstração do pensamento 
que requeria o intercâmbio mercantil generalizado e a lei do valor 
(Bareuther 2014). Incluindo no caso de Dussel, o seu pressuposto 
básico é que o capitalismo precisa de uma exterioridade por conquis-
tar para continuar a sua existência e que é necessário «defender» estas 
alteridades situadas para além da fronteira colonial. Como nas teorias 
do imperialismo de Lenine ou Rosa Luxemburgo, em vez de entender 
o capitalismo como uma contradição em processo para cujas origens 
foi fundamental a acumulação primitiva, considera-se a lei fundamen-
tal do capitalismo a acumulação primitiva repetida sucessivamente 
(Scholz 2016). Contudo, as «categorias coloniais» não se combatem 
somente a partir da reivindicação da alteridade de grupos subalter-
nos — indígenas, afrodescendentes, mulheres, camponeses, massas 
despojadas em favelas — que, na realidade, mais não fazem do que 
incorporar-se massivamente nos padrões simbólicos e de consumo da 
modernidade ocidental — entre os quais se inclui o património — pre-
cisamente porque este não é um processo epistémico, mas sim quase 
automático (Kurz 2014b). Ainda mais importante, as reivindicações 
identitárias dos subalternos têm cada vez menos sentido num mundo 
no qual progressivamente mais massas sociais permanecerão excluí-
das da redistribuição económica e não incorporadas em qualquer sis-
tema de produção e intercâmbio de mercadorias capitalistas, com a 
contradição de que sim, terão sido incorporadas subjetivamente no âmbito 
simbólico e de relacionalidade capitalista, não podendo satisfazer as suas 
necessidades através do próprio sistema e vendo-se necessitadas, na 
prática, de uma crítica categorial (não fenomenológica ou política, 
como a crítica da colonialidade) e de uma prática social transforma-
dora (Kurz 1993) — dentro da qual o património seria abolido como 
mais uma categoria.

A UNESCO deve ser então entendida como uma instituição que 
busca «expandir» a fronteira colonial. Antes reflete simplesmente a 
«participação relativa» de cada Estado-nação ou grupo social dentro 
da distribuição global de riqueza e valor, isto é, dentro da equivalên-
cia geral global. Assim, logicamente, os países com «mais património» 
eram originalmente aqueles com mais capital e sociabilidade feti-
chista, europeus e norte-americanos, e gradualmente expandiram-se 
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as declarações a outras geografias — primeiro imaginadas colonial-
mente a partir do centro, como o Egipto ou a China, depois reclama-
das pelas próprias elites de países emergentes. Na prática, porém, a 
UNESCO é uma instituição carente de financiamento e com pouca 
capacidade de ação em distintos contextos, como o cubano, que 
analisei em detalhe (Alonso González 2017). Para os académicos é 
uma testa de ferro facilmente criticável como responsável e princi-
pal suspeita das patrimonializações. Mas esta crítica é pouco útil em 
cenários como o maragato, com patrimonializações erráticas e ato-
res dispersos, onde o património terá de ser investigado com base 
em conexões parciais, hibridização e multidimensionalidade. Se para 
os atores globais encarregados da sua categorização o património é 
um «algo» acabado, para os atores reunidos em redes difusas para a 
sua construção trata-se de uma sequência flagelada de obstáculos, já 
que estão conscientes da fragilidade e dificuldade da construção do 
construto patrimonial. Assim é porque, como veremos mais adiante, 
o património como relação surge de uma rotura entre sujeito e objeto 
que depende de transformações nas temporalidades, espacialidades e 
relações totais do ser social. Por isso, as patrimonializações são impre-
visíveis ao nível social e é absurdo categorizá-las ou dá-las como facto: 
em vez de nos questionarmos sobre o que é património, deveríamos 
falar, em terminologia deleuziana, de potencialidades virtuais que se 
atualizam ou realizam e outras que não: há tendências sociais mais 
fáceis de atualizar do que outras, nem tudo é construído por imposi-
ções de atores fortes tipo deus ex machina, nem tudo são projeções na 
mente do investigador. Trata-se de uma rede.

A UNESCO também é frequentemente criticada como ator fun-
damental na mercantilização do património. A crítica da mercanti-
lização é simplista, já que pressupõe a existência de um património 
«autêntico» pré-existente e não mercantilizado. Isto evita criticar a 
base categorial, ou seja, a abstração, que representa o património em 
qualquer contexto como reflexo de uma relacionalidade fetichista. 
Assim, as teorias simples da mercantilização costumam conduzir a 
paradoxos como o do ovo e da galinha. Para Groote e Haartsen (2008, 
18), por exemplo, «para consumir uma mercadoria, antes deve ser pro-
duzida. Assim, é lógico que os atores gastem tempo, dinheiro e outros 
recursos na produção ou reprodução de certas narrativas históricas 
para que sejam consumidas como património». A questão é então 
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se é exequível aplicar um modelo de causalidade direta e simplista 
ao património, como se este pudesse ser produzido como mercado-
ria fora do contexto de relacionalidade fetichista, no qual o mesmo 
adquire sentido, derivando numa «degeneração» da autenticidade do 
património ao convertê-lo em mercadoria. De uma perspetiva cate-
gorial, investigar partindo de uma objetividade ou autenticidade do 
património carece de sentido, já que esta objetividade está enraizada 
no nosso próprio domicílio de investigação como sujeitos sociali-
zados na modernidade capitalista ocidental, sendo evidente que a 
categoria «património» não significa nada noutras latitudes e cos-
movisões. Portanto, conhecer a dimensão subjetiva do património 
e dos seus atores também não nos permite entender nem a emer-
gência do património, nem os seus elementos constitutivos, sendo 
absurdo tentar buscar equivalências ao conceito de património em 
diferentes culturas: o património emerge, precisamente, quando fun-
ciona como equivalente geral numa sociedade capitalista, como uma 
abstração ideal. 

Esta investigação considera sujeitos e objetos como subprodutos 
do processo de síntese social capitalista. Em vez destes, parte da 
totalidade de relações entre sujeitos, e entre sujeitos e objetos, para 
expor as formas de relacionalidade fetichista que ambos os polos 
geram nas suas interações e que simultaneamente os subsumem sob 
uma forma de dominação abstrata e impessoal. Partindo da análise 
da totalidade, é possível entender a construção dos objetos como 
património e dos sujeitos em relação ao mesmo ao nível fenome-
nológico, isto é, aqueles atores formais e informais, ativa ou passi-
vamente envolvidos no patrimonial. Mas, insisto, objetos e sujeitos 
de forma isolada não desempenham nenhum papel sem a transfor-
mação das pessoas em distintas sociedades para um modo de pensa-
mento dominado pela epistemologia do iluminismo (linear e causal), 
uma transição das relações de dominação pessoal para a dominação 
abstrata (lei do valor) e formas de sociabilidade consequentemente 
fetichistas (mediante abstrações que dão um significado à vida de 
pessoas sem relações pessoais: nações, deuses, subculturas, marcas). 
Certamente a autenticidade foi tradicionalmente associada aos valo-
res de preservação derivados das artes europeias e das suas ideias 
canónicas em redor do tangível, ou monumental e/ou estético. Os 
estudos críticos desconstruíram esta preponderância do ocidental 
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(Herzfeld 2010), mas acabam por associar a crítica a uma reivin-
dicação de outros patrimónios — intangíveis, subalternos, dinâmi-
cos ou populares — que mais não fazem do que expandir o alcance 
do fetichismo patrimonial a cada vez mais sujeitos (e. g., Andrade 
 Butzonitch 2009).

Para evitar lidar diretamente com o problema da definição dos 
«limites» do património, vários autores, como Holtorf (2001a), afir-
maram que o património é um recurso renovável e que, portanto, 
não devemos temer a sua destruição. Isto significa referir, como 
faz Andrews (2010), que o património é um processo presente que 
não tem necessariamente nada que ver com o passado. O problema 
desta postura é que reproduz um quadro teórico fetichista: dá por 
adquirido precisamente o que há que explicar, ou seja, o facto de o 
património se ter convertido num recurso e, além disso, renovável 
no quadro de relacionalidade contemporâneo sem uma contraparte 
real. A posição de Holtorf não é defensável, nem sequer ao nível 
fenomenológico. Como mostrou Suarez-Villa (2009) na sua análise 
da geração e apropriação de mais-valia em Technocapitalism, existe uma 
contradição fundamental no capitalismo pós-industrial: a liberdade 
social é necessária para a inovação e para gerar novos conhecimentos 
— abstrações, como o património —, mas as corporações e os Estados 
necessitam de delimitar essa liberdade para se apropriarem da criati-
vidade social através de mecanismos que permitam extrair uma mais-
-valia, sem acabar por sufocar a produtividade social através de uma 
opressão excessiva (v. capítulo 8). Esta contradição nem sequer é tida 
em conta por Holtorf, para quem o património é algo simplesmente 
«renovável». Não são, na realidade, a própria relacionalidade social 
fetichista e a capacidade social de atribuir significados e abstrair de 
certos processos, segmentando-os de outros, que levam à emergência 
do património?

Hafstein (2004), por sua vez, apresenta uma visão mais com-
plexa da questão a partir de um detalhado estudo genealógico do 
folclore, não isento de problemas. Para Hafstein, a questão central 
do património e, em geral, dos elementos da cultura popular ou 
conhecimentos sociais acumulados gira em torno do problema da 
propriedade privada. Os regimes discursivos da modernidade teriam 
levado à subordinação das pessoas, dos seus patrimónios e saberes 
devido ao surgimento das leis de autoria e dos regimes de propriedade 
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intelectual. A esta apropriação do saber popular eticamente reprová-
vel opõe Hafstein (2014, 36) o folclore: 

O folclore é peer to peer, colaborativo e coletivo. Geralmente, a lin-
guagem do folclore expõe os processos criativos e dos seus produtos de 
forma mais precisa do que a linguagem da autoria [...] Necessitamos 
de uma gramática alternativa da criatividade e de uma nova forma de 
entender como circulam as expressões culturais.

Segundo Hafstein (2014, 37), a solução para o problema da 
propriedade privada seria que todos nos convertêssemos em «cole-
cionistas-editores» a partir do modelo do folclorista como agente cria-
tivo, mas expandido a outros âmbitos, como os de «cantor de rap, 
contador de histórias, cantor, autor, programador, poeta, ‘subidor’ 
de vídeos para o Youtube, o espirituoso na festa do trabalho, ou o 
estudante escrevendo um estado de Facebook na aula». Uma primeira 
crítica a esta visão é que Hafstein alinha com o modelo neoliberal 
do empreendedor-capturador (Hanlon 2014). Hafstein propõe-nos 
simplesmente uma generalização das relações proprietárias, através 
das quais cada um de nós se converteria em agente criativo auto-
valorizável no mercado e valorizador de patrimónios, dissolvendo 
a propriedade privada numa multiplicidade de propriedades em cir-
culação (Auβheben 2006, 33). Em vez da possibilidade de construir 
um espaço autónomo do capital, a sua proposta coloca precisamente 
o oposto: que todos nos identifiquemos profundamente com os obje-
tivos e lógicas do fetichismo e que assumamos nós próprios a cru-
zada patrimonial. Comunicando-o, isso sim, através de um estado  
de Facebook discursivamente radical para que os nossos colegas «cole-
cionistas-empreendedores» façam comentários. Por este motivo, 
Hafstein levar-nos-ia, na sua interpretação mais radical, à lógica dos 
comuns: todo o património é um bem comum,1 e devemos simples-
mente transformar as formas de propriedade e coletivizá-las para aca-
bar com o nosso problema «ético». Mais profundamente, Hafstein 
dissocia a propriedade privada do sistema que lhe dá forma e sentido: 
o capitalismo. Não é então de estranhar que celebre o facto de que o 
património «cria um espaço discursivo no qual as mudanças sociais 

1 «Procomún, em castelhano, commons, em inglês.» (N. do T.)
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podem ser discutidas e fornece uma linguagem particular para as dis-
cutir» (Hafstein 2012, 506). Ou seja, um espaço simbólico e abstraído 
da realidade com a sua própria metalinguagem (v. capítulo 6).

No entanto, como expõe Kurz (1997), é impossível desvincular 
relações sociais de produção e de propriedade, âmbitos que entram 
em dinâmicas complexas, como veremos no capítulo 8. Para Kurz, é 
evidente que a «propriedade privada» é outro aspeto indissociável do 
sistema produtor de mercadorias moderno, que não pode ser supe-
rado de forma isolada sem ter em conta a forma valor e a mediação 
das mercadorias e do dinheiro. O facto de isolar a propriedade pri-
vada do resto de categorias constituintes do capitalismo deriva de 
uma visão ingénua que, a partir do iluminismo, a considera um «ele-
mento subjetivo» à disposição dos «poderes dominantes», em paralelo 
com a crença de que o único problema do capitalismo é que a riqueza 
se distribui de forma desigual e injusta. Mas a propriedade não é nada 
«subjetiva», senão a forma objetivada que as relações (fetichistas) assu-
mem entre os detentores dos meios de produção, neste caso agen-
tes criativos com capacidade de pôr em circulação bens patrimoniais 
autonomizados das relações sociais. Os males do capitalismo e a frag-
mentação/apropriação das culturas populares não são imputáveis a 
decisões subjetivas específicas sobre a propriedade, mas antes à pró-
pria forma de mediação fetichista carente de sujeito.

O património não «é» um recurso, uma forma de propriedade pri-
vada, um conceito ideal, ou um elemento renovável, mas sim um tipo 
de relação social que emerge em contextos específicos, e não noutros. 
Podemos tentar construir os petróglifos de Peñafadiel em Maragatería 
como património, mas os habitantes das aldeias vizinhas preferirão 
continuar a cuidar do seu santo, das capelas e igrejas, sem sequer 
os considerarem património (v. capítulo 7). Por sua vez, quando os 
habitantes mais idosos morrerem, a geração seguinte não terá tanta 
estima pela sua igreja e respetivos santos, ao não ter sido socializada 
num catolicismo estrito. Mas as suas relações – de todos eles – são 
não patrimoniais: não estão baseadas numa abstração metacultural 
sobre o «valor universal» da igreja e dos santos, mas sim em relações 
pessoais de significado e existência. Como no caso dos micróbios de 
Pasteur analisados por Latour (1988), o património não está «aí fora» 
à espera de ser descoberto, nem «aqui dentro» na mente do investiga-
dor: os atores sociais tecem redes de reciprocidade entre eles, e entre 
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eles e as coisas, que facilitam a emergência de novas redes compostas 
de discursos, economias, significados, símbolos, materiais, etc. E esta 
rede complexa não é renovável ou intangível, simplesmente devém 
com o mundo.

A visão do património crítico como luta fenomenológica, empí-
rica e política pela «redistribuição de reconhecimento» na esfera social 
derivou em duas articulações teóricas com grande número de adeptos, 
graças precisamente à sua definição difusa e ampla de questões que sig-
nificam coisas distintas para cada investigador. A primeira é a ideia do 
«património dissonante», elaborada por Tunbridge e Ashworth (1996). 
Para eles, o património equivale aos usos do passado no presente e é 
inerentemente dissonante, já que serve sempre para reforçar identida-
des grupais ou individuais face a outros grupos ou indivíduos, permi-
tindo rejeitar ou disputar noções recebidas de identidade e memória 
e gerar outras novas, às quais confere legitimidade simbólica e mate-
rial. A teoria do património dissonante é eminentemente fetichista, 
ao considerar que as disputas sociais pré-existentes são lutas em torno 
do património, que existiria por si mesmo e não como subproduto 
da autonomização das coisas e das ideias dentro de um quadro de 
relacionalidade fetichista. Neste quadro, as lutas de poder adquirem 
sentidos metafóricos e simbólicos que acabam por se canalizar atra-
vés de lutas metaculturais e ideológicas, por exemplo, em redor do 
património (v. capítulo 6). Além disso, a sua teoria continua a apelar à 
lógica orwelliana, segundo a qual «quem controla o presente controla 
o passado», algo fundamental na legitimação de Estados-nações na 
sua fase de emergência, no século xix, e expansão com os Estados-
-providência após a Segunda Guerra Mundial, mas pouco útil para 
compreender as lógicas capitalistas que subjazem à constituição dos 
Estados nos primórdios da modernidade e que hoje aparecem mais a 
nu do que nunca. No capitalismo, o que é fundamental é o controlo 
do futuro para modelar a imagem da temporalidade, e não tanto do 
passado ou do presente. Como afirma Camatte (1973, 79):

Para o capital, a relação com o passado e o presente revela-se menos 
importante do que a relação com o futuro. Com efeito, o único inter-
câmbio revitalizante para ele é o que realiza com a força de trabalho; 
a mais-valia criada, capital potencial, só pode converter-se em capital 
efetivo intercambiando-se por trabalho futuro […] é, por isso, claro que 
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o capital deve, desde logo, dominar o futuro para que haja garantias de 
cumprimento do processo de produção. O sistema de crédito permite-
-lhe realizar esta conquista. A partir de então, o capital apropriou-se do 
tempo, que modela à sua imagem, o tempo quantitativo.

Não é de estranhar, portanto, a preocupação de diversos setores 
económicos com a sustentabilidade, a ecologia e a preservação dos 
bens comuns e renováveis — entre eles, o património — ; sem futuro 
não há possibilidade de valorização do capital. Se anteriormente o 
futuro e a utopia eram domínio dos revolucionários — abolir as trevas 
do passado, avançar em direção às luzes do futuro —, o capitalismo é 
agora dono do futuro: incorpora, produz e rentabiliza as utopias, con-
dicionando o devir dos seres humanos e das suas relações. O passado 
é, assim, somente mais um vetor de planificação de um futuro hipo-
tecado no crédito e o investimento em património equivalente a um 
investimento em crédito: baseia-se somente na crença da sua devolução 
ou rentabilidade — económica, simbólica, social — num futuro.

A segunda teoria preponderante é o «discurso patrimonial auto-
rizado» de Smith (2006), que se converteu, por sua vez, no discurso 
autorizado dentro dos estudos críticos do património. Como editor 
do International Journal of Heritage Studies e cofundador da Association 
of Critical Heritage Studies, Smith realiza uma tarefa fundamental na 
domesticação do campo e na definição dos limites do «crítico». Num 
artigo recente aberto a comentários online, «Keeping critical heritage 
studies critical: why ‘post-humanism’ and the ‘new materialism’ are 
not so critical», Campbell e Smith (2016) advertiam: «Temos algumas 
reservas quanto a algumas das fontes teóricas adotadas à medida que 
os estudos críticos do património se desenvolvem, a forma como são 
usados e as consequências que isto poderá ter para o fomento de uma 
abordagem crítica às questões de justiça social que esperamos pro-
mover.» O núcleo da teoria de Smith afirma que os peritos e institui-
ções patrimoniais desenvolveram um discurso patrimonial que define 
quem são as pessoas autorizadas a definir o passado e o que fazer com 
o mesmo. Assim, os especialistas

definem as agendas ou providenciam os quadros epistémicos que defi-
nem os debates sobre o significado e natureza do passado e seu patri-
mónio [possuindo estes] um interesse pessoal em manter a sua posição 
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privilegiada com base nos seus conhecimentos dentro dos aparelhos do 
Estado e dos debates sociais sobre o significado do passado [L. Smith 
2006, 51].

Smith baseia-se na teoria da governabilidade de Foucault (2007), 
segundo a qual as burocracias liberais modernas baseiam-se em 
conhecimentos científicos para gerar dispositivos que permitam 
controlar as populações e gerar identidades. Para Smith (2006, 51), 
o património converteu-se num destes dispositivos que enformam as 
populações. Portanto, para Smith é fundamental abandonar a ques-
tão de «quem possui o passado» e passar a estudar «quem controla o 
significado e o valor do património […] para regular e governar as rei-
vindicações identitárias e dar sentido ao presente» (2006, 52). Smith 
incentiva-nos a investigar a relação entre património e identidade, 
analisando as diferentes formas segundo as quais as construções patri-
moniais são rejeitadas ou aceites, sempre dentro de um quadro de 
relacionalidade de consenso no capitalismo neoliberal. Além disso, 
para Smith, o património é um processo totalmente intangível e desli-
gado da materialidade, na qual os peritos «projetam» a categoria patri-
monial (L. Smith e Akagawa 2009). Esta distinção entre o tangível 
e o intangível, que se potenciou recentemente — em paralelo com a 
ascensão das economias asiáticas e seus patrimónios «intangíveis» —, 
é simplesmente uma forma de valorizar os aspetos simbólicos do cul-
tural, enquanto folclore, tradições, gastronomia, etc., permitindo de 
igual modo abstrair «intangíveis» da relacionalidade social, coisificá-
-los e pô-los em circulação no mercado — como evidencia o caso da 
declaração UNESCO da Comida gastronómica dos franceses.

O problema da teoria de Smith é que segue a corrente académica 
anglo-saxónica na sua apropriação de um Foucault descafeinado, 
cuja metodologia se equipara à da «análise do discurso», obviando 
no seu trabalho a profunda crítica às categorias epistémicas do capi-
talismo. Contrariamente a Smith, para quem o património é uma 
mera construção intangível «nas nossas cabeças», para Foucault a 
problematização do crime ou a loucura não implicavam negar a sua 
realidade. Ao invés, Foucault tentava entender por que é que vários 
processos eram reunidos, definidos, tratados e analisados como 
um só, como, por exemplo, o património. A problematização do 
património, seguindo a lógica de Foucault (1985, 115), deveria ser 

O Antipatrimónio.indd   63O Antipatrimónio.indd   63 21/09/20   17:5221/09/20   17:52



O Antipatrimónio: Fetichismo do Passado e Dominação do Presente

64

simplesmente uma reação a uma situação real e que, portanto, é gera-
dora de mundo. Ainda assim, os trabalhos de Artous (1999) mos-
traram os limites de Foucault, com consequências importantes para 
a investigação patrimonial. Ao nível fenomenológico, o património 
converteu-se certamente num dispositivo de governabilidade e numa 
tecnologia biopolítica de controlo — aquilo que denominarei, daqui 
em diante, como a máquina patrimonial. Mas este é um subprocesso 
de uma  transformação mais ampla das relações sociais no capitalismo. 
A governabilidade define o que é de senso comum, legítimo e pos-
sível num contexto, mas estes padrões estão condicionados por um 
processo geral prévio. Este processo de abstração – a suplantação de 
relações diretas e pessoais por relações abstratas e individualizadas, 
simbólicas e metaculturais, e a subjugação ou eliminação dos pro-
cessos reais – é a caraterística da modernidade capitalista: funciona 
tanto nos movimentos nacionalistas como nas políticas patrimoniais 
de classificação (movimento temporal-geográfico), como ainda na 
invisibilização e/ou valorização de certas histórias e patrimónios,  
e não de outros.

Em síntese, uma grande maioria dos teóricos críticos considera 
que o património é renovável, mercantilizável e intangível e que não 
está necessariamente relacionado com o passado ao tratar-se antes 
dos usos do passado no presente, tanto oficiais como não oficiais. 
Para estes investigadores, a relação existente entre cultura material, 
património e o passado tratar-se-ia de um enviesamento disciplinar, 
de uma construção subjetiva na mente do investigador, e não de uma 
realidade objetiva própria de um tipo de relacionalidade historica-
mente situado e empiricamente analisável que temos de problema-
tizar e que nos aparece de forma evidente e empírica no dia a dia da 
sociabilidade capitalista. Estas abordagens são, além disso, essencia-
listas, ao darem como facto que o património é uma pré-existência, 
algo dado que se mercantiliza ou renova, ou, igualmente, ao darem 
como facto a pré-existência de um passado aí fora que pode ser usado 
no presente. Como afirma Winter (2011), estas perspetivas também 
deixam de lado o papel fundamental desempenhado pelo capital no 
âmbito do património, que comporta a priorização de formas especí-
ficas de conhecimento especialista, académico e cultural.

Ao nível fenomenológico, é mais útil conceber o património 
como um processo de relação social entre pessoas e coisas do qual 
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se desprendem certas construções sobre o passado e significações da 
cultura material, que se inserem em redes complexas, tanto ideológi-
cas como de poder, de acordo com valores, conhecimentos e estéticas 
em mutação e que, por sua vez, geram novas materialidades e subje-
tividades e relações entre elas. Para usar o passado no presente antes 
há que construir uma imagem do passado. Da mesma forma, a cul-
tura material de sociedades passadas produzida e preservada pode 
ser concebida como algo pré-existente, mas a capacidade social para 
selecionar e dar sentido a esses restos não é pré-existente aos mesmos: 
surge através do próprio processo de relação entre as pessoas e esses 
restos, devido ao peculiar fascínio da modernidade ocidental com 
o passado, o material e a autenticidade — por sua vez, subprodutos 
do processo de expansão/destruição capitalista. Partindo desta visão 
construtivista, torna-se absurdo considerar o património um intangí-
vel — mais além da evidência de senso comum de que o categorizado 
como intangível implica corpos, trajes ou instrumentos materiais —, 
já que o que se analisa é o tipo de relacionalidade em que o pro-
cesso se inscreve, e não os subprodutos que derivam do mesmo: uma 
nova divisão entre tangível e intangível, uma declaração património 
da humanidade, uma nova resolução da UNESCO, um novo indiví-
duo fascinado pelo património... A partir desta conceção, podemos 
entender os dois níveis de análise propostos: a dominação através 
do património ao nível fenomenológico mediante um dispositivo de 
governabilidade chamado máquina patrimonial e a relação social feti-
chista como processo que sustenta a possibilidade de emergência do 
património. Assim, a máquina patrimonial seria a forma na qual se 
organiza a política económica e as relações de poder dentro de um 
quadro de relacionalidade fetichista.

O domínio da máquina patrimonial: 
renovando a crítica fenomenológica  
do património

Com base no previamente exposto, podemos inferir que os 
estudos críticos do património se mantêm dentro dos esquemas do 
 iluminismo modernizador, numa trajetória que vai desde Rousseau 
até à viragem linguística e ao pós-estruturalismo, passando por Comte 
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e Durkheim. Segundo White (2013), os axiomas principais do ilumi-
nismo seriam três. Primeiro, uma conceção da sociedade como uma 
«mente coletiva». Segundo, a noção de que as interações sociais nesse 
espaço cognitivo coletivo se produzem através de práticas represen-
tacionais, quer dizer, o tipo de ações que permite a circulação de 
representações coletivas. O terceiro é um enunciado normativo que 
dará lugar à interpretação ética e moralista própria das «teorias da sus-
peita»: a ideia de que as representações geram distorções nas mentes 
com consequências negativas para a vida das pessoas. Assim, segundo 
White (2013, 674):

Se a sociedade é um espaço de cognição coletiva, então as repre-
sentações funcionam como leis que disciplinam e distorcem o mundo 
real. A tarefa do crítico é intervir nas lutas epistémico-políticas contra a 
violência das representações nas quais os seres vivos estão aprisionados. 
Assim, a tarefa do crítico é intervir numa luta espistémico-política na 
qual os corpos vivos se esforçam contra a violência da representação.

Esta visão «representacional» é a que o marxismo ortodoxo viria 
igualmente a assumir nas suas versões académicas e de Estado, ao 
desligar a crítica da economia política da teoria do fetichismo de 
Marx. O marxismo ortodoxo concebia a ideologia ou superestrutura 
como uma série de representações que «alienavam» o ser humano, 
sendo a tarefa crítica a de «revelar» essas representações e evidenciar a 
sua carga hegemónica, em lugar de conceber a alienação como uma 
forma de existência objetiva dentro da relacionalidade fetichista no 
capitalismo (Artous 2006). Esta visão da crítica como forma de «reve-
lar» desigualdades ou relações de poder é a que é assumida na grande 
maioria de estudos críticos do património, equiparando a «alienação» 
às relações de poder subjetivas sem ter em conta a lógica subjacente 
do fetichismo, carente de sujeito. As tentativas de teorizar o patrimó-
nio de outro modo, e mais além, da lógica «iluminadora» da moder-
nidade recorreram frequentemente à teoria do capital simbólico e do 
«campo» de Bourdieu, como García Canclini ou Andrade Butzoni-
tch. Estes autores veem o património como um capital simbólico que 
outorgaria o poder de impor uma visão àqueles que não o detêm 
graças à aquisição do respeito e reconhecimento de outras pessoas 
de forma não coerciva, imposição que seria tanto mais eficaz quanto 
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maior fosse a correspondência entre realidade e teoria. Para Andrade 
 Butzonitch (2009, 28):

O património é, em suma, consequência relativa e histórica das dis-
putas pelo estabelecimento de critérios de distinção, inelutavelmente 
ligadas tanto ao poder político e económico como às instituições esta-
belecidas […] as obras são distinguidas em campos que esgrimem um 
capital cultural constituído por razões políticas, sociais, estéticas ou 
antropológicas; por sua vez, estas obras legitimam quem as reconhece 
nos respetivos campos, políticos, artísticos, académicos. 

Estas visões sobre o património inspiradas em Bourdieu sofrem de 
dois problemas. Ao nível fenomenológico, a sociologia pragmatista 
mostrou o reducionismo das abordagens de Bourdieu, nas quais os 
campos se restringem a formas de relação intersubjetiva entre certos 
atores, excluindo uma grande parte dos mesmos (Hennion 2007). Por 
sua vez, estes atores encontram-se presos em estruturas explicativas 
deterministas, quadros teóricos que Bourdieu estabelece à partida (Teil 
2004). Na sua crítica à TAR e ao hilemorfismo, Ingold (2013b) con-
sidera que não existem processos em que os atores tenham um plano 
ao qual deem uma forma de modo consciente. Pelo contrário, no 
seu questionamento existencial, os atores dão lugar a processos num 
enredo de devir total e dificilmente separável em campos. Ao nível 
categorial, Artous (2006) mostrou como a teoria da autonomização 
dos campos, dentro dos quais competem forças distintas, se baseia 
em categorias, como capital ou lucro, que Bourdieu não emprega de 
forma relacional, como Marx, senão de forma essencializada ou, por 
palavras de Durkheim, como «prenoções». Igualmente, a construção 
intersubjetiva de significados e relações evita lidar com a questão da 
mediação da lei do valor capitalista nestas relações, o que dificulta a 
explicação por parte de Bourdieu de por que é que as pessoas tendem 
a atuar sob lógicas similares por todo o mundo. Quer dizer, a teoria 
de Bourdieu não reconhece exterioridade às lutas dentro do próprio 
capitalismo e seus campos, com as respetivas estratégias de valori-
zação. Consequentemente, Bourdieu analisa a circulação e o mer-
cado (o consumo), mas deixa de lado a produção. Com isso, evita-se 
analisar a separação dos produtores dos meios de produção, ou seja, 
a exploração. A consequência imediata para os estudos de património 
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é que a teoria de Bourdieu é útil para entender a distribuição de capi-
tal simbólico e as lutas pelo mesmo, uma vez que o campo do patri-
mónio já foi constituído e se autonomizou, mas não antes. Ou seja, 
Bourdieu não nos permite explicar a emergência do património e a 
sua expansão como categoria.

Como reação à preponderância de questões representacionais nas 
ciências sociais produz-se a chamada «viragem ontológica» ou «mate-
rialista» durante os anos 2000, aplicada ao património por diversos 
autores (Macdonald 2009; Webmoor 2008). A viragem ontológica 
sublinha a relevância da materialidade e o papel dos não humanos 
na constituição de eventos coletivos e modos de existência, com um 
menor ênfase em questões representacionais, discursivas, subjetivas e 
identitárias (Holbraad 2009). A partir da antropologia associou-se a 
viragem ontológica à simétrica, que comportava uma crítica à escassa 
correspondência entre as categorias dos investigadores e dos investi-
gados. Assim surgem, segundo Viveiros de Castro (2003, 7-8), duas 
imagens da investigação social e do património. A primeira consi-
dera a investigação o resultado de aplicar conceitos extrínsecos ao 
seu objeto de estudo: sabemos de antemão o que é o património, 
os monumentos, os museus, o valor ou a política e tentamos ana-
lisar como estas realidades se plasmam em contextos etnográficos. 
A segunda adota a simetria, atitude segundo a qual os procedimentos 
de investigação são concetualmente do mesmo tipo que os dos inves-
tigados. Esta conceção foi escassamente aplicada ao património, onde 
os investigadores se situam geralmente como sujeitos distantes do seu 
objeto de estudo, que «descobrem» o património e o transmitem às 
comunidades. Habitualmente, isto resulta na celebração do patrimó-
nio como um legado geralmente associado a elementos materiais e 
monumentais, que é «bom e necessário» (Anico 2009, 63) e cujos 
valores deverão ser «ensinados» a uma população que não o valora, 
não cuida dele ou não o tem em conta (Andrews 2010; González 
Méndez 1999).

Eu mesmo trabalhei a partir de uma posição simétrica, partindo 
das teorias das redes de Deleuze e Guattari e da metodologia de 
Latour (Alonso González 2013). O meu objetivo era abarcar as dis-
tintas «ontologias patrimoniais» que povoavam Maragatería, onde os 
atores não partilhavam representações ou pensavam coisas distintas 
ou opostas, mas antes habitavam realidades de significado, trajetórias 
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existenciais e cosmovisões diversas. Para isso desenvolvi o conceito 
de máquina patrimonial, que expunha o modo de governança que 
permite instaurar o património como regime hegemónico de valor, 
estética e discurso, com consequências materiais e económicas (v. 
capítulo 12). Devido às alterações na minha visão teórica e etnográ-
fica do património, em consonância com as críticas recentes à vira-
gem ontológica (Graeber 2015; Reynoso 2015), faço neste livro um 
uso contido da máquina patrimonial para me referir aos processos 
patrimoniais ao nível fenomenológico, já que considero este quadro 
analítico o mais adequado. Contudo, a máquina patrimonial, como 
realidade empírica e sociopolítica através da qual o património se 
expressa e que é possível documentar etnograficamente, não se pode 
desconectar do tipo de relacionalidade fetichista que permite a emer-
gência do fenómeno ao nível categorial e que requer uma reflexão 
teórica, isto é, não se pode separar a forma do património da sua 
substância, forma de conteúdo.

Ao nível fenomenológico, coloco a existência de um maquinismo 
patrimonial, uma perspetiva que reconhece o caráter instável, não 
linear e emergente dos processos patrimonializadores. De uma pers-
petiva deleuzo-bergsoniana sobre a natureza do tempo como um 
palimpsesto de temporalidades sobrepostas, é irrelevante discutir 
se o património tem que ver essencialmente com o passado, o pre-
sente ou o futuro: na realidade é uma relação social na qual os três se 
conjugam através da existência quotidiana. Pensar através de máqui-
nas permite-nos nivelar o social e acabar com as lógicas cartesianas 
modernas, que separam mente e corpo, natureza e cultura, humanos 
e não humanos, para mostrar as interconexões, linhas e redes comple-
xas nas quais se entrelaçam os actantes (DeLanda 2009). Assim, torna-
-se possível questionarmo-nos sobre a emergência do património, as 
suas «causas». As teorias que analisámos partem do património como 
algo «dado», implicando relações diretas e causais. Mas a emergência 
implica uma diferença e uma transformação que faz surgir algo novo, 
atualizar um virtual ou realizar uma potência graças à capacidade da 
criatividade social. Assim, o património pode entender-se como uma 
virtualidade, um potencial objetivo que existe, mas que não se atuali-
zou ou se realizou subjetivamente em todos os contextos.

Os mecanismos de emergência que constituem a máquina patri-
monial são as relações sociais mediadas pela lógica do valor, isto é, 
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o abandono da relação real entre pessoas e coisas e a passagem a uma 
relação fetichista. Neste sentido, a máquina não tem uma série de pro-
priedades definíveis, mas sim uma capacidade de fazer coisas: daí o 
meu interesse em processos de morfogénese patrimonial, de atualiza-
ção do potencial do património em casos concretos em Maragatería. 
Este funcionamento do património dá-se porque, entre todas as cons-
telações possíveis de relações entre objetos e sujeitos, alguns modos 
de relacionalidade têm um potencial totalizador — ou seja, capturam 
e recodificam outras relações de uma forma viral, suplantando outros 
sujeitos em nome de uma totalidade unificadora: estas são as máqui-
nas abstratas descritas por Deleuze e Guattari (1988). De entre todas 
elas, a relação estabelecida pela mercadoria é a mais abstrata e, por-
tanto, a que mais facilmente penetra na sociedade.

Tal como a descreve Deleuze (1988b), a máquina conecta mate-
rialidades e discursos, permitindo a emergência de novas redes produ-
toras de subjetividade e representações. A máquina é uma unidade de 
produção de um conjunto de fluxos que funcionam de acordo com 
a intercomunicação das suas partes. Se os fluxos entre os objetos par-
ciais desaparecem, a máquina desvanece-se. Contrariamente à noção 
de «estrutura», que implica uma repetição do mesmo, a máquina 
implica um processo de repetição com diferença, o que conduz a alte-
rações infinitesimais mas constantes na conceção e implementação 
do património. Assim, a máquina codifica ao nível fenomenológico 
as transformações ao nível categorial, conectando ambos os níveis de 
análise. A subjetividade só surge como um subproduto da máquina 
patrimonial, sem convergir completamente numa identidade fixa. 
Isto é,

o sujeito, produzido como resíduo ao lado da máquina, apêndice ou 
peça adjacente à máquina, passa por todos os estados do círculo e de 
um círculo ao outro. O próprio sujeito não está no centro, ocupado 
pela máquina, mas sim nos contornos, sem identidade fixa, sempre 
descentrado, concluído dos estados por que passa [Deleuze e Guattari 
1985, 28].2

2 «Trad. de Joana Moraes Varela e Manuel Maria Carrilho na ed. portuguesa 
O Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, Lisboa: Assírio e Alvim, junho de 2004.» 
(N. do T.)
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Esta perspetiva tem a sua origem na sociologia de Tarde, que nos 
permite sair dos esquemas de investigação social com origem em 
Durkheim e na racionalidade moderna. Para Tarde (2006 [1893], 32 
e 96), este tipo de investigação hipotético-dedutiva cai sempre no 
mesmo erro,

o de crer que para ver pouco a pouco como aparece a regularidade, 
a ordem, a marcha lógica nos factos sociais, é necessário sair do seu 
detalhe, essencialmente irregular, e elevar-se muito alto até abarcar uma 
vista panorâmica de vastos conjuntos; que o princípio e a fonte de toda 
a coordenação social residem em algum facto geral do qual descem por 
gradação até aos factos particulares, atenuando-se singularmente, e que, 
em suma, o homem se move, mas guiado por uma lei da evolução. De 
alguma forma, creio o contrário. [Em vez de explicar] o pequeno pelo 
grande e o detalhe pelo conjunto, explico as semelhanças de conjunto pela 
aglomeração de pequenas ações elementares, o grande pelo pequeno, o 
conjunto pelo detalhe.

Ao nível fenomenológico, esta ciência da singularidade permite 
superar o individualismo metodológico (atores que constroem prá-
ticas intersubjetivamente) e o holismo (a relação social como algo 
supraindividual) para entender o ser social como uma relação a que 
poderíamos chamar trans-individual, um sistema que emerge em con-
junto e do qual o património é um subproduto. O património pode-
ria ser concebido como um objeto múltiplo, sempre em construção 
por parte de um coletivo amplo e distribuído e que nunca cessa de 
delimitar e autonomizar o património das relações sociais. Contraria-
mente à ciência positivista do património, que o considera valioso em 
si mesmo, e dos estudos críticos, que procuram revelar a falsidade de 
representações coletivas que fazem do património algo negativo, estu-
dar a máquina patrimonial requer entender a sua produção dispersa 
no social a partir de avaliações e práticas múltiplas. Individualmente, 
todos os atores possuem ideias distintas sobre o património, mas, ao 
nível coletivo, estas ideias tendem a entrar em sintonia e homogenei-
zar-se com visões dominantes, com as quais se pode estar, ou não, de 
acordo, mas que, de forma quase automática, acabam por se impor ao 
nível categorial. Apesar de tudo, os juízos e avaliações continuam a 
ser importantes, perceções de respeito, autoridade e hierarquia que se 
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produzem no âmbito amplo do património e que condicionam a sua 
prática fenomenológica. 

Entender a máquina patrimonial como um dispositivo que 
conecta mudanças categoriais com a sua expressão fenomenológica 
permite-nos solucionar uma contradição inerente a um estudo simé-
trico do património. Certamente as relações podem ser simétricas 
entre os atores, que, como os académicos, foram socializados em 
modos de relacionalidade fetichista. Mas quem define o que nos con-
diciona a nós próprios nas nossas formas de entrar em – e manter – 
relações com o nosso entorno? Por que há relações sociais mediadas 
pelo património e outras que não? E por que tendem gradualmente 
os sujeitos a assumir a lógica patrimonial como parte da sua identi-
dade? O que ocorre em lugares como Maragatería, onde o nível de 
relacionalidade fetichista está apenas incipientemente desenvolvido 
e o património não é uma categoria útil ou comum entre a maior 
parte da população? Deveria manter o meu compromisso com a sime-
tria e abandonar o estudo, ou impor as minhas categorias externas 
e transcendentais para o realizar?

A crítica categorial permite-me analisar precisamente por que é 
que o património não é uma categoria relevante e etnografar a sua 
emergência no campo à medida que surge em distintas esferas de socia-
bilidade. Assim, mapear a emergência do património como máquina 
não é o fim último, antes se converterá numa ferramenta analítica que 
permita conhecer as tendências gerais de transformação do ser social, 
estudando as distintas redes e as suas capacidades de fazer, atuar, pro-
duzir ou significar, em lugar das suas propriedades (DeLanda 2009). 
As perguntas mudam do ser ao tornar-se, das propriedades às capaci-
dades, para evitar os essencialismos e delegar as decisões fenomeno-
lógicas sobre a realidade nos próprios atores sociais, imersos, por sua 
vez, em relações fetichistas e abstratas. Mas esta relação abstrata não é 
uma representação que aliene os atores e que haja que revelar, sendo 
antes construída pelos próprios atores nas suas ocupações. Os atores 
que implementam a máquina patrimonial não deverão ser divididos 
moralmente entre «bons e maus», senão considerados como agentes 
ou máscaras de identidade que atuam influenciados por um processo 
subjacente (Marx 1973a, livro i, secção 1.ª, cap. ii, 48). O «não o sabem 
mas fazem-no» de Marx poderia perfeitamente aplicar-se às formas de 
socialização que os atores implementam no campo no momento de 
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estabelecerem relações fetichistas através do património. Certamente, 
dentro desta relacionalidade existem distintas opções sociopolíticas: 
os indivíduos podem canalizar o património de modo fascistoide ou 
esquisoide, quer gerando novas conexões ou reterritorializando-se 
em identidades estanques, quer buscando a redistribuição económica 
dos benefícios do património ou a exploração individualista do lucro 
(Parr 2008). Mas estas distintas escolhas políticas produzem-se  dentro 
de um quadro de relações metaculturais e abstratas e, portanto, 
mediadas por formas de sociabilidade de tipo capitalista, moderno 
e ocidental.

Outras histórias: o património como 
fetichismo e a necessidade de crítica 
categorial

A compreensão empírica, fenomenológica, do património através 
de etnografias não pode ser dissociada de uma análise que explique a 
emergência histórica do património e do seu caráter de categoria espe-
cífica do capitalismo. Face a esta visão genealógica e historicamente 
situada, habitual em enfoques que partem de uma visão antropoló-
gica do património, uma significativa maioria de estudos do patrimó-
nio é trans-histórica, ou seja, concebe-o como algo que existiu sempre 
e em todas as sociedades. Estas visões projetam no passado realidades 
contemporâneas, fundamentalmente a autonomização das distintas 
esferas sociais no capitalismo (economia, política, património, reli-
gião, arte, etc.), caindo assim no presentismo e no individualismo 
metodológico. Para dar alguns exemplos desta visão, Harvey (2008) 
considera na sua The History of Heritage que o património sempre 
existiu como um instrumento na negociação do poder e da ideolo-
gia. Para Harvey (2008, 22), o património «esteve sempre connosco. 
Em todas as épocas, as pessoas usaram memórias retrospetivas como 
recursos do passado para gerar um sentido de destino orientado para 
o futuro». Igualmente, segundo Lowenthal (1986), provavelmente o 
mais influente e citado teórico do património, os usos do passado no 
presente são uma constante ao longo da história, por exemplo com 
os romanos a tentarem imitar os gregos através de práticas artísticas e 
escultóricas. Para Schildgen (2008), as distintas formas de iconoclastia 
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ao longo da história constituiriam formas de destruição de patrimó-
nio. Provas desta continuidade seriam, para Graham e Howard (2008, 
22), os usos do passado clássico no Renascimento e no Neoclássico, 
enquanto para Holtorf (2001b, 6.6) as lógicas patrimoniais remontam 
à pré-história, quando o capital simbólico do passado poderia usar-se 
como «memória prospetiva» com consequências para o presente.

Em Alegoria do Património, Choay (2007) oferece uma história 
detalhada e não trans-historicista do património. No entanto, o pró-
prio conceito de «alegoria», como representação, na qual as coisas 
possuem um significado simbólico, já aponta para a visão de Choay 
do património como um símbolo, isto é, como uma questão episte-
mológica. O património não seria, portanto, um fetiche, mas sim uma 
representação ativamente gerada pelos seres humanos, que emerge 
e acaba por se naturalizar com base em processos políticos, cultu-
rais e artísticos, aparentemente autonomizados do resto de relações 
sociais. Para Choay (2007, 31), na Idade Média não existia o conceito 
de património conforme o entendemos hoje devido à «ausência de 
distanciamento» temporal e espacial entre os seres humanos. Como 
nas comunidades pré-industriais do Noroeste espanhol, o tempo fun-
cionaria ciclicamente com base no calendário pastoral e de colheitas 
(v. capítulo 4). Mas a visão temporal linear própria da modernidade, 
com um passado e um futuro implícitos, seria para ela um requisito 
indispensável para o surgimento do património. Certamente as elites 
manuseavam conceitos de herança, linhagem e património, mas num 
sentido imediato e pouco difundido entre as classes populares.

As práticas protocientíficas de catalogação, derivadas de uma 
apreciação do passado implementadas por colecionistas e antiquá-
rios, só surgirão com o Renascimento, tal como o uso dos restos do 
passado de forma estetizante por parte de entidades protoestatais para 
sua legitimação simbólica. Choay aponta uma questão-chave do patri-
mónio ao nível fenomenológico: a sua função dialética em processos 
de transformação social e mudança política, quando se colocam as 
perguntas do que preservar do passado e o que destruir e que usos dar 
a esses restos. Estas questões eram essenciais num momento histórico 
que Choay considera fundamental no nascimento do património: 
a Revolução Francesa e a sua rotura com o Antigo Regime. Assim, 
para Choay (2007, 97), «romper com o passado não significa abo-
lir a sua memória nem destruir os seus monumentos, mas conservar 
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uns e outros num movimento dialéctico que — simultaneamente — 
assume e ultrapassa o seu significado histórico original, ao integrá-lo 
num novo estrato semântico».3 De forma similar, Schildgen (2008) 
mostra como durante a Revolução Francesa a preservação se converte 
em algo progressista e positivo pela primeira vez na história devido ao 
alto grau de destruição de bens históricos.

Porém, a leitura de Choay deixa de lado a questão fundamental 
de por que é que é possível «ressignificar» restos do passado através da  
sua preservação ou da sua conversão metacultural em objetos esteti-
zados em museus — onde representam uma superação simbólica de 
um passado morto. Esta possibilidade de abstrair significados e de os 
autonomizar das relações sociais para as converter noutro tipo de pro-
cessos requer uma transformação nas aptidões das pessoas, na sua 
sociabilidade e capacidade de pensamento abstrato. É bem sabido 
que as cosmovisões de múltiplos grupos humanos carecem de noções 
autonomizadas do tempo ou do espaço, como a dos amondawa 
(Sinha e Bernárdez 2016), ou que não permitem decifrar e compreen-
der fotografias e imagens em movimento (Poole 1997). Da mesma 
forma, a compreensão da abstração que implica o património não 
pode remeter-se a um evento histórico — a Revolução Francesa — ou 
a uma mudança epistémica — a expansão de conceções espácio-tem-
porais newtonianas. Pelo contrário, como tentaram mostrar diversos 
autores, existe uma correspondência entre as próprias transformações 
sociais que implicam tanto o intercâmbio generalizado próprio do 
mercantilismo dos séculos xvi, xvii e xviii como o surgimento de uma 
esfera artística relativamente autónoma e entre a generalização de 
relações abstratas de intercâmbio e de produção capitalista a partir 
do século xix e as transformações na conceção política do cidadão 
e da ciência (Kurz 2014a; Machado 2013; Ortlieb 2010).

Estas conceções partem de uma intuição teórica de Sohn-Rethel 
(1979), a saber, que existe uma «identidade secreta» ou correspon-
dência entre a «forma de mercadoria» e a «forma de pensamento». 
O intercâmbio de mercadorias é uma abstração real — quando se 
realiza através do dinheiro e não da troca — e constitui um a priori 
social que se reflete e condiciona a possibilidade de realizar abstrações 

3 «Trad. de Teresa Castro na ed. portuguesa de F. Choay (2010), Alegoria do Patri-
mónio, Lisboa: Edições 70, col. «Arte e Comunicação.» (N. do T.)
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concetuais. Esta capacidade de pensamento abstrato é caraterística 
das sociedades mercantis — filosofia na Grécia antiga ou na Flandres 
e nas repúblicas italianas do Renascimento — e do capitalismo oci-
dental — ciência moderna. Também hoje em dia não é casual que as 
sociedades com um capitalismo mais desenvolvido costumem mos-
trar uma preocupação mais profunda e generalizada pelo património, 
como o Reino Unido ou a França. Cabe-nos então perguntar se o 
património seria uma «abstração ideal» que se corresponde com a lei 
do valor, operando de forma funcional e instrumental em sociedades 
dominadas pela mesma. 

Esta perspetiva entronca com a trajetória de outros críticos do 
valor que revelaram não apenas o caráter construído, mas também 
historicamente determinado de grande parte das categorias que regem 
o modo de vida capitalista. Assim, Bareuther (2014) mostrou como 
os conceitos das ciências naturais modernas se baseiam na aplicação 
de abstrações de quantificação e mensurabilidade à natureza, que, 
por sua vez, derivam de uma sociedade patriarcal onde surgem e 
na qual a quantificação e a mensurabilidade do trabalho e do valor 
eram simultaneamente fundamentais e generalizadas. Igualmente, as 
monumentais investigações de Bockelman (2004) evidenciam como 
o conceito ocidental de «cadência» ou «ritmo» baseado na medida do 
compasso emergiu em paralelo com a abstração do valor capitalista. 
Durante os séculos xvi e xvii, o dinheiro começa a possuir um valor 
abstrato desvinculado da materialidade do objeto. Do mesmo modo, 
o compasso desvincula-se dos sons para poder ser preenchido por 
qualquer estrutura rítmica ou melódica abstrata. A isto somam-se três 
mudanças gerais que rompem com a pré-modernidade. Primeiro, na 
pré-modernidade conheciam-se explicações do cosmos que partiam 
de uma ordem eterna na natureza, mas a ciência começa a buscar 
«leis naturais» que expliquem a natureza. Segundo, o conceito de pro-
gresso como algo que ocorre num tempo linear e abstrato é alheio 
à pré-modernidade. Terceiro, a relação prático-instrumental com a 
natureza, baseada na análise experimental, com o objetivo de reali-
zar sínteses concetuais, matemáticas e técnicas, não existia na Idade 
Média.

Pelo contrário, sociedades mercantis, como a Grécia e Roma 
clássicas, ou a Flandres e as repúblicas italianas renascentistas, não 
possuíam uma ideia abstrata do ser humano como «indivíduo» nem 
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a lógica da reprodução do valor através do intercâmbio de merca-
dorias como fim em si mesmo. Tanto em Roma como na Grécia, 
por exemplo, existia uma relação clara entre original e cópia na arte 
que impedia a autonomização dos objetos das relações sociais e a sua 
fetichização. Na Grécia, os originais de obras de arte eram reservados 
para práticas religiosas ou como modelos exemplificadores para prá-
ticas emuladoras e imitadoras, enquanto eram as cópias que se exibiam 
no espaço público e eram socialmente estimadas. O direito romano 
sancionava a vida na cidade, mas não os direitos privados dos indi-
víduos, que só surgirão como tal com o «direito natural» de Hobbes 
e Locke — o ser humano (economicamente solvente) como possui-
dor privado de um património através do qual se relaciona de forma 
abstrata, impessoal, com outros indivíduos através do intercâmbio. 
Mas a teoria do conhecimento de Sohn-Rethel também evidencia o 
absurdo de pensar que a ciência moderna e as suas categorias estão 
dissociadas da forma de valor no capitalismo. Como mostra Ortlieb 
(2010, 20) na sua crítica da matemática como suposta «ciência exata» 
autonomizada do social:

A ilusão que faz aparecer a regularidade produzida pela experimen-
tação como se fosse uma propriedade da natureza é a mesma ilusão 
pela qual o cego processo social da sociedade mercantil se apresenta às 
pessoas como um processo regido por leis, exterior às próprias pessoas, 
quando de facto são elas que o constituem por via das suas ações como 
sujeitos burgueses. 

Em suma, está ainda por escrever uma história do património 
enquanto fetichismo que emerge a partir das categorias constituintes 
do capitalismo moderno e do iluminismo. Esta história deveria abor-
dar um momento-chave no qual se articulam os estados protonacio-
nais, formas de cálculo económico e filosófico abstratas e coleções de 
arte: o Renascimento. Se bem que o capitalismo emerge da transfor-
mação das relações sociais no campo (Wood 1999), é na cidade que se 
produz uma autonomização das esferas culturais, artísticas e de inter-
câmbio que leva à sua fetichização como âmbito independente da 
produção. Nas cidades pioneiras do Renascimento, na Flandres e em 
Itália, produz-se a autonomização do trabalho dos artistas relativa-
mente aos grémios de artesãos medievais — surge a sua individualidade 
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única e irrepetível como um «valor» — e produzem-se transformações 
estéticas fundamentais nas artes — adoção de perspetivas geométri-
cas que se orientam no espaço e no tempo, cálculos escultóricos e 
arquitetónicos, etc. (Baxandall 1988). Convergem aqui os avanços da 
ciência e a estética racionalizada: já Alberti (1996 [1436]) afirmava 
que era necessário tomar dos matemáticos tudo o que fosse útil para o 
artista, especialmente a geometria. Nasce assim a figura do indivíduo 
abstrato, que personifica o seu trabalho através da marca de proprie-
dade que a «assinatura» traz por oposição ao artesão, que simples-
mente realizava a sua obra com base num saber-fazer, uma repetição 
(Baudrillard 1981, 102).

O nascimento incipiente do individualismo e do intercâmbio 
como formas de sancionar o valor das coisas assinalava a origem 
de uma correspondência entre as formas de pensar e de relaciona-
mento e de realizar intercâmbios económicos. Esta autonomização 
foi possível graças à acumulação de capital por parte de comerciantes 
e burgueses (habitantes das cidades) que procuravam diferenciar-se e 
transmitir os seus princípios ideológicos, como os do humanismo, 
através do espaço de representação que proporcionavam as artes e o 
colecionismo de antiguidades clássicas. Ambas as práticas supunham 
uma dissociação do âmbito metaculturalmente selecionado — obra 
ou relíquia — e o seu uso para outros fins abstraídos da relacionali-
dade social, passando a possuir um conteúdo simbólico (Garo 2013), 
numa forma de protopatrimonialização. Estas formas protopatrimo-
niais vinculadas ao mercantilismo do Antigo Regime evidenciam-se 
nas práticas de monarcas iluminados, como Carlos III, o rei arqueó-
logo, que propiciou uma renovação do intercâmbio entre metrópole 
e colónias do império espanhol, ao mesmo tempo que fomentou os 
estudos arqueológicos e desempenhou um papel-chave nas escava-
ções de Pompeia e Herculano (Almagro-Gorbea 2010).

A relação entre a receção do classicismo nas suas formas e con-
teúdos no Renascimento e o surgimento da categoria patrimonial é a 
chave, mas também a rotura com o próprio cânone de beleza clássico. 
Apesar do seu respeito por Winckelmann, paladino da arte grega e 
da sua imitação própria do Renascimento, o arqueólogo e conserva-
dor dos museus capitolinos em Roma, Quirino Visconti, advertia da 
capacidade superior de emulação, que não de imitação, dos escultores 
ou escritores romanos sobre os gregos (Haskell e Penny 1981, 99-107). 
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Também Hobbes já afirmava em Leviathan (1985, 727) que nada se 
devia ao mundo antigo, «já que, se reverenciamos a idade, o presente 
é o mais antigo». Schiller afirmava igualmente numa das suas cartas 
que a arte devia estar consciente dos avanços do passado, mas só para 
se comprometer com o seu tempo e produzir algo original a par-
tir das normas estabelecidas (Woodmansee 1993). Estas críticas, que 
convergiram com a querelle des anciens 4 em França, durante o século 
xvii, e que abririam um debate sobre a receção das ideias antigas na 
modernidade, mostram como a receção ideológica do passado está 
fortemente determinada pela lógica burguesa, iluminada e protode-
mocrática que surgia no Ocidente e que preconizava tanto a indivi-
dualização do artista como a autonomização do património.

Não obstante a importância do Renascimento, é possível afir-
mar que a autonomização dos distintos campos de atividade (ciên-
cia, arte, artesanato, património) não se estabiliza até ao século xviii. 
Como mostra Kristeller (1952, 44), o Renascimento implicou a rotura 
de várias artes dos grémios artesanais, permitiu o estabelecimento 
de comparações entre distintas artes, como a pintura e a poesia, e 
gerou um interesse entusiasta pelas artes que permitiu a criação de 
um público com um ponto de vista externo e autónomo do dos pró-
prios artistas. Mas, em muitos outros aspetos, o Renascimento con-
tinuou apegado a tradições clássicas e medievais, ao carecer de uma 
teoria estética omniabrangente e uma distinção clara entre ciências, 
artes e artesanatos. O modelo do gentil-homem renascentista implicava 
cultivar-se na pintura ou na poesia, mas também montar a cavalo, 
jardinaria e aspetos que posteriormente passariam a ser autonomiza-
dos como património: o colecionismo de objetos clássicos, medalhas, 
moedas ou curiosidades naturais (Kristeller 1951, 517). 

Durante o século xvii produzem-se avanços científicos fundamen-
tais que preparam a cisão entre ciência e arte, bem como a instalação 
definitiva do conceito de progresso humano. Os debates entre antigos e 
modernos da querelle des anciens tornaram evidente que podiam demons-
trar-se avanços relativamente aos antigos num conjunto de atividades 
humanas, que passariam a denominar-se científicas, mas em muitas 
outras o mérito relativo entre antigos e modernos não era tão claro. 
Estas passariam a chamar-se atividades artísticas (Kristeller 1951, 525). 

4 «Querela dos antigos e dos modernos.» (N. do T.)
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O conceito de progresso consolidar-se-ia no século xviii, juntamente 
com o sistema das belas-artes, como hoje o conhecemos, desligado da 
ciência e do artesanato. Somam-se-lhe a consolidação de uma visão 
linear do tempo (científica), a incorporação da estética nos sistemas 
filosóficos a partir de Kant e o surgimento de um público especialista 
que começaria a gerar um quadro comparativo entre as distintas ativi-
dades humanas, classificando-as em âmbitos autónomos. O patrimó-
nio  ocuparia esse espaço deixado pelas atividades «imitativas», como a 
poesia, a pintura, a escultura, a música ou a arquitetura, pelas ativida-
des produto do «talento» criador e individualizado dos artistas e pelas 
atividades «acumulativas» científicas. Isto é, referir-se-ia a toda aquela 
materialidade herdada, não criada no presente, mas sim produto da cria-
tividade passada, autêntica e, portanto, inimitável, que evidenciaria o 
progresso humano e potencialmente sujeita a taxonomias e classifica-
ções cada vez mais detalhadas. 

Este âmbito difuso de definição do patrimonial no século xviii 
prepararia o terreno para a sua consolidação no século xix com o 
romantismo. Esta corrente filosófica, estética e sociocultural arvoraria 
a defesa da autonomia do campo da arte pela arte em si mesma. Para 
os românticos, a lógica positivista iluminada e a sua confiança nas 
«matemáticas, máquina e organização» (Horkheimer e Adorno 2001, 
93-94) escondiam uma forma de dominação e desumanização, apesar 
da sua aparência neutra. Como reação ao classicismo, ao academi-
cismo e ao materialismo, os românticos enalteciam o individualismo, 
os excessos e uma subjetividade livre baseada na transgressão esté-
tica (Beech e Roberts 1996, 121). Este enaltecimento da subjetividade 
individual, da autonomia e da autenticidade de raiz pré-moderna 
seria fundamental na consolidação das diferentes esferas autónomas 
próprias do capitalismo moderno, como a do património.

Assim, os diferentes processos disparados pelas relações sociais 
capitalistas no âmbito do simbólico produzem o «apagamento» 
que implica considerar o campo do património, a economia ou a 
sociedade como diferenciados, quando estes não o estavam de todo 
(Artous 1999). Como afirma Eagleton (1990, 8-9):

A emergência da estética como categoria teórica está estreitamente 
vinculada ao processo material pelo qual a produção cultural, numa etapa 
inicial da sociedade burguesa, se torna «autónoma» — isto é, autónoma 
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das diversas funções sociais que tradicionalmente serviu [Haug 1989]. 
Quando os artefactos se convertem em mercadorias no mercado, não 
existem para nada nem ninguém em particular e, consequentemente, 
podem ser racionalizados, ideologicamente falando, como existindo 
inteira e gloriosamente para si mesmos.

Um exemplo desta autonomização da esfera do patrimonial 
é a demolição da coluna Vendôme – durante a Comuna de Paris, 
em 1871 –, vista como um símbolo do império napoleónico e eri-
gida por Napoleão I, imitando a coluna romana de Trajano (Durán 
2008). A personagem-chave na sua demolição foi o pintor Courbet, 
conservador dos museus nacionais, do Louvre e das obras de arte 
e presidente da sociedade de artistas. Um facto importante é que, 
diante das críticas pela demolição, Courbet se tinha defendido, afir-
mando que a Vendôme carecia de valor estético (Gamboni 1997, 
40). Já antes, em 1792, Dussaulx, membro da Convenção Nacional, 
tinha clamado contra os símbolos monárquicos, mas apoiando ao 
mesmo tempo a preservação da porta de Saint-Denis, que, apesar de 
ter sido dedicada a Luís XIV, deveria ser salva por se tratar de uma 
obra-prima (Gamboni 1997). Do mesmo modo, para evitar que os 
revolucionários a incendiassem, os artistas defenderam a catedral 
de Notre-Dame durante a Comuna com base na suposta universali-
dade da «cultura» como algo valioso em si mesmo e autónomo das 
relações sociais (Raunig 2007). Ou seja, por muito que desconstrua-
mos as relações de poder que subjazem aos processos de patrimonia-
lização, não podemos expor a constituição da própria categoria de 
património, que surge de um processo de autonomização das esferas 
sociais próprias do sistema produtor de mercadorias e da democra-
cia burguesa. Por outras palavras, não é por estudarmos fenome-
nologicamente a «forma-património» (a aparência) que poderemos 
explicar a atividade que a produz como categoria (as relações sociais 
abstratas).

A esta invisibilização dos distintos campos encontra-se vinculada 
a vontade dos Estados emergentes de articularem simbolicamente os 
indivíduos de filiações diversas sob imaginários simbólicos coletivos, 
nacionais ou étnicos, devido ao feroz processo de despovoamento 
rural e desarticulação comunitária causado pela implementação 
de relações capitalistas de produção no campo (Hobsbawn 1998). 
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Este processo está intrinsecamente vinculado ao romantismo do 
século xix, que reage à excessiva ênfase em abandonar a natureza e 
conhecê-la cientificamente por parte da razão universal iluminada. 
Assim, o romantismo propõe um regresso à «autenticidade» da natu-
reza associado a uma redescoberta das raízes da nação. Ambos os 
processos, romantismo e nacionalismo, canalizam a categoria de patri-
mónio como um referente simbólico, um espelho das relações sociais 
abstratas, que unifica indivíduos dispersos, sempre em paralelo com a 
proliferação de relações capitalistas de produção e intercâmbio. Isto é, 
a categoria de património surge na raiz desta rotura, desta desconexão 
dos humanos com os seus contextos de relacionalidade social, e gera 
a necessidade de outras vinculações intersubjetivas baseadas em aspe-
tos abstratos e simbólicos.

Estas relações serão sancionadas juridicamente pelo direito 
moderno «natural». Os filósofos iluminados consideravam o ser 
humano recém-nascido um «sujeito de direito» de forma natural. 
Mas, como mostra Kurz (2002), este indivíduo de direito não é natu-
ral, mas antes uma forma social e ideológica que naturaliza as for-
mas sociais do sistema moderno produtor de mercadorias, o trabalho 
abstrato e a racionalidade instrumental. O ser humano é concebido 
como um ente universal e abstrato e só é reconhecido como tal 
quando é «solvente», ou seja, proprietário privado. Assim, os direi-
tos humanos incluem e excluem: universal é somente a pretensão 
de domínio absoluto da forma jurídica, mas abstraída da existência 
física, das carências existenciais, sociais ou culturais, reduzindo o ser 
humano a uma unidade de dispêndio de energia e tempo para a valo-
rização do dinheiro em capital através do trabalho. Esta contradição 
tensiona a produção de subjetividade entre dois extremos: processo 
de individualização, por um lado, e vinculação coletiva, abstrata e 
simbólica, por outro. Daí a reação romântica a esta tensão, encapsu-
lada neste fragmento do poeta Hölderlin (1976, 38), no qual Hiperion 
se lamenta, vinculando de forma clara a ciência natural com o pro-
cesso de individualização da identidade:

Ai! Nunca tivesse eu andado nas vossas escolas! A ciência, a cujo 
poço desci, da qual esperava, na insensatez da juventude, a confirma-
ção das minhas puras alegrias, tudo devastou. Quando estava convosco 
tornei-me muito sensato, aprendi meticulosamente a distinguir-me do 
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que me rodeia e agora estou isolado no mundo belo, expulso do jardim 
da natureza, onde cresci e flori, e seco ao sol do meio-dia.5 

Reconhecidos como indivíduos de direito sempre que sejam pro-
prietários privados solventes, os sujeitos terão de possuir também um 
«património coletivo» que lhes permita vincular-se de forma abstrata, 
refletindo o abandono das relações pessoais de dominação do feuda-
lismo e do Antigo Regime e a transição para formas de filiação abs-
trata, reflexo do intercâmbio de mercadorias. No património conflui, 
assim, aquilo a que poderíamos chamar uma acumulação primitiva 
do simbólico, convertendo-se num capital — que é a forma adotada 
pelo património no capitalismo desde o seu nascimento como cate-
goria — e num instrumento de hegemonia que facilita a reprodução 
do capital administrado pelo seu garante: o Estado. Assim, o patri-
mónio constitui simultaneamente «um capital, uma herança e um 
modelo» (Andrade Butzonitch 2009, 13). Estes três âmbitos do patri-
mónio ir-se-ão autonomizando e expandindo — atualizando ou rea-
lizando — na sociedade à medida que as relações entre as pessoas, 
e entre as pessoas e as coisas, se tornam gradualmente mais abstratas e 
fetichistas.

Para o que resta de livro é fundamental compreender a teoria 
do fetichismo, chave na teoria de Marx juntamente com a da forma-
-valor, com a qual se complementa. A teoria da forma-valor estuda 
como a generalização do intercâmbio de mercadorias estrutura as 
relações de produção e transforma a força de trabalho em mercado-
ria. Pela sua parte, a teoria do fetichismo procura compreender como 
as relações sociais no capitalismo ocultam as novas formas de domi-
nação de caráter abstrato que conquistam as mentes das pessoas e 
como estas diferem das de sociedades não capitalistas. Para Artous 
(2006), o fetichismo tem dois rostos. Primeiro, as relações sociais 
entre pessoas aparecem como relações entre coisas. Desta forma, 
o valor é percebido socialmente como algo «natural» das mercadorias 
enquanto produtos do trabalho — as pessoas e o seu trabalho coisifi-
cam-se. Segundo, Marx mostra como, para além do ideal abstrato de 
liberdade da jurisprudência iluminada que postulava um indivíduo 

5 «Trad. de Maria Teresa Dias Furtado na ed. portuguesa de Friedrich Hölderlin 
(1997), Hipérion ou o Eremita da Grécia, Lisboa: Assírio e Alvim.» (N. do T.)
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trabalhador que livremente vende a sua força de trabalho, o que se 
produz é a deslocação do ser humano pelas máquinas, a conversão do 
humano num apêndice. Assim, as coisas personalizam-se e dir-se-ia 
que são as máquinas que produzem valor. Macías Vázquez ilustra o 
motivo da necessidade de uma crítica categorial devido ao fetichismo. 
Segundo ele, para Marx 

as formas de representação intelectual têm uma objetividade social, isto 
é, as relações sociais não se mantêm de pé sem as representações que as 
acompanham, o sensível e o suprassensível sustentam-se mutuamente. 
Quer dizer, o fetichismo não consiste numa simples ilusão da consciên-
cia, não remete somente para a aparência das relações sociais, mas antes 
traduz o modo de existência das relações de produção capitalistas, a sua 
forma social objetiva. Na realidade, na relação de valor não há nenhuma 
relação física entre coisas, mas sim uma relação fantasmagórica, já que 
o suprassensível nas mercadorias é, precisamente, que as relações sociais 
se convertem em propriedades objetivas, que não se podem apreender 
sensorialmente nas mesmas. O suprassensível oculta-se por detrás do 
sensível. A dificuldade reside, então, em que o sobrenatural não se pode 
captar simplesmente através da simples observação das mercadorias. Daí 
a necessidade da crítica categorial [2016].

O fetichismo esconde as relações capitalistas de produção, 
incluindo a sua forma inovadora de exploração (a apropriação de 
mais-valia) e a sua organização do trabalho e do mercado. Deste 
modo, as relações sociais aparecem como «naturais», processo ampli-
ficado pelos discursos e ideologias daqueles encarregados de expli-
car, justificar e promover o funcionamento do sistema, como os 
economistas ortodoxos. Este caráter duplo, objetivo e subjetivo, do 
fetichismo faz com que o património como relação social não possa 
ser percebido através de uma análise fenomenológica do mesmo, 
que só nos falará do património como produto já constituído, aca-
bado ou externo do trabalho — isto é, das próprias relações sociais — 
e das articulações de poder e sistemas de governança construídos 
em seu redor. Tal visão corresponder-se-ia com a teoria da alienação 
de Marx, mas não com a do fetichismo. A confusão entre ambas as 
teorias é importante, já que, por exemplo, tanto Latour (2010) como 
Graeber (2015), na sua crítica a Marx, estão, na realidade, a referir-se 
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à alienação e não ao fetichismo. Segundo a teoria do fetichismo, 
o património aparecer-nos-ia, assim, como um conjunto de objetos 
dissociados do seu contexto de produção e socialização — o exem-
plo máximo é o isolamento em museus — e, portanto, autónomos e 
valiosos em si mesmos, como mercadorias — quando, na realidade, 
são as pessoas que, com as suas crenças e relações, lhes atribuem 
importância. É importante entender que o património como feti-
chismo não é uma ilusão ou representação a ser decifrada ou reve-
lada para encontrar a sua «autenticidade». Como o próprio Marx 
(1973a, t. 1, 38) apontou, para as pessoas, «as relações sociais que se 
estabelecem entre os seus trabalhos privados aparecem como o que 
são: ou seja, não como relações sociais diretas entre pessoas nos seus 
trabalhos, mas sim como relações materiais entre pessoas e relações 
sociais entre coisas».

O fetichismo não é uma distorção que esteja nas nossas cabeças 
e nos faça perceber a realidade de forma distorcida, sendo antes uma 
realidade social em si mesma (Rubin 1985). O património é, por-
tanto, uma construção social, mas isto não implica que se trate de 
uma distorção ou de uma farsa ao nível fenomenológico, bem pelo 
contrário: trata-se de uma relação social objetiva entre as pessoas. Esta 
visão de Marx difere da de muitos marxistas ortodoxos, para os quais 
o fetichismo seria um construto que aliena o ser humano e que cum-
priria alguma função no capitalismo, entendido simplesmente como 
uma forma de acumulação primitiva que permitiria a apropriação de 
rendimentos, visão comum na leitura de Harvey (2010) e na sua teori-
zação do «capital simbólico». Igualmente, para González Hernández 
(2013, 7):

O fetichismo do património cultural, como o de qualquer mercado-
ria, tem um fim: o rendimento monopolístico […] Trata-se de enaltecer 
qualidades especiais do património, como a sua singularidade, origina-
lidade e autenticidade, com o fim de obter um rendimento adicional 
ou diferencial relativamente ao resto dos artefactos culturais. Significa 
que algum bem cultural material ou imaterial pode ser tão único ou tão 
especial que não possa ser calculado monetariamente.

Do mesmo modo, para Andrade Butzonitch (2009, 19; v. tam-
bém Montenegro 2010), o património como fetiche tratar-se-ia «de 
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um modo peculiar de atribuir valor, legitimar e distinguir (práticas 
culturais por antonomásia), caraterizado por uma inversão entre 
objetos e sujeitos». Mas estas práticas são já próprias de um campo 
constituído de diferenciação no capitalismo e não explicam a rela-
ção patrimonial em si mesma. A fetichização é fundamental para a 
objetivação de certos elementos — através da ciência ou da apreciação 
estética certamente — que se autonomizam e passam a poder ser usa-
dos com outros fins e significar outras coisas com base em distintas 
ideologias, regimes de poder e decisões individuais. Assim, uma vez 
construídos como tais e com uma existência estável, os elementos 
patrimoniais tendem a coisificar relações sociais (indivíduos e gru-
pos que se vin culam de forma fetichista a distintas realidades, sejam 
políticas, raciais, sexuais, de classe ou género, etc.), ao mesmo tempo 
que os atores personificam os entes patrimoniais nos seus processos 
de construção dos mesmos (o património significa algo, possui valor 
estético, educativo, científico, ou «faz coisas»).

A forma de património é assim um subproduto «ideal» de relações 
objetivas entre pessoas, e não simplesmente uma epistemologia, dis-
ciplina, um conhecimento, um valor ou uma representação separada 
das relações sociais. Tal como a moeda, a lei do valor ou a exploração 
do trabalho, a categoria de património, inicialmente alheia às comu-
nidades e às pessoas não socializadas nela, vai-se impondo através 
do estabelecimento de novas relações sociais mediante a educação 
pública e familiar, as próprias trajetórias existenciais, os meios de 
comunicação ou o marketing, ou seja, dispositivos geradores de repre-
sentações ideológicas que, por sua vez, refletem e estruturam o social 
através do domínio das disciplinas de conhecimento e do controlo do 
desejo, das emoções e dos afetos (Haug 1989). 

Sem querer estabelecer uma dicotomia binária, mas antes um 
gradiente de transformação, dada a existência, inclusivamente nos 
dias de hoje, de relações não fetichistas nos Estados mais avançados 
do capitalismo, podemos considerar que em sociedades pré-capita-
listas, numa tribo ameríndia ou no campesinato maragato, as pes-
soas podiam, em geral, considerar importante estarem pessoal ou 
coletivamente vinculadas a objetos ou lugares, mas careceriam de 
uma «forma de património» na qual expressariam essa relação. Podia 
haver relações afetivas, de dádiva, troca, intercâmbio ou ritual que 
articulavam formas de afeto estabelecidas em redor dos objetos e, 
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por sua vez, articuladas por estes de maneira mutuamente constitu-
tiva (Godelier 1999). Mas estas relações não eram patrimoniais, como 
aquele fenómeno que implica uma relação abstrata mediada por um 
elemento que foi previamente autonomizado das relações sociais e 
que os sujeitos consideram algo para além de si mesmos e que lhes 
permite relacionarem-se com outros sujeitos através das coisas.

Só à medida que a lógica fetichista se instala e difunde se chega, 
gradualmente, ao fetichismo, que implica, hoje em dia, dizer quoti-
dianamente que «este ou aquele património é valioso» ou que esta ou 
aquela cidade «tem património», quando nenhum património «tem 
valor» em si mesmo ou pode «ser tido». Também evidencia o uni-
versalismo ideológico da cultura burguesa ocidental com respeito 
ao património, que se escandaliza pela perda dos budas gigantes de 
Bamiyan ou pelas destruições dos ISIS no Médio Oriente: o patrimó-
nio autonomiza-se e é declarado neutro e inocente da sua convivência 
com o poder ou as lógicas de exploração próprias de cada época. Este 
fetichismo do património remonta à lógica do iluminismo e impõe-
-se definitivamente com as revoluções burguesas do século xix, como 
vimos com a resistência dos artistas à demolição da coluna Vendôme 
durante a Comuna de Paris. Uma defesa fetichista do património que 
também se encontra na maioria dos programas políticos da esquerda 
europeia, associada a uma reivindicação de recorte humanista e pro-
gressista e também habitualmente de tonalidade nacionalista, ligada 
à defesa de uma suposta herança do «ser humano universal», preci-
samente esse sujeito individual e abstrato de direito que surge com a 
modernidade capitalista e é exaltado politicamente pela Revolução 
Francesa. Assim, torna-se evidente que não é por se desenvolverem 
conceitos mais flexíveis, como os de património intangível ou folcló-
rico, que se consegue uma maior correspondência entre realidade e 
representação: pelo contrário, amplifica-se simplesmente a relaciona-
lidade fetichista, convertendo-se as próprias categorizações e qualifi-
cações em mais um fetiche.

Quer dizer, ao problema de correspondência entre modos de existên-
cia e a abstração patrimonial opõe-se uma fuga em diante com maiores 
níveis de abstração e complexificação dos patrimónios, que assim, supos-
tamente, se adaptam ou representam melhor a variabilidade dos modos 
de existência humanos. A crítica académica ao «património oficial», a 
potenciação de patrimónios alternativos, a educação patrimonial e a 

O Antipatrimónio.indd   87O Antipatrimónio.indd   87 21/09/20   17:5221/09/20   17:52



O Antipatrimónio: Fetichismo do Passado e Dominação do Presente

88

arqueologia ou história pública e de comunidade não fazem mais do 
que acentuar a tendência para a abstração. Ou seja, as ciências sociais 
positivistas e críticas não fazem mais do que reproduzir, umas, e refle-
tir, outras, o estado de coisas de cada momento histórico, em parti-
cular as novas dinâmicas de valorização do valor. Isto é evidente, por 
exemplo, em como o património passou de ser fundamental para a 
legitimação dos Estados-nações durante a época moderna para se con-
verter num bem de consumo no pós-industrialismo com a decadência 
do Estado-nação. Do mesmo modo, em paralelo ao aprofundamento 
da abstração produzida pela ciência moderna e iluminada, e que cada 
vez mais serve para orientar mais pessoas no mundo, produz-se uma 
proliferação do mito e do pensamento romântico em movimentos 
new age, orientalistas ou escapistas, geralmente acríticos e extrema-
damente complacentes. Esta visão romântica simplesmente evita o 
problema da dominação abstrata no capitalismo, propondo um esca-
pismo para um outro tempo ou geografia que geralmente se associa a 
patrimónios supostamente autênticos, o que, em última instância, não 
produz senão novos segmentos de valorização capitalista — a visita a 
 Stonehenge dos druidas no Reino Unido, o  Tiahuanaco pachamâmico 
na Bolívia, etc., processos que não questionam os símbolos das nações, 
mas antes os diversificam, multiplicam e direcionam para novos veto-
res de significado e valorização.

Deter-me-ei agora na crítica ao conceito de fetichismo por parte 
de Latour (2010), que evidencia de novo a necessidade de uma crí-
tica categorial do património. Nela, Latour aponta o conceito de 
alienação de Marx e não o de fetichismo, que utiliza como um testa-
-de-ferro. Como mostra fidedignamente White (2013), para Latour, 
chamar a algo «fetiche» implica ignorar as complexidades técnicas 
da sua criação e a fragilidade da sua existência, ou seja, Marx teria 
considerado o fetiche uma ilusão que não foi desmascarada como o 
que realmente seria, quer dizer, um véu que encobre o poder. Porém, 
como vimos, para Marx o fetichismo não é uma ilusão sobreposta às 
relações sociais e às crenças falsas das pessoas. Assim, continua White 
(2013, 669):

O fetichismo é inerente aos efeitos sociais da maneira como se 
organiza a forma da mercadoria, como forma, enquanto um modelo 
para a montagem de conexões entre um conjunto de objetos, atores 
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e atividades. Ao descrever assim a mercadoria como um elemento da 
sociedade capitalista, Marx foca-se em caraterísticas que poderiam não 
ser próprias dos objetos em sistemas de intercâmbio não capitalistas. 
Estas conexões entre atores e atividades são inseparavelmente históri-
cas e materiais e têm a capacidade muito real (fetichizando) de tornar 
a subjetividade periférica à construção da ação material na sociedade 
capitalista. 

Uma vez mais, o fetichismo em Marx não tem nada que ver com 
representações ou projeções da mente, mas sim com uma realidade 
relacional e objetiva que constitui as relações sociais ao mesmo tempo 
que as legitima. Não nos deve levar a entender o património como 
uma representação, signo, ilusão, discurso ou superestrutura que nos 
aparece como «natural» e exterior, que nos aliena e que devemos 
«revelar» por via de um melhor conhecimento do seu contexto ou 
condições de produção. O que nos aliena e o que devemos investigar 
são as relações sociais fetichistas, juntamente com as representações ou mis-
tificações do património, sem as quais tais relações não se susteriam. Por 
isso, não é que o património seja um fetiche com um valor inerente, 
o que é fetichista é o caráter das relações sociais: devemos analisar o 
património como parte de uma relação social total. Não é por nos 
desfazermos da ilusão ou fantasia do património, ou por crermos que 
é uma construção social, que este vai desaparecer, trata-se de uma 
categoria real. Do mesmo modo que, se deixamos de trabalhar ou de 
ser competitivos ao considerar a lei do valor uma abstração, morre-
remos de fome, porque a lei do valor, o dinheiro e a mercadoria são 
categorias reais, objetivas.

Devemos, portanto, mostrar como se chega à naturalização do 
fetichismo, que a categoria de património acarreta, e à sua conversão 
em algo legítimo, positivo e necessário. Que o património está histo-
ricamente determinado, implica também que há pessoas, sociedades e 
instituições que encarnam os seus valores, e outras que não, o que gera 
distinções que deverão ser analisadas. Isto permite-nos também pen-
sar nas caraterísticas de objetos em sociedades não fetichistas, como 
veremos nos tipos de relacionalidade a que chamei apatrimonial e 
pré-patrimonial (v. capítulos 5 e 10). Assim, podemos entender como 
a análise categorial também não implica suprimir as condições mate-
riais da análise, bem pelo contrário, ilustra como o próprio fetichismo 
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desmaterializa as condições de riqueza material ao mesmo tempo que 
promove uma proliferação da intersubjetividade e das construções 
simbólicas e narrativas. O problema do fetichismo patrimonial não é 
que acabe com alguma suposta autenticidade do ser humano ou com 
o património (sempre historicamente situados), mas sim que leva a 
uma estrutura de sociabilidade cuja consequência é a desconexão dos 
sujeitos das suas produções. Esta desconexão entre indivíduo e socie-
dade, entre elementos patrimoniais e as redes de subjetividade que 
lhes dão sentido, carateriza o fetichismo patrimonial. Assim, o pro-
blema de uma crítica do património restringida ao fenomenológico 
é que, como a Latour, nos impede de ver o mundo de relações entre 
pessoas e objetos no seu modo historicamente determinado no capi-
talismo, no qual as mercadorias separadas dos seus produtores vin-
culam as atividades dos humanos de forma não subjetiva, ou seja, 
automática ou abstrata. Daí, segundo White (2013, 669), a necessi-
dade da crítica categorial:

Não é por muito investigar as mediações de desígnios subjetivos que 
se lhe poderão revelar os canais formais onde as mercadorias separam os 
sujeitos das condições materiais da sua intersubjetividade. Entender isto 
requereria estudar como a forma de mercadoria, enquanto forma, dispõe 
os sujeitos e os objetos num tipo de relação historicamente específico 
— aquele que a teoria crítica denomina como capital, ou fetichismo da 
mercadoria.

Esta separação entre sujeitos e as suas produções materiais, cara-
terística da «fratura» produzida pelo património (Sánchez-Carretero 
2013), permite ao mesmo tempo a autonomização e abstração do 
património como forma de relação entre as pessoas e também a sua 
exploração e a organização de campos de domínio, apropriação de 
rendimentos e geração de benefício económico. O património passa 
assim a ser uma das categorias que leva à subsunção do ser humano 
sob o capital. O processo de subsunção refere-se à subordinação das 
formas de relação particulares e específicas sob um universal abstrato 
e tem duas fases. Primeiro produz-se a subsunção formal, caraterística 
dos regimes mercantilistas do Antigo Regime, pela qual as antigui-
dades, obras de arte, relíquias ou monumentos se constituem como 
um património formal das elites, subordinado aos seus interesses e ao 
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seu processo de autovalorização, constituindo assim um capital, uma 
herança simbólica e um modelo social que se impõe aos súbditos a 
partir de cima (Endnotes 2010b).

Num segundo momento produz-se a subsunção real, pela qual 
o processo de produção patrimonial se refaz na própria imagem do 
valor e do capital. Esta fase é caraterística dos regimes liberais com 
um direito natural individualista, segundo o qual todos os cidadãos, 
em princípio, são possuidores e herdeiros de um património que é 
abstraído na ideia de nação. O próprio cidadão internaliza a lógica 
de relacionalidade fetichista patrimonial e converte-se em produtor, 
defensor e difusor de património. Aqui o património não é uma impo-
sição, mas sim um «valor» positivo, construído a partir de baixo e 
interiorizado pelos cidadãos, que criam associações cívicas de defesa e 
educação do património, construindo e remontando as suas identida-
des de forma abstrata como subproduto do processo. Assim, a partir 
de uma perspetiva categorial, não tem sentido limitar a crítica à feno-
menologia da «mercantilização» do património, já que este é produto 
de um sistema social cuja própria organização abstrata tende à produ-
ção de património como subproduto das relações sociais objetivas de 
intercâmbio e da lei do valor. Outra questão é que no período de crise 
do capitalismo industrial, da qual emerge o neoliberalismo, a partir 
dos anos 1980, se busque a obtenção de rendimento e lucro a partir 
da comercialização e venda de produtos gerados pelas indústrias cul-
turais na forma de património e que surja, consequentemente, uma 
classe de peritos e académicos especializados na sua exploração com 
base num suposto «valor» (fetichista) do património. Uma posição 
antipatrimonial categorial — não somente «crítica do património» — 
será necessariamente, portanto, antifetichista e anticapitalista.

O «valor» do património

Este livro trata então de analisar o património como forma social, 
a sua determinação formal. O ponto de partida não é a materialidade 
do produto do trabalho, mas antes o património como forma social 
de relação, determinada por um sistema de produção historicamente 
específico. Nele rearticulam-se valor de uso (um elemento que pode 
satisfazer uma necessidade orgânica com base na riqueza material) 
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e o valor de troca (valor abstrato que pode ser intercambiável em 
proporções determinadas com outros valores através da mediação de 
instituições estatais, favorecendo o estabelecimento de equivalências 
«universais», como a UNESCO). Segundo Artous (2006), o  marxismo 
ortodoxo e as teorias críticas pós-estruturalistas confundem o con-
ceito de valor de Marx com uma tentativa de medir o valor, algo que 
já tinham feito clássicos da economia, como Ricardo. A originalidade 
de Marx consiste em que se pergunta pela origem e fundamento do valor 
e pelo motivo pelo qual os produtos do trabalho assumem a forma 
de mercadorias objetivadas socialmente e dotadas de um valor. A res-
posta de Marx a estas perguntas, que poderiam ser transpostas para o 
património, é simples: o valor, que parece uma qualidade natural e ine-
rente ao produto do trabalho, não é mais do que uma representação 
objetivada do trabalho abstrato, isto é, da forma que o trabalho social 
assume no capitalismo. Dito de outro modo, no valor cristalizam-se 
as relações sociais que surgem no processo de trabalho capitalista. 
O património não tem então nenhum «valor», nem sequer tem que 
ver com o trabalho concreto das pessoas «em si», sendo antes uma 
categoria fetichizada que simplesmente expressa as relações entre as 
pessoas dentro do capitalismo quando se vinculam a elementos asso-
ciados ao passado e a alguma forma de materialidade.

Esta conceção do valor vai contra a que é assumida pela maioria 
dos estudiosos do património. A visão liberal do património, exempli-
ficada por autores como Throsby (2001), predica uma autonomização 
absoluta dos campos da economia e da cultura: os «valores económi-
cos» constroem-se no mercado, mas os «valores culturais» geram-se 
na esfera social e nas suas relações. Visão que nos leva a essencializar 
os supostos «valores» do património e a enumerá-los: estéticos, cien-
tíficos, espirituais, históricos, etc. Por sua vez, na maioria de conce-
tualizações críticas (fenomenológicas) do património, este é valioso 
em si mesmo, o que existem são alternativas éticas na sua gestão, 
mercantilização ou uso social, ou, no caso do marxismo ortodoxo, 
alternativas no que respeita à redistribuição dos lucros produzidos 
pelo património. Por exemplo, na sua história do património, Choay 
(2007) considera que o «valor» do património nasce com a Revolução 
Francesa, quando os bens dos estamentos do Antigo Regime passam 
a estar sob controlo estatal. Choay entende o surgimento do patrimó-
nio como um evento político, fenomenológico, que simplesmente se 
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atualiza quando o «estado de cidadãos livres e iguais se apodera de 
bens que passam a ser «de todos», desalienando-os da propriedade 
de estamentos privilegiados. Precisamente o facto de que estes bens 
deixem de ser propriedade de poucos e, em simultâneo, património de 
todos não é mais do que o reflexo da existência de categorias pré-
vias que permitiam entender este fenómeno de relacionalidade social 
entre cidadãos, abstrato e simbólico, e que se vinha desenvolvendo 
pelo menos desde o Renascimento na Flandres e em Itália e posterior-
mente em Inglaterra e na própria França.

A conceção fetichista do valor do património chega a ser pre-
dominante inclusive em círculos supostamente progressistas, que 
veem no património uma forma de salvar da falta de financiamento 
e apoio institucional as disciplinas sociais e humanas. A teorização 
sobre o papel económico do património surgida a partir da University 
 College London é reveladora neste sentido. No fórum sobre arqueolo-
gia pública organizado por vários dos seus membros e num número 
especial de Public Archaeology sobre arqueologia e desenvolvimento 
económico (Gould e Burtenshaw 2014) propõem a colocação em uso 
do património «como mercadoria» com um valor em si mesmo. Para 
Moshenska (2010, 46), «as mercadorias arqueológicas — coisas que 
possuem valor — existem em várias formas, mas podem ser agrupadas 
num pequeno número de tipos distintos». Igualmente, Moshenska 
e Burtenshaw (2011), num artigo cujo título é revelador, «Commo-
dity forms and levels of value», mostram como os bens patrimoniais 
seriam mercantilizáveis em diversos graus ao possuírem distintos 
«níveis de valor»: monetário, cultural, intelectual, social e emocional. 
Moshenska e Burtenshaw (2011, 83-84) consideram importante assu-
mir «uma perspetiva ética no económico» e adotar «visões alternativas 
ao valor no património arqueológico, especificamente as dimensões 
estratégicas e éticas de argumentos baseados em valores inerentes em 
vez de valores instrumentais».

Sem entrar em detalhe, os distintos contributos no âmbito da 
economia e do património fazem usos semelhantes do conceito 
de valor, que se revelam extremamente problemáticos. Primeiro, 
segundo Weber (1978), o problema da mercantilização do patrimó-
nio seria o uso «instrumental» do mesmo num contexto de desen-
cantamento do mundo, e não a sua mera existência como fetiche e 
categoria do capital — quer dizer, tratar-se-ia de uma questão ética. 
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Segundo, o património e o valor aparecem como conceitos variáveis, 
subjetivos, sobre os quais podem existir distintos posicionamentos 
e perspetivas éticas. Esta visão de origem iluminada atua como se a 
lei do valor capitalista não fosse uma realidade objetiva e imposta, 
mas antes uma perceção subjetiva dos indivíduos, que se alienam a 
si mesmos através das suas representações falsas. O que leva a posi-
cionamentos críticos — mas éticos, não categoriais —, quer dentro da 
própria tradição filosófica iluminada, quer na sua versão positiva — 
Descartes ou Rousseau — ou no seu observo negativo — Nietzsche, ou 
Derrida, e as suas críticas dos valores. Assim, considera-se o valor abs-
trato capitalista mais um dos valores, que se encontraria intimamente 
relacionado com os processos de afetação de importância: interesse, 
carinho, vinculação afetiva, etc. Estes processos tendem a fetichizar-
-se e tende-se a considerar que as pessoas «valoram o património». 
Terceiro, em relação com esta visão, existiria então um «património 
autêntico» antes da sua mercantilização. Por isso, no debate de Public 
Archaeology, alguns autores reclamavam o valor de uso — autêntico — 
sobre o valor de troca— mercantilizado — do património.

O valor de uso do património satisfaria então uma necessidade do 
ser humano. Mas qual? Se distinguimos as necessidades humanas 
entre orgânicas, fundamentais para a reprodução da sua existência, 
e outras relacionadas com a necessidade de conhecer e a curiosidade, 
poderíamos incluir o património na segunda categoria. O problema 
é que o capitalismo revoluciona constantemente as necessidades do 
ser humano para gerar novos vetores de valorização, pelo que se 
torna impossível falar de «necessidades verdadeiras» (Haug 1989). 
Para Marx, os sistemas económicos pré-capitalistas eram produções 
de valor de uso e de apropriação de uma mais-valia de valores de uso 
(Endnotes 2010a). Contudo, o valor de uso no capitalismo não é 
equivalente ao valor de uso em sociedades pré-capitalistas, já que se 
encontra subordinado à necessidade de reproduzir o valor através do 
intercâmbio, e não à satisfação de necessidades humanas através da 
produção de mais valores de uso. Quer dizer, o valor de uso é uma 
categoria mais derivada das próprias dinâmicas de criação de neces-
sidades no capitalismo. De forma similar, o património, per se, não 
satisfaz nenhuma necessidade humana, sendo antes uma categoria 
do capitalismo que gera uma nova necessidade, mediante a qual os 
seres humanos se vinculam a vetores de valorização e se subordinam 
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a formas simbólicas de dominação e controlo. Não é casualidade que 
o património precise de ser insistentemente difundido, protegido e 
«valorizado» através da, assim chamada, educação patrimonial, num 
processo que Elías (1994) descreveria como de regulação da conduta 
e da emoção, que permitiria a generalização da estima pelo patrimó-
nio como algo socialmente necessário e potencialmente mercantilizável. 
Mas, no âmbito dos estudos críticos do património, não devemos 
cair no mal-entendido de considerar o património e a sua produção 
(valor de uso) algo «positivo» em si mesmo, sendo apenas criticada 
a sua «mercantilização», a sua colocação em circulação no mercado 
capitalista (valor de troca), como se o capitalismo fosse simplesmente 
um «livre mercado».

Estes mesmos autores propõem, curiosamente, conceber o patri-
mónio como bem comum a partir da perspetiva da economia clás-
sica (Gould e Burtenshaw 2014). A noção do património como bem 
comum, que desenvolvi noutro lugar (Alonso González 2014b), pode 
assumir duas aceções. Segundo Ostrom (1990), a perspetiva assumida 
por estes autores busca o melhor modelo de gestão, o mais sustentável, 
para o património, considerando que este seria um modelo que o 
conceberia como bem comum. Ou seja, o objetivo não é transfor-
mar as relações de poder em redor do património, mas sim garan-
tir que este se converta num recurso mercantilizável e explorável ad 
infinitum, isto é, num recurso sustentável. A minha perspetiva é bem 
diferente. A partir da teoria do marxismo operário e do humanismo, 
eu considerava o património um bem comum, mas não da humani-
dade (do ser humano abstrato preconizado pela UNESCO), senão 
um bem comum cognitivo restringido às comunidades nas suas rela-
ções imediatas com o próprio património. Tão-pouco como um bem 
comum tradicional e material — água, terra, ar —, mas sim como um 
elemento cognitivo e renovável. Assim, concebia-o como o produto 
do trabalho dos seres humanos em relação com o seu entorno numa 
dinâmica histórica. A materialidade e formas de vida que resultavam 
desta dinâmica — a herança como tal — eram apropriadas por sujeitos 
«externos», conhecedores das hierarquias globais de valor que, por-
tanto, aplicavam categorias transcendentais na sua gestão, apropria-
ção e mercantilização — Estado, empreendedores, académicos, etc.

Assim, defendia que era necessária uma redistribuição económica 
dos lucros gerados pelo património a partir de uma gestão coletiva do 
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mesmo como recurso, ou seja, considerava que, ao ser gerado a partir 
de relações sociais, o património devia ser devolvido à sociedade ou 
pessoas que viviam em relação com esse mesmo património, mas que 
ocasionalmente não conheciam as formas de relacionalidade abstrata 
fetichista necessárias para o gerirem proveitosamente no capitalismo, 
por exemplo, comunidades camponesas ou indígenas com patrimó-
nio arqueológico ou natural explorado por empresários forâneos ou 
pelo Estado. Considerava que, ao nível fenomenológico, quanto mais 
se mercantilizava o património como bem comum, mais se destruía 
precisamente a aura de autenticidade que o tornava atraente para 
o turista, o que evidenciava a necessidade de uma gestão coletiva e 
localmente enraizada do património.

Mas, gradualmente, fui abandonando essa visão para submeter 
a perspetiva do património como bem comum a três importantes 
críticas. A primeira crítica afeta o mundo do bem comum e o cibera-
tivismo digital e tem que ver com a sua teorização do comum como 
uma questão jurídica (o que é propriedade de todos) ou sentimental/
subjetiva (o que nos afeta a todos). Torna-se cada vez mais habitual 
escutar, em círculos políticos e académicos alternativos, que o patri-
mónio é um bem comum, definindo-o tautologicamente como algo 
que é de todos. Esta visão expande ao infinito tanto o conceito de 
património como o de comum, com escassos avanços teórico-práti-
cos na sua compreensão (e. g., Benesch e Holmberg 2015). Esquece-
-se assim que a autonomização dos campos no capitalismo é uma 
realidade objetiva, não uma mera ilusão: o património não é tudo, 
mas antes restringe-se a certos âmbitos que os atores definem no 
campo com base nas suas relações sociais, atualmente vinculado de 
forma geral à herança, a uma materialidade e ao passado. Igualmente, 
ao dizer que o património é um valor comum, retornamos ao feti-
chismo: as relações sociais no capitalismo geram a estima no patrimó-
nio como uma esfera autónoma e, precisamente, isto faz com que seja 
possível obter lucro a partir da mercadoria-património, mas isto não 
quer dizer que seja valioso ou gere valor (Harribey 2011).

 Assim, uma visão do património como bem comum sem pro-
fundidade teórica leva-nos ao essencialismo: se não compreendemos o 
património como construção social, produto de uma relação social, 
afirmamos que é algo «dado», «de todos», caindo na lógica positivista. 
Esta visão essencialista do património como bem comum deriva da 
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naturalização do comum, equiparando-o à água ou ao ar, que suposta-
mente não seriam socialmente construídos, mas sim naturais. Mas, no 
contexto de degradação socioecológica em que vivemos, o que sucede 
com os aquíferos convertidos em reservas, o clima protegido ou não 
da alteração climática, a água purificada ou filtrada, o ar protegido 
de ser contaminado? Trata-se de bens públicos ao serem construídos 
socialmente ou comuns? Se defendermos, de forma alternativa, que 
o património é comum porque é «o que nos afeta a todos», temos de 
perguntar-nos que transformações sociais se produziram para que o 
património tenha chegado ao ponto de nos afetar a todos e também se 
é verdade que nos afeta a todos ou se, pelo contrário, esta afirmação 
implica etnocentrismo ocidental, dado que nem todas as sociedades 
se preocupam com a esfera autónoma do património.

Esta perspetiva bebe da visão de Ostrom (1990) do capitalismo 
como um simples sistema proprietário e de gestão das necessidades 
humanas e de uma conceção essencialista e naturalizadora dos comuns 
que são, na realidade, construções sociais (Harribey 2011). Ao mesmo 
tempo, esta visão critica o facto de os regimes proprietários (copyrights 
e patentes) atentarem contra a produtividade no capitalismo, a cor-
reta alocação de recursos pelo mercado e a difusão de conhecimentos, 
sublinhando o caráter social da produção e o caráter privado da apro-
priação do lucro. A crítica a este estado de coisas costuma consistir em 
opor a alternativa jurídica dos comuns à propriedade privada, como 
se estivesse melhor adaptada a este tipo de «capitalismo cognitivo» do 
que a propriedade privada, esquecendo assim que os comuns não vêm 
«dados», mas são antes construções sociais que implicam relações polí-
ticas e de poder específicas. A simples reivindicação do software livre ou 
de regimes «abertos» de produção patrimonial, como o folclore (e. g., 
Hafstein 2014), é, portanto, uma crítica ética que não tem nada de 
«anticapitalista» (Garo 2013, 245-250). Mais, promove formas de socia-
lização coletiva do conhecimento das quais é relativamente fácil obter 
lucro para o capital, desde as apropriações de software livre por parte de 
multinacionais até ao uso do património cultural como capital simbó-
lico que promove e dinamiza a extração de rendimentos económicos 
vinculados a territórios, recursos naturais, bairros ou conhecimentos 
(Alonso González 2014b).

A segunda crítica tem que ver com uma leitura escassamente fiel à 
obra de Marx, que se pode encontrar tanto na obra de Harvey (2010) 
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como na teoria operaísta de Hardt e Negri (2009). Se para Marx o 
capitalismo depende da estruturação de novas relações de proprie-
dade baseadas na expropriação da força de trabalho alienada e na 
concentração dos meios produtivos na classe capitalista, a leitura 
operaísta defende uma visão baseada na teoria da acumulação pri-
mitiva e «externalista», que não tem em conta as relações sociais de 
produção que sustentam essa apropriação na esfera do intercâmbio, como 
vimos no caso das teorias decoloniais. Assim, o capitalismo implica-
ria simplesmente a geração de condições propícias à sua expansão e 
da apropriação privada da riqueza, que existiria como algo «externo» 
que seria usurpado através da chamada «acumulação por desapossa-
mento». Esse algo externo seria o «comum», uma área da vida que 
permanece alheia e potencialmente independente do capital, mas 
ameaçada pelo potencial capitalista de o cercar. Leitura que deriva da 
descrição de Marx do processo de cerco de terras comunais durante 
a revolução industrial inglesa. Esta perspetiva só explicaria o âmbito 
superficial, fenomenológico ou, se se preferir, representacional do 
património como bem comum: tratar-se-ia de algo que já está «aí 
fora» e que sofre um processo de cerco. Esta perspetiva pressupõe 
que o património não é o produto de uma relação social, mas sim 
um elemento separado e autonomizado da sociedade, isto é, dá por 
adquirida a existência da categoria de património como algo trans-
-histórico e natural, caindo de novo num essencialismo.

A terceira crítica vincula-se às alegações próprias do marxismo 
ortodoxo do movimento operário (Postone 2004). Esta corrente só 
acusa o capitalismo de privar a classe operária da mais-valia produ-
zida por si mesma, da qual os capitalistas se apropriavam graças ao 
trabalho dos operários. Contudo, esta visão ontologiza o trabalho 
abstrato e o valor como categorias «naturais» do ser humano, trans-
-históricas, quando, na realidade, o trabalho é mais uma categoria do 
capitalismo e a classe operária um subproduto do mesmo. Desta pers-
petiva, a única coisa necessária para construir uma sociedade capita-
lista — e, no caso do património, realizar uma gestão não apenas ética, 
mas também politicamente justa — seria manter o trabalho e o valor 
como categorias fundamentais, mas planeadas a partir de um Estado 
central produtor de mercadorias. Assim foi nos países socialistas que 
colapsaram em 1990, nos quais se produz simplesmente uma vira-
gem retórica e ideológica no quadro das relações globais de produção 
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e intercâmbio capitalista e um contexto de redistribuição do lucro a 
todas as camadas da sociedade. Uma estratégia que, ao não abolir as 
categorias fundamentais do capitalismo, não levou mais do que a um 
desejo generalizado de consumo exacerbado de produtos ocidentais, 
como se evidencia na Cuba contemporânea, por exemplo. Isto é, ao 
não se questionarem as categorias fundamentais do capitalismo e se 
colocar apenas uma redistribuição distinta do lucro, só se promo-
via um sistema de relacionalidade fetichista no qual se enquadra o 
património. Não é de estranhar que os países pós-socialistas tenham 
vivido um furor patrimonialista, de construção de museus e monu-
mentos, durante a década de 1990 e a de 2000. Portanto, abolir a 
mais-valia que produz a categoria de património — como herança, 
capital e modelo — não pode realizar-se simplesmente através da sua 
apropriação por parte de atores alternativos ou subalternos mediante 
um posicionamento ético alternativo, ou uma melhor gestão e redis-
tribuição «justa» do lucro de forma centralizada. Ao invés, a catego-
ria de património deve ser suprimida juntamente com o valor e o 
fetichismo.
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Capítulo 2

A construção da diferença 
maragata: raça, etnia e nacionalismo 
no contexto ibérico 

Este capítulo aborda o processo histórico pelo qual os maragatos 
passaram a ser considerados outros, ou seja, a construção de uma repre-
sentação abstrata da sua diferença como «outro interno» ou «povo 
maldito» ao longo de vários séculos. A construção de diferença e a 
supressão de alteridade — neste caso, integração dos maragatos dentro 
do Estado-nação espanhol — constituem o verso e o reverso do pro-
cesso de modernização estatal capitalista ocidental: ao mesmo tempo 
que os Estados abstraem e incorporam diferenças nos seus repertó-
rios simbólicos imaginados coisificam e acabam com modos de vida 
alternativos sob a lógica do valor abstrato. Este capítulo histórico-
-genealógico explica a construção de diferença, enquanto o seguinte 
é etnográfico-interpretativo e analisa a supressão da alteridade mara-
gata. Mas ambos se interrogam sobre o processo de abstração capita-
lista e o surgimento de relações abstratas a partir da criação da ideia 
de nação no Estado espanhol. Parto da hipótese de que a continui-
dade histórica de grupos históricos diferenciados não é um «facto», 
mas sim uma construção cultural e política, e que estas construções 
têm consequências intencionais e não intencionais no presente que 
devem ser consideradas (Gnecco 2005). Assim, por exemplo, a cons-
trução da «diferença» maragata no passado faz disparar hoje processos 
de patrimonialização na região.
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A construção da diferença maragata decorre em paralelo com 
o polémico e lento desenvolvimento do Estado-nação espanhol. 
As nações são abstrações com consequências reais, que podem ser 
entendidas como fetichismos coletivos: à medida que se fragmentam 
as relações interpessoais e de dominação, e entre as pessoas e a natu-
reza, que caraterizavam as sociedades pré-capitalistas, surgem modos 
de relacionalidade abstrata entre indivíduos desarraigados, que ven-
dem a sua força de trabalho, mas que não dependem pessoalmente 
de ninguém e que não se conhecem, isto é, comunidades imaginadas 
(Anderson 2006), mas também objetivas e praticadas, constituídas 
através de relações sociais. Não é difícil entender como esta consti-
tuição vem associada a um incremento das relações fetichistas: cer-
tos elementos passam a ser referentes comuns destas comunidades 
abstratas — que começam a considerá-los um «património comum» 
com base em imposições estatais e na própria perceção social devido 
ao crescimento generalizado dos intercâmbios mercantis, culturais 
e sociais dentro do Estado. 

A construção simbólica, política e ideológica das nações uni-
fica um território, um Estado e um povo, requerendo um processo 
de uniformização cultural para a sua constituição bem-sucedida: a 
congruência cultural (Alonso 1994; Conversi 2012; Mandelbaum 
2013). Neste processo surgem narrativas e construções raciais e étni-
cas que definem a pertença a estas comunidades a partir de critérios 
culturais — história, território, fala, costumes — ou raciais — sangue 
partilhado (Wade 2007). Parte constituinte do nacionalismo é a 
definição da identidade de forma dialética face a «outros  externos» 
— outras nações ou sociedades colonizadas — e «outros internos» — 
grupos que se desviam ou recusam a sua incorporação no padrão 
dominante. Os processos de patrimonialização costumam estar 
vinculados a processos de etnização -racialização, que levaram à 
visibilização ou invisibilização de certos grupos em detrimento de 
outros (Rodríguez 2011). Um enfoque genealógico neste processo 
permite observar a existência de um transvase constante entre 
noções de etnia e raça, com base em transformações disciplina-
res, perceções sociais mutáveis, discursos intelectuais e políticas 
de Estado. 
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Pureza de sangue e comunidade religiosa: 
nacionalismo e congruência biopolítica  
em Espanha

Para entender o surgimento da diferença maragata devemos pri-
meiro compreender as particularidades do nacionalismo espanhol e 
dos seus fundamentos étnico-raciais. Segundo Rae (2002), o catoli-
cismo faz parte da construção identitária espanhola pelo menos desde 
o século xvi, quando a Inquisição era a única instituição que operava 
em todo o território, dada a falta de integração territorial e cultural. 
Como noutras nações europeias, um sentimento protonacionalista 
surgia em oposição àqueles considerados estrangeiros: judeus e mou-
riscos. Após a expulsão de Espanha de ambos os grupos, a Inquisição 
centrou-se na repressão dos «convertidos» ao catolicismo, e inclusi-
vamente de cristãos-velhos, num clima de crescente ortodoxia frente 
à Reforma protestante. A Espanha converteu-se num caso único na 
Europa, ao surgir uma doutrina biopolítica baseada na «pureza de 
sangue», que procurava preservar os privilégios dos cristãos-velhos 
face aos convertidos. Para Grosfoguel e Mielants (2006), a Contro-
vérsia de Valladolid e o debate entre Las Casas e Sepúlveda sobre a 
condição dos aborígenes americanos assentaram as bases das políticas 
de subalternização dos cinco séculos seguintes. Las Casas antecipava 
o racismo cultural ao considerar que os aborígenes tinham alma e, 
portanto, podiam ser cristianizados. Para Sepúlveda, os aborígenes 
careciam de alma e podiam ser explorados — antecipando-se assim ao 
racismo biológico. Fundamental para compreender a diferenciação 
dos maragatos é que, a partir desse momento, «a hierarquia religiosa 
global cristianocêntrica se combinou com as hierarquias de classe/
étnicas eurocêntricas e se foi desgastando a distinção entre praticar 
uma religião não cristã e ser considerado um ser humano inferior 
racializado» (Ramon Grosfoguel e Mielants 2006, 4).

Durante o século xviii, as reformas iluministas procuraram cons-
truir um Estado-nação moderno, homogéneo e centralizado que 
pusesse fim à atomização histórica do país (Bel i Queralt 2012, 34). 
Os intelectuais iluminados consideravam fundamental para a homo-
geneização cultural da nação a incorporação de diferentes gentes e 
línguas no quadro de uma nação unificada, o que se conseguiu par-
cialmente graças à melhoria das redes de comunicação, aos mercados 
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internos, à educação em castelhano e à criação de uma burocracia 
civil (Moreno 2001, 48). Este processo imitava os modelos de «angli-
zação» e «galificação» ingleses e franceses, mas fracassava em Espa-
nha, parcialmente, devido ao caráter «débil» da estatização espanhola, 
tradicionalmente descrito pela literatura. Isto dever-se-ia à concorrên-
cia entre diversos projetos políticos, à impossibilidade de unificação 
linguística e estatal, à continuidade de identidades locais e regionais 
e ao surgimento de nacionalismos periféricos.

Ainda que a teoria da nacionalização débil tenha sido questionada 
(Archilés e Carrión 2013), a conflitualidade do século xix espanhol 
repercutiu-se, sem dúvida, no gerar de modelos nacionalistas opos-
tos. O «modelo cívico», inspirado na República Francesa, concebia a 
nação como uma comunidade de destino baseado no ideal do cida-
dão igual perante a lei, que partilha direitos, instituições e território. 
O «modelo cultural» — étnico em Fichte, racial em Hegel — emerge 
do caso alemão e sublinha a importância de fatores ancestrais, reli-
giosos, linguísticos, folclóricos e culturais. Segundo Muro e Quiroga 
(2005), a Espanha combina ambos os modelos desde o século xix. 
A ideia «cívica» da Espanha surgiu com o liberalismo durante as guer-
ras peninsulares contra Napoleão. A Espanha era vista como uma 
comunidade católica unida por um parlamento constitucional que 
respeitava as autonomias locais. Os liberais moderados incorpora-
vam aspetos fundamentais da cultura e a história da Espanha na sua 
definição, assumindo a correspondência entre catolicismo e nação, 
praticamente naturalizando o catolicismo como marcador étnico. 
A visão «étnica» associada à perspetiva tradicionalista e conservadora 
da  Espanha considerava as guerras peninsulares uma cruzada contra o 
ateísmo para restaurar o Antigo Regime e a idade de ouro espanhola, 
surgindo aqui a ideia de que o liberalismo e o ateísmo eram «antiespa-
nhóis». As tentativas liberais de modernização estatal chocavam assim 
com os interesses de absolutistas e carlistas, num processo gradual 
pelo qual se incorporavam gradualmente no imaginário coletivo ele-
mentos étnicos e raciais.

Ao nível social, os processos de racialização e etnicização davam-
-se num contexto de decadência das classes aristocráticas e de ascen-
ção da burguesia em Espanha, o que, por sua vez, gerava um conflito 
entre os valores de sangue, honra e comércio (Callahan 1972). Exis-
tia um clima de suspeita — enfatizado pela Contrarreforma — face 
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a atividades consideradas antiespanholas, tais como a procura de lucro 
e o instrumentalismo, por vezes associado a estratégias de parentesco 
endogâmicas. Como mostrou Goode (2009), os projetos nacionais 
liberais e conservadores tenderam a assumir a ideia de fusão racial em 
vez da de pureza de sangue. Contudo, durante o século xix perdurou 
socialmente a associação entre ideias de «pureza» e «honra», e entre 
«riqueza» e «vergonha», tal como o antissemitismo. Estas práticas asso-
ciavam-se a «grupos diferenciais», inicialmente mouriscos e judeus, 
depois protestantes e, finalmente, os chamados «povos malditos», 
cagots em França, ou vaqueiros de alzada, chuetas, quinquis, agotes, pasie-
gos e maragatos em Espanha (Michel 1847; Miner  Otamendi 1978). 
Assim, a exclusão de certos «outros» foi, por palavras de  Appadurai 
(2006, 50), «um requisito que, através das dinâmicas do estereótipo 
e do contraste identitário, serviu para marcar as fronteiras e as dinâ-
micas do nós». E, em última instância, para promover um processo 
de endocolonialismo cultural que acabou por homogeneizar estes 
grupos.

Da crítica iluminada à ciência racial:  
o nascimento da diferença maragata

Diferentemente das famílias camponesas ou de tecelões, com que 
coabitavam em várias aldeias, os maragatos combinavam habitual-
mente a agricultura de subsistência com a recovagem de longa distân-
cia. Esta atividade permitiu-lhes acumular grandes capitais e o uso da 
moeda, algo inalcançável pelos seus vizinhos. Para preservar os seus 
capitais dentro do grupo geraram estratégias familiares endogâmicas 
e, inclusivamente, consanguíneas, ao mesmo tempo que códigos de 
honra e de comportamento social, arquitetura e vestuário próprios. 
Alta mobilidade, procura de lucro e endogamia eram comportamen-
tos que os maragatos partilhavam com outros povos malditos e que os 
tornavam estranhos e invejados nas suas sociedades de origem. Assim, 
segundo Freeman (2011), as analogias estabelecidas entre maragatos e 
judeus derivam das suas ocupações e não têm qualquer base histórica. 
Porém, a visão de Freeman esquece que o antissemitismo poderia 
perfeitamente existir sem judeus. Como explica Bonefeld (1997, 61), 
o antissemitismo não pode desvincular-se da emergência do estado 
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capitalista e das formas de relacionalidade abstratas. O antissemi-
tismo encobriria um antirracionalismo profundo que via no pensa-
mento instrumental, na diferença social e na acumulação de valor 
inimigos acérrimos da tradição e da comunidade. Assim, a construção 
da diferença — neste caso do grupo social maragato — não se pode 
considerar um processo meramente simbólico ou representacional, 
mas antes um resultado de relações sociais e materiais.

Tão-pouco deve entender-se esta construção de diferença como 
um processo de cima para baixo, imposto pelo Estado ou por eli-
tes, senão que também existia uma perceção popular da diferença. 
De facto, ao conectarem a principal rota de recovagem entre a Galiza e 
Madrid, os maragatos começaram a ser vistos na capital como pessoas 
demasiado estranhas para serem espanholas. Inspirado pela estranheza 
que os maragatos suscitavam, Fray Martín Sarmiento (1787) escreveu 
o seu Discurso Crítico sobre el Origen de los Maragatos, no qual descrevia 
os seus traços diferenciais. Sarmiento (1787, 180) dava por adquirida a 
não espanholidade dos maragatos, considerando-os descendentes de 
tribos berberes ou de grupos semitas africanos, reforçando de novo 
a analogia entre «outros internos» e grupos não católicos — judeus, 
muçulmanos ou convertidos:

Diz-se, e crê-se, que os maragatos são descendentes de uma por-
ção de mouros que os cristãos capturaram numa vitória e que o rei os 
transplantou para as montanhas da Maragatería para que a habitassem, 
povoassem e cultivassem. 

Pela sua parte, os ideais liberais eram representados por intelec-
tuais iluminados. O iluminismo contribuiu de um modo profundo 
para impor a lógica do valor e a autodisciplina dos sujeitos nas povoa-
ções a partir da sua ênfase na necessidade da eliminação de entraves 
ao comércio e ao desenvolvimento da propriedade privada, valores 
sobre os quais se fundamentariam as ideias de igualdade e liberdade 
que predominam até hoje. Os iluministas consideravam que a resis-
tência dos distintos grupos sociais à incorporação no mercado era 
símbolo da sua incivilidade e que, portanto, era necessário homo-
geneizá-los para que passassem a integrar o emergente Estado-nação 
centralista espanhol. Assim, por exemplo, Gaspar de Jovellanos (Jove-
llanos 1858, 1981 [1782]) escrevia criticamente sobre os vaqueiros de 
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alzada e os maragatos, comparando ambos os grupos e especulando 
sobre as suas origens e relações de parentesco endogâmicas.

Muitos viajantes europeus contribuíram para a construção da dife-
rença maragata durante os séculos xviii e xix (Casado 1983; Casado e 
Carreira Vérez 1985; Ford 1906). Em The Bible in Spain, Borrow (1869, 
capítulo 23) dedicava um capítulo aos maragatos:

Os maragatos são, provavelmente, a casta mais singular entre as 
variadas populações de Espanha. O seu nome dá pistas sobre a sua ori-
gem, já que significa «mouros godos», e hoje em dia o seu traje difere 
pouco do dos mouros da Berbéria. 

Igualmente, o russo Botkin (2012 [1847], 125) definia os maragatos 
como «uma tribo independente com os seus próprios costumes, usos 
e caráter […] é magnífico que as suas especialidades não emanem de 
motivos religiosos: simplesmente vivem em estreita comunhão, man-
tendo-se à margem do que não seja maragato». Esta visão do «enigma 

Figura 2.1 – «Mauregata» retratada por William Dalrymple em 1777

Fonte: Dalrymple (1777).
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maragato» alcançaria posteriormente a América do Sul, onde o Dicioná-
rio Histórico-Biográfico Brasileiro os definia como uma sociedade «cujos 
habitantes levavam vida pouco recomendável, assaltando e roubando 
os viajantes» (de Abreu 2001 [1930], «maragato»), enquanto outros os 
viam como ascendentes dos gaúchos (de Ornellas 1976).

A segunda metade do século xix presenciou um incremento generali-
zado de descrições sobre os maragatos, predominantemente de tipo fol-
clórico, centrando-se nas suas origens, cultura material e ritos, incluindo 
Dozy (1859), Alba, E. Saavedra e Matías Rodríguez (v. M. Rodríguez 
1909, 671-673), Oliveira Martins (1894), Sáez de  Melgar (1881), Ciria 
e Vincent (1909), Menéndez Pidal (1962 [1906]), o Blanco Cela e Padre 
Probanza (v. Rodríguez Pérez 2008). Os escritores espe culavam sobre 
as origens etimológicas do termo «maragato»,  propondo maragota, meri-
cator, mauricapti, maurigothi, mercatus, mas-bracata, o marc’hekaat, entre 
outros. Também especulavam sobre a sua origem histórica, mourisca, 
cartaginesa, celta, aborígene pré-romana, judaica ou germânica — quer 
dizer, espanhóis e católicos «impuros». A ênfase nos maragatos nesse 
período pôde ter que ver com o seu importante papel em algumas esfe-
ras do governo em Madrid e nas desamortizações de Mendizábal, que 
os levou a um azedo conflito com a Igreja Católica, que ameaçou alguns 
deles com a excomunhão. A folclorização dos maragatos culminaria 
no que, para muitos, é o melhor retrato de Maragatería: o romance La 
Esfinge Maragata, de Concha Espina (1920). Apesar de Gómez Moreno 
(1979 [1906-1908]) advertir, em 1906, que a diferença maragata não era 
mais do que pura especulação intelectual, a sua etnização e racialização 
continuariam até aos nossos dias.

Esta tendência acentuar-se-ia durante a Restauração (1874-1923), 
dado o aumento de inventários e estudos de cultura popular que 
geraram imagens folclóricas de certas regiões estereotipadas, como a 
Andaluzia ou o Mediterrâneo (Archilés e Carrión 2013). Estas inci-
pientes políticas promovidas pelo Estado antecipavam o regionalismo 
folclórico promovido pelo regime franquista. Em simultâneo, a perda 
das últimas colónias espanholas, em 1898, levou a uma reação «rege-
neracionista» entre intelectuais e cientistas. O regeneracionismo foi 
influenciado pela associação de valores de sangue, cidadania e direitos 
do liberalismo cívico anterior e pela onda de darwinismo social e bio-
lógico que percorria a Europa. Concebia-se a nação como um orga-
nismo em progresso evolutivo, dentro do qual era necessário explicar 
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as origens e as diferenças das suas partes. Assim surge a outra grande 
corrente de construção de diferença, em paralelo com a cultural-étnica: 
a biológica-racial. As primeiras teorias raciais naturalizarão a diferença 
maragata, estudada agora como um dado objetivo no quadro de uma 
construção nacional científica e racional (Ortiz García 1996). 

Certamente as várias escolas de antropologia surgidas após 1870 
tinham uma visão similar acerca da hibridez racial espanhola e procura-
vam prioritariamente entender como ocorreu a mistura racial (Goode 
2009). No entanto, a tentativa científica dos antropólogos de clarifica-
rem o processo de miscigenação espanhola utilizou como ponto de 
partida noções pré-existentes de diferença étnica e cultural, presentes 
tanto no discurso iluminista e intelectual como no imaginário popular. 
Situação que evidencia não somente o caráter socialmente construído 
das disciplinas científicas, mas também o seu potencial para a cons-
trução hegemónica do aparelho estatal. Assim, por exemplo, Aragón 
y Escacena (1902), no seu Breve Estudio Antropológico acerca del Pueblo 
Maragato, realizou uma caraterização física e biológica de oitenta mara-
gatos, estudando as dimensões de narizes e crânios, cor de olhos e esta-
tura. Como não podia deixar de ser, Aragón y Escacena confirmou a 
sua hipótese de que as semelhanças entre maragatos e berberes eram 
tão evidentes que ambos deveriam ser considerados uma mesma raça. 
A sua investigação estava condicionada não apenas por preconceitos 
sobre os maragatos, mas também pelo seu tutor Manuel Antón, que 
preconizava a existência de uma raça líbio-ibérica na Península.

Ainda que, ao longo do século xx, o discurso folclórico tenha 
sempre preponderado na construção da diferença maragata em ter-
mos de número de publicações e pessoas envolvidas (Alonso Luengo 
1981; Ballester 2002; Caro Baroja 2003; Carro e Carro 1934, 1955; 
García Escudero 1953), Aragón y Escacena abria uma linha de tra-
balhos que racializavam os maragatos com base na seroantropolo-
gia (Hors 1951), biodemografia (Bernis 1975), antropometria (Caro 
Dobón 1986), estudos dermopapilares digitais (Méndez Diego 1982) 
e, finalmente, genética (Larruga et al. 2001). Uma linha de investiga-
ção racializante já descontruída em inícios do século xx por alguns 
eruditos, como Alonso Garrote (1909, 18):

Os maragatos formam aparentemente um povo de procedência ber-
bere, bem determinada em grande número de indivíduos submetidos 
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ao exame antropológico e antropométrico pelo senhor Aragón  Escacena 
[…] o maragato é um tipo quase puro da raça denominada líbio-ibérica 
pelo senhor Antón e Ferrándiz, e opina que a população atual é um 
resto de imigração verificada em época remota, acaso de uma tribo ber-
bere feita prisioneira em África pelos romanos e conduzida ao país dos 
ástures para ser dedicada à exploração das minas de ouro […] Acre-
ditava eu (diria mesmo, acreditávamos muitos) que os maragatos e 
aldeões vizinhos de Astorga não sabiam castelhano, que o arruinavam 
sem piedade, que a sua fonética, a sua morfologia e a sua sintaxe eram 
imperfeitas e ainda bárbaras. Passando o tempo, tal qual raio de luz 
emanado das minhas modestas leituras, e uma reflexão mediana, foram 
descerrando o véu, que com o estudo do senhor Menéndez Pidal caiu 
por completo. 

Não é casual que a construção da diferença maragata durante o 
século xix e princípios do xx se tenha desenrolado em paralelo com 
a homogeneização da sua identidade e o seu desaparecimento como 
grupo social diferencial, devido ao fim da recovagem, com a chegada 
do comboio — elemento-chave na homogeneização cultural de zonas 
rurais (E. Weber 1976) — e a emigração generalizada de maragatos 
para Madrid, Galiza e América Latina. Maragatería sem maragatos 
convertia-se numa região pobre e agrícola, que só preservava o gentí-
lico e traços folclóricos do grupo social que lhe deu nome.

A folclorização da diferença maragata 
durante o franquismo (1939-1975)

No regime franquista convergiam vários projetos nacionalistas que 
se combinaram de formas distintas na sua dilatada trajetória. Uma 
constante foi, contudo, a reconstrução simbólica da imagem do país 
sob uma política que podemos denominar «regionalismo folclórico» 
(Viejo-Rose 2011). O seu objetivo era reinventar a tradição para gerar 
uma ideia de nação unificada através do estabelecer de vínculos sim-
bólicos entre imagens folclóricas estetizadas e estereotipadas de certos 
grupos étnicos enraizados no território ao qual estavam ligados. A ideia 
era que estes grupos representassem a autenticidade e a pureza do «espí-
rito nacional». Assim, ao mesmo tempo que o desenvolvimentismo 
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franquista levava à despovoação massiva do campo espanhol, o regime 
promovia uma visão idílica do rural como espinha dorsal da nação, 
símbolo de estabilidade, tradição e catolicismo.

O controlo do folclore estava nas mãos de Coros y Danzas, uma 
organização corporativa dentro da Secção Feminina, cujo objetivo era a 
transformação das diversas culturas populares em imagens folclóricas 
«autenticamente» espanholas (Ortiz García 1999, 2012). A derrota nazi 
e o consequente abandono de discursos racistas por parte do regime 
favoreceram a preponderância do folclorismo cultural. No entanto, 
fazer uma diferenciação dicotómica entre o âmbito étnico e racial reve-
lar-se-ia enganoso. Como afirma Porqueres i Gené (2002, 48), 

sangue e terra, longe de se oporem, aparecem como variantes sobre um 
mesmo tema, o da presença dos ancestrais na definição da nação. A terra 
converte-se assim em mais um mediador entre aqueles que existiram no 
passado e aqueles que vivem atualmente sobre ela.

Assim, apesar de as referências à diferença natural ou biológica 
terem deixado de ser publicamente aceitáveis como critérios de inclu-
são etnonacional, a cultura naturalizou-se através de noções de histó-
ria e terra: daí a ênfase em conectar culturas essencializadas com um 
território.

Neste contexto, os maragatos converteram-se num dos grupos pre-
feridos pelo regime na promoção do regionalismo folclórico. O seu 
suposto isolamento, tradicionalismo, fervor católico e enraizamento 

Figuras 2.2-2.3 – Maragatos na despedida da Legião Condor em Leão, 1939

A Legião Cóndor, destacamento alemão destacado em Leão, teve uma celebração na 
sua despedida da cidade. Na festa, os maragatos ganharam o primeiro prémio indivi-
dual e coletivo pela sua exibição. 
Fonte: José Manuel Sutil Pérez (1997).
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na terra converteram-se em representações de uma comunidade 
autêntica e autótone que exemplificava os valores da nação. Parado-
xalmente, o franquismo construía uma imagem dos maragatos oposta 
à que tradicionalmente os tinha convertido num grupo diferencial: 
a sua falta de fervor religioso, desenraizamento, falta de «espanho-
lidade», etc. Certamente as práticas culturais maragatas tinham sido 
previamente objeto de folclorização no contexto do Estado-nação 
espanhol, realizando atuações e bailes na boda de Afonso XII, em 
1877, na visita de Afonso XIII a Leão, em 1902, em Sevilha, em 1908, 
ou em Londres, em 1914. Porém, o franquismo padronizou o reper-
tório folclórico maragato de forma sistemática. 

Durante a celebração pelas tropas franquistas do Dia Regional da 
Vitória em Leão, em 1939, o grupo folclórico maragato foi o protago-
nista do desfile, arrecadando os prémios tanto individual como cole-
tivo entre os restantes grupos. Os maragatos chegaram a converter-se 
nos representantes folclóricos da Região Leonesa, ganhando o con-
curso nacional de coros e danças em 1943, acolhendo a celebração do 
2.º Dia dos Povos da Província de Leão em 1962 e viajando por vários 
países latino-americanos como representantes do Estado. Os estudos 

Figura 2.4 –  Celebração do 2.º Dia das Comarcas em Castrillo de los Polva-
zares, 1 de setembro de 1962

Fonte: Tierras de León, vol. iii (1962): 94-96.
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histórico-culturais sobre os maragatos multiplicaram-se, incluindo, 
entre outras, investigações arqueológicas comparativas (Luengo Mar-
tínez 1990) e análises históricas da sua cultura, economia e sociedade 
(Martín Galindo 1956; Peña Sanz 1962; Quintana Prieto 1978). Apa-
reciam também profusamente nos estudos folclóricos de Caro Baroja 
(Caro Baroja 1973) e nos fotolivros que marcavam os cânones folcló-
ricos do momento (Ortiz-Echagüe 1943). 

Por sua vez, deu-se a chegada de antropólogos norte-americanos e 
o início da antropologia social em Espanha. Segundo Brandes (2011, 
33), esta originou-se durante o período franquista sob uma impor-
tante influência de antropólogos norte-americanos que, ao mesmo 
tempo, partilhavam de forma inconsciente os princípios e objetos de 
estudo da ditadura. Assim, os antropólogos norte-americanos assu-
miram a conexão intrínseca entre identidade e lugar de nascimento, 
terra e cultura promovida pelo franquismo, que permitia ao regime 
encobrir diferenças sociais e de classe, ao mesmo tempo que promo-
via a competição entre aldeias e regiões. A viragem para o estudo do 
campesinato nos seus países de origem levou os antropólogos anglo-
-americanos a desembarcar em Espanha com muitos preconceitos 

Figura 2.5 –  Rei Juan Carlos II com grupo maragato antes da sua coroação, 
década de 1970 ou 1980

Fotografia cedida por David Fernández.
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sobre os povos espanhóis, o que os conduziu igualmente ao foco no 
estudo de «povos malditos».

Como afirma Brandes (2011, 24), grupos marginais, como os 
maragatos, associados a territórios supostamente delimitados, foram 
os primeiros objetos de estudo em Espanha, já que equivaliam, na 
sua época, aos grupos indígenas dos EUA, isto é, marginais, pobres, 
discriminados e com caraterísticas culturais diferenciais do resto das 
culturas peninsulares. A visão de Brandes é criticável, ao sobrestimar 
a importância da antropologia americana sobre a influente antropolo-
gia inglesa, por exemplo, nas figuras de Pitt-Rivers ou Evans-Pritchard. 
Brandes foi igualmente criticado por assumir de forma generalizada 
a conivência da antropologia com o franquismo, obviando as dife-
rentes correntes de resistência na disciplina (v. Gay y Blasco 2016; 
I. Moreno 2012). Contudo, é evidente que a antropologia — pelo 
menos a norte-americana — reproduziu grande parte dos preconceitos 
sobre os «povos malditos», como demonstrado pela própria escolha 
dos mesmos como objeto de estudo. 

Maragatería, marca registada:  
antropologia social, genética, regionalismo  
e patrimonialização (1975-2015)

O fim da ditadura franquista levou ao desmantelamento do dis-
positivo folclórico oficial que tinha desempenhado um papel fun-
damental na construção da diferença maragata. Só a partir de 1990 
se produziria um renascer e reinvenção do folclore maragato num 
contexto de turistificação pós-industrial. Não obstante, outros proces-
sos continuaram a construção da diferença maragata por outras vias 
desde a chegada da democracia: a antropologia social (espanhola), 
a racialização da etnicidade, a emergência de ideologias regionalis-
tas e a patrimonialização do maragato. Processos que refletem uma 
transição generalizada das metanarrativas modernas de identidade 
nacional para uma era supermoderna, caraterizada pela generaliza-
ção de relações abstratas entre sujeitos altamente individualizados. 
Agora as representações sobre a diferença maragata herdadas de épo-
cas anteriores e os mistérios em redor da sua origem não fazem mais 
do que favorecer a patrimonialização do maragato, já que, como 
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afirma Herzfeld (2009, 121), a «tradição, agora disponível em todo 
o mundo, com frequência, legitima-se somente na obscuridade das 
próprias origens».

A antropologia social espanhola expandiu-se durante a década 
de 1970, especialmente após o restabelecimento da democracia, em 
1975. Se bem que não fosse o único, o paradigma dominante na 
investigação antropológica manteve uma estreita associação entre ter-
ritório e etnia tanto no trabalho de campo como na análise. Não foi 
por acaso que as primeiras investigações promovidas por Carmelo 
Lisón Tolosana no novo Departamento de Antropologia Social da 
Universidade Complutense se centraram nos «povos malditos» (Ortiz 
García 2003). Numa forma de neorromantismo ou «primitivismo eco-
lógico», os antropólogos de zonas mais prósperas buscavam culturas 
autótones e tradicionais em povoações subdesenvolvidas (Prat Carós 
1992, 96) — alguns efetivamente endocolonizados pelo Estado-nação 
espanhol. Estes podiam ser, de certo modo, equiparáveis aos grupos 
colonizados e exóticos que os antropólogos estudavam noutras latitu-
des (Capel Sáez 2009). Como resume Ortiz García (2003, 17),

a escolha destes grupos (supostamente) pequenos e isolados estava 
mediatizada por um conceito da antropologia feita em meios coloniais, 
transferido para o terreno mais próximo. Noutras palavras, o etnógrafo 
não podia realizar uma grande viagem física até ao exotismo, aproxi-
mava-se o exotismo do seu território. 

Maragatería era um lugar ideal para a investigação, já que, como 
argumentava o antropólogo Gutiérrez González (1983, 291), os aspetos 
folclóricos da Espanha rural se «manifestam aqui com uma idiossincra-
sia e tradicionalismo únicos». Gutiérrez González abria as suas Notas 
para una Antropología Cultural de la Maragatería citando Lisón Tolosana, 
doutorando de Evans-Pritchard e orientador da tese sobre a Maragate-
ría de Ana Melis Maynar. Para Lisón Tolosana (1980, 39-40):

Como hipótese de investigação antropológica, podemos equiparar 
cada comarca ou modo de vida similar com uma área subcultural […] 
O passo metodológico seguinte consiste em assumir que os modos de 
vida modelam ou condicionam a cultura — mais exatamente, a subcul-
tura — do grupo. 
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Os maragatos foram estudados à luz destas premissas por Melis 
Maynar (1976, 1987, 1988) e Martínez Veiga (1981), que estabele-
ceram quadros comparativos com outros povos malditos, como os 
pasiegos ou os vaqueiros de alzada. A ideia de uma conexão essen-
cial entre território e cultura era evidente nestas investigações levadas 
a cabo por entusiastas e historiadores (Rovalo Cilleros 1994; Rubio 
Pérez 2003), tal como um fraco interesse em suplantar os mitos em 
redor dos povos malditos. Como demonstra Narotzky (2002), esta 
visão comparativa e conservadora da antropologia derivou em grande 
parte do poder de Lisón Tolosana e da sua capacidade de invisibilizar 
correntes de antropologia marxista que se vinham formando desde o 
período da ditadura. Assim, ainda em 1994, um manual de antropo-
logia afirmava, sobre os maragatos, que, «segundo o estereótipo tra-
dicional, tinham uma estrutura familiar matriarcal e a sua origem era 
incerta: os seus predecessores podiam ser mouros, egípcios e godos» 
(Kottak e Lisón Arcal 1994, 188).

As investigações antropológicas sobre Maragatería buscam as 
representações que são consideradas mais «autênticas» da sua cul-
tura, isto é, festividades e elementos folclóricos. Como afirma Ramos 
(2005) no caso das comunidades indígenas sul-americanas, parece-
ria que, quanto mais exóticos são para «nós» os sujeitos estudados, 
mais se buscam os elementos extraordinários, em vez da vida quo-
tidiana, parecendo assim que os indígenas têm mais mitos do que 
senso comum, justamente ao contrário de nós. De modo semelhante, 
busca-se o exótico entre os maragatos sem se ver o que é familiar entre 
eles. Assim, Melis Maynar (1988) estuda em detalhe duas festas mara-
gatas em Luyego, sem mencionar sequer que as festas são possíveis 
pela existência de uma junta de vizinhos que as coordena e torna pos-
síveis. Perspetiva que neutraliza e despolitiza a comunidade investi-
gada, neste caso a maragata, cujas juntas de vizinhos se encontravam, 
desde os anos 1980, numa luta social duríssima contra a instalação do 
Campo de Tiro Militar do Teleno no seu território — ignorada pela 
antropologia espanhola.

Pela sua parte, as abordagens racializantes aos maragatos con-
tinuaram com os trabalhos de Bernis desde 1975, que analisou 
impressões digitais, sangue e genética maragata em perspetiva com-
parada com Marrocos (1975, 1990), até que, finalmente, a antropó-
loga biológica e ecologista humana decidiu «dar voz» aos sujeitos 

O Antipatrimónio.indd   116O Antipatrimónio.indd   116 21/09/20   17:5221/09/20   17:52



A construção da diferença maragata

117

estudados no final de cada capítulo do seu último livro (2014). Por 
sua vez, um grupo de investigação espanhol, financiado tanto pelo 
Ministério da Ciência como pelo da Saúde, realizou estudos sobre o 
ADN mitocondrial maragato. A sua investigação parte de os mara-
gatos serem «um dos grupos culturais isolados mais interessantes da 
Península Ibérica» e confirma que são «um grupo humano geneti-
camente isolado» (Larruga et al. 2001, 708). Afirma igualmente que 
«as suas peculiaridades culturais possuem similitudes com berberes 
norte-africanos e culturas semitas, o que os diferenciou das popu-
lações vizinhas desde então» (2001, 708). Vistas em perspetiva de 
longa duração, torna-se evidente que estas afirmações fazem parte 
de uma genealogia que começa com a Inquisição, continua com a 
antropologia física e biológica e culmina com a genética. Ou seja, 
a investigação genética sobre os maragatos elabora as suas pergun-
tas de investigação e hipótese com base em preconceitos religiosos 
do século xvi e noções essencializadas de diferença cultural — rece-
bendo mais de 60 citações no Google Scholar até 2016 e conseguindo 
financiamento público para isso, enquanto a antropologia espa-
nhola carece de fundos e de visibilidade.

Embora a sua investigação genética use o termo aparentemente 
neutral de «população» para se referir aos maragatos, o conceito é 
equiparável a «raça» ou «etnia», já que se baseia na vinculação a uma 
região e se discute em relação a umas supostas «origens» (Fujimura 
e Rajagopalan 2011, 10). Tal como as investigações de antropologia 
física há um século, a lógica subjacente à seleção das «populações» 
deriva da perceção dos maragatos como social e culturalmente isola-
dos, o que os converte supostamente em fontes interessantes para o 
estudo da variabilidade genética. Assim, o estudo «assume uma cor-
respondência entre diferença genética e cultural desde o seu início» 
(Nash 2013, 195), em vez de empregar outras estratégias de amostra-
gem neutras, como, por exemplo, malhas geográficas que selecionas-
sem amostras a cada tantos quilómetros (Reardon 2009, 77). Como 
mostrou M’charek (2005), as «populações« não são naturais nem lin-
guísticas, mas as suas diferenças constroem-se antes mediante práticas 
disciplinares e em laboratórios, pelo que as categorizações humanas 
deverão ser entendidas como resultado de relações de poder e políti-
cas. Além disso, não devemos esquecer que a maioria do grupo social 
maragato — supostamente isolado — emigrou de Maragatería em finais 
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do século xix, o que evidencia como a investigação genética não só 
pressupõe, como também constrói uma conexão espácio-temporal 
entre genética, território e diferença étnica.

Outros processos que estão a contribuir para a construção da 
diferença maragata são transversais a este livro e aparecerão noutros 
capítulos. Destaca-se o papel do surgimento da ideologia e agenda 
política regionalista leonesista. A criação das CCAA1 espanholas, 
em 1978, reavivou reivindicações regionalistas baseadas em diferen-
ças culturais entre distintas áreas do país. Maragatería está situada na 
província de Leão, donde surgiu um movimento regionalista contra 
o domínio de Castela na nova CA de Castela e Leão. Para reforçar 
uma identidade diferencial face a Castela, o leonesismo desenvol-
veu uma narrativa de continuidade histórica que parte dos aborí-
genes pré-romanos — os ástures —, continua com o Reino de Leão 
durante a Idade Média e desemboca na Região Leonesa. Isto supõe 
uma novidade relativa na construção diferencial maragata, uma vez 
que investigações histórico-culturais e folclóricas já associavam a 
linguagem e algumas das suas tradições — como arar a neve ou a 
covada — com os aborígenes pré-romanos (Ballester 2002; Caro 
Baroja 1973). Caro Baroja chegou a afirmar que a cultura maragata 
era um remanescente de uma «unidade social asturiana» profun-
damente conservadora que seria depois influenciada pelas formas 
de vida dos mouros (Caro Baroja 1976). Igualmente, as formas de 
propriedade comunitária foram historicamente associadas a um 
suposto «comunismo primitivo» oriundo dos aborígenes (Flórez de 
Quiñones e Tomé 1924; Jovellanos 1981 [1782]). Assim, em linhas 
gerais, o discurso leonesista procura criar um «nós» difuso que per-
mita opor-se à identidade do «outro», castelhano.

Como veremos no capítulo 8, esta narrativa foi assumida e pro-
pagada com grande êxito por distintos atores e pseudocientistas. 
É, aliás, uma estratégia política habitual noutras regiões históricas 
do Noroeste espanhol, como Galiza, Astúrias ou Cantábria (Alonso 
González e González Álvarez 2013; Carlos Marín Suárez,  González 
Álvarez e Alonso González 2013). Em resumo, o discurso afirma 
implicitamente que as comunidades pré-romanas e as suas identidades 

1 «Sigla de ‘Comunidades Autónomas’ (CCAA) no Estado espanhol, singular 
CA.» (N. do T.)
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resistiram de algum modo à conquista romana e se mantiveram «laten-
tes» ao longo da história. Assim, as comunidades pré-industriais e 
camponesas, supostamente mais atrasadas, que habitam em Leão, são 
herdeiras e descendentes diretas dessa tradição. Consequentemente, 
grupos étnicos, como os maragatos, embrenhados na terra e na tradi-
ção, são percebidos como «autênticos ancestrais» e mais puramente 
leoneses. Deste modo, a ideologia leonesista assume a coisificação da 
relação entre território e cultura promovida pelo regionalismo folcló-
rico franquista, só que agora sob uma retórica regionalista, em vez de 
centralista. Estes discursos levam a uma recodificação da diferença  
maragata e à sua dissolução dentro da construção identitária diferen-
cial leonesa.

O processo quiçá mais significativo de reinvenção folclórica é a 
patrimonialização generalizada da identidade maragata, entendida 
como «a dialética que conecta a incorporação da identidade na mer-
cantilização da diferença» (Comaroff e Comaroff 2009, 138). Como 
afirma Meskell (2012, 2), neste contexto, «as identidades constitu-
tivas dos povos, as suas ‘raças’ e histórias, que à época levaram à 
sua perseguição e subordinação, podem ser agora convertidas em 
capital». Este fenómeno, transversal ao livro daqui em diante, é 
impulsionado pelo estabelecimento de um regime de governança 
neoliberal tecnocrática na região, com base em fundos europeus 
LEADER, geridos pelo Grupo de Desenvolvimento Rural Montañas 
del Teleno. O LEADER promove a patrimonialização da comarca 
através da criação de uma «identidade territorial» que suplante a 
tradicional, substituindo as instituições públicas através do fomento 
do etnoempreendedor turístico. Fenómeno que converge com a 
chegada de urbanitas em busca de um refúgio no campo e de segun-
das residências e do turismo de fim de semana em busca do cozido 
maragato na «museum-ificada» Castrillo de los Polvazares. Assim, o 
que um dia foi uma representação de diferença maragata é utilizado 
hoje para recriar um ideal de autenticidade e restaurar, reconstruir e 
inventar casas, danças e gastronomias que reproduzem e realinham 
diferenças de classe e poder nas aldeias maragatas. Mesmo assim, no 
processo moderno de abstração capitalista, com os maragatos dis-
persos pela geografia nacional e latino-americana, as representações 
de diferença maragata subsistiram mais do que os referentes reais 
dessa diferença.
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A diferença como fetiche

As diferentes articulações do nacionalismo, práticas de conheci-
mento e poder e construções étnicas e raciais dos maragatos mostram 
a transformação de um povo maldito, proscrito e subalterno numa 
representação cultural folclorizada e patrimonializável. A criação de 
representações de diferença e a supressão da alteridade são caraterís-
ticas do capitalismo moderno, que impõem formas de dominação 
abstrata fetichistas ao mesmo tempo que subsumem as populações 
na prática. Perante esta homogeneização real e o desaparecimento 
de formas de alteridade, a reação supermoderna consiste em buscar a 
distinção e o sentido existencial através da vinculação simbólica com 
representações abstratas de diferença — que podem ou não pôr-se em 
circulação como mercadorias.

Estas representações de diferença baseiam-se em narrativas mutá-
veis que naturalizam ou etnizam grupos sociais com base em aspetos 
físicos e culturais geralmente imbricados e dificilmente diferenciá-
veis. No estudo da alteridade do ontologicamente outro participam as 
epistemologias das ciências sociais e naturais, sempre sob um duplo 
paradigma de explicação e supressão da outridade. A genealogia aqui 
traçada mostra como a distinção entre nacionalismos cívicos e étnicos 
— tal como entre raça e etnia — é útil em termos analíticos, mas carece 
de base real no caso espanhol, pelo que é fundamental desconstruir 
a dicotomia entre identidades cívicas baseadas em decisões racionais, 
e identidades étnicas e culturais baseadas na emoção e no sentimenta-
lismo. Os cientistas «encarregues da natureza» baseiam habitualmente 
os seus discursos em preconceitos étnicos e culturais, enquanto os 
cientistas «encarregues da cultura» se retroalimentam dessa «objetivi-
dade diferencial» para procurar elementos exóticos e tradicionais que 
levam à construção de uma «subjetividade diferencial» nos grupos 
estudados. Finalmente, os Estados-nações produzem representações 
de diferença de outros grupos, que tentam identificar por via dessas 
mesmas ciências «objetivas» e «subjetivas». Paradoxos que apontam 
para a inexistência de um plano orquestrado na criação de comuni-
dades nacionais, havendo antes uma interação constante e dinâmica 
entre noções de cidadania, etnia, cultura e raça, subordinadas a um 
quadro de relacionalidade social crescentemente abstrato e fetichista. 
Isso é evidente na relação intrínseca entre a expansão capitalista e as 
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suas representações simbólicas de nação e o Estado espanhol, na 
construção de novos passados e suas apropriações contemporâneas 
e na emergência do património como categoria. Esta categoria permi-
tiu gerar uma abstração de certos grupos construídos como diferen-
tes e uma vinculação simbólica entre os indivíduos com base nesses 
ideais abstratos, fetichistas. Processo que, como veremos nos capítu-
los seguintes, condicionou o devir histórico do território maragato 
e das suas gentes. Em particular, a construção de diferença maragata 
desenrolou-se em paralelo com a subalternização socioeconómica das 
pessoas afetas a essas representações de diferença e a supressão da sua 
alteridade historicamente específica.
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Capítulo 3

Da diferença à alteridade:  
a construção do camponês como 
subordinado no Noroeste ibérico

Este capítulo entra em relação com um conjunto de pessoas que 
vivem, em termos gerais, no Noroeste da Península Ibérica, incluindo 
Leão, Astúrias, Galiza e o Norte de Portugal, e cujos modos de exis-
tência e senso comum diferem dos padrões dominantes da moder-
nidade ocidental europeia. Considero necessário falar da alteridade 
destes grupos porque não é por deixar de se falar dela que esta vai 
«desaparecer»: quer dizer, a sua alteridade não é uma «essência», 
mas sim uma realidade historicamente específica que foi constituída 
como tal por processos socioeconómicos e de dominação ao longo 
dos séculos. Estes traços diferenciais derivam da sua localização geo-
política em territórios periféricos e rurais da Península Ibérica onde as 
formas de vida, pensamento, produção e organização pré-industriais 
perduraram por mais tempo. Por isso, estes grupos sociais viveram a 
transição de um mundo pré-industrial para o pós-industrialismo em 
apenas umas décadas. Tanto a alteridade destes grupos em si como as 
implicações das mudanças que viveram em tempos recentes foram 
pouco estudadas em Espanha. Uma questão candente, sobretudo se 
tivermos em conta que estão condenados ao desaparecimento num 
futuro próximo, quando morrer a última geração de pessoas sociali-
zadas num mundo pré-industrial. Assim, embora alguns traços cultu-
rais possam sobreviver como ritos que atestam a vitalidade de uma 
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cosmovisão prévia já extinta (Cerezo Galán 1997), os modos de vida 
estão condenados a desaparecer, já que a alteridade do «camponês 
aldeão» não está vinculada a uma construção de diferença racial ou 
étnica, sendo antes simplesmente entendida pelos modernos como 
«subdesenvolvimento».

Esta construção de alteridade do aldeão camponês como subde-
senvolvido a extinguir deriva de um processo duplo. Primeiro, como 
vimos no capítulo anterior, as transformações sociais da moderniza-
ção e a sua episteme geram abstrações, representações da diferença 
de grupos sociais percebidos como «outros». Estas representações 
ganham significados distintos segundo o período histórico à medida 
que se transformam as lógicas de dominação, culminando na generali-
zação do fetichismo que a categoria de património implica. Segundo, 
suprime-se a alteridade destes grupos através da homogeneização 
sociocultural pelos sistemas pedagógico-educativos, da incorporação 
no mercado capitalista e da abertura de territórios à exploração de 
recursos, ao mesmo tempo que se sublinha o seu caráter retrógrado, 
atrasado e ignorante. Com a transição para o pós-industrialismo, as 
representações de diferença construídas durante o período moderni-
zador industrialista convertem-se em recursos comercializáveis que 
podem servir para estabelecer novas economias sob um regime de 
governança ao qual chamei máquina patrimonial. Como resultado, 
produz-se a contradição de que o camponês enquanto elemento fol-
clórico é central na lógica social, nos processos de valorização e nos 
imaginários coletivos, mas é marginalizado como sujeito das disci-
plinas e da tomada de decisões: a sua alteridade, a sua ontologia e 
epistemologia diferencial não são reconhecidas em termos sociopolí-
ticos, apenas a representação abstrata que se faz do camponês como 
categoria.

As apropriações e usos do conceito de camponês servem para 
legitimar práticas e discursos de modos diversos. Previamente, estas 
construções da diferença do aldeão ou camponês estavam limitadas 
ao institucional e académico, mas no mundo pós-industrial generali-
zaram-se. Por exemplo, no canal provincial de televisão de Leão existe 
um programa intitulado Paisanos1 cujo anúncio publicitário sintetiza 
a lógica desta construção social: «Cada um com uma vida, cada um 

1 «Aldeões.» (N. do T.)
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com uma história, e todos com um mesmo ponto de partida: Leão. 
Descobre as autênticas raízes da nossa terra em Paisanos. Somos 
quem somos porque eles são quem são.» De uma perspetiva urba-
nita e próxima do nacionalismo, os aldeões representam uma suposta 
pureza, tradição e autenticidade perdidas com a modernidade, que, 
além disso, encarnam a raiz da identidade leonesa. O conteúdo do 
programa está a meio caminho entre a curiosidade ingénua e a sátira 
e o desprezo pelos modos de vida diferenciais das pessoas que se 
mostram sempre vinculadas a supostas realidades e objetos arcaicos. 
A outro nível distinto, os projetos LEADER de governança neoliberal 
também contribuem para a construção do aldeão como sujeito subal-
terno. No caso de Montañas del Teleno, uma primeira estratégia implica 
a construção positiva do aldeão como «recurso territorial» nas publi-
cações oficiais e panfletos turísticos. Assim, constrói-se o aldeão rural 
como «outro» diferente do turista urbano para o vincular aos artesa-
natos, tradições, gastronomias, patrimónios, feiras, festas e ritos que 

Figura 3.1 –  Parte da equipa de rodagem do programa Paisanos, da 8 León, 
com dois «aldeões»

Fonte: Página Facebook do programa, https://goo.gl/6mtX6u, acedida em 10-12-2012.
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fazem de Maragatería um lugar visitável para o turista. Uma segunda 
estratégia implica que este «recurso territorial», que é o aldeão e suas 
produções, não é considerado sujeito de direito para a receção de fun-
dos económicos: as juntas de vizinhos, como coletivos, não podem 
receber financiamento, nem tão-pouco artesãos, tamborileiros ou gru-
pos de dança. O financiamento do LEADER destina-se a fomentar 
a transição para o pós-produtivismo, supostamente realizada pelos 
indivíduos «empreendedores», hoteleiros e da restauração, que são os 
que «geram valor» através da exploração dessa representação abstrata 
que é o aldeão como recurso territorial.

Se deixar de falar de «raças» não abole o racismo (Briones 1998), 
não ter em conta o modo de existência diferencial destas pessoas 
etiquetadas como camponesas e a sua alteridade não evita que con-
tinuem a enfrentar a sua subalternização quotidiana. Este capítulo 
procura fazer convergir os discursos abstratos sobre a diferença do 
aldeão com um mapeamento imanente da sua alteridade, seguindo 
os trabalhos pioneiros realizados em Portugal por Pina-Cabral (1986). 
Isto implica refletir sobre formas de produção de conhecimento que 
não reproduzam as lógicas identitárias da semelhança e da diferença, 
que objetificam as pessoas que habitam estes territórios como aldeões 
ou camponeses. Afastarmo-nos das representações culturais da dife-
rença para abraçarmos a afirmação do estatuto ontológico de alteri-
dade destas pessoas torna possível reclamar a sua capacidade de ação e 
representatividade, não em termos de políticas da identidade (somos 
isto e, portanto, temos direito a isto), mas sim segundo as políticas 
ontológicas (Mol 1999), ou seja, uma lógica baseada na reprodução 
dos modos de existência de forma imanente. Esta viragem pretende 
dar legitimidade às juntas de vizinhos nas suas lutas contra o desa-
possamento dos seus bens comunitários e a sua desarticulação como 
entidades de organização coletiva e política.

Este tipo de comportamento estatal não se produziria com ins-
tituições como autarquias, consideradas modernas, o que reflete 
a prévia deslegitimação sociocultural das juntas de vizinhos como 
subalternas. A subalternização funciona sempre por pares dicotómi-
cos, tanto temporais — o camponês como «atrasado» diante do pro-
gresso — como espaciais — o aldeão rural perante o mundo urbano. 
Assim se naturaliza também a oposição entre tradição e moderni-
dade e se opõe o campo ao urbano como o tradicional ao moderno 
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(Kearney 1996, 43). Para sair deste impasse de saber-poder, antropólo-
gos seguidores de Gramsci desenvolveram teorias para o estudo simé-
trico dos modos de existência subalternos. Para Cirese (1980, 51), os 
elementos que definem as culturas populares deveriam basear-se nas 
práticas e nos usos, em vez de nas suas origens ou autenticidade, e ser, 
portanto, considerados «facto e não essência, posição relacional e não 
substância». Desta perspetiva, a outridade aparece como uma relação 
de diferença e contraste com outros dados culturais, em tensão com a 
cultura dominante (Hall 1981).

O estudo do camponês na antropologia é complexo porque os 
camponeses não são a antítese da modernidade, como poderiam 
ser os indígenas, mas sim sujeitos situados nas margens históricas, 
geográficas e económicas, a meio caminho entre o primitivismo e a 
modernidade (Kearney 1996, 5). A invenção do camponês a partir da 
antropologia acabou com muitas oposições metafísicas modernas, já 
que estas são, por definição, realidades híbridas e ambíguas, longe 
da pureza das classificações absolutas dos modernos (Latour 2007a). 
Além disso, o desaparecimento gradual dos «primitivos puros» con-
verteu o camponês num objeto de estudo prioritário para os antropó-
logos, como um «outro» atrasado e condenado a desaparecer cultural 
e materialmente em função das políticas de desenvolvimento e homo-
geneização cultural.

Como mostra Wolf (1987), as culturas camponesas costumam 
possuir visões instrumentalistas e funcionalistas do campo e da 
produção. Contudo, as suas relações, e as relações entre eles e as 
coisas, baseiam-se em contactos diretos que escapam geralmente à 
dominação abstrata do capitalismo. Assim, contrariamente à afir-
mação de Weber de que o capitalismo é fundamentalmente instru-
mentalismo com uma lógica individualista, tentarei mostrar como 
as relações fetichistas das quais habitualmente surge o património 
não existem nestes grupos precisamente porque a lei do valor, con-
ceitos lineares de progresso e abstrações científicas modernas não se 
generalizaram entre eles. Isto não quer dizer que as comunidades 
camponesas sejam nós isolados: como mostra Pérez-Díaz (1991), 
as aldeias espanholas possuem uma longa história de comunicação 
com centros urbanos, o Estado, o mercado e a Igreja. O campesinato 
vive num mundo onde o intercâmbio comercial é habitual, desde o 
pagamento da renda ou do dízimo à sobreprodução, para acumular 
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e garantir a sobrevivência, mas o que está ausente é a lógica do valor 
abstrato, quer dizer, a que implica um cálculo temporal na produção 
de mercadorias para um consumidor desconhecido e que, portanto, 
substitui a relação pessoal por uma lógica abstrata. Por outras pala-
vras, nas sociedades pré-capitalistas as relações de dependência apa-
recem como relações entre pessoas ordenadas com base numa ordem 
cósmico-religiosa, enquanto no capitalismo se manifestam através 
de abstrações, isto é, expressões teóricas das relações materiais que 
pressupõem uma dominação real das pessoas. Assim, é lógico com-
preender como o património é uma categoria inexistente entre os 
camponeses, que podem considerar certas realidades, costumes ou 
objetos importantes, mas não fetichizá-los ou instrumentalizá-los 
para estabelecer novas relações de poder.

A modernização do campo

Para Wood (2012), o capitalismo não nasceu na cidade, mas sim 
no campo, a partir da transformação das relações sociais e da estrutura 
de propriedade da terra. Isto levou à desestruturação das comunida-
des camponesas e à implementação do modelo descrito por Foucault 
(2007) como governabilidade, segundo o qual a modernização oci-
dental guiada pela epistemologia do iluminismo procurou substituir 
as crenças e a religião pela racionalidade, impor a cultura sobre a 
natureza e separar as ideias humanas do mundo «aí fora». A expansão 
da governabilidade moderna desarticulou os laços sociais de grupos 
previamente autónomos, transformando os membros de comunida-
des em «sujeitos individuais» (Cruickshank 2006, 184). Este processo 
produziu-se durante os séculos xviii e xix no Norte europeu, mas só 
se generalizaria no Sul da Europa durante o século xx. Esta citação 
de Lyson (2006, 293), descrevendo uma situação de há dois séculos 
no campo norte-europeu, seria aplicável em Maragatería até há umas 
décadas: «a casa, a comunidade e a economia estavam estreitamente 
vinculadas. A economia local não era algo que podia isolar-se da 
sociedade. Pelo contrário, a economia estava incrustada nas relações 
sociais da casa e da comunidade rural».

Antes da rotura deste tipo de socialização pré-industrial, Maraga-
tería partilhava muitos traços caraterísticos com a região leonesa no 

O Antipatrimónio.indd   128O Antipatrimónio.indd   128 21/09/20   17:5221/09/20   17:52



Da diferença à alteridade

129

seu conjunto. Leão não encaixava nas caraterizações etnográficas tra-
dicionais criadas por Caro Baroja (2003) ou Pitt-Rivers e Abou Zeid 
(1977) sobre as aldeias espanholas. Neste modelo esquemático, o País 
Basco costumava representar a sociedade estereotipada do «Norte» e 
a Andaluzia a do «Sul» e do Mediterrâneo. Não obstante, a sociedade 
leonesa é estruturalmente diferente da basca e da castelhana e parti-
lha muitos traços com a galega e a asturiana, sobretudo pelas formas 
de propriedade comum da terra e pela tomada de decisão coletiva. 
Em qualquer caso, estas formas «tradicionais» de sociabilidade descri-
tas por etnógrafos e folcloristas (com fraca devoção no caso leonês, 
dada a escassa intelectualidade e vitalidade académica da região) des-
mantelaram-se progressivamente a partir dos anos 1960 com o pro-
cesso de modernização franquista (Freeman 1965, 144).

O desenvolvimentismo franquista procurava a industrialização e 
modernização de Espanha, culminando a tarefa projetada pelos intelec-
tuais iluministas do século xviii. Neste período acaba-se a autarcia eco-
nómica que caraterizou o pós-guerra e que tinha levado a um retorno 
das práticas de agricultura de subsistência em grande parte do Noroeste 
espanhol. Desde o Plano de Estabilização de 1958, múltiplos relatórios 
económicos nacionais e internacionais organizavam a planificação do 
desenvolvimento e sublinhavam a necessidade de reduzir a população 
rural espanhola (Foessa, 1966). Os camponeses deviam realocar-se em 
cidades como força de trabalho barata ou emigrar e enviar remessas 
em divisa estrangeira (Aceves 1978). Segundo o Banco Internacional 
de Reconstrução e Desenvolvimento (IBRD 1963, 307), «outra tarefa 
fundamental é a de facilitar por todos os meios possíveis a colocação 
do excesso da população agrícola em empregos mais remuneradores 
noutros sítios de Espanha e do estrangeiro». Ainda que a relação causal 
entre desenvolvimento e emigração no franquismo não fique clara, a 
emigração produziu-se certamente e levou à desarticulação de muitas 
comunidades rurais, o que em Maragatería conduziu ao abandono defi-
nitivo de aldeias, como Prada da Sierra, Manjarín, Foncebadón, Labor 
de Rey, Poibueno, Fonfría, Andiñuela ou Matavenero. Processo que 
se desenrolava em paralelo com o fim do campesinato pré-capitalista 
noutras zonas do Estado espanhol (Terrades 1973).

O campo continuou a ser visto como um espaço produtivo carente 
de serviços, mas simultaneamente como um repositório simbólico de 
valores de natureza e paz para muitos urbanitas e intelectuais, desde 
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a geração de 98 a Hemingway, Ortega y Gasset ou Unamuno. Como 
parte do processo intrínseco de modernização capitalista, gerava-se 
assim uma representação abstrata do campo, ao mesmo tempo que se 
obliterava a sua alteridade. Este processo também levou a uma ideia 
generalizada no campo de que a vida na cidade era «melhor», algo de 
que se encarregavam tanto os emigrantes de regresso como os pró-
prios meios de comunicação e o Estado. Em Maragatería, a perceção 
da cidade como um espaço «distinto» e «melhor» surge a partir da 
relacionalidade social derivada da mobilidade para centros urbanos e 
países norte-europeus. Os emigrados nas cidades começavam a con-
ceber as suas aldeias como lugares de ócio e desfrute, sublinhando a 
superioridade dos valores urbanos relativamente ao produtivismo e à 
pobreza próprios do campo. Assim mudava rapidamente a lógica do 
que era uma «boa vida» e posição social e se perdiam gradualmente 
os valores tradicionais que associavam o poder, a segurança, o êxito e 
a honra à propriedade da terra, a uma residência estável e a um bom 
matrimónio. Permanecer na aldeia passou a ser sinónimo de fracasso 
e a generalização de estereótipos do camponês rural como ignorante 
nos meios de comunicação não fez senão intensificar a subalterniza-
ção do campo à cidade. 

Aldeões? Ontem e hoje

A raiz etimológica da palavra paisano deriva do latim nas línguas 
românicas — paesano, pagés, paysan — e, em particular, das formas 
pagense e ager pagense, relacionadas com o ager, isto é, o campo que 
rodeava o pago, a villa (Izquierdo Vallina 2008, 81). O termo adquiriu 
gradualmente significados de «vizinho» e «compatriota», derivando 
em país e paisagem, quer dizer, a terra que se pode ver a partir de um 
lugar. O termo paisano prevaleceu sobre pagano,2 o habitante do pagus 
resistente à mudança e à imposição das crenças e tradições cristãs. 
O país é o lugar, o paguses onde o pagão construiu as suas paisagens 
agrícolas. Esta etimologia e a relação aldeão-pagão apontam-nos para 
um potencial de resiliência e rejeição das imposições externas. Não 
é casualidade que a cosmovisão de muitos habitantes do campo no 

2 «Pagão.» (N. do T.)
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Noroeste ibérico não coincida com a imposta pela Igreja  Católica nem 
pela ciência moderna. Esta resiliência explica a invenção e construção 
do aldeão-camponês como um «outro»: a igreja constrói a diferença 
em termos de paganismo (o outro não crente, alheio à explicação 
holística da religião); a modernidade constrói a diferença em termos 
de tradição (o outro não moderno, alheio ao progresso e ao desenvol-
vimento em termos temporais). Estas construções de diferença com 
base em categorias puras e totais não reconhecem a alteridade real 
destes sujeitos, isto é, concebem-nos num estado prévio ou infantil 
que acabará por se constituir como «crente» ou «moderno».

No entanto, a resiliência das comunidades rurais maragatas levou 
à prevalência de formas de vida similares que foram descritas tradicio-
nalmente na literatura como pré-capitalistas, pré-industriais ou tradi-
cionais, pelo menos, até aos anos 1960. Alguns destes traços incluem 
uma escassa produtividade económica ou orientação para o lucro e 
a acumulação, limitada divisão do trabalho e diferenças de classe, 
domínio do trabalho agropecuário e artesão, pouca mobilidade e um 
conhecimento profundo do espaço (Crone 1989). As reformas liberais 
do século xix sobrepuseram a burocracia estatal através das câmaras 
municipais, públicas, sobre as juntas de vizinhos, comunais, mas a sua 
implantação foi fraca. Isto produziu uma tensão constante entre per-
sonalismo autoritário, na forma de caciques, e laços comunais fortes. 
O analfabetismo foi, até há tempos recentes, generalizado, dada a falta 
de instituições educativas, que só se expandiram durante a República. 
Os jovens costumavam abandonar precocemente a escola para ajuda-
rem as suas famílias com os trabalhos agropecuários ou artesanais, já 
que se considerava mais importante aprender um ofício do que uma 
cultura letrada. Maragatería constituía uma sociedade pré-literária 
dentro de uma sociedade letrada, na qual os membros alfabetizados 
da comunidade eram encarregues de ler a imprensa e as cartas em 
público. As regras da vida em coletividade, ditadas pelo costume e pela 
organização do conselho, implicavam, entre outras coisas, a participa-
ção nas festividades sazonais e nas tarefas agrícolas, facenderas (tarefas 
comunitárias), e a ajuda mútua na construção de casas ou a organiza-
ção coletiva do pastoreio, da caça e da pesca.

As memórias dos idosos em Maragatería são dominadas por dois 
eventos: «a fome» e, entre os homens, «a tropa» — o serviço militar 
obrigatório. O período conhecido como a fome estendeu-se desde finais 
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da guerra civil até ao fim da autarcia, entre 1939 e 1960, levando muitas 
famílias à pobreza e a práticas de subsistência e  estraperlo 3 — comércio 
ilegal — para alimentar as suas famílias. A chegada de «modernidade» 
na forma de estradas, água corrente ou eletricidade, após os anos 1960, 
é interpretada de uma forma ambígua em Maragatería. Por um lado, as 
pessoas mais velhas reconhecem a pobreza da sua juventude e agrade-
cem de uma forma próxima ao fetichismo a chegada do «progresso». 
Aquele passado pré-moderno designa-se habitualmente como «o de 
antigamente» e é associado a um período de felicidade e ingenuidade. 
Por outro lado, em oposição ao de antigamente, «o de agora» é perce-
bido como um período de divisão e desarticulação dos laços comuni-
tários, apesar das melhores condições materiais de vida. Por exemplo, 
uma pastora de 70 anos de Santa Colomba contava-me que 

antes era tudo mais repartido, até a pobreza [mas] agora toda a gente 
anda com invejas e suspeitas, ninguém se fia do vizinho. E quando vêm 
da cidade de férias, pois, damo-nos conta de que somos todos mais 
pobres em comparação. Mas vai dar ao mesmo. Esta gente é invejosa 
[entrevista 1, julho de 2009].

Igualmente, um criador de gado em Prada recordava que «aqui 
antes trabalhava-se mais, era mais duro. Mas eu creio que as pessoas 
eram mais felizes» (entrevista 31a, julho de 2009). Para os aldeões 
existe, portanto, uma clara rotura que não tem correspondência nem 
com a evolução política do país, nem com as narrativas dominantes 
ao nível historiográfico ou antropológico. 

Do «outro» mouro à alteridade do aldeão:  
a rotura com o externo

Em Maragatería podemos dividir as formas de animismo como 
«interno», restringido ao interior das aldeias, e «externo», fora das 
zonas de habitat e relacionado com o território circundante. Quanto 

3 «Designação genérica de comércio ilegal ou clandestino de artigos sujeitos a con-
trolo ou taxa estatal, termo associado à sobrevivência das classes baixas no contexto 
do pós-guerra civil espanhola.» (N. do T.)
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ao primeiro, subsiste a crença em bruxas ou meigas, duendes, fadas e 
demónios. Em Lagunas de Somoza há uma «casa de duendes» sobre 
a qual, nas nossas entrevistas, várias pessoas afirmavam ter ouvido 
balidos de cordeiro ou ver galinhas sem cabeça e moedas de ouro cair 
do teto. Em Maragatería teme-se o «mau-olhado» das bruxas e abun-
dam os remédios protetores, como escapulários e livros de oração 
abençoados com escamas de peixe. Também se temem os diabos, reñu-
beros ou ñublaos, dos quais se diz que atacam principalmente o gado. 
Por isso, protegiam-se os estábulos com lajes de pedra com gravações 
de quatro ou seis pétalas à entrada, que imitavam as estelas funerárias 
gravadas pelos romanos nas suas lápides. Também eram habituais as 
promessas a fadas nas fontes dos caminhos, como o Caminho Galego 
e o de Santiago.

Interessa-nos mais aqui o animismo «externo» relacionado com o 
território e a sua interpretação. Tradicionalmente, os cientistas sociais 
sublinharam a relação intrínseca entre comunidades camponesas e os 
seus territórios (E. Weber 1976; Wolf 1966). O espaço prevalecia sobre 
a temporalidade na construção de significados e a vida destas comuni-
dades. Segundo Hernando Gonzalo (2002), o espaço era fundamental 
para ordenar narrativas, normas, memórias e sonhos nas sociedades 
pré-industriais. O espaço estava carregado de significados e a topogra-
fia dos arredores das aldeias encontra-se intensamente diferenciada e 
explorada pelas comunidades rurais. Nas aldeias onde se produziu o 
emparcelamento do solo, como em Val de San Lorenzo, estes mapas 
cognitivos começaram a desarticular-se, juntamente com a microto-
ponímia e as histórias vinculadas aos espaços. Mas as consequências 
da desarticulação do território vão mais além. Ao nível simbólico, as 
pessoas no Val começam a duvidar da veracidade daquelas histórias 
vinculadas a um espaço, o que leva, finalmente, ao questionar da 
totalidade da cosmovisão pré-industrial. 

A prevalência do espaço sobre o tempo, e, portanto, de uma rotura 
entre passado e presente, identidade e alteridade, acarreta a ausên-
cia de uma categoria abstrata, como a de património. Tal não é por 
acaso, já que o património só é importante em sociedades nas quais 
o tempo se quantifica e se considera uma abstração. Para  Benjamin 
(2003), em economias de subsistência as histórias individuais e coleti-
vas estavam incrustadas no meio natural e cultural através das narrati-
vas, lendas e contos tradicionais. No Alto Minho, Pina-Cabral (1989) 
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divide em duas fases os esquemas temporais usados pelos campo-
neses. A primeira refere-se «ao atual», equiparado à contemporanei-
dade e «à gente». De forma similar a Maragatería, a segunda é «o 
de antigamente», que corresponde a um passado transmitido através 
de testemunhos orais e que é associado aos «anciãos» e se generaliza 
no uso de um passado difuso em que viviam os «antigos». Nas suas 
investigações nas Astúrias, González Álvarez (2011) equipara estes 
«antigos» com os mouros, ou moiros, que também aparecem nas nar-
rativas camponesas em Maragatería. Para Ayán Vila e Gago Mariño 
(2012, 60), que realizaram investigações similares na Galiza, seria 
errado entender as histórias camponesas sobre seres fantásticos que 
habitam o campo em função de uma oposição entre o tradicional e o 
moderno. Na realidade, estas lendas seriam simultaneamente antigas 
e contemporâneas, ou, sob o prisma de Hobsbawm e Ranger (2002), 
costumes constantemente reelaborados nas relações quotidianas das 
pessoas com o espaço. 

Os mouros, ou moiros, presentes nas cosmovisões camponesas do 
Noroeste ibérico, são seres fantásticos que vivem geralmente perto 
de rios e locais arqueológicos. São seres masculinos e femininos que 
viviam no território, mas cuja memória se perdeu num tempo mítico 
que nem os idosos recordam. Existe uma rotura temporal entre os 
mouros e as comunidades, já que os camponeses não os consideram 
seus ancestrais. Em Maragatería, a presença de mouros é atribuída a 
restos arqueológicos que eram considerados «outros», como explo-
rações mineiras romanas ou castros da Idade do Ferro. No entanto, 
despovoados ou bairros medievais, cemitérios ou ermidas em ruínas, 
são considerados parte dos ancestrais da comunidade. Algo que se 
percebe facilmente na rejeição das escavações arqueológicas destes 
espaços na comunidade, enquanto as investigações em castros não 
incomodam ninguém. Contrariamente à obsessão dos modernos 
com a busca de ancestrais e das suas identidades (Whitley 2002), as 
comunidades pré-industriais não viam neles uma forma de legitimar 
as suas atitudes presentes.

Os mouros apresentam traços não humanos, vivem em rios ou 
debaixo da terra e podem possuir poderes mágicos ou uma atração 
sublime. Partilham lugar no imaginário mítico camponês com almas 
santas e fadas, que vivem em fontes, poços e bosques. Os mou-
ros vinculam-se habitualmente a contos de tesouros escondidos 
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e acumulações de ouro que se escondem sob locais arqueológicos, 
minas ou covas, podendo receber distintos nomes, como «carro 
dourado», «cavalo de ouro» ou «serpente de ouro». Esta perceção do 
mouro associada a riquezas levava os aldeões a realizar escavações em 
sua busca, como ocorreu de forma recorrente no castro de Pedredo. 
Mas os mouros também realizam atividades quotidianas e podem ser, 
no caso feminino, atraentes, bonitas ou perigosas. Em Morales, uma 
idosa garantia-me que, numa ocasião, «a moura desceu aqui para lavar 
a roupa» (entrevista 2, novembro de 2008), apontando para um canal 
de rega nas imediações da aldeia.

As histórias sobre mouros misturam-se com narrativas cristãs, que 
tentaram desde os seus inícios recodificar a materialidade e discursivi-
dade pagã nos termos da mitologia bíblica. Este processo pode ter-se 
iniciado com a primeira expansão do cristianismo com o Império 
Romano (Fernández Conde 2000, 498-499) e com uma possível revi-
talização do paganismo — e a luta contra ele — em tempos medievais e 
modernos (Marín Suárez 2005, 100). Em toda a Europa, a associação 
do paganismo com ritos não cristãos e idolatria serviu à Igreja como 
retórica legitimadora para combater estas crenças (Gurevich 1988). 
O ponto culminante destas estratégias repressivas produziu-se com 
a Inquisição em Espanha, especialmente durante a Contrarreforma. 
Estratégias que puderam ser exportadas na colonização americana. 
Neste sentido, é necessário mencionar que a extirpação de idolatrias, 
a caça de bruxas e a constituição da ciência natural moderna e o capi-
talismo patriarcal vão de mãos dadas (Federici 2010). Assim, as comu-
nidades pré-modernas viam a natureza como algo animado, o que 
era considerado pelos cientistas e iluministas da modernidade, como 
Boyle ou Bacon (Keller 1985), uma aberração própria de ignorantes e 
primitivos. O processo de constituição da natureza por parte da ciên-
cia natural como algo inerte, objetivo e inanimado, ao mesmo tempo 
que demoníaco, emergiu paralelamente à subalternização daquelas 
com conhecimentos naturais, como as parteiras e, em geral, as mulhe-
res com conhecimentos «naturais» (Bareuther 2014). O processo de 
extirpação de idolatrias e perseguição do animismo deve ser enten-
dido neste complexo contexto histórico.

A estratégia da Igreja consistia, fundamentalmente, na construção 
de capelas e ermidas sobre os lugares de culto pagão e na elabora-
ção de narrativas que explicavam a existência de restos materiais do 
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passado a partir da ação de personagens mitológicas cristãs, como 
 Santiago Matamouros. A Igreja pretendia, assim, desvincular a espa-
cialidade pagã dos seus significados, impondo uma visão cristã do 
território. Por esse motivo, hoje em dia as histórias de mouros hibridi-
zam-se com as narrativas cristãs. Por exemplo, um ancião que me deu 
a conhecer uma meia-lua gravada numa pedra semienterrada junto 
do castro de Val de San Lorenzo afirmava que se tratava da pegada 
do cavalo de Santiago. Os mouros são também confundidos com os 
«mouros contemporâneos», o que, provavelmente, deriva do impor-
tante papel simbólico desempenhado pelas tropas mouras no exército 
golpista liderado por Franco durante a guerra civil (Ayán Vila e Gago 
Mariño 2012). Uma hipótese plausível dado o importante papel que 
a guerra civil representa na memória dos mais idosos em Maragatería. 
O que não quer dizer que existisse uma definição ou nome autêntico 
para os mouros, já que estes poderiam ter substituído outras deno-
minações prévias, como gentios, antigos, galigriegos, gregos ou gigantes 
(Álvarez Peña 2007, 225-226; J. M. González Reboredo 1971, 19-25).

As escassas interpretações do significado e papel dos mouros no 
Noroeste ibérico costumam oferecer visões iluminadas e dialéticas. 
Assim, consideram que o mouro funcionaria como o «não campo-
nês», em oposição ao camponês, um símbolo de assimetria em que o 
camponês está numa situação desvantajosa. Para González  Reboredo 
(2004, 20-21), os mouros cumpririam a função social de recordar à 
comunidade camponesa que existem sujeitos mais ricos e  poderosos 
do que eles. González Álvarez (2011) considera que os mouros refor-
çariam a identidade camponesa ao funcionarem como um «outro» 
e permitir-lhe-iam dar sentido a elementos do seu entorno de outra 
forma inexplicáveis, como a existência de ruínas. Esta função iden-
titária dos mouros também é um mecanismo de reforço da sua 
segurança existencial. Hernando Gonzalo (2006, 226) considera que 
a expansão do mercado e do Estado em Espanha deu a volta aos 
valores tradicionais e, assim, agora a mudança converteu-se em algo 
positivo contra contrariamente ao imobilismo pré-industrial, que 
garantia a manutenção e estabilidade das comunidades. Uma vez 
produzidas estas mudanças, a utilidade e função do mito perde o seu 
sentido e passa a inscrever-se numa lógica temporal como algo «do 
antigamente». Na minha etnografia pude constatar como as gerações 
mais jovens, emigrantes de regresso, ou urbanitas, explicavam aos 
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aldeões que as histórias de mouros eram somente lendas, ao que 
aqueles costumavam simplesmente responder: «era o que os velhos 
diziam antes».

A minha discrepância com as interpretações anteriores é que 
geralmente concebem a construção identitária em sociedades cam-
ponesas de forma idealista e moderna, dialética. O mito é uma forma 
de estruturação da realidade que não implica uma autorreflexão sub-
jetiva sobre a constituição do indivíduo e a sua identidade como 
«outro»: a aquisição de consciência interna, temporal e espacial, de 
forma reflexiva é caraterística da modernidade ocidental (Grossberg 
1996). Assim, afirmar que os mouros servem aos camponeses como 
«outros» perante os quais construir as suas identidades individuais e 
coletivas é uma projeção de episteme moderna no camponês: para 
que necessitariam de «outros» na sua construção identitária se os 
laços comunitários estavam imanentemente plasmados em relações 
pessoais diretas entre sujeitos não individualizados? Como mostra 
Castro-Gómez (2007), a caraterística da episteme moderna e ilumi-
nada — como de qualquer ideologia com perspetiva totalizadora — é 
a lógica binarista e de alterização. A ideia de totalidade social não só 
não nega a heterogeneidade social, como a afirma: quer dizer, requer 
a ideia de um «outro» em qualquer explicação, não necessariamente 
desigual ou inferior, mas sempre «outro», ao qual uma visão pós-ilu-
minada deve opor uma análise da produção histórica de diferença, 
tendo em conta as identidades heterogéneas, parciais e mutáveis que 
povoam o mundo vivo e animado.

Os «outros» nas aldeias maragatas eram habitualmente «outros 
humanos» e não sobre-humanos: geralmente os emigrantes forasteiros 
— galegos de passagem pelo Caminho Galego fazendo transportes para 
Castela — e sobretudo habitantes de outras aldeias vizinhas. Esta não é 
uma identidade gerada de forma simbólica ou psicológica por oposição, 
emergindo antes relacionalmente a partir de juízos e valores em contexto 
de conflito, colaboração e intercâmbio por objetos e entidades reais. As 
fronteiras entre aldeias funcionam como zonas de contacto, nas quais 
se negoceiam frequentemente estas identidades opostas, geralmente 
em relação com conflitos por limites de terras ou pastos, desvios de 
irrigações, rituais religiosos ou matrimónios, ou seja, derivados de uma 
escassez de recursos económicos disponíveis e em equilíbrio precário 
entre produção e consumo. O próprio rifoneiro maragato reflete estas 
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oposições identitárias, que se fixavam no imaginário local e se trans-
mitiam às novas gerações nos filandones e na socialização na própria 
aldeia. Assim surgiam lemas depreciativos para as aldeias: «Para putas 
e mau pão, Boisán» ou «Andiñuela está num monte, Villaciervos n’um 
fundão, mata-burros em Turienzo, porretos4 em Rabanal». Os provér-
bios eram mais insidiosos com as aldeias rio a cima e rio a baixo, como 
no caso de Val de San Lorenzo com Val de San Román.

Pensar os mouros como produto de uma diferença historicamente 
construída requer uma investigação mais profunda sobre as estratégias 
empregues pela Igreja na despaganização das crenças e no extirpar de 
idolatrias desde a Idade Média. No caso de Atacama, Ayala  Rocabado 
(2008, 85-86) mostra como gentios e avós existiam no imaginário indí-
gena e como a Igreja procurava eliminar estas crenças e associá-las 
a elementos negativos, perigosos ou de cholos5 que habitariam nas 
pukaras6 (locais arqueológicos pré-hispânicos), desvinculando assim as 
comunidades dos seus antepassados e desarticulando as suas memó-
rias. O mesmo sucede na Bolívia com as chullpas,7 que passaram de 
cemitérios, onde se veneravam os antepassados, a ser lugares habita-
dos por mouros e gentios, perigosos e abandonados. Faria sentido 
perguntar se a crença nos mouros não é senão o resultado de uma 
rotura com os antepassados enterrados em antigas povoações e cemi-
térios realizada pelas práticas hegemónicas da Igreja, na sua extirpação 
de idolatrias, nunca totalmente consumada?

Mas hoje as comunidades desconhecem esta genealogia. Por isso, 
a partir de uma perspetiva simétrica há que conceber os mouros como 
seres híbridos, sobre-humanos, com comportamentos e formas huma-
nos, que fazem parte do animismo da comunidade e da sua perceção 
encantada da natureza. Para Latour (2007a, 29), «ao dedicarem-se a 
pensar os híbridos [os pré-modernos] impediram a sua proliferação». 
Os mouros seriam assim seres híbridos, mas na realidade bem delimi-
tados, que permitem estabelecer uma conexão com o externo, crenças 
imanentes que permitem às comunidades reforçar os laços entre si 
ao possuírem explicações similares sobre o entorno sem recorrerem 

4 «‘Porreto!’ é uma interjeição no dialeto leonês de Maragatería.» (N. do T.)
5 «Mestiços.» (N. do T.)
6 «Estruturas defensivas dos povos aimara e quéchua, América do Sul, hoje locais 

arqueológicos.» (N. do T.)
7 «Torres funerárias do povo aimara.» (N. do T.)
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a elementos transcendentais. Os mouros facilitam a reprodução da 
comunidade e a sua resiliência, evitando a imposição dos regimes 
de verdade associados a sistemas de dominação forâneos da Igreja, do 
Estado ou da ciência moderna. Como tais, os mouros refletem mais 
as preocupações e relações sociais da própria comunidade camponesa 
e, em particular, as que se lhes afiguram mais preocupantes ou confli-
tuosas (Linares García 1990, 21). Como argumenta Ingold (2013a) em 
relação com a mitologia dos dragões na Idade Média, a questão não 
é se os dragões existiam ou não, mas sim que, de facto, serviam para 
expressar símbolos, medos e relações sociais que eram reais.

O específico da cosmovisão camponesa em Maragatería deriva então 
da sua afirmação numa crença no externo, numa natureza animada, 
que as explicações cosmológicas e científicas tentavam erradicar. É isto 
que Viveiros de Castro (2009) define como uma transição de um mundo 
no qual coexistiam múltiplas naturezas para um mundo moderno no 
qual convivem várias culturas numa única natureza cognoscível cienti-
ficamente. Quando a modernidade ocupa o espaço da «natureza» com 
uma representação «objetiva» da mesma, quebra-se a conexão da comu-
nidade com o externo e os mouros deixam de ter sentido. Ao exigir aos 
sujeitos uma consciência reflexiva de si mesmos e do seu espaço e que 
estruturem o seu pensamento de forma temporal, o passado surge como 
subcategoria do tempo e, assim, um lugar no qual situar os mouros 
como produtos de uma determinada situação histórica. Esta nova visão 
temporal e abstrata abre as portas à generalização de relações sociais feti-
chistas próprias da modernidade capitalista, que não estavam presentes 
nas comunidades camponesas pré-industriais. Só a imposição do cris-
tianismo permitia certos tipos de relações abstratas — como o culto dos 
santos como materializações da abstração divina ou de ensinamentos 
morais. Mas estes fetiches estavam longe de ser generalizados em toda 
a sociedade e partilhavam espaço e tempo com uma generalidade de 
relações pessoais não baseadas em símbolos abstratos.

Um impulso conservador?

Esta conceção do mundo rural como uma rede de relacionalidade 
imanente e resiliente permite-nos compreender melhor um dos traços 
que se atribuem habitualmente a estes grupos e que se converteram 
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num essencialismo: o seu «caráter conservador». Este conservado-
rismo aparece em investigações genéricas sobre o campesinato em 
sociedades pré-industriais (Shanin 1979) e em distintas fontes em 
Espanha, desde os autores da iluminação aos sociólogos franquistas 
até aos agentes de desenvolvimento rural contemporâneos. Os mara-
gatos não escaparam a esta crítica, sendo considerados conservadores 
em distintas investigações desde o século xviii até aos dias de hoje. 
Os camponeses foram historicamente descritos como obstinados, 
pobres de espírito e conservadores, pessoas que rejeitavam sistema-
ticamente inovações sociais e técnicas que o Estado e outros atores 
pretendiam implementar, supostamente para seu benefício. Culpava-
-se, assim, a adesão camponesa à tradição e ao costume pelo fracasso 
de muitos programas desenvolvimentistas. Contudo, os habitantes 
do campo costumam assumir inovações técnicas sem problemas e 
implementar políticas sempre que vejam os seus benefícios imediatos, 
como no caso do emparcelamento agrícola. Autores como o roman-
cista Delibes (1964) mostraram igualmente a criatividade e inovação 
das comunidades rurais, que para Aceves (1978, 334) representariam 
um conjunto de gente «cautelosa, prudente e antes inquieta».

Na realidade, o «conservadorismo» a que se referem os distintos 
autores que lidam com as comunidades camponesas é, na realidade, 
uma forma de resiliência que reflete a imanência das comunida-
des e das suas formas de vida, que diferem das nossas. Como diz 
 González Álvarez (2011, 146), «veem e vivem em paisagens simbó-
licas muito distintas das nossas». González-Ruibal (2003, 417) esta-
beleceu três categorias que relacionam padrões de comportamento 
associados à cultura material com fases históricas distintas. O que 
denomina «atitude conservativa» seria caraterística do Antigo Regime 
ou do mundo pré-moderno. Neste quadro, praticamente qualquer 
elemento de cultura material não perecível é conservado e acumu-
lado: cristal, metal ou cerâmica acumulados nas cozinhas antigas, 
pátios e adegas de Maragatería. O comportamento não conservativo 
do mundo moderno tende a descartar a maior parte das coisas sem 
mostrar qualquer vínculo emocional ou pessoal com os objetos — a 
vinculação social não se produz através de relações diretas, mas sim 
de relações fetichistas abstratas — ao mesmo tempo que rejeita a cul-
tura material pré-industrial como um símbolo de um passado pobre 
e atrasado. Por sua vez, a atitude conservadora descreve uma postura 
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ideológica mediante a qual se estabelece uma relação simbólica entre 
as pessoas e os objetos, para lá de fatores utilitários ou económicos, 
que González-Ruibal considera caraterística da era supermoderna.

A materialidade das cerca de 5700 casas e o espaço edificado em 
Maragatería, que analisei em detalhe noutro texto (Alonso González 
2014a), é igualmente tanto um reflexo da estrutura social comunitária 
como estruturante das suas práticas. As casas tradicionais tendiam a 
ser homogéneas em materiais, altura, estilo e tamanho, sem detalhes 
ornamentais ou símbolos distintivos. A transição para a modernidade 
teve implícita uma racionalização e individualização da construção 
da casa, que já implicava uma certa tendência para a diferenciação 
através do uso de materiais não locais, traçados lineares e geométricos, 
divisão dos espaços por funções, etc. Com a chegada da supermoder-
nidade, como veremos nos capítulos seguintes, as casas passaram a 
converter-se em símbolos que representavam a identidade da família 
e dos seus donos, o que tem que ver com a atitude conservadora 
descrita por González-Ruibal, segundo a qual os indivíduos supermo-
dernos se apropriam simbolicamente de um passado que consideram 
simultaneamente atrasado e superado e que, portanto, é digno de 
preservação como meio de diferenciação. Diante destas atitudes dife-
renciadoras, a tendência do campesinato local é para adaptar mate-
riais modernos à medida que se podem permitir e entram dentro da 
sua lógica funcionalista da casa e do trabalho, mas geralmente as suas 
conceções arquitetónicas diferem tanto dos urbanitas como das elites 
locais e das suas tentativas de modernização.

Para além da cultura material, a atitude conservativa pode 
encontrar -se também em muitas práticas sociais e discursos. Por exem-
plo, uma afirmação comum entre vários idosos na minha etnografia 
era «nos tempos de Franco estava-se melhor». Para gerações jovens 
educadas em democracia ou socializadas num mundo moderno com 
uma separação clara entre ideologia e existência, isto interpreta-se 
como uma asserção política, como se os aldeões estivessem a afirmar 
que a democracia é um regime pior do que a ditadura ou que Franco 
«era bom». Ainda que isto possa estar correto em algumas ocasiões, 
uma análise etnográfica profunda mostra o contraditório desta inter-
pretação e revela que a conceção da política entre os camponeses 
diverge da moderna ocidental e tende a basear-se em avaliações ima-
nentes e pragmáticas. Primeiro, os camponeses maragatos costumam 
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desconfiar de qualquer forma de poder, tanto estatal como social, por 
parte de urbanitas ou cientistas, tal como das autarquias e instituições 
públicas locais, uma atitude que já existia antes de Franco ( Aceves 
2011). Segundo, a política e os eventos históricos não se vinculam 
direta ou intrinsecamente a escolhas ideológicas num âmbito liberal 
de igualdade e tomada livre de decisão. Algo que não mudou radi-
calmente com a chegada da democracia e que explica a prevalência 
generalizada do caciquismo político. Terceiro, os seus juízos políticos 
sobre a realidade são inseparáveis de avaliações imanentes sobre as 
suas capacidades de ação, isto é, no sentido da ética spinoziana des-
crita por Deleuze (2001) e baseada no que as pessoas, de facto, podem 
fazer no seu entorno: caminhar, atuar, mover-se, controlar situações 
sem inferências externas, etc.

E certamente, para muitos em Maragatería, nos tempos de Franco, 
podiam «fazer mais coisas». Numa das minhas entrevistas, um ven-
dedor de ovos aposentado do Val explicou-me durante uma hora e 
meia as diferentes formas como sentia ter perdido capacidade de fazer 
coisas. Para ele, nos tempos de Franco, «podia fazer tudo», mas agora 
«não podia fazer nada» (entrevista 3, janeiro de 2009). Podia conduzir 
com o seu carro em qualquer sítio, pescar e caçar, caminhar tran-
quilamente por caminhos e montanhas sem cercas e fechaduras, etc. 
Queixava-se especialmente do papel do Estado e dos seus agentes na 
fatídica gestão de bosques e rios, que antes estavam em mãos comu-
nitárias, e de que agora necessita de «licenças e papéis para tudo» 
(entrevista 3, janeiro de 2009), enquanto para os forâneos é fácil vir 
à sua aldeia e levar consigo os cogumelos, pescar ou caçar em terras 
comunais e comercializar os seus produtos. Certamente a JCyL impõe 
quotas e regulamentações sobre todos estes assuntos de forma que se 
favorece a exploração dos coutos de caça ou pesca locais em prejuízo 
da aldeia. Estas quotas impõem-se com base em critérios de sustenta-
bilidade que supostamente a comunidade não cumpre. No entanto, 
por que é que as pessoas mantiveram os recursos de forma sustentável 
nas aldeias maragatas durante séculos? Por que é que no Val uma pes-
soa não caçava vinte coelhos, esgotando os recursos, mas sim um ou 
dois? O oveiro explica:

Porque não fazia sentido caçar tanto. Ninguém caçaria, por exemplo, para 
vender no mercado de Astorga ou onde fosse, como fazem agora. E se eu 
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caçava dez em vez de dois, as pessoas ficavam sem caça e zangavam-se 
comigo, notava-se mal-estar na aldeia [entrevista 3, janeiro de 2009].

Os bosques e respetivos animais eram comunitários, pelo que 
uma lógica instrumentalista e de busca de lucro não tinha cabimento. 
A propriedade comunitária não era «propriedade de ninguém», como 
afirmou Hardin (1994), senão um espaço densamente regulado, 
repleto de normas e preceitos que permitiam a sua manutenção. Estas 
obrigações e normas, que a partir da visão estatal e forânea eram con-
sideradas barreiras à liberalização e ao progresso, eram localmente 
associadas ao que hoje as pessoas chamam «liberdade» — longe da 
«liberdade» liberal, pela qual se podem estabelecer contratos entre 
indivíduos proprietários a troco de uma quantia.

O senso comum local, supostamente conservador, também é 
gradualmente desarticulado pelas novas tecnologias e pelas lógicas 
urbanas. Por exemplo, numa conversa com um grupo de idosos em 
Santiago Millas, queixavam-se amargamente do número crescente de 
urbanitas na sua aldeia e de que, na maioria das vezes, «nem sequer 
saúdam quando nos passam pela frente». Também se queixavam de 
que instalavam aquecimento elétrico e garagem, não porque tivessem 
inveja ou rejeitassem as novas tecnologias, mas porque assim, sem 
ver o carro estacionado na porta ou o fumo a sair pela chaminé, não 
podiam saber se essas pessoas estavam ou não em casa. Para os idosos, 
este tipo de estratégias serve para se sentirem mais seguros e gerar con-
fiança, já que podem comprovar que os vizinhos estão bem, sobre-
tudo os idosos que vivem sós. Cuida-se destes, não por alguma razão 
simbólica, mas instrumental, já que algum dia o próprio pode ser 
uma pessoa idosa a viver só. As comunidades maragatas evidenciam 
assim a contradição e ambiguidade das comunidades rurais: o preço 
da solidariedade e segurança implica uma ausência de intimidade, 
ao mesmo tempo que a comunidade prevalece sobre o indivíduo. 
O caciquismo generalizado nas aldeias deriva não tanto de um con-
servadorismo inerente, mas antes da crença de que, ao nível local, 
«o que importa mais é a pessoa ou a família, não o partido».

O rifoneiro e os provérbios permitiam a transmissão destes 
valores de solidariedade e segurança nas aldeias às gerações jovens. 
Em  Maragatería tinham um papel fundamental os filandones, reuniões 
noturnas nas quais as mulheres, geralmente rodeadas das crianças, 
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se reuniam a tecer e fiar e a contar histórias, que depois se repetiam 
na aldeia, em casa e nos trabalhos agrícolas. Os provérbios censu-
ravam atitudes, como a hipocrisia ou a desonestidade, que podiam 
pôr em risco a vida comunitária, ao mesmo tempo que sublinhavam 
a perigosidade de sujeitos individualistas ou que não queriam parti-
cipar em atividades grupais: «Desconfia do homem que não fala e 
do cão que não ladra.» A regulação das atividades grupais afetava a 
instituição fundamental do casamento, associando introversão com 
negatividade: «Homem cobarde casa-se mal e tarde», e fomentando 
a endogamia: «Aquele que longe vai casar vai enganado ou vai enga-
nar». Para os que questionavam as formas de reprodução da ordem 
social também havia provérbios. Aos que trabalhavam lentamente ou 
não compareciam às facenderas, ou trabalhos comunitários, dizia-se-
-lhes: «Come e bebe e põe-te gordo e quando te chamarem faz-te de 
surdo». O rifoneiro não reflete o «conservadorismo» desta sociedade, 
mas antes a incerteza e imprevisibilidade de um mundo no qual uma 
mudança natural ou uma doença de um membro da família podiam 
arruinar uma família de forma imediata. Por isso, todos os elementos, 
desde a lei comum ao calendário festivo e aos casamentos, focavam-
-se em prevenir a mudança e evitar a fragmentação da comunidade, 
maximizando a previsibilidade dos eventos.

A escassa segmentação entre aspetos quotidianos, rituais ou 
económicos, o simbolismo e a materialidade reforçam as lógicas de 
resiliência destas comunidades. Inclusive a religião, supostamente o 
aspeto mais transcendental e alheio à comunidade, não escapa a esta 
tendência. Uma interpretação superficial da vinculação intrínseca das 
comunidades maragatas e, em geral, das pré-industriais do Noroeste 
ibérico, com a igreja local e o sistema de crenças católico, poderia 
levar-nos a considerar que se trata de mais um fator que aponta para 
o seu conservadorismo. Certamente ainda hoje a igreja local mantém 
um grande controlo tanto sobre propriedades privadas e terras como 
na regulação do tempo através dos sinos. O marcador identitário 
mais forte das aldeias maragatas é a sua igreja, associada ao seu santo, 
num claro modelo de replicação estrutural da abstração que a religião 
implica e do fetichismo associado à materialidade dos santos em todo 
o mundo católico. Os maragatos estão orgulhosos da sua igreja e do 
seu santo e convidam sempre os turistas a visitá-los. Assim, a rela-
ção com a religião é ambígua, já que representa simultaneamente 
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o elemento mais forâneo e mais local das aldeias, que as conecta, 
ao mesmo tempo que as diferencia de outras em seu redor. Os pro-
vérbios confirmam esta dualidade, já que normalmente se referem a 
Deus, por um lado, como uma entidade transcendente da qual emana 
a justiça e o bem, e à Igreja, por outro, como uma estrutura mundana 
conformada por seres humanos.

A Igreja Católica é a proprietária da igreja e das ermidas e quem 
paga os salários dos padres. Porém, a separação entre cívico e religioso 
dilui-se no local, já que as juntas de vizinhos e os vizinhos contribuem 
sempre para a reparação da igreja e para a manter limpa, promover os 
seus eventos, etc. Igualmente, os conselhos de vizinhos realizavam-
-se aos domingos, à saída da missa, no pátio da igreja, enquanto os 
elementos simbólicos do poder local (o pendão, o ramo e o bastão) se 
exibem sempre, em conjunção com os símbolos religiosos, em festas, 
cerimónias e procissões. A mesma materialidade da igreja local e a 
função-chave dos sinos na estruturação do tempo e da vida refletem o 
estatuto ambíguo do religioso e a impossibilidade de segmentar aspe-
tos rituais e cívicos. Muitas igrejas em Maragatería apresentam escadas 
externas anexas às suas paredes que dão acesso ao campanário a par-
tir do exterior. O processo de anexar escadas externas, quer segundo 
a documentação, começou durante o século xviii, implicava que o 
povo tinha o controlo da igreja como parte intrínseca da comuni-
dade, já que não eram necessárias a autorização ou as chaves do padre 
para aceder ao campanário. As razões pelas quais se fizeram as escadas 
continuam vivas na tradição oral. O sineiro e coveiro de Rabanal do 
Camino, Ublines, contava-me que as escadas externas eram funda-
mentais quando havia «um padre mau» e então «havia que subir ao  
campanário de algum modo» (entrevista 4, agosto de 2010). Que as 
juntas de vizinhos pagassem a uma pessoa para ser a encarregada dos 
sinos da igreja é um facto já por si relevante, evidenciando os usos 
não religiosos da mesma.

Em resumo, a igreja, o campanário, o santo e, inclusive, o padre 
são considerados parte intrínseca da aldeia e das suas relações e são 
considerados parte dos seus direitos — como mostram as manifesta-
ções a favor da substituição de um padre por outro em várias aldeias 
ou as violentas reações às restaurações patrimoniais ou escavações 
arqueológicas em igrejas e seus arredores. Partindo desta perspetiva 
imanente, dissipa-se o suposto conservadorismo das comunidades 
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pré-industriais e, em particular, das maragatas, que antes deveria ser 
considerado uma forma de resiliência e autonomia. Sobre esta reali-
dade atuarão a relacionalidade social do património e as suas formas 
fetichistas e transcendentes, que analisaremos nos capítulos seguintes.

A alteridade que não fala e não se explica

Na sua famosa interpelação, Spivak (1988) questionava-se sobre se 
os subalternos podem falar ou expressar-se nos seus próprios termos. 
A sua resposta era que a expressão do subalterno não era possível sem 
uma tradução para a linguagem dominante. No caso do aldeão ou cam-
ponês como construção sócio-histórica, seria possível a partir de uma 
perspetiva multicultural «dar voz» ou «representar» as suas cosmovisões 
e narrativas diferenciais, incluindo-as em museus e noutros dispositi-
vos representacionais. Habitualmente, esta perspetiva está ligada a uma 
conceção essencialista e nostálgica da comunidade — especialmente a 
camponesa — como algo autêntico, tradicional e isento de conflitos 
sociais ou dinamismo interno. Certamente, o reconhecimento de que 
os pontos de vista de outras pessoas devem ser escutados e as suas iden-
tidades representadas é um passo em frente relativamente às políticas 
tradicionais de opressão e negação do mundo rural e camponês pelo 
Estado e pelos intelectuais. No entanto, uma política baseada na iden-
tidade fica sempre confinada no paradigma moderno, ao referir a nar-
rativa dos outros de volta à centralidade hegemónica do «ponto zero» 
abstrato da razão e da identidade moderna (S. Castro-Gómez 2003). 
A partir desta posição hegemónica decide-se quando, onde e como se 
abre a possibilidade da representação dos outros.

Por exemplo, a inclusão de narrativas sobre mouros na interpreta-
ção de locais arqueológicos como os petróglifos de Peñafadiel seria 
um passo em frente relativamente à invisibilização desta realidade 
(v. capítulo 7). Mas esta inclusão representacional não modificaria as 
condições existenciais dos «camponeses» — a sua alteridade — nem o 
caráter imposto da produção de conhecimento associada a uma rede 
de saber-poder. Embora mais legítima, continua a ser uma estratégia 
moderna baseada na criação de representações abstratas de diferença, 
que habitualmente se processa em paralelo com a supressão da alteri-
dade através da expansão capitalista.
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A procura de formas mais legítimas de representar os outros no 
âmbito patrimonial poderia fazer-nos cair na armadilha de conside-
rar a nossa meta académica a persecução da «cruzada patrimonial» 
(Lowenthal 1996), denunciando nostalgicamente o desaparecimento 
de distintas formas de património associadas a uma suposta forma 
de vida camponesa que deveria ser preservada. Uma visão que, em 
última instância, coisifica e essencializa o camponês, segmentando 
a sua produção económica da sua produção simbólica — artesanato, 
danças, ritos — e impossibilitando o reconhecimento da sua alteri-
dade. Segundo Fabian (2002), esta rotura pode ser entendida como 
uma forma de produção de alocronia. À medida que o passado cam-
ponês deixa de ser um objeto de estudo por explorar e passa, ele pró-
prio, a representar o passado da humanidade, produz-se uma rotura 
e um distanciamento temporal com esse grupo. Quer dizer, apesar de 
partilhar espaço e tempo connosco, o aldeão deixa de ser considerado 
um contemporâneo e passa a ser um representante do passado do 
próprio observador — o que implica, portanto, uma ideia de supera-
ção do passado. 

O objetivo deste capítulo foi superar o que Koselleck (1993) 
define como a experiência de «simultaneidade do não contemporâ-
neo» camponês para transitar outras latitudes, buscando reconciliar a 
representação de umas pessoas que, pela minha trajetória vital, só par-
cialmente considero «outras» com o reconhecimento da sua realidade 
dinâmica e em transformação. A questão é, então, afirmar a conti-
nuidade imanente das formas de vida estudadas, sem as coisificar sob 
a lógica do valor nem as subsumir em lógicas identitárias (Narotzky 
2016). Abordar a alteridade implica estabelecer uma relação com ela 
na prática existencial, já que qualquer abordagem à mesma a partir 
de uma suposta «aquisição de conhecimento» se revela exclusivista. 
Segundo Haber (2009), algumas realidades passaram a representar 
a alteridade para a epistemologia moderna, entre outras, o espírito 
das coisas, o misticismo, a sacralidade do mundo e a unicidade entre 
natureza e cultura. Na sua busca por tudo explicar e conhecer, os 
modernos projetaram a sua episteme sobre tudo o que era alheio à 
mesma, como os mouros. Nas palavras de Haber (2011, 28), 

a antropologia é consubstancial à colonialidade porque é um exercício 
de tradução da exterioridade aos termos e à linguagem do Ocidente, 
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o que torna possível enunciar, administrar, intervir e colonizar a exterio-
ridade, isto é, expandir a fronteira colonial.

Por isso, talvez seja melhor renunciar a explicar, traduzir e repre-
sentar os mouros e deixá-los ir com a forma de existência em cuja 
relacionalidade habitavam e ganhavam vida e que pouco a pouco 
se dilui perante o avanço imparável da sociabilidade fetichista em 
Maragatería.
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Capítulo 4

Gentrificação rural em  
Maragatería? A reinvenção idílica 
de Santiago Millas

Gentrificação (do inglês, gentrification) é um processo de transformação 
urbana no qual a população pobre original de um setor ou bairro dete-
riorado e paupérrimo é substituída – seja por venda, embargo, confisco 
ou expulsão pela polícia – por uma outra com maior nível aquisitivo, ao 
mesmo tempo que se renova arquitetonicamente o dito setor por via do 
investimento privado [fonte: Wikipédia].

As entradas «gentrificação» da Wikipédia, tanto em inglês como em 
português não mencionam em nenhum momento a palavra «rural», 
mostrando a clara associação do termo ao âmbito urbano. Apesar disto, 
este capítulo mostrará como o conceito de «gentrificação rural» nos 
pode servir para compreender processos que vão mais além da patri-
monialização e que partilham traços distintivos, ao mesmo tempo 
que diferenciais, com as gentrificações urbanas. Os estudos de gentri-
ficação centraram-se tradicionalmente nas cidades e marginalizaram 
o espaço rural provavelmente devido a um viés urbanita nos estudos 
rurais (Cloke 1985). As transformações no âmbito rural eram tradicio-
nalmente enquadradas sob o conceito de «contra-urbanização» e estu-
dadas como realidades totalmente distintas da cidade (Hoggart 1997). 
A contra-urbanização é o processo de reestruturação rural intimamente 
ligado às migrações de urbanitas para o campo nos EUA e no Reino 
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Unido a partir de 1970 (Fielding 1990). Contudo, as investigações 
recentes em sociologia rural e em geografia aplicam o conceito de gen-
trificação às áreas rurais de forma generalizada, analisando não somente 
questões demográficas, mas também as transformações socioeconómi-
cas e culturais que o processo origina (Solana-Solana 2010). 

Ainda que tanto contra-urbanização como gentrificação tenham 
sido noções criticadas, o conceito de gentrificação rural acarreta uma 
dimensão crítica e política que falta aos estudos de contra-urbaniza-
ção. Investigadores como Phillips (1993) combinam estudos económi-
cos e culturais para explicar a transformação do campo pela chegada 
de classes médias com alta capacidade aquisitiva. Da perspetiva de 
 Bourdieu, esta transformação foi normalmente explicada como o pro-
duto da necessidade de diferenciação social por parte dos gentrifica-
dores (Bridge 2001), ao mesmo tempo que pela tentativa de melhoria 
da sua qualidade de vida num «idílio rural» através do consumo de 
experiências alternativas baseadas em valores de natureza, tradição e 
agricultura (Mathieu 1998; Paniagua 2008). Diferentes autores mostra-
ram também como, ao contrário do que ocorre na cidade, a gentrifica-
ção rural não implica necessariamente a substituição de uma classe por 
outra, mas antes a sua coexistência mútua num novo contexto.

Apesar da relevância da gentrificação rural, pelas suas dimensões 
e consequências para as populações rurais em Espanha e ao nível 
mundial, o papel do património nestes processos foi pouco estudado 
tanto nos aspetos simbólicos e culturais como na própria materiali-
dade das transformações arquitetónicas (González Álvarez e Alonso 
González 2014; Solana-Solana 2010). A relação entre património e 
áreas rurais é maioritariamente estudada a partir do turismo ou do 
desenvolvimento rural, que vê no património um mero recurso, ou 
a partir da antropologia cultural, que sublinha como estes recursos 
são maioritariamente tradições inventadas e socialmente construídas 
(Kneafsey 2001). Hines (2010) mostra a necessidade de diferenciar 
entre turistas e gentrificadores, que denomina «turistas permanentes», 
já que perseguem objetivos similares aos turistas, mas fazem-no de 
forma contínua e estabelecendo-se no meio rural. Os turistas perma-
nentes não apenas consomem experiências, conhecimento, tempo 
livre e entretenimento, como também os produzem nas suas localida-
des a partir da sua busca por uma comunidade na qual possam gerar 
um sentimento de enraizamento e pertença.
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O caso de Maragatería apresenta traços distintivos e evidencia 
a complexidade da gentrificação rural. Através do caso paradigmá-
tico de Santiago Millas, este capítulo ilustra as relações entre patri-
mónio e gentrificação rural, perguntando-se sobre o papel específico 
do património no processo e os seus usos por parte dos diferentes 
atores envolvidos. Avançando a minha hipótese, considero que o 
património é a chave nos processos de gentrificação rural porque 
permite o aumento ou a manutenção dos preços imobiliários, ao 
mesmo tempo que a criação de comunidades locais imaginadas que 
representam e expressam os valores de urbanitas gentrificadores com 
identidades altamente individualizadas, caraterísticas do capitalismo 
pós-industrial e da ideologia do multiculturalismo liberal. O uso do 
património por estes atores gera representações abstratas do rural que, 
simultaneamente, diferem das próprias dinâmicas locais — das quais 
se apropriam simbolicamente. A consequência é que a alteridade das 
comunidades locais é ignorada e a sua cultura essencializada é recodi-
ficada pelas novas relações sociais dominantes.

Gentrificação rural em Espanha  
e Maragatería

Pese embora a utilidade do conceito de gentrificação, este neces-
sita de ser adaptado, tanto ao contexto espanhol como ao mediter-
rânico e ao latino-americano, devido principalmente à sua origem 
no mundo anglo-saxão e no Norte da Europa. Enquanto processos 
de contra-urbanização começavam a ser analisados desde logo nes-
tes países, em Espanha só se utilizou o quadro analítico da gen-
trificação a contextos urbanos a partir do 2000 (Franquesa 2013; 
 Janoschka, Sequera e Salinas 2014, 1237). A gentrificação rural con-
tinua a ser marginalizada na investigação e as suas causas e conse-
quências praticamente desconhecidas. Só os trabalhos pioneiros de 
Solana-Solana (2010) analisam o processo em detalhe, afirmando 
que a gentrificação rural se está indubitavelmente a produzir em 
Espanha. Igualmente, os estudos sobre as causas e consequências de 
patrimonializações no campo continuam a ser um tema marginali-
zado, especialmente se os comparamos com âmbitos urbanos (del 
Mármol 2010).
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A escassa investigação sobre gentrificação rural em Espanha deve-
-se tanto à pouca incidência do fenómeno até recentemente como 
à conceção do âmbito rural no imaginário espanhol. Enquanto a 
América do Norte e o Reino Unido apresentavam fortes tendências 
contra-urbanizadoras desde 1960, o campo espanhol continuava a 
esvaziar-se com grandes migrações para a cidade (J. Aceves e Estradé 
1978). Esta tendência reverte-se a partir da década de 1980, quando 
se produz uma estabilização da população rural e começa de modo 
claro o fenómeno neo-ruralista (Rodríguez Eguizabal e Trabada 
Crende 1991). A chegada da democracia não acabou com a margina-
lização das áreas rurais na provisão de serviços, planeamento urbano 
ou habitação, que ainda hoje continuam muito abaixo das áreas 
urbanas (Solana-Solana 2010). A partir de 2008, com a crise econó-
mica, produz-se um novo movimento de regresso ao campo, cujas 
dimensões e consequências estão ainda por explorar, assim como 
a preponderância de fatores económicos ou culturais na criação de 
distintos grupos e associações, como o movimento Repoblación de 
Pueblos Abandonados.1

Ao invés do que ocorreu em Inglaterra, o campo espanhol nunca 
foi percebido como um «território idílico», sendo antes tradicional-
mente associado a pobreza, atraso e carência de serviços. Como apon-
tam Hoggart e Paniagua (2001, 76), «a maior parte da sociedade rural 
espanhola ainda continua a bombear o passado pelas suas veias». Efe-
tivamente, áreas como Maragatería poderiam ser qualificadas como 
«zonas rurais marginais» (Halfacree 2001) e não são comparáveis ao 
Lake District inglês, ao não ter abandonado a sua dedicação primária à 
agricultura e cosmovisões pré-industriais. Com uma média de 53 habi-
tantes por cada uma das suas 57 aldeias e uma alta incidência de aban-
dono de terras agrícolas, Maragatería está praticamente vazia durante 
os duros meses de inverno. Para os urbanitas nacionais e estrangeiros 
chegados pelo Caminho de Santiago, isto proporciona o que vários 
deles descreviam nas nossas entrevistas como um «encanto» ou uma 
«magia» especial, associada à possibilidade de caminhar livremente 
por montes e ruínas, desfrutando da natureza ao mesmo tempo que 
da gastronomia e da arquitetura monumental — tudo isto embalado 
com o «mistério» em redor do maragato.

1 «Repovoamento de aldeias abandonadas.» (N. do T.)
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A partir do 2000, em relação com uma época de crescimento 
económico no país até 2010, Maragatería começou a receber turis-
tas e residentes urbanos permanentes. Tratava-se sobretudo de classes 
médias com poder aquisitivo em busca daquilo que Rivera Escribano 
(2007) define como «utopias do refúgio», novos estilos de vida em 
áreas rurais profundas, mais motivadas por questões culturais do que 
económicas. Maragatería pode entender-se hoje como um arquipé-
lago com diferentes «ilhas» de grupos sociais diversos dentro de um 
«mar» de população rural relativamente estável e envelhecida. Como 
noutras zonas rurais (Solana-Solana 2010), é tentador estabelecer uma 
dicotomia entre a população local, exigindo um desenvolvimento 
modernizador e novas atividades industriais, e recém-chegados com 
uma perspetiva pós-industrial, promovendo a preservação dos aspetos 
bucólicos de Maragatería que os atraíram — isto é, o que conside-
ram um património a proteger. Ainda que geralmente isto suceda em 
Santiago Millas, a realidade é mais complexa, com diferentes usos 
do património e resultados da gentrificação em cada caso (Paniagua 
2002). Algumas situações em Maragatería, analisadas tangencialmente 
noutros capítulos, evidenciam esta complexidade:

•  Castrillo de los Polvazares é um caso de uma aldeia pratica-
mente abandonada que sofreu um processo de gentrificação 
turística (Gotham 2005). A população local vendeu as suas 
propriedades por preços elevados, maioritariamente a urbani-
tas nacionais e estrangeiros, e estes restauraram as propriedades 
recriando um «museu» vivo de arquitetura maragata onde as 
propriedades atingem os € 500 000. O processo começou cedo, 
nos anos 1980, graças a políticas promovidas pela Câmara de 
Astorga que inventavam e visibilizavam o cozido maragato 
como atração principal.

•  Val de San Lorenzo é um caso típico de aliança entre elites eco-
nómicas e políticas face à decadência industrial para gerar uma 
economia baseada no binómio património-turismo, enquanto 
a maior parte da população exigia uma reindustrialização e 
rejeitava o processo.

•  Povoações do Caminho de Santiago, como El Ganso, Raba-
nal, Manjarín ou Murias reviveram graças à turistificação do 
Caminho de Santiago, apoiada por fundos LEADER — sendo 
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Manjarín uma exceção. A conflitualidade perante os interesses 
criados com as reabilitações patrimoniais e repovoamentos foi 
intensa, especialmente em Rabanal, donde a Ordem beneditina 
alemã de Santa Otília foi expulsa pelo temor da aldeia de que 
o seu património eclesiástico fosse roubado.

•  Porém, Matavenero, juntamente com outros pequenos encla-
ves, como Poibueno, Fonfría o Matabueno, entraria dentro da 
definição clássica de «neo-ruralismo», pessoas que procuram 
viver em conexão com a natureza, praticando a agricultura e o 
artesanato, repovoando sem gentrificar (Solana Solana 2008). 
Matavenero é um exemplo de como o regresso ao campo enrai-
zado em preocupacões meio-ambientais gera novas sociabilida-
des e solidariedade com os habitantes do lugar. Os habitantes 
de Fonfría e Poibueno mantêm uma economia informal de 
intercâmbio com Andiñuela, onde um casal reformado recons-
truiu uma casa nesta aldeia abandonada.

•  Prada é outro caso único, parecido com os casos de isolamento 
extremo de indivíduos que vivem no campo (Paniagua 2010), 
mas complicado pela chegada do que Rose (1984, 58) definiu 
como «gentrificadores marginais». Como veremos, ambos os 
grupos usam a linguagem do património nas suas exigências, 

Figura 4.1 – Protesto em Rabanal

Protesto contra os monges alemães da Ordem de Otília, que eram acusados do roubo 
e destruição da igreja da aldeia.
Fotografia do autor.
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«parecendo-se com outros espaços rurais na difícil encruzilhada 
entre produção ‘tradicional’ baseada nos recursos naturais e 
‘novas’ economias e culturas centradas no ‘consumo’ da esté-
tica e da paisagem» [Walker e Fortmann 2003, 470].

Estes são somente alguns exemplos da complexidade de aplicar o 
conceito de gentrificação a espaços rurais, mas também da sua utili-
dade como quadro interpretativo. De facto, ao nível global existem 
alguns traços distintivos do processo gentrificador que se evidenciam 
no caso de Santiago Millas.

O paraíso patrimonial de Santiago Millas

Santiago Millas foi a aldeia com maior número de almocreves 
maragatos abastados e, portanto, possuía uma arquitetura monumen-
tal considerável. Santiago Millas entrou em decadência com o fim da 
recovagem na segunda metade do século xix, sofrendo um importante 
abandono, chegando a maioria das suas 145 casas a estar em ruína. 
A aldeia reviveu na década de 1990 graças ao retorno de antigos habi-
tantes reformados com capital suficiente para restaurar as enormes 
casas maragatas que a caraterizam. Esta fase culminou com a decla-
ração de Santiago Millas como bem de interesse cultural, em 1999, 
por parte do governo regional. Desde então, difundiu-se o processo 
de recuperação com a chegada de urbanitas com grande poder aquisi-
tivo que fizeram disparar um processo de gentrificação rural. O censo 
mostrou o primeiro crescimento populacional desde a existência de 
dados, de 323 em 2002 para 373 em 2011 — num contexto de des-
povoamento geral em Maragatería —, para cair de novo para 330 em 
2015, com a crise económica. Ainda assim, só entre 50 e 60 pessoas 
passam o inverno em Santiago Millas.

A população local e os recém-chegados reconhecem e afirmam as 
suas diferenças de modo aberto — inclusive acima dos conflitos intra-
locais pré-existentes. A população local é composta por operários da 
construção civil e camponeses aposentados, ou à beira de o serem, que 
apresentam — não exclusivamente, mas maioritariamente — visões pré-
-industriais em transição para um quadro de pensamento moderno-
-instrumentalista. Isto torna-se evidente tanto nas suas exigências de 
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modernização da aldeia e de desenvolvimento industrial e agrícola 
como nos seus usos da cultura material e perceção da arquitetura e do 
espaço urbano — partilhada em toda a Maragatería (para uma análise 
detalhada, v. González Álvarez e Alonso González 2014). Os locais 
queixam-se geralmente de que o processo de renovação arquitetó-
nica não acarretou um restabelecimento da sociabilidade e da vida da 
aldeia, que se enche durante as férias de verão e se abandona no resto 
do ano. Lamentam-se também pela falta de «comportamento urbano» 
dos recém-chegados — a quem chamam forasteros.2

Queixas típicas incluem o não saudar na rua, não perguntar antes 
de construir casas altas, não estacionar o carro no exterior ou não 
ir ao bar. Queixas que apontam para as amplas diferenças culturais 
entre ambos os grupos, fundamentalmente para o «sociocentrismo» 
da vida na aldeia e o seu duplo sistema de solidariedade e controlo 
tão profusamente descrito na literatura (Behar 1986; Caro Baroja 
1973; J. Pitt-Rivers 1989). Para os locais é importante ver o o automó-
vel na rua — ou a chaminé acesa — para saber que a família está em 
casa, enquanto a construção de uma moradia que cubra a orientação 
sul de outra pressupõe a perda do sol e a multiplicação da despesa 
em aquecimento. Questões que são alheias àqueles que não passam 
o inverno na aldeia. A chave, em Santiago Millas, é o sistema de 
controlo clientelista, sob o qual se organiza a relacionalidade social, 
típico do campo espanhol (Alonso González e Macías Vázquez 
2014). O sistema é dominado pelo atual presidente da câmara,3 que 
governa desde 1991. Sendo proprietário de uma empresa construtora, 
o interesse do autarca pela patrimonialização de Santiago Millas é, 
portanto, duplo: permite-lhe legitimar a sua posição e reproduzir as 
redes clientelares através de empregos na sua empresa.

Pela sua parte, os forasteiros são um grupo heterogéneo, variando 
entre quarenta e cinquenta pessoas, que vê Santiago Millas em termos 
de idílio e refúgio rural. Ao contrário dos locais, não veem a aldeia 
como um espaço produtivo, mas antes como um espaço para o con-
sumo de experiências autênticas e relacionalidade social, com base 
num discurso patrimonial sobre os usos do solo urbano e rural, e o 

2 «Forasteiros.» (N. do T.)
3 «‘Alcalde’, que se traduz como ‘alcaide’ em português, mas em Portugal equivale 

à figura do presidente de câmara municipal.» (N. do T.)
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papel da arquitetura. Chegaram à aldeia através das clássicas «cadeias 
gentrificadoras», pelas quais um antigo emigrado restaurava a sua casa 
e convidava os seus amigos em Madrid ou Barcelona, que depois com-
pravam e restauravam ou construíam novas casas na aldeia. Os recém-
-chegados — ou gentrificadores — partilham experiências de vida e 
interesses culturais similares — reforma de luxo ou segunda residência, 
vivências urbanas, carreiras bem-sucedidas, alta capacidade aquisitiva. 
Segundo a terminologia de Paniagua (2002, 15), constituem um grupo 
de «recém-chegados que não se misturam», limitando a sua sociabi-
lidade aos seus pares, mas também «recém-chegados com liderança, 
tentando transformar radicalmente a aldeia à qual chegam por via 
da criação de associações cívicas em defesa do património, das casas 
ou da natureza. Desde o início, manifestaram formas de distinção 
elitistas que buscavam a sua diferenciação, tanto da cultura de massas 
como da popular, com base na recuperação de valores de autentici-
dade e tradição. Desde a sua chegada, tentaram impor a sua visão do 
planeamento urbano e da arquitetura, influenciando a governação 
local. As suas pressões sobre o governo regional e provincial — apoia-
das inicialmente pelo autarca — levaram à criação, com fundos públi-
cos, do Museu da Recovagem Maragata e à aprovação de novas normas 
urbanísticas em 2003. Tudo apontava para que o processo derivaria 
numa típica aliança entre atores económicos e o governo local com 
vista à gentrificação e turistificação da aldeia. Contudo, no mesmo 
ano, as discrepâncias entre ambos em redor da implementação das 
normas urbanísticas levaram os recém-chegados a criar a Asociación 
de Amigos de Santiago Millas (ASM) para defender os seus interesses.

Assim, ao contrário de outros processos de gentrificação rural, 
o papel de «construtor-especulador» ficou nas mãos do autarca, 
enquanto os gentrificadores se mantiveram como «proprietários -
-ocupadores» (N. Smith 1996). O conflito entre ambos os grupos 
conduziu a diferenças importantes no processo patrimonializador 
implícito no processo de gentrificação mais amplo, especialmente 
antes e depois de 2003, naquilo que, segundo Lefebvre (1976), 
poderíamos definir como diferentes «conceções do espaço». Antes 
de 2003, a tendência era construir uma imagem folclórica de San-
tiago Millas, que refletia a epistemologia tanto dos seus promotores 
na aldeia como da promotora do museu, Concha Casado, etnógrafa 
do CSIC. Casado plasmou a sua visão folclorista tanto no Museu da 
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Recovagem como noutros museus leoneses, na Cabrera e nos dois 
museus têxteis de Val de San Lorenzo. Após a inauguração do museu 
em Santiago Millas, Casado declarava que a tradição se vê represen-
tada nas classes e culturas populares, já que, segundo ela, o progresso 
real é somente «o que se enraíza na tradição», enquanto outras formas 
de progresso seriam apenas «modas» ou formas de «pseudoprogresso» 
(cit. in Gancedo, 01/04/2004). O museu exibe uma série de objetos 
maragatos, como carros, flautas, vestidos e fotografias de casas que 
supostamente representam as suas qualidades «intrínsecas». Numa 
clara representação etnográfica essencialista (Cirese 1974), a «cultura 
maragata» é apresentada como a imagem viva da tradição, com car-
pinteiros, ferreiros, camponeses, tecelões e almocreves que vivem de 
forma isolada num espaço-tempo estático. O museu não é demasiado 
apreciado pelos locais, o que reforça a ideia da sua criação direcionada 
para o turismo. Por exemplo, questionada sobre se tinha visitado o 
museu em alguma ocasião, uma idosa de 75 anos respondia-me: «Pa 
[para] que havia de ir? Só pa ver o que sempre vi em casa até há 
pouco?» (entrevista 43, agosto de 2009). 

Figura 4.2 – Distintas tipologias de fachadas em pedra em Maragatería

Os tipos, tamanhos e trabalhos da pedra funcionavam como marcadores de estatuto social, 
evidenciando a capacidade de cada família de se prover do melhor material de cantaria. 
Fotografias do autor.
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As novas normas urbanísticas evidenciavam que a patrimonia-
lização estava a realizar-se não apenas à custa da população local, 
como também contra ela (Ghose 2004). As normas estabeleciam que 
qualquer transformação física que implicasse alterações nos aspetos 
externos da aldeia e das casas tinha de ser sujeita a exaustivos con-
trolos e cingir-se à lei (ASM e Deputação de Leão 2003). O artigo 78 
especifica que os materiais têm de ser locais e, obrigatoriamente, usar 
telha e alvenaria nas fachadas — embora, tradicionalmente, estas se 
caiassem. As normas empregam repetidamente os termos «tradicio-
nal» e «da zona», referindo-se a cores, materiais, formas e tons. Tudo 
o que fosse «atípico» ou «moderno» estava estritamente proibido, 
com uma lista de materiais modernos vetados. Alguns destes são os 
preferidos pela população local, incluindo metal, plástico ou tijolo. 
Para o autarca, as normas pressupunham, primeiro, maior disposição 
de fundos pela declaração BIC no município e a consequente pos-
sibilidade de modernizar a aldeia, ao mesmo tempo que reorientar 
os trabalhos construtivos para trabalhos de restauração e artesanato, 
com mais valor acrescentado. Para os membros da ASM, empregar 
estes materiais modernos representava uma aberração que diminuía o 
capital simbólico coletivo da aldeia. Naturalmente, é-lhes completa-
mente alheio que o uso destes materiais não seja simplesmente uma 
decisão económica — são baratos —, mas antes algo realmente enrai-
zado na dinâmica social da aldeia. Primeiro, os materiais modernos 
eram objeto de desejo em comunidades pré-industriais rurais, pela sua 
escassez, custo e porque as classes altas os usavam como símbolo de 
distinção; agora que são acessíveis, é lógico que o seu uso se alargue. 
Além disso, a substituição generalizada de pedra e madeira por metal, 
vidro e plástico tem que ver com questões funcionais, como maior 
sensação de segurança e preservação do calor — algo fundamental no 
duro inverno maragato. Segundo, a maior parte dos locais não rom-
peu de tal modo com a «tradição» para que a valore e não são sujeitos 
conhecedores do discurso patrimonial, dos seus valores e práticas, 
incluindo a valoração exagerada da pedra exposta, como noutros con-
textos espanhóis (Solana-Solana 2010). De facto, a pedra exposta é 
um símbolo de pobreza em Maragatería, especialmente se a pedra 
é pequena (Alonso González 2009).

Assim, tanto o museu como as normas urbanísticas foram 
a chave na gentrificação de Santiago Millas. Mas as intenções do 
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presidente da câmara e da ASM diferiam. O autarca, buscando satis-
fazer as exigências locais de modernização, implantou novos serviços 
de saneamento, iluminação e asfaltado urbano — contratando a sua 
empresa — e permitiu a manutenção de atividades com animais den-
tro da aldeia. Estas iniciativas e a suposta corrupção do autarca foram 
duramente criticadas pela ASM, cuja visão patrimonialista pretendia 
acabar com o asfalto e os passeios, contratar artesãos para o desenho 
de jardins e nomes de ruas ou o revestimento do mobiliário urbano 
com pedra. Além disso, insistia em que estava disposta a arcar com 
os custos. 

Figura 4.3 – Membro da ASM em Valdespino

O presidente da ASM queixando-se amargamente do passeio que o autarca construiu 
na porta e ao longo de toda a sua casa restaurada. 
Fotografia do autor.

O conflito ganhou tonalidades violentas com o incendiar de 
propriedades de alguns membros da ASM, que acusavam o autarca. 
A questão agravou-se com o projeto do presidente da câmara de 
ceder solo comunal local a uma construtora para edificar várias casas 
monumentais maragatas adossadas. O projeto foi muito criticado 
pela ASM, que recorreu aos meios de comunicação e às instituições 
regionais para denunciar a situação, argumentando que o autarca 
estava a acabar com o património de Santiago Millas e com qualquer 
possibilidade de apresentar uma candidatura a património mundial 
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da UNESCO, que era a intenção original da ASM. Este é outro traço 
global definidor da gentrificação: o recurso a «sistemas de transferên-
cia interjurisdicional de políticas» (Brenner, Peck e Theodore 2010, 
333) entre contextos globais e locais.

O motivo subjacente nas críticas da ASM era que a construção em 
série de moradias maragatas acabaria com a singularidade de Santiago 
Millas e acarretaria um declínio tanto do capital simbólico coletivo 
da aldeia como do próprio valor de ter uma casa maragata. Há que 
ter em conta a componente económica da gentrificação, quando as 
casas chegaram a atingir preços de até 1 milhão de euros durante 
a bolha económica, baixando para os € 650 000 em 2015. Apesar 
de um cartaz que, anunciando os adossados, afirmava que «algumas 
coisas perdurarão sempre», a bolha imobiliária espanhola não o fez 
e a construção das moradias não se levou a cabo, mas é significativo 
como uma instituição pública oferecia terrenos comunitários a um 
empresário privado, contrariando a própria legislação urbana. 

Assim, tornava-se evidente o duplo critério da legislação urbana. 
Enquanto a população local devia obedecer a cada norma ao detalhe, 
os promotores do regime patrimonial adaptavam-nas aos seus interes-
ses. Não somente a autarquia promoveu a construção de novas casas, 

Figura 4.4 – «Algumas coisas perdurarão sempre»

Cartaz anunciando o projeto de construção de casas maragatas adossadas em San-
tiago Millas. 
Fotografia do autor.
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como membros da ASM começaram a construir de raiz casas mara-
gatas a partir de 2008. Na realidade, a ASM não criticava o autarca 
por construir casas maragatas novas, mas sim por construir muitas casas 
padronizadas. Ou seja, criticava a lógica moderna-desenvolvimentista 
por detrás do projeto, que atentava contra a sua visão pós-moderna 
e esteticista, que entende a casa como uma obra de arte individual. 
Noutro traço caraterístico da gentrificação, os sujeitos pós-modernos 
convertem-se em artistas-desenhadores que organizam o trabalho dos 
artesãos: ferreiros, marceneiros, oleiros e canteiros. Esta conceção 
individualizada da casa levou vários investigadores a interpretar que 
estes indivíduos gentrificadores procuram o isolamento no campo 
(Roy, Paquette e Domon 2005). No entanto, a minha interpretação 
aponta para um uso altamente social, já que os esforços de distinção 
através da casa buscam um reconhecimento social por parte de outros 
sujeitos que podem apreciar os valores que a casa simboliza e, ao 
mesmo tempo, dos quais podem diferenciar-se. Isto explica a patri-
monialização frenética de Santiago Millas a partir de 2003: qualquer 

Figura 4.5 – Patrimonialização de Santiago Millas

Fotografias do autor.
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novo elemento urbano feito em tijolo e cimento – distribuidores de 
água, canalizações, fontes... e casas – cobria-se com pedra antiga. Um 
processo que transmite uma sensação de falsidade generalizada, pelo 
que os membros da ASM começaram a homogeneizar todos os ele-
mentos arquitetónicos sob um discurso patrimonial, incluindo aque-
les que nunca existiram, como as garagens.

Neste sentido, os gentrificadores possuem o que poderia ser 
definido como «subjetividade patrimonial» e, através de certas prá-
ticas, juízos e valores, reproduzem o seu capital cultural, ao mesmo 
tempo que atualizam e transformam o próprio discurso patrimonial. 
Na perspetiva do sociólogo Tarde (Lazzarato 2002), as subjetividades 
patrimoniais propagam os mecanismos de imitação e reprodução do 
património enquanto inventam algo novo, o que Deleuze (1988a) 
definiria como um processo de repetição e diferença que sublinha a 
capacidade dos atores de trazerem novidades a processos como a gen-
trificação, para além de modelos deterministas. Em simultâneo, este 
tipo de interpretação permite explicar a adaptação de processos globais, 
como a gentrificação, a contextos locais e os mecanismos que levam 
a que os locais desejem imitar as tendências dos grupos dominantes.

Em Santiago Millas, os dois vetores fundamentais para estes sujei-
tos pós-modernos eram, primeiro, possuir as tecnologias e comodi-
dades mais avançadas nas suas casas, como gestão domótica, piscina 
ou aquecimento, ao mesmo tempo que mostrar externamente um 
conhecimento estético dos elementos mais rústicos sob uma simbo-
logia patrimonial, incluindo o uso de pedra, portas e janelas velhas, 
etc. O que conta para eles não é a autenticidade «real», entendida 
como tentativa de imitar a tradição, mas antes o processo artístico 
de criação patrimonial. Isto evidencia-se claramente na política de 
exibição de artefactos vernáculos por parte de membros da ASM. 
Estes compram arados, cangas, cardadoras ou debulhadoras e pendu-
ram-nos nas paredes internas e externas das suas casas, criando uma 
paisagem simbólica altamente hegemónica: ao transformar a cultura 
material em símbolos, apropriam-se do passado e projetam-no como 
anterior e, portanto, superado, criando hierarquias espaciais e tem-
porais — quando muitas pessoas na aldeia usaram até há pouco, ou 
ainda usam, essa cultura material de forma funcional na sua atividade 
quotidiana. Assim, diferenciam-se aqueles que exibem os objetos 
(esteticismo e capital cultural) daqueles que os usam (funcionalismo e 
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capital económico). Segundo Grossberg (1996), este é um dos traços 
distintivos dos sujeitos individualizados modernos: a incorporação 
da cultura popular no discurso da elite que reorganiza a produção 
simbólica à luz de uma mesma lógica. Assim, a gentrificação produz 
o que busca consumir: uma paisagem pós-industrial de experiências 
sob uma estrutura relacional fetichista. Nesta primeira secção vimos 
como os objetos se personificam — transmitem mensagens, significam 
coisas. Na secção seguinte veremos como as relações entre as pessoas 
se coisificam — são mediadas por investimentos em cultura material à 
luz de uma mesma lógica – e, ao mesmo tempo, a própria vida social 
se coisifica como património.

Vida social como património, ritual  
como espetáculo

Além de transformar o espaço edificado e a paisagem simbólica 
de Santiago Millas, a ASM começou a realizar atividades patrimo-
niais e culturais que geraram uma forma de «turismo permanente» 
na aldeia. Como me comentava um dos seus membros, «como o 
presidente da câmara não nos deixa fazer mudanças profundas na 
aldeia, dedicámo-nos à organização de eventos culturais. Eventos 
que o autarca, naturalmente, não apoia economicamente e aos quais 
não assiste» (entrevista 46, agosto de 2011). Centro-me aqui num 
dos eventos que sintetizam dois processos: a transformação da vida 
social em património e a transição do ritual para o espetáculo. Para 
a sua interpretação, apoio-me nos debates entre Handleman (1997) 
e Herzfeld (2001) sobre a utilidade analítica de conceitos como ritual 
e espetáculo, decantando-se Herzfeld por usar o conceito genérico de 
«exibição ordenada» para explicar como a subjetividade moderna coi-
sifica as relações pessoais, ordenando-as e categorizando-as, acabando 
assim com a sua vitalidade e dinamismo.

O primeiro evento é a Jornada de Puertas Abiertas,4 organizada a cada 
dois anos pela ASM desde 2009 e na qual participei em 2009, 2011 e 
2013. O evento consiste na abertura das casas maragatas — entre 20 e 30 
por edição —, onde os donos oferecem bebidas e aperitivos e explicam 

4 «Jornada de Portas Abertas.» (N. do T.)
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a história da própria casa e de Maragatería aos visitantes. Na minha 
etnografia entrevistei turistas, membros da ASM e locais proprietários 
de casas maragatas que preferiam não abrir as suas portas ao turismo. 
A ASM usava o evento para exibir os seus luxuosos pátios aos turistas, 
aos locais e a outros membros da associação. Tornava-se claramente 
evidente como, na sua tentativa de imitar a estética maragata, criavam 
pátios e estéticas reminiscentes de uma ideia genérica do «rural», mas 
que pouco ou nada tinha que ver com o maragato. Contudo, nas con-
versas com os visitantes relacionavam sempre a importância das suas 
casas com a história única dos maragatos, reproduzindo mitos e len-
das sobre eles e inventando outros. Não é casual que a festa gire em 
redor dos pátios, já que estes eram considerados uma área íntima para 
os maragatos, onde os almocreves guardavam as suas récuas e rique-
zas, que escondiam e protegiam do olhar exterior. «Abrir» os pátios ao 
turismo significava então revelar um dos «mistérios» do maragato.

De acordo com a sua lógica cultural, uma boa parte dos locais 
que são proprietários de casas maragatas prefere não participar no 
evento, habitualmente aqueles que alteraram a estética das suas viven-
das monumentais com materiais modernos e que desconhecem o dis-
curso patrimonial. Esta questão é ilustrada por uma situação durante 
a minha etnografia. Numa das casas maragatas encerradas durante o 
evento sentei-me a conversar com um casal de idosos no exterior da 
sua casa. Esta usava materiais modernos em telhados, janelas e portas 
e o cimento cobria boa parte da pedra da fachada. Questionados sobre 
a estética da sua casa, responderam-me que, por muito que o autarca 
e as normas urbanísticas insistissem, «não vamos remover o cimento 
nem as janelas, vamos […] e se querem [que as removamos], que 
paguem» (entrevista 48, agosto de 2011). Quando lhes perguntei se 
podia ver o pátio, responderam-me que era feio e estava cheio de 
velharias, mas, finalmente, acederam. Era o típico pátio maragato em 
uso, com mosaicos de pedra, uma horta, utensílios de lavoura dis-
persos e artesanato — não para exibição, mas sim em uso. Tendo a 
porta ficado aberta, entrou um grupo de turistas a tirar fotografias e, 
com uma atitude amigável, mas paternalista, dirigindo comentários 
aos donos, juízos de valor sobre o pátio. Comentavam, por exem-
plo, «é uma pena que estes tetos estejam com uralite» e «estariam 
muito melhor com telha»; «porquê esta porta de metal aqui?»; «estão 
a remover mais janelas de madeira?» (entrevista 49, agosto de 2011).
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Os donos da casa apressaram-se a expulsar-nos do pátio. Poste-
riormente, encontrei os mesmos visitantes numa receção no museu. 
Entre eles, um arquiteto comentava-me que o pátio lhe tinha pare-
cido uma aberração e mais uma evidência da ignorância «desta 
gente», quer dizer, os camponeses da aldeia. Para ele, «a sua casa 
poderia valer milhares de euros, tirando-lhe apenas cimento, plásti-
cos e metais» (entrevista 49, agosto de 2011). A relação entre estética 
e valor económico era evidente para ele e o uso de materiais moder-
nos resultado de falta de cultura. Assim, apenas a autoconsciência 
sobre a cultura e a tradição e a seleção «do que é bom» se consideram 
formas legítimas de nos relacionarmos com a cultura material e, atra-
vés da mesma, com uma comunidade elitista possuidora de gosto e 
formas. Esta visão pode ser interpretada como uma forma de libera-
lismo multicultural, «a atitude que», segundo Žižek (2001, 234-235, 
ênfase no original), 

a partir de uma espécie de posição global vazia, trata cada cultura local 
como o colonizador trata os povos colonizados: como «nativos» cujos 
costumes devem ser cuidadosamente estudados e «respeitados» […] «res-
peita» a identidade do outro, concebendo-o como uma «autêntica» 
comunidade fechada, relativamente à qual o multiculturalista conserva 

Figura 4.6 – Casa maragata modernizada

Diante da casa tem o poyo (banco de pedra), onde se sentam os proprietários, em 
Santiago Millas. 
Fotografia do autor.

O Antipatrimónio.indd   166O Antipatrimónio.indd   166 21/09/20   17:5221/09/20   17:52



Gentrificação rural em Maragateria?

167

uma distância possibilitada pela sua posição universal privilegiada […] 
não opõe ao outro os valores particulares da sua própria cultura; contudo, 
mantém a sua posição de pauta de universalidade vazia e privilegiada, a par-
tir da qual se podem apreciar (e depreciar) devidamente outras culturas 
particulares; o respeito multiculturalista pela especificidade do outro é a 
forma de afirmar a própria superioridade. 

As Jornadas de Portas Abertas evidenciavam como a gentrificação 
rural constrói uma ideia do local representada a partir do exterior, 
uma qualidade abstrata consumível e apreciável por aqueles capazes 
de julgar e comparar as outras culturas partindo de uma perspetiva 
universal, ou daquilo a que Castro-Gómez (2003) chamou a hybris do 
ponto 0 ocidental.

Pela sua parte, a coisificação das pessoas em Santiago Millas chega 
ao momento culminante nos eventos organizados pela ASM no 
Museu da Recovagem. O evento que melhor resume este processo, em 
que se transforma o ritual social numa «exibição de ordem» próxima 
para o espetáculo, foi uma atividade em 2011 sobre «música tradi-
cional» intitulada Sons populares: instrumentos musicais de Castela e Leão: 
a doçaina, a flauta maragata e a sanfona — título que já indicava a organi-
zação por forâneos que desconhecem a rejeição generalizada em Leão 
à associação das suas práticas a Castela. O evento reuniu um professor 
universitário com tamborileiros e bailarinos maragatos, membros da 
ASM e turistas. Só algum habitante local assistiu ao evento, algo habi-
tual. Um membro da ASM explicava-me em 2011 que 

embora digam que somos nós que não nos misturamos com as pessoas 
daqui, isso não é verdade, são eles quem não se integra connosco. Nós 
convidamo-los para as atividades que fazemos, para os aperitivos nas 
nossas casas maragatas, e no Natal mandamos «crismas» [postais] a cada 
família [entrevista 45, agosto de 2011].

Para ele era evidente que a relação com os locais era «eles e nós» e 
que eram os locais quem tinha de se integrar nas atividades da ASM, 
como a exibição musical no museu. Ali o professor explicava as ori-
gens da música maragata e comparava-a com outras tipologias musi-
cais, pedindo ao tamborileiro que tocasse esta ou aquela melodia. 
A tensão do tamborileiro era óbvia e, a certo ponto, começou a olhar 
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para umas raparigas vestidas de maragatas e a rir-se. O professor per-
guntou-lhe o que sucedia, e ele respondeu ingenuamente: «Bem, nor-
malmente isto não é assim. As pessoas deveriam estar aqui na frente, a 
dançar connosco, sabes? [Virando-se para o público] Vá lá, podem vir 
aqui para a frente e dançar connosco, venham! Animem-se!» (entre-
vista 50, agosto de 2011). Ninguém se moveu, e o professor rompeu 
o gelo com uma piada. 

Era evidente que a exibição do tamborileiro acabava com a 
natureza improvisada e interativa da música maragata. Como 
vimos, os tamborileiros tocam habitualmente, ao longo do ano 
inteiro, nas festividades populares em Maragatería, cumprindo um 
papel quase ritual na comunidade, onde se encaixam num tecido 
relacional complexo. A exibição da sua música como um repertó-
rio estanque transformava o ritual numa exibição ordenada, um 

Figura 4.7 –  Tamborileiro e professor no Museu da Recovagem em San-
tiago Millas

O público fica totalmente separado do espetáculo e do discurso académico. 
Fotografia do autor.

O Antipatrimónio.indd   168O Antipatrimónio.indd   168 21/09/20   17:5221/09/20   17:52



Gentrificação rural em Maragateria?

169

espetáculo essencializado que podia ser consumido no museu. 
Se, como afirma Herzfeld (2001, 274), «ao converter o ritual em 
espetáculo, acabamos com ele», torna-se evidente que os membros 
da ASM não queriam vincular-se de modo algum ao «ritual» da fes-
tividade popular, senão consumi-lo como uma série de elementos 
objetivados: vestimentas, instrumentos, canções e letras, categori-
zados e mediados pelo conhecimento perito de um académico — ou 
seja, estabelecer relações simbólicas através das coisas. As políticas 
da exibição implicam também um distanciamento entre objeto e 
sujeito, observador e exibido, e levam a uma posição de consumo 
passivo por parte do público, que não se envolve na exibição, mas 
antes realiza juízos de valor sobre a mesma (Hall 2001). Nesta tran-
sição do ritual para a exibição, os locais e a sua cultura são margi-
nalizados politicamente (sem capacidade de ação) e poeticamente 
(não representados identitariamente de forma legítima, ou repre-
sentados como subalternos).

A gentrificação de Santiago Millas levou à apropriação simbólica 
do «património dado», da vida social da comunidade como conjunto 
de relações pessoais e à sua transformação num «património social-
mente construído», isto é, à sua conversão numa qualidade abstrata 
consumida e produzida por indivíduos alheios à comunidade. Para 
chegar a esta situação, como explica García Canclini (1982, 2),

separam as bases económicas das representações culturais, quebram a 
unidade entre produção, circulação e consumo e dos indivíduos com a 
sua comunidade. Num segundo momento, ou simultaneamente, recom-
põem os pedaços, subordinando-os a uma organização transnacional da 
cultura correlativa da transnacionalização do capital. 

Enquanto as classes altas afirmam incluir todos os habitantes da 
aldeia, apresentam-se como responsáveis pela difusão cultural e pelo 
conhecimento estético e artístico. Contudo, como afirma García 
Canclini (1995, 104),

ao mesmo tempo que a distribuição massiva da arte é uma ação sociali-
zadora, é também um procedimento que assegura a distinção daqueles 
que estão familiarizados com estas categorias, capazes de separar forma 
e função e que sabem como utilizar o museu. 
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Isto levou à homogeneização da heterogeneidade estética e social 
da aldeia. O «outro», o camponês local, é recodificado como um dado 
cultural situado no passado de forma essencialista através de distin-
tas formas de produção simbólica patrimonial: na paisagem urbana, 
no museu ou nas casas. Os gentrificadores apropriam-se metaforica-
mente do passado e superam-no, exibindo-o simbolicamente e afir-
mando uma lógica de progresso enraizada precisamente na rotura 
com o passado em função do apreço pela tradição e pela autentici-
dade — como construções sociais. A subjetividade destes indivíduos 
pode ser definida como supermoderna no seu afã não apenas por 
afirmar uma linha de progresso moderna, como também pela necessi-
dade de incorporar «remanescentes» pré-modernos como objetos per-
sonalizados em circulação no capitalismo global. Para Žižek (2012, 
295), estes «remanescentes»

já não se experimentam como obstáculos que haja que superar pelo 
progresso em direção a uma modernização totalmente secularizada, 
mas antes como algo que tem que ser incorporado de forma não -
problemática no universo global multicultural; todas as tradições sobre-
vivem, mas numa forma mediada, «desnaturalizada», isto é, não como 
autênticas formas de vida, mas sim como «estilos de vida» livremente 
escolhidos.

Neste processo desempenham um papel fundamental as discipli-
nas sociais, incumbidas de «traduzir» e «interpretar» os códigos «dos 
outros» de uma forma geralmente inconsciente, mas, em última ins-
tância, conivente com o poder. Como afirmam Deleuze e Guattari 
(1985, 252), não é por acaso que as nossas sociedades sentem 

um vivo prazer por todos os códigos – códigos estrangeiros ou exóti-
cos –, mas este prazer é destrutivo e mórbido. Ainda que descodificar 
signifique compreender um código e traduzi-lo, também significa des-
truí-lo enquanto código, atribuir-lhe uma função arcaica, folclórica ou 
residual, o que faz da psicanálise e da etnologia duas disciplinas alta-
mente apreciadas nas nossas sociedades modernas. 
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Patrimonialização e gentrificação rural

O caso de Santiago Millas evidencia a complexidade da gentrifica-
ção rural e das suas múltiplas variáveis ao nível local, além da dificul-
dade de aplicar o conceito ao contexto espanhol, devido à diferente 
evolução histórica e sociológica do campo e à sua conceção no ima-
ginário nacional. Contudo, os elementos distintivos da gentrificação 
emergem claramente em Santiago Millas, incluindo transformações 
na paisagem simbólica e edificada, na vida sociocultural, no aumento 
de preços imobiliários e em mudanças na governança local. Contudo, 
entre outras coisas, o campo difere da cidade nas suas diversas estru-
turas socioeconómicas, nas trajetórias vitais dos seus habitantes e nas 
suas formas de entender a política e a luta social. Como mostrou 
Solana-Solana (2010), o aumento de preços imobiliários em áreas 
despovoadas não conduz necessariamente à expulsão dos habitantes 
anteriores, mas sim, como em Santiago Millas, à coexistência entre 
novos e antigos povoadores e ao domínio da máquina patrimonial na 
vida e governança do lugar.

As diferenças de classe e culturais entre recém-chegados e locais 
são evidentes, além de como isto levou parcialmente à marginaliza-
ção política e cultural dos antigos residentes, naquilo que poderia ser 
considerado mais um processo de endocolonização do meio rural. 
O caso de Santiago Millas também sugere que uma causa principal 
da gentrificação é a própria procura existente por parte dos urbani-
tas gentrificadores, contrariamente a uma maior disponibilidade de 
habitações a baixo custo, como é o caso na cidade. Embora não 
sendo generalizável, sim, é possível estabelecer uma dicotomia entre 
o campo, como espaço produtivo e desenvolvimentista, e uma visão 
urbanita que o entende de forma idílica e preconiza a sua transição 
pós-industrial com base em critérios estéticos, como um espaço de 
consumo, ainda que as alianças e conflitos entre atores locais e forâ-
neos sejam sempre complexos.

A gentrificação rural em Maragatería poderia ser um caso do que 
Zukin (1988, 15) definiu como uma «conjunção estética» entre a pro-
cura de nova habitação e a desvalorização de certas áreas, que repre-
sentaria o ápice da «civilização pós-industrial». Em geral, Santiago 
Millas e Maragatería evidenciam como a gentrificação rural associada 
a processos de patrimonialização se encontra intimamente ligada 
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à transição pós-industrial em Espanha. Os indivíduos potencialmente 
gentrificadores surgem a partir do desenvolvimento económico da 
década de 1990 em áreas urbanas de Madrid ou Barcelona, pessoas 
com tempo livre, educação e um certo nível económico. Neles con-
fluem as transformações de subjetividade pós-modernas, geralmente 
relacionadas com formas de diferenciação social baseadas em critérios 
de gosto e consumo de experiências, para além do simples consumo 
material que caraterizava o capitalismo industrial.

O património desempenha um papel fundamental nesta «conjun-
ção estética» gentrificadora. Entendido não apenas como os elemen-
tos materiais ou imateriais que certos atores valoram, mas também 
como os usos do passado no presente, o património serve aos atores 
para legitimarem as suas ações e projetos, tal como para promove-
rem a gentrificação ou lhe resistirem. Santiago Millas confirma um 
fator-chave descrito na investigação ao nível global: a ênfase na res-
tauração do espaço edificado, tanto público como privado, e a reco-
dificação da paisagem simbólica rural que isto implica. A máquina 
patrimonial também serve para negociar discursivamente novas for-
mas de governança, seja através de alianças entre elites económicas, 
políticas e recém-chegados ou mediante a imposição do poder dos 
gentrificadores, passando por cima de instituições locais. O resultado 
é a redefinição das normas urbanísticas e a reconversão de empre-
sas privadas para outros setores — transformação de construtores em 
restauradores, reemergência de trabalhos artesãos e comida de quali-
dade, etc. Mais profundamente, implica a essencialização das culturas 
locais, seja através das exibições museísticas, da conversão de rituais 
em espetáculos ou da coisificação da vida social numa série de ele-
mentos para o seu consumo.

Esta marginalização desperta ocasionalmente formas de rebel-
dia ou rejeição, nas quais o património desempenha com frequência 
um papel ativo, seja como mediador ou objetivo do conflito. Estes 
conflitos costumam responder a dois padrões gerais: ou servem para 
unir a comunidade local contra os recém-chegados, ou então seto-
res locais utilizam os recém-chegados como pretexto para reforçar 
as suas posições em conflitos intralocais pré-existentes. Isto diferen-
cia o campo da cidade, já que a resistência aparece de uma forma 
quiçá mais direta, mas simultaneamente mais transversal em termos 
de classe, motivação, idade e género do que em zonas urbanas, nas 
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quais têm maior peso critérios de segmentação ideológica (Janoschka 
et al. 2014). A alta conflitualidade distingue Maragatería de outras 
regiões espanholas onde não se produz conflitualidade direta e aberta 
(Paniagua 2002; Solana-Solana 2010). Ainda que a atitude maioritária 
dos maragatos à chegada de novos habitantes seja geralmente de per-
plexidade e passividade — o habitual «quem ia querer vir aqui e para 
quê?». Noutras ocasiões foram habituais conflitos verbais, jurídicos 
ou simbólicos, e ataques a propriedades. A materialidade do patrimó-
nio foi fundamental para exprimir descontentamento, incluindo, por 
exemplo, o incendiar de casas e diferentes intervenções da Guarda 
Civil em Prada, o incendiar de igrejas restauradas pela Nova Ordem 
do  Templo em Manjarín, o envenenamento de animais da própria 
ordem, a queima de árvores de membros da ASM em Santiago Millas 
e  Valdespino, o apedrejamento dos monges alemães em  Rabanal 
perante o temor local de roubo do seu património eclesiástico e 
outros desmandos que não posso mencionar aqui.

O paradoxo da gentrificação rural e da patrimonialização é que a 
retórica dos recém-chegados, de estarem a «voltar às raízes», se plasma 
no campo numa rotura espácio-temporal com o passado, a sua alte-
ridade e particularidades. Processo que não faz mais do que repro-
duzir o gerar de representações culturais fetichistas de diferença e a 
supressão gradual da outridade, pelas quais se separam as localidades 
da sua base socioeconómica e se coisifica a sua vida social como dis-
curso essencializado metacultural, com base nas hierarquias globais 
do gosto, da distinção e do património. Assim, a gentrificação é mais 
uma forma de expandir as lógicas capitalistas não somente no sentido 
weberiano de uma «razão instrumental» e de uma crescente indivi-
dualização da subjetividade, como também mais estruturalmente na 
mediação do valor nas relações humanas. O património desempe-
nha um papel fundamental na representação desta mediação como 
uma forma de fetichismo, pela qual se instaura uma nova forma de 
dominação abstrata que personifica as coisas e coisifica as pessoas. 
Um processo no qual se generalizam os sintomas de um «mal-estar» 
social e a multiplicação dos problemas de relacionalidade intersub-
jetiva quando os modernos se deparam com a impossibilidade de 
voltar a um passado idílico de maior «relacionalidade» — baseado em 
sentimentos de comunidade, desfetichização da produção alimentar 
e artesanal e contacto com a natureza — e se encontram presos num 
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desejo de progresso que só pode tomar a forma de fuga em diante e 
de geração de mais representações abstratas do passado e seu plasmar 
material no entorno — ou seja, de património. Vale a pena concluir 
com a visão de Latour (2007a, 104-105):

Tal como tinha observado Nietzsche, os modernos têm a doença da 
história. Querem conservar tudo, fechar tudo, porque creem ter rom-
pido para sempre com o seu passado. Quanto mais acumulam revolu-
ções, mais conservam; quanto mais capitalizam, mais exibem no museu. 
A destruição maníaca é simetricamente contrabalançada por uma con-
servação também maníaca […] Mas estamos tão afastados do nosso 
passado como queremos crer? Não, porque a temporalidade moderna 
carece de muito efeito sobre a passagem do tempo. Assim, pois, o pas-
sado permanece e até volta […] a reconstituição histórica e o arcaísmo 
são dois dos sintomas da incapacidade dos modernos de eliminarem 
o que, no entanto, devem eliminar para terem a impressão de que o 
tempo passa.
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Capítulo 5

A máquina patrimonial:  
da produção comunal à apropriação 
do comum em Val de San Lorenzo 

Val de San Lorenzo foi sempre considerado uma aldeia distinta 
em Maragatería. Os almocreves maragatos ricos que habitavam nou-
tras aldeias próximas não abundavam no Val. Além disso, a bur-
guesia maragata negava-se a investir os seus capitais no setor têxtil, 
já que era considerada uma atividade manual de escasso prestígio. 
De facto, o Val e as suas aldeias circundantes, Morales do Arcediano 
e  Oteruelo, foram sempre as mais pobres da zona. No entanto, as 
coisas mudaram no século xx, com a industrialização do setor têxtil 
e a criação de grandes capitais na aldeia. A história do Val não é 
uma narrativa linear de progresso, já que o processo modernizador 
foi sempre marcado pela continuidade de mentalidades pré-indus-
triais e comunitárias e pela influência das ideias de emigrantes na 
América do Sul. Assim, na aldeia, as mentalidades locais baseadas 
no comunitarismo chocavam com as ideias, tanto socialistas como 
individualistas liberais, propagadas pelos emigrantes de regresso à 
aldeia, onde a rejeição do «progresso» — nas suas versões comunistas 
ou liberais — era uma constante. Coexistia, assim, uma variedade 
de mentalidades e temporalidades num lugar pequeno com uma 
«industrialização própria», em grande parte devido ao isolamento 
do Val, à ausência de aglomerados industriais próximos em Leão 
e Castela e ao atraso tecnológico do setor têxtil: em 1990 ainda se 
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produzia no Val com teares mecânicos catalães do século xix, que, 
por sua vez, já estavam desfasados relativamente à indústria têxtil 
britânica. Com o colapso da indústria têxtil nos anos 1990, o Val 
entrou numa fase de decadência e transição para uma economia 
pós-industrial baseada no turismo patrimonial. Esta transição levou 
ao estabelecimento da máquina patrimonial com base no «patri-
mónio têxtil», com o qual, porém, a maior parte dos produtores 
têxteis não se sente identificada. A máquina patrimonial permitiu a 
reorganização da governança da aldeia e uma maior concentração 
da riqueza nos grupos privilegiados, em especial naqueles que sou-
beram adaptar-se à nova economia do património.

O caso do Val evidencia a complexidade da mudança social, da 
apropriação da história operária e das diferentes situações por detrás 
de processos de patrimonialização, já que a transição de uma econo-
mia pré-industrial para uma industrialização de grande envergadura e, 
finalmente, o estabelecimento de uma economia pós-industrial ocor-
reram no decurso de cinco décadas e duas gerações. Pessoas socia-
lizadas num mundo pré-industrial relativamente estável, no qual se 
combinavam agricultura e produção têxtil, passaram a ser operários 
industriais e, finalmente, parte de uma narrativa patrimonial na qual 
se apresentava um mundo tradicional num «passado distante» em 
que, paradoxalmente, tinham vivido.

Este capítulo analisa a relação entre modernidade e tradição, 
desenvolvimento histórico e ideologia, e o impacto de formas de 
relacionalidade e pensamento abstrato fetichista em sociedades 
com um quadro de relacionalidade pré-industrial dominante. A 
visão a longo prazo permite-nos entender melhor as transforma-
ções que a máquina patrimonial implica e as suas novas formas de 
dominação abstrata, relativamente difíceis de compreender no qua-
dro das mentalidades locais. Estas apreciam o funcionalismo e o 
produtivismo acima de valores abstratos caraterísticos da economia 
pós-industrial. O conhecimento profundo do Val deriva do meu 
envolvimento laboral e pessoal durante quase uma década, o que 
me permitiu desenvolver uma «etnografia interna», trabalhando 
seis meses como museógrafo e integrando, portanto, o processo 
patrimonializador. 
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A tradição têxtil

A produção têxtil no Val está documentada desde princípios do 
século xviii, quando se menciona a presença de gentes do lugar a 
fazer comércio em mercados regionais, e posteriormente, ao longo 
do século xix, quando fica patente que a maior parte da população se 
dedica ao têxtil (v. Alonso González 2009). O processo de mecani-
zação do artesanato têxtil do Val tornou redundante grande parte da 
mão de obra da aldeia e fez disparar a emigração, especialmente para 
Buenos Aires. A tradição oral afirma que os emigrados de regresso 
de Buenos Aires estavam muito politizados e preconizavam ideias 
de esquerda, enquanto os emigrados para o México e Cuba regres-
savam com ideias próprias do individualismo liberal. As ideologias 
libertárias vindas de Buenos Aires não eram facilmente compreensí-
veis na aldeia, na qual predominavam mentalidades pré-industriais 
e o catolicismo. Assim, começou-se a denominar o lugar onde se 

Figura 5.1 – El Mentidero

Emigrantes regressados exibindo os seus jornais de esquerda, ao mesmo tempo que 
a sua capacidade de ler, com indumentária moderna e fumando. À esquerda, um 
homem vestido com a indumentária tradicional maragata.
Fotografia cedida por José Manuel Sutil.
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reuniam os americanos socialistas e comunistas como El Mentidero 
(O Mentideiro), nome que eles próprios assumiram e adaptaram de 
forma sarcástica.

As ideias modernizadoras que chegavam da emigração, tanto 
libertárias como liberais, chocavam com as conceções locais sobre 
a vida e a produção económica. As novas tecnologias e a mecaniza-
ção eram associadas à mudança e à modernidade e eram, portanto, 
rejeitadas. Chegaram a ter lugar episódios de ludismo: em 1910, as 
mulheres da aldeia saíram a destruir a maquinaria de empresários de 
outras zonas quando chegavam ao Val com novas máquinas e tec-
nologia (10-3-1908). A sua chegada não era vista como uma ameaça 
exclusivamente pelo medo da mudança e da modernização, como é 
habitual em casos de ludismo (Hobsbawm 1952), mas também por-
que a chegada de estrangeiros rompia o delicado equilíbrio na ges-
tão dos escassos recursos comunitários geridos pela junta de vizinhos 
local, que os vizinhos repartiam entre si e que a chegada de novos 
indivíduos ameaçava.

A primeira fábrica «moderna» não chegou de fora, mas foi criada 
por uma cooperativa de 73 produtores, chamada a Comunal, em 1920. 
Simultaneamente, começaram a aparecer empresas privadas. A primeira 
foi El Junquillo, fundada em 1922 por Andrés Bajo Geijo. Iniciava-se 
assim um conflito que duraria sete décadas entre duas formas distintas 
de entender a modernidade, a economia e o progresso. Por um lado, a 
Comunal preconizava uma forma de trabalho que combinava ideias de 
esquerda provenientes dos emigrados com a continuidade das lógicas 
comunitárias pré-industriais e a sua distribuição equitativa do trabalho 
e do lucro. Na realidade, a fábrica da Comunal pode ser entendida como 
a tentativa dos produtores têxteis de assimilarem as novas realidades 
produtivas às suas estruturas prévias de significado e economia. Possuir 
uma fábrica comunitária onde se realizava a fiação permitia-lhes man-
ter o processo de tecelagem em casa, com os seus teares de madeira e, 
ao mesmo tempo, a manutenção da economia doméstica complemen-
tar, típica nas sociedades rurais do Noroeste peninsular. Isto implicava 
não somente fabricar mantas, como também cultivar aveia, centeio e 
cevada, pequenos talhões de batatas junto do rio, criar um ou dois por-
cos e participar nas tarefas comunais pecuárias e no bosque.

Perante esta lógica de continuidade, surgia, por outro lado, a lógica 
liberal e empreendedora que sublinhava a importância dos valores 
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da empresa privada. Assim, o dono da fábrica El Junquillo celebrava 
os valores da empresa na Revista del Centro Val de San Lorenzo, criada 
pelos emigrantes do Val em Buenos Aires:

Por minha iniciativa, constituiu-se naquele momento uma socie-
dade coletiva regular (privada) […] e no mesmo evento fui nomeado 
Diretor Gerente da entidade que (privadamente) se constituiu [Bajo 
Geijo 1935, 33].

Bajo Geijo (1935, 33) enfatizava constantemente como a sua ini-
ciativa pressupunha um contributo fundamental para o desenvolvi-
mento e progresso da aldeia «tanto em termos materiais como morais». 
Outros projetos empresariais similares surgiram posteriormente sob 
uma lógica individualista que procurava imitar os modelos empresa-
riais forâneos, nos quais todos os processos produtivos se realizavam 
dentro da fábrica. Por sua vez, na sua revista — que enviavam aos seus 
subscritores no Val, onde era lida em público aos analfabetos —, os 
emigrados em Buenos Aires insistiam na necessidade de criar coope-
rativas para melhorar a maquinaria e poder produzir em maior escala. 
Sublinhavam que a cooperativa devia reunir «ricos e pobres, sem dis-
criminação […] e assim os filhos da aldeia não terão que abandonar 
as suas famílias e casas para ganhar a vida, porque o poderão fazer 
com os seus entes queridos» (Oriola 1931, 16). Inclusivamente, para 
os emigrados influenciados por ideias modernizadoras, o benefício 
fundamental da cooperativa para os produtores têxteis era a possibili-
dade de poderem trabalhar em casa. Isto evidencia como a separação 
de espaço doméstico-familiar e produtivo é uma das caraterísticas da 
modernização capitalista. De facto, o trabalho de tecer requeria o 
trabalho do homem nos pedais e da mulher em várias tarefas, pelo 
que se considerava o tempo dedicado ao tear (por vezes até 14 e 16 
horas por dia) um momento fundamental na sociabilidade familiar 
e da aldeia (de Cabo 1926). Estas inovações chegavam ao Val, onde 
só durante a década de 1930 se abandonou a indumentária maragata 
tradicional, que continuaria a ser habitual noutras aldeias próximas 
durante mais algum tempo. 

Os contributos dos membros também refletiam o clima de efer-
vescência política do momento em Espanha, com o advento da 
República em 1931 e a crescente segmentação entre classes sociais. 
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Este fervor político era desconhecido noutras aldeias maragatas e inu-
sitado numa localidade tão pequena. As tensões atingiriam o auge 
com a guerra civil, quando se chegou a incendiar a igreja da aldeia. 
A derrota republicana levou à paralisação da revista dos emigrados 
em Buenos Aires, cujo maior promotor, Antonio de Cabo, morreu 
na frente a lutar contra as tropas franquistas. Após 1940, a revista 
voltou a ser publicada, mas converteu-se numa gazeta sem conteúdo 
que simplesmente informava sobre óbitos, matrimónios e nascimen-
tos em ambos os lados do Atlântico. Ainda assim, durante os anos da 
ditadura, a posse da revista era vista como símbolo de ser um vermelho 
e até recentemente as pessoas escondiam-na por medo de represálias.

La Comunal voltou a operar a partir de 1937, e durante os anos 
1940 e 1950 multiplicou-se o número de fábricas em Val de San 
Lorenzo, abrindo-se, entre outras, a Textil Maragata e as Manufacturas 
do Val. A produção disparou durante os anos 1960, quando o exér-
cito começou a realizar encomendas massivas à aldeia. O facto de 
a sobrevivência da Comunal ter sido tolerada nos tempos de Franco 

Figura 5.2 –  Últimos habitantes do Val vestindo habitualmente trajes mara-
gatos

Fonte: Revista del Centro Val de San Lorenzo em Buenos Aires (1928).
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deveu-se a não ser associada a ideologias de esquerda, mas antes a 
uma forma de continuidade das formas de produção comunitárias 
pré-industriais. O regime disciplinar estabelecido por Franco procu-
rava controlar os pilares centrais do Estado, mas também manter um 
equilíbrio com os distintos ritmos de desenvolvimento nas diferentes 
áreas do país. A Comunal não só sobreviveu, como multiplicou a sua 
produção, construindo um novo edifício com maquinaria elétrica em 
1953, no centro da aldeia, chamado a La Comunal — que, cinquenta 
anos depois, se converteria no Centro de Interpretação Têxtil.

As mudanças no espaço edificado e na cultura material da aldeia 
foram importantíssimas durante este período de crescimento e são 
fundamentais para entender a estruturação posterior da máquina 
patrimonial. A modernização era mais evidente entre os produto-
res industriais com empresas privadas, que acumularam grandes 
capitais e construíram casas novas desenhadas de raiz e com mate-
riais modernos, como tijolo, cimento, plástico e metal, ao invés das 
casas tradicionais, construídas artesanalmente com pedra, madeira e 
palha. O caso paradigmático foi a construção da fábrica LIMASA por 

Figura 5.3 – Fábrica LIMASA e casas modernas em Val de San Lorenzo

Fotografias do autor e de Miguel Ángel Cordero.
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parte de emigrantes de regresso de Cuba após a revolução de 1959. 
A LIMASA era a única fábrica «moderna» tanto em materiais como 
em conceção: desenho racional, realização de todos os processos 
num mesmo edifício e uso de materiais modernos. 

A paisagem urbana da aldeia transformou-se num espaço de distin-
ção e competição simbólica. As casas vernáculas de pedra converteram-
-se em símbolos de pobreza e atraso e, nesse período, a maioria dos 
trabalhadores comunais caiou, ou cobriu de cimento, as suas casas para 
esconder a pedra. O estudo das famílias cujo processo de tecelagem 
continuou a ser realizado em suas casas até a produção ter sido aban-
donada revela como a incorporação de elementos da «modernidade» se 
realizava de forma gradual, conforme o que a economia permitia e/ou 
exigia a necessidade. Só nos anos 1960 e 1970 se começaram a anexar 
lavabos às casas e chegou a cultura material própria da modernidade 
consumista, o que coincidiu com a construção de uma estrada asfal-
tada, a eletrificação e a chegada do telefone à aldeia. Porém, a inclusão 
de elementos «modernos» refletia a manutenção de lógicas espaciais 
e funcionais pré-industriais. A maior parte das casas apresenta zonas 
de acumulação de materiais considerados «valiosos», como metais ou 
vidros, enquanto se continua ainda hoje a usar a cozinha antiga para 
a cura de embutidos e outros espaços são adaptados de forma funcio-
nal à chegada da eletricidade. Muitas casas não possuem uma cozinha 
como a entendemos hoje, com frigorífico, fogão, máquina de lavar, 
etc., encontrando-se cada eletrodoméstico numa divisão distinta, prova 
de que os usos e os espaços continuavam a ser entendidos de modos 
diversos, apesar de a cultura material ser a mesma.

É importante sublinhar que também os industriais que construíram 
casas «modernas» de tijolo e cimento utilizavam o espaço de forma pré-
-industrial, habilitando novos espaços à medida que compravam novas 
máquinas ou criavam novos usos. Quer dizer, as casas não estavam 
«planeadas», mas antes continuavam a expandir-se conforme surgiam 
necessidades e os espaços conviviam com outros usos pré-industriais, 
como criação de animais, hortas, etc. As transformações do período 
refletem uma associação de «urbanismo» com «progresso» e «moderni-
dade» e um maior estatuto socioeconómico que havia que projetar no 
espaço através da cultura material. No entanto, a velocidade do pro-
cesso fazia com que várias estratificações socioculturais convivessem 
numa mesma temporalidade, em modo de palimpsesto. 
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Do desencantamento à ressacralização: 
museus e narrativas

Com a entrada da Espanha na União Europeia nos anos 1980, 
começou a decadência da indústria têxtil. As fábricas diminuíram 
a sua produção e foram encerrando gradualmente até hoje, em que 
apenas sobrevivem duas ou três a ritmos mínimos de produtividade. 
A  Comunal também foi deixando de produzir até que, finalmente, se 
dissolveu durante a década de 2000. Em finais da década de 1990, 
a autarquia e alguns empresários desenharam projetos para transfor-
mar a economia do Val no sentido do setor dos serviços e do turismo 
patrimonial. Os empresários procuravam reinvestir os seus capitais 
na criação de hotéis e restaurantes — apoiados pelo financiamento 
LEADER. Isto permitir-lhes-ia passar de uma produção industrial à 
reinvenção de uma produção artesanal de têxteis de luxo, passíveis 
de um maior valor acrescentado. A autarquia pretendia igualmente 

Figura 5.4 – Inclusão de elementos modernos nas casas e caiar de paredes

A pedra e, portanto, a incapacidade de adquirir materiais modernos passaram a ser 
um símbolo de pobreza. 
Fotografia do autor.
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receber fundos LEADER para financiar a patrimonialização da aldeia 
e originar uma oferta turística.

O processo pode ser interpretado como uma patrimonialização 
geradora de um discurso identificador para a aldeia, ou o que Appa-
durai (1995) denomina como a construção de localidade. Neste 
processo utilizam-se novas técnicas e conhecimentos para reen-
cantar a vida da aldeia, enraizando as práticas contemporâneas no 
passado para as legitimar. Estas práticas derivam em novas lógicas 
que convertem a vida e o espaço edificado da aldeia num poten-
cial recurso económico, ou, segundo a definição de Harvey (2002), 
num capital simbólico coletivo que pode ser apropriado através de 
certos dispositivos, como objetos artesanais de luxo, hotéis rurais, 
restaurantes tradicionais ou museus. Se as comunidades modernas 
poderiam caraterizar-se pela sua autoconsciência social, na super-
modernidade esta autoconsciência adapta-se às hierarquias globais 
de valor para obter uma mais-valia e reproduzir as relações de poder 
existentes. Este processo leva a uma nova forma de governança e 
economia política e a discursos sobre o passado que gradualmente 
se convertem na «memória partilhada» da aldeia, eliminando outras 
alternativas.

Os museus e o património converteram-se em ferramentas fun-
damentais neste processo transformador graças à sua capacidade 
de atração de fundos públicos, através dos quais puderam reorga-
nizar a produção simbólica de um território na sua reorientação 
para modelos económicos pós-industriais. Passado o boom econó-
mico espanhol, já é claro como toda a retórica que a literatura aca-
démica positivista desenvolveu em redor de museus e centros de 
interpretação era vazia: os museus não representam as identidades 
locais nem servem para aumentar a autoestima local ou impulsio-
nar novos modelos económicos. Antes serviram, na sua altura, para 
canalizar fundos e alimentar redes clientelares complexas e transver-
sais à sociedade rural espanhola, que a bolha imobiliária alimentou 
durante quase uma década. Assumindo que os museus do Val inte-
graram esta bolha e que a sua construção se legitimou sob uma retó-
rica de prestar homenagem ao têxtil enquanto tradição comum da 
aldeia, devemos perguntar-nos sobre o funcionamento do museu, 
a sua orientação para o turista ou a população local e os discursos 
que representa e quem beneficia. 
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Os dois museus do Val, o Batán-Museo e o Centro de Interpretación 
Textil La Comunal,1 foram criados nas propriedades da desvanecida 
associação de produtores comunais e sob a influência da etnógrafa 
do CSIC Concha Casado, que – como vimos – promoveu museus 
similares, como o de Santiago Millas. A patrimonialização dos dois 
edifícios implicou a eliminação de todos os materiais modernos e a 
reinvenção da tradição arquitetónica maragata. O caso da Comunal 
encapsula a lógica do processo, já que o edifício era de cimento, tijolo 
e metal e exigiu, portanto, uma reconversão completa, que deixou à 
vista a pedra dos rodapés, cobriu o cimento, substituiu o telhado de 
plástico por telhas e as janelas de metal por madeiras pintadas na cor 
que supostamente era a «tradicional maragata» — e que levou a várias 
discussões entre o arquiteto e o pessoal do museu, que se desiludiu 
com o azul-ciano. No interior, os motivos tradicionais chegaram ao 

1 «Centro de interpretação têxtil.» (N. do T.)

Figura 5.5 –  Centro de interpretação têxtil La Comunal, após a sua patri-
monialização

Fotografia do autor.
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extremo de incrustar as lâmpadas em badalos de vaca, reforçando a 
ideia de ruralidade.

Esta produção simbólica resulta da conjunção estética entre téc-
nicas de desenho contemporâneas e a recriação de um passado este-
tizado. A que se soma, em zonas rurais, a projeção urbanita de uma 
idealização do rural baseada em elementos agrícolas e criadores de 
gado. O caráter hegemónico destas práticas museísticas é evidente, já 
que a mediação da comunidade é recusada, ao mesmo tempo que o 
museu se constitui no seu representante simbólico de forma oficial, 
sancionando a memória partilhada local como «instituição cultural 
oficial». Ambos os museus seguem os padrões da museologia tradicio-
nal, baseados numa série de objetos ordenados, com uma preferência 
pelas máquinas, enquanto o guia narra uma história.

Especialmente interessante é a narrativa da Comunal, exemplo da 
museologia evolucionista própria do século xix britânico. À entrada 
é exposta uma série de objetos «tradicionais» caraterísticos da produ-
ção têxtil pré-industrial. Depois, a partir do mito de origem de José 
Cordero e da modernização têxtil, a narrativa prossegue de forma 
ordenada, exibindo teares de uma complexidade tecnológica cada vez 
maior, do tear de madeira manual ao automático, numa clara celebra-
ção do progresso do Val. São paradoxais dois aspetos. Primeiro, esta 
história de progresso tenta associar-se aos produtores que ainda hoje 
fabricam têxteis na aldeia e que são constantemente definidos como 
«artesãos» — apesar de o museu, contraditoriamente, sublinhar o nível 
de tecnicização industrial destes mesmos produtores. Segundo, ape-
sar de ambos os museus se encontrarem em edifícios da sociedade 
comunal, não se faz qualquer menção à mesma. Assim, o museu 
produz presenças, ao mesmo tempo que ausências. Para Law (2004, 
157) existem duas formas de ausência: a ausência manifesta refere-se 
«àquilo que está ausente, mas que se conhece como relevante, ou se 
representa presencialmente»; enquanto a ausência como outridade é 
aquela «que está ausente porque se manifesta presencialmente como 
irrelevante, impossível ou reprimida». A ausência do passado comu-
nitário é do segundo tipo, uma ausência na qual o comunal se con-
sidera algo outro e que leva à neutralização da história operária e de 
modernidades alternativas, à ocultação de relações de poder, explo-
ração, desigualdades de classe e género sob uma assética narrativa de 
«progresso produtivo».
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Deste modo, o museu exclui a maioria dos habitantes e tecelões 
do Val. Os membros da sociedade comunal só foram consultados 
durante a fase final, quando se lhes pediu que doassem maquina-
ria para exibição. Muitos fizeram as suas doações humildemente, 
enquanto outros se negaram de forma rotunda. Para estes últimos 
era evidente que a patrimonialização da aldeia se estava a levar a 
cabo para o proveito das elites que tinham investido em hotéis e 
restaurantes. A grande maioria dos entrevistados na aldeia — a quase 
totalidade dos produtores e ex-produtores têxteis locais — não mos-
trava qualquer interesse em visitar o museu e mais de metade nunca 
tinha entrado. Esta rejeição evidenciava a existência de desencon-
tros históricos, tanto ideológicos como familiares, que dificultavam 
qualquer possibilidade de reconciliação. As suas narrativas poderiam 
considerar -se aquilo a que Scott (1990) chama discursos ocultos de 
resistência, simultaneamente negociados culturalmente e conforma-
dores das identidades de sujeitos com base nas relações de poder. 
A maioria dos entrevistados rejeitava a existência de uma divisão 
clara entre produtores comunitários e privados, evidenciando os 
laços familiares, as alianças e desencontros que existiam entre ambos 
os grupos. Apesar disso, utilizavam o «privado» e o «comunal» como 
categorias com que ordenar o mundo. 

Entre os produtores comunitários enfatizava-se que os conflitos 
sociais tinham começado já na guerra civil, criando ódios entre famí-
lias que duram até ao presente. Para eles, a Comunal era uma forma 
de garantir a sua liberdade, ou que equiparavam com não ir trabalhar 
à fábrica, sob o controlo dos empresários privados. Afirmavam que, 
provavelmente, devido ao atraso da sua maquinaria, tinham de tra-
balhar mais horas em casa — até 16 por dia — para ganhar o mesmo 
que ganhariam com uma jornada laboral média numa empresa, mas 
preferiam-no assim. Este quadro narrativo mais ou menos partilhado 
por ex-membros da Comunal não implicava atitudes similares para 
com a cultura material. A minha análise centrou-se nos comporta-
mentos respeitantes à conservação de teares nas casas, já que estes 
eram o elemento simbólico mais importante da produção, que reunia 
a família e o casal no trabalho e constituía um espaço de sociabilidade 
fundamental.

Mais de metade dos entrevistados falava orgulhosamente de como 
os queimou, evidenciando que se tratava de um ritual de superação 
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de um passado de sofrimento que o tear representava para eles. Quase 
um terço conservava os seus teares desmontados em arrecadações, 
cobertos de desperdícios e objetos. Apenas três famílias mantinham 
os seus teares no centro dos salões e da vida familiar e estavam orgu-
lhosas disso. Não existia, contudo, uma correlação entre a preservação 
do tear e o êxito económico das famílias: alguns diziam preservá-
-los porque isso agradava aos netos e outros argumentavam razões 
funcionais sobre a dificuldade de os desmontar. Uma constante, 
no entanto, foi a recusa de praticamente a totalidade da aldeia de 
doar as suas máquinas ao museu ou de vender as suas peças a outros 
museus têxteis que as procuravam por toda a Espanha, de Grazalema 
a Béjar. Quando contei à equipa do museu a quantidade de teares 
que sobreviviam na aldeia, desmontados ou a apodrecer em arreca-
dações, não acreditavam, já que as pessoas asseguravam que já não os 
tinham ou pediam preços exorbitantes por eles. Isto evidencia as ati-
tudes conservacionistas caraterísticas das comunidades pré-industriais 
( González-Ruibal 2005), mas também o orgulho individual e familiar 
de negar os objetos pedidos por aqueles que continuam a ser perce-
bidos como os setores sociais dominantes. Como me contava um 
ex-tecelão comunal de 83 anos:

Ao princípio todos queriam ter máquinas novas e andavam por aí 
orgulhosos a mostrá-las frente aos que não as tinham, como eu, pois não 
podíamos pagá-las. Agora, querem-nas para as mostrarem aos turistas. 
Que lhas deem. Já lhes disse que não tenho nada. Mas está aí o meu pri-
meiro tear de madeira, desmontado e guardado, como o deixei há anos 
[entrevista 64, setembro de 2008].

Para um conjunto de tecelões, a memória oral serve para man-
ter vivas as narrativas e interpretações alternativas do passado e que 
explicam as condições de exploração presentes. Alguns dos que parti-
lhavam estes discursos também costumavam guardar cópias da revista 
de Buenos Aires, da qual sublinhavam passagens onde se explicavam 
desigualdades ou denunciavam ocorrências, entrelaçando assim as 
suas narrativas com as da revista para construir e recordar a «história 
como foi» ou «a verdade». Esta combinação de história oral e escrita 
vinculava-se também com memórias familiares, que davam legitimi-
dade através da experiência e do «eu estive lá», mas tendiam a diluir-se 
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na aldeia perante a chegada da «cultura do livro» e a imposição de 
novas narrativas oficiais que tendem a homogeneizar o discurso sobre 
o passado dos tecelões. 

Devemos então distinguir entre a memória como um processo 
psicológico e a lembrança como um processo social (Herzfeld 2001, 
78-79). No Val, a tensão entre a tentativa de impor uma versão ofi-
cial da história e a resistência por parte das memórias individuais 
integradas em redes partilhadas de significado e memória dá lugar 
a uma narrativa mista. Por exemplo, o mito de origem do industrial 
José Cordero, tão celebrado pelo museu e em atos públicos, como 
a inauguração de uma placa em sua honra em 2008, não é pratica-
mente mencionado pela grande maioria de ex-tecelões. Contudo, 
para outros, a sua história era aquela que acreditavam que deviam 
contar-me para alinhar o seu conhecimento de forma supostamente 
correta para com as minhas expetativas enquanto investigador forâ-
neo. Este detalhe evidencia as implicações hegemónicas do saber, 
ao converter-se o discurso oficial no dominante com base na sua 
suposta sustentação científica e histórica e na sua replicação em 
narrativas oficiais, na imprensa e em museus. Definitivamente, a 
narrativa oficial tende a prevalecer porque a máquina patrimonial 
promove a criação e circulação constante destas redes de signifi-
cado, que contribuem para a transformação económica da aldeia. 
Ao mesmo tempo, os discursos alternativos desvanecem-se não só 
pelo predomínio do discurso oficial, como também pelo envelhe-
cimento da população local e pela própria incúria provocada pelo 
facto de o têxtil já não ser uma questão fundamental para pratica-
mente ninguém. As relações económicas e de poder locais já não se 
negociam no «mundo têxtil», mas antes na redistribuição de benefí-
cios políticos e económicos supridos pelo sistema público chegado 
com a democracia. Em qualquer caso, longe de ser um representante 
da comunidade ou um facilitador da sua reconciliação, o museu 
simplesmente exacerba as diferenças prévias e contribui para a per-
sistência de várias «comunidades de lembrança» irreconciliáveis na 
aldeia. O museu funciona simplesmente como mais um dispositivo 
dentro da máquina patrimonial que tende a aprofundar as diferen-
ças, a abstrair a tradição do Val e a coisificar os produtores têxteis 
como «artesãos» que produzem «tradição» dentro de uma forma de 
exploração pós-industrial. 
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Cultura material e apropriação do comum

A máquina patrimonial conduziu a uma transformação com-
pleta do espaço edificado do Val. O objetivo fundamental da 
aliança entre elites económicas e a autarquia era reforçar a ideia de 
uma aldeia tradicional e patrimonial, mas a falta de uma declaração 
oficial como BIC impediu a tramitação de normas urbanísticas tão 
exaustivas quanto as de aldeias como Santiago Millas. A domina-
ção do âmbito visual do Val é a chave, já que, como diz Haraway 
(1988), o controlo da representação visual é essencial para refletir as 
hierarquias sociais de uma forma amigável e civilizada. Como vimos 
previamente, durante o período desenvolvimentista-moderniza-
dor, os empresários privados que acumularam capital construíram 
casas de dimensões consideráveis com tijolo e materiais modernos, 
enquanto a pedra passou a ser vista como símbolo de pobreza. Estas 
elites são as mesmas que agora promovem a supressão destes ele-
mentos modernos e o fomento do uso da pedra exposta em todas 
as construções. Esta transformação urbana levou a conflitos sociais 
e políticos, como, por exemplo, quando a autarquia proibiu o uso 
do poyo, um banco de pedra adossado à fachada das casas, chave 
para a socialização na aldeia. Dentro da nova economia visual do 
Val, o poyo era um elemento arcaico e em uso – logo, não um ele-
mento tradicional e de contemplação estética – que, aliás, impedia a 
visualização das fachadas tradicionais pelo turista. A supressão do 
poyo evidencia como a patrimonialização favorece a transição de 
formas de relação pessoais para vinculações abstratas e fetichistas. 
O poyo era parte da fachada, que funcionava como um «espaço de 
contacto» altamente permeável entre o privado e o público, família 
e comunidade. Tradicionalmente, as portas das casas estavam aber-
tas e os vizinhos entravam indiscriminadamente para se sentarem 
a conversar, tecer ou esperar no poyo. Em contrapartida, para os 
sujeitos modernos individualizados, a fachada não é um espaço de 
inclusão, mas sim de separação, não serve para estabelecer relações 
pessoais que não sejam abstratas: a fachada torna-se um dispositivo 
estético para exibir símbolos que se interpretam com o olhar. A casa 
isola-se da comunidade e privilegia-se a relacionalidade intramuros 
em detrimento do espaço urbano, que se converte num conjunto 
abstrato de símbolos interpretáveis. 
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A análise estrutural das dinâmicas urbanas mostra padrões claros. 
Por um lado, urbanitas e vizinhos do Val emigrados tendem a comprar 
e restaurar moradias no centro da aldeia, seguindo esquemas parecidos 
com a reinvenção da tradição que se produz em Santiago Millas ou Cas-
trillo. Em contraste, os empresários locais constroem casas de grandes 
dimensões e projetadas de raiz nos arredores, empregando uma estética 
tradicional, mas dotando-se de todos os elementos próprios da moderni-
dade, que também lhes dão capital simbólico dentro da aldeia: garagem, 
piscina, assador, etc. Isto reflete como as diferentes máquinas abstratas de 
dominação se sobrepõem umas às outras de modos complexos e como 
mentalidades modernas passadas convivem com outras pós-industriais, 
gerando «conjunções estéticas» híbridas. Contudo, a maioria de ex-tece-
lões não entrou na lógica restauradora-patrimonializadora, na qual não 
reconhece sentido, já que vai contra as suas lógicas estéticas e espaciais, 
que ainda tendem a fomentar paradigmas e materialidades próprios da 
modernidade. Estes são, por isso, atacados e criticados pelas autoridades 
e pelos empresários promotores da transição pós-industrial na aldeia.

Figura 5.6 – Casa restaurada

A casa apresenta um arado pendurado na parte exterior da fachada esquerda, exi-
bindo-o como uma representação da apropriação material ao mesmo tempo que de 
separação simbólica do passado, em Veldedo. 
Fotografia do autor.
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Quais foram as mudanças nos valores que permitiram que a pedra 
voltasse a ser valorada no Val? Seria erróneo afirmar que esta trans-
formação foi simplesmente o resultado consciente de um «plano» 
por parte de certos atores económicos e da autarquia. Na realidade, 
o conceito de máquina patrimonial pretende encapsular a rede com-
plexa de conhecimentos locais e globais, políticas de valor, juízos 
estéticos, discursos culturais e relações de poder, que dão lugar ao 
processo patrimonializador. É, assim, comum escutar no Val que as 
pessoas que continuam sem restaurar as suas casas de acordo com o 
novo paradigma estético económico o fazem «por ignorância», já que 
«seria melhor para todos». Assim, no museu insistia-se em que as pes-
soas não cuidavam do seu património porque desconheciam o que 
tinham — isto é, casas de pedra apreciadas pelos turistas, mas que eles 
queriam converter em casas parecidas com aquelas nas quais os turis-
tas vivem em centros urbanos, ou seja, modernas. O próprio autarca 
do Val dizia-me, numa ocasião, que a gente da aldeia «devia viajar 

Figura 5.7 –  Casa «supermoderna» no Val, construída com materiais moder-
nos e comodidades, como garagem ou piscina, mas revestida 
de pedra «tradicional» maragata

Fotografia do autor.
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mais» (entrevista 61B, julho de 2011). A ideia implícita é que aqueles 
que não são autoconscientes do valor do seu património e tradição 
— que não o fetichizaram — se encontram numa posição subalterna 
na transformação económica da aldeia e deveriam, portanto, acatar os 
ditames daqueles que «sim, sabem», «têm conhecimentos», ou «viaja-
ram». Efetivamente, aqueles que conhecem o funcionamento das hie-
rarquias globais de valor patrimonial estão numa posição privilegiada 
para tirar proveito da economia pós-industrial baseada no capital sim-
bólico coletivo da aldeia para se apropriarem de mais-valias e, além 
disso, conseguirem financiamento europeu para o desenvolvimento 
— que promove precisamente estas transições pós-industriais.

A máquina patrimonial

A máquina patrimonial é uma forma de dominação caraterística 
de sociedades pós-industriais avançadas, que estabelecem hierarquias 
sociais, de valores e de poder com base em critérios estéticos globais 
e urbanos adaptados a contextos locais, onde produzem efeitos diver-
gentes. Esta produção de localidade e diferenciação é paradoxal, já que 
o Val tende a parecer-se com outras aldeias maragatas e, em geral, com 
outras povoações espanholas patrimonializadas, pois replica padrões 
da lógica global patrimonial. Como dizem Tunbridge e Ashworth 
(1996, 219), se o modernismo produzia lugares que podiam estar em 
qualquer sítio, o pós-modernismo produz uma seleção quase infinita 
de lugares que podem ser «copiados em qualquer parte». Estas lógicas 
replicativas surgem de instituições culturais oficiais, como o museu, 
e reproduzem-se na estética urbana e nas fachadas.

A máquina patrimonial é parasitária no sentido de Serres (1982), 
ou seja, não produz nada e simplesmente reorganiza a esfera social 
e cultural para facilitar a apropriação do capital simbólico coletivo 
da aldeia por parte de um número cada vez mais reduzido de atores. 
Se partimos da ideia de que o valor, no contexto pós-industrial, não 
provém da terra ou do setor primário, como sucedia com os bens 
comuns pré-industriais, nem da produção industrial cooperativista ou 
privada em época modernizadora, mas antes do «valor comum» que 
a aldeia pode gerar através da venda de experiências a turistas urbani-
tas em época pós-industrial, é evidente que este «comum» está a ser 
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apropriado por indivíduos empreendedores que capturam lucros sem 
contribuírem nada. Segundo Hanlon (2014), estes «empreendedores-
-capturadores» conhecedores da lógica mercantil não geram nenhum 
valor, mas antes apropriam-se dele através da reorganização das exter-
nalidades produzidas pela relacionalidade social, tarefa para a qual 
a máquina patrimonial é extremamente apta. A valorização desse 
património pressupõe que os sujeitos sejam autoconscientes disso, 
abandonem essa imanência para com os seus modos de existência 
e se autoexplorem de forma abstrata como objetos coisificados para 
o consumo — uma relação fetichista tão extrema que não pode levar 
senão à esquizofrenia que carateriza o nosso tempo.

Habitualmente, porém, a máquina patrimonial não funciona 
assim: antes mantém certos sujeitos demarcados e marginalizados 
como património por parte de outros indivíduos que dominam as 
hierarquias globais de valor e exploram esse conhecimento em seu 
favor. Assim, a extração de lucro produz-se com base no comum, mas 
este lucro é apropriado por um número cada vez menor de sujeitos 
que não o redistribuem. Porém, esta análise ao nível fenomenoló-
gico não pode fazer-nos esquecer que, para além da redistribuição do 
lucro e das relações de poder locais desiguais, a alienação profunda 
é ocasionada pela incorporação de um número cada vez maior de 
sujeitos a formas de relacionalidade fetichistas dentro da aldeia e, em 
paralelo, pela sua maior alienação e subsunção a uma política econó-
mica cada vez mais complexa e incompreensível — porque abstrata — 
e que já pouco tem que ver com as lutas ideológicas ou pelo poder 
que caraterizavam a época do desenvolvimentismo industrial: uma 
máquina patrimonial ideologicamente de esquerda poderia permitir a 
reapropriação de lucros para a aldeia no seu conjunto, mas não garan-
tiria em absoluto a sua sobrevivência económica num contexto global 
que tende à supressão e ao despovoamento de zonas improdutivas e 
periféricas do mundo desenvolvido, como Maragatería.
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Capítulo 6

A negação do património
A análise fenomenológica das dinâmicas patrimoniais ao longo 

do livro torna patente a correspondência entre o desenvolvimento 
das relações de produção capitalistas, a complexificação da sociedade 
maragata nas últimas décadas e um crescimento da lógica patrimonial 
fetichista. Para compreender estes processos foi fundamental anali-
sar a construção social do património, entendido como uma «abstra-
ção real» — similar ao Estado, à nação ou ao valor. «Abstração» não 
implica aqui intangibilidade, mas antes existência ideal, com conse-
quências para a realidade das pessoas, que é indivisível entre aspe-
tos materiais e imateriais. O património surge como subproduto de 
processos de mediação entre atores diversos, resultado das suas inte-
rações. Constitui-se como um objeto múltiplo com uma existência 
precária, já que se baseia numa crença: que os objetos significam coi-
sas diferentes para distintos indivíduos, cujas subjetividades — pseu-
doarqueólogicas, nacionalistas, amadoras, científicas — se constituem 
em redor destes objetos patrimoniais. Por sua vez, esta interpretação 
epistémica permite-nos mapear as diferentes ontologias que povoam 
Maragatería, ou seja, as diferentes «realidades» que conformam o que 
existe no mundo para as pessoas. Algumas ontologias são «pré» ou 
«apatrimoniais», quer dizer, o património não existe nelas ou é peri-
férico na constituição das suas relações sociais. Na ontologia própria 
do capitalismo moderno, como as dos supermodernos de Santiago 
Millas, o património funciona de forma autoconsciente como rela-
ção social abstrata e expressão simbólica da subjetividade: as casas 
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personificam os seus donos e os donos coisificam as suas relações 
entre eles, mediatizando-as com objetos.

Em todos os casos, as questões da espacialidade e da tempora-
lidade são fundamentais, especialmente a vinculação entre a sua 
perceção moderna-científica e o surgimento de uma relacionalidade 
patrimonial abstrata, impensável em cosmovisões míticas. Distan-
ciamentos, tanto cronológicos como geográficos, fazem surgir essa 
curiosidade, que permite conceber algo como diferente e começar a 
interpretar essa diferença como uma qualidade abstrata, autonomi-
zada das relações sociais. Uma vez conhecido o funcionamento da 
relacionalidade fetichista, estas qualidades abstraídas do social podem 
ser usadas de forma intencional ou não pelos sujeitos. Quando 
alguém leva consigo um arado pré-industrial de uma arrecadação e o 
pendura na sua parede produz um deslocamento espacial que implica 
uma transformação na perceção temporal: a exibição de um passado 
superado e geograficamente incorporado no presente. Mas também 
no futuro. A ligação da rede patrimonial com a especulação imobiliá-
ria torna claro como o património se vê como um investimento em 
capital fixo a longo prazo e mais ou menos invariável diante de um 
mercado com implacáveis vaivéns. Perante a destruição imparável da 
modernidade, o património aparece como uma reparação simbólica 
que preserva algo de um passado autêntico — na verdade, construído 
como tal — que garante em simultâneo a continuidade com o pas-
sado, dando legitimidade e promovendo a crença numa rentabilidade 
futura — económica, política ou social.

Ao nível global, a operação fundamental que se generaliza é a 
deslocação temporal (para o primitivo) e espacial (para outros terri-
tórios) da lógica patrimonial tanto no plano simbólico como mate-
rial. As representações abstratas da diferença maragata fazem disparar 
processos de investimento e capitalização numa zona periférica e 
pobre, que cumprem o potencial do património e promovem uma 
rearticulação da subjetividade e da hegemonia. No lado do «recurso 
patrimonial», o maragato coisifica-se. No lado do sujeito «coisifica-
dor/consumidor» de património, a invenção de formas de vida está 
associada a conceções supostamente alternativas de turismo em rela-
ção com a cultura, num âmbito produtivo no qual as esferas do ócio 
e da cultura tendem a convergir. Para o turista-consumidor, o fun-
damental não é adquirir um produto material, mas sim ter acesso 
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a uma experiência vital e a uma relação social — fetichista —, a um 
determinado «ambiente», «contexto afetivo» ou experiência. Tanto as 
formas de conhecimento como as práticas de patrimonialização que 
se têm fomentado tendem a converter-se em profecias autorrealizadas 
do capital. Uma vez que o património é concebido como valioso pela 
sociedade de forma fetichista, produz-se um interesse em consumi-
-lo, pelo que o seu potencial de realização económica nos circuitos 
de turismo e investimento global está garantido. A generalização 
das relações fetichistas é então causa e consequência deste desejo 
social, que deve depois ser articulado e canalizado por dispositivos 
de governabilidade através dos quais se implementam estratégias de 
poder, colocação em valor e produção de subjetividade — a máquina 
patrimonial.

A máquina patrimonial articulou-se a partir da confluência per-
versa do neoliberalismo (Dagnino 2004). O neoliberalismo não é 
uma forma distinta de capitalismo de tipo pós-industrial, mas antes 
um dispositivo alternativo de governabilidade que respondia à crise 
de desvalorização dos anos 1980 (Lohoff e Trenkle 2014). O neolibe-
ralismo promove a constituição de cidadãos autossuficientes, ativos 
na sua regulação e na implementação dos objetivos de valorização e 
governação, que incorporam em sim mesmos a própria lógica feti-
chista de produção de património. Simultaneamente, porém, esta 
internalização do controlo converge com a retirada do Estado e o 
abandono das necessidades materiais dos cidadãos, responsáveis pela 
produção, defesa e promoção do património. Isto torna-se evidente 
em Maragatería, na implementação dos programas de desenvolvi-
mento LEADER, que fomentam a ideia neoliberal do «empreen-
dedor» e a realização de projetos de investimento imobiliário que 
«fixam» capital e geram novos negócios turísticos. O património per-
mite canalizar novas articulações hegemónicas: subjetividades, retóri-
cas discursivas para justificar as posições dominantes de certos atores 
sociais e novas formas de estruturar o económico e de capturar rendi-
mentos e investimentos. 

A máquina patrimonial veicula uma forma de conservadorismo 
ao nível ideológico e vital, ao estar cimentada e suportada por modos 
de existência que permitem a sua reprodução: as subjetividades patri-
moniais. Já Lacan previa, nos anos 1960, um retorno dos princípios 
de identidade étnica e ao nacionalismo, «vinculando o aumento do 
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racismo ao processo de universalização» (Žižek 1992, 99), em relação 
com a perda generalizada do enraizamento e do sentido de pertença 
em conexão com a ausência de uma filiação comunitária. Contudo, 
mais do que o regresso ao nacionalismo e a amplas comunidades 
imaginadas – que também se produz, como no caso do leonesismo –, 
a máquina patrimonial promove a construção de identidades indivi-
dualizadas mediante vinculações abstratas através do património, a sua 
construção, a sua posse e a sua manipulação concebida como projeto 
vital individual. 

Isto tem que ver com o crescente processo de individualização 
do sujeito ocidental, que deriva de uma perda progressiva, durante a 
modernidade, da conexão emocional com a realidade devido à expli-
cação dos fenómenos do mundo através da razão universal. Quando 
o indivíduo perde a fé nesta razão universal, tende a enfatizar a sua 
subjetividade e a sua experiência, buscando o reforço da identidade 
coletiva: o património serve como substitutivo das «comunidades 
imanentes» que existiam e que foram desarticuladas pela moderni-
dade. No entanto, o impossível retorno a estas «comunidades originá-
rias», como demonstra o caso de Matavenero, leva a uma tentativa de 
reafirmar a ideia de comunidade de forma metacultural, de maneira 
fetichista, mediante símbolos e abstrações de tipo patrimonial. 
O património é um vetor fundamental nas sociedades pós-industriais 
porque está em sintonia com a sua psique, onde os objetos começam 
a ser concebidos 

como símbolos que podem representar tantas diferenças quantas agora 
existem, que podem ajudar a visualizar esse esforço de diferenciação, 
essa particularização que define a identidade. Desta forma, os objetos 
adquirem uma relevância que não tinham até então, porque muito 
simbolicamente conotados. Neles deposita-se, a partir de agora, algo, 
ou muito, da identidade de quem os possui [Hernando Gonzalo 
2002, 191].

A subjetividade supermoderna não funciona por identificação, 
mas antes por um exagero da necessidade de diferenciação do ego de 
cada sujeito face a outros, algo que permite a afetação do indivíduo 
a elementos patrimoniais mediante simbolismos fetichistas: a minha 
casa encarna os meus valores e um modo de existência específico, 
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e não já simples critérios funcionais relacionados com lógicas instru-
mentais pré-modernas e moderno-burocráticas. A modernidade subs-
titui a relação direta entre indivíduos em comunidade por filiações 
metafóricas e simbólicas que impõem identificações com marcos e 
lugares que povoam a paisagem simbólica na qual vivem e que par-
tilham com outros membros da sociedade (já não da comunidade). 
Produzem-se, assim, homogeneizações progressivas por diferença: 
o Val, Santiago Millas ou Castrillo começam a parecer-se entre si e 
com outros lugares patrimonializados ao nível global. Precisamente 
porque a patrimonialização não nos devolve a um espírito comu-
nitário, nem no material, nem no simbólico, conduzindo antes à 
utilização do espaço edificado para a transmissão de novos valores. 
De conjuntos arquitetónicos homogéneos surgidos de lógicas comu-
nitárias passa-se a uma multiplicidade de expressões supermodernas 
cuja homogeneidade resulta precisamente da repetição de uma dife-
rença: cada casa vincula-se individualmente e de forma distinta com 
a tradição naquilo que podemos considerar uma «união de solidões». 

Vemos então como a relacionalidade fetichista mediatizada pelo 
valor e pela tecnologia não foi sempre assim, mas é historicamente 
determinada. O que coloca a pergunta sobre a emergência da subje-
tividade patrimonial. Esta emergência, no fenomenológico, pode ser 
entendida como uma dinâmica de distanciamento entre as pessoas e 
entre as pessoas e as coisas — tanto as coisas que servem aos huma-
nos para produzir no seu metabolismo com a natureza (por exemplo, 
utensílios de lavoura) como as que são resultado do seu trabalho (por 
exemplo, mercadorias com o seu valor de uso, como peças de arte-
sanatos). Dinâmica que leva ao surgimento de uma «aura» nas coisas 
diferentes, que facilita a abstração patrimonial. Esta dinâmica resulta 
de uma relação contraditória: não pode ser explicada por fatores exter-
nos (novas necessidades sociais, tecnologias, economias, compressão 
espácio-temporal, nostalgia) nem internos (evolução histórica do 
património de forma trans-histórica, novos modos individuais de pen-
sar, como epistemologias autónomas). Ou seja, não devemos cair no 
absurdo de nos perguntarmos se foram antes as relações sociais fetichis-
tas aquelas que permitiram a constituição do património como ente 
autónomo ou se a existência do património contribuiu para a constitui-
ção de tais relações fetichistas. Na realidade, a emergência da forma 
do património na sua superfície empírica, como objeto constituído 
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(não como categoria), deriva de uma dinâmica contraditória e social, 
já que a própria práxis das pessoas está cognitivamente mediada pelo 
seu contexto.

No que se refere à definição desta forma-património, Marx (1973b) 
dá-nos pistas ao descrever as atividades que requerem um trabalho 
simultaneamente material e intelectual tanto na sua fase produtiva 
como na de consumo. Assim, o património aglutina o trabalho 
vivo das pessoas, que, através das suas relações sociais e do seu tra-
balho intelectual acumulado, começam a estimar o património e a 
autonomizá -lo de forma fetichista dos seus outros âmbitos de relação 
para, finalmente, o converterem num objeto de consumo, que, por 
sua vez, requer um conhecimento acumulado e trabalho intelectual 
para a sua apropriação ativa pelas pessoas. Diferentemente de mer-
cadorias que acumulam «trabalho morto» e geram lucro de forma 
imediata, como um carro ou um computador, o património gera uma 
estrutura de custos particular, que repousa e depende do «trabalho 
vivo» e da sua integração nas funções de reprodução social. Esta estru-
tura exige um potente investimento em trabalho material e intelec-
tual para construir o património socialmente, ao mesmo tempo que 
torna muito difícil extrair lucro do património ao convertê-lo num 
bem de difusão virtualmente gratuita. O que explica por que tenho 
vindo a enfatizar que a simples «mercantilização» do património e a 
sua crítica não explicam nada do património, já que a produção do 
património como mercadoria, como forma ou representação, é prévia 
e mais complexa do que a sua simples (e complicada) colocação em 
circulação no mercado. 

A constatação de que o património não é uma categoria trans-
-histórica nem uma forma simples ou fácil de construir socialmente 
abre a porta à realização de uma taxonomia dos seus diferentes níveis 
de fetichização patrimonial, relativos à distância simbólica existente 
entre sujeito e objeto, ordenada num gradiente não determinista em 
relação a dois pólos: um que tende a uma maior imanência entre o 
património e as pessoas, e outro de maior transcendência e abstração. 
O modelo limita-se ao caso maragato, mas pode ser estabelecida uma 
relação entre menores graus de desenvolvimento capitalista e uma 
maior imanência das práticas com base em relações sociais imedia-
tas, em oposição a um maior desenvolvimento capitalista vinculado a 
graus mais elevados de individualização e de formas representacionais, 
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abstratas e científicas (não pessoais, afetivas ou emocionais) de rela-
ção social. Os níveis de relação fetichista patrimonial podem, assim, 
ordenar-se num gradiente que vai de uma maior imanência a uma 
maior transcendência:

1. Património como herança, no sentido literal, «o que se herda». 
Lógica imanente que predomina entre as gerações mais velhas. Patri-
mónio refere-se à casa, às terras, ao gado e a certos objetos móveis. 
Também à linguagem, às formas de fazer e aos comportamentos; as tra-
dições implicam uma herança que passa a fazer parte do subconsciente 
coletivo, sobre o qual não se realizam abstrações ou reflexões autocons-
cientes. As relações entre as coisas e as pessoas, a natureza e a cultura, 
tendem para a imanência e para o uso com vocação instrumental e pro-
dutiva das coisas, tal como as relações de dominação entre as pessoas.

2. Aquilo que as pessoas consideram importante sem gerar uma 
representação metacultural abstrata. Para alguns autores, o mero facto 
de «valorar algo» já se poderia definir como património. Assim, para 
Novelo (2005, 86), património é «algo que alguém ou um grupo de 
pessoas considera que merece ser valorado […] e em relação ao qual 
outros partilham essa escolha». Aqui podemos incluir: primeiro, as 
avaliações imanentes sobre o que é importante para os habitantes 
socializados no mundo pré-industrial: possuir boas terras, casa ou 
linhagem; segundo, os cálculos que fazem em relação ao que gosta-
riam que se potenciasse ou preservasse: a igreja, os caminhos e veredas, 
e a produção agrícola — isto é, vincula-se a atividade produtiva com a 
avaliação abstrata do «valioso», sem autonomização dos campos. Em 
paralelo, existe pouco interesse em preservar «o que há», e escasseiam 
os sentimentos nostálgicos pelo passado. Assim é: primeiro, pela 
escassa rotura destas comunidades com o passado, devido a uma con-
ceção temporal circular e quase mítica que não vê o passado como 
algo «abstrato», «distante» ou «alheio»; segundo, pela prevalência de 
uma identidade constituída num período no qual a «mudança» não 
era um fator fundamental a ter em conta na compreensão do con-
texto social e dos seus significados. Só quando a aceleração do ritmo 
de vida e a destruição fazem com que a mudança seja um fator a ter 
em conta na compreensão do mundo nascerá a preocupação pela 
«possível perda» em conexão com a «possível mudança» futura.

3. O património selecionado, sancionado, inventariado e cons-
truído por instituições, académicos ou atores sociais de qualquer 
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índole sob lógicas racionais e instrumentais burocráticas. Este é o 
âmbito transcendental de sociedades modernas, caraterizadas por for-
mas de dominação abstratas, mais do que pessoais, e altamente feti-
chistas. A rotura simbólica e material relativamente à tradição permite 
abstraí-la e coisificá-la como algo que pode ser recuperado, enaltecido 
ou colocado em valor. Quer dizer, ao desaparecerem as realidades vivi-
das de forma ética, produz-se uma estetização dessas formas de vida 
e relações desaparecidas. Certamente, na sociedade contemporânea 
persistem lógicas antropomórficas e fetichistas que habitualmente se 
atribuem exclusivamente às sociedades «tradicionais» (Gell 1998), mas 
a diferença reside em que o fetichismo se generaliza como relação abs-
trata: não como parte de uma economia da doação (doação/contra- 
doação) ou de intercâmbio mercantilista simples (venda de sobrepro-
dução de valores de uso), mas antes como parte de uma sociedade 
cujos indivíduos entram em relação mediante o intercâmbio da sua 
força de trabalho abstrata (Godelier 2004). Isto é, são dominados pela 
lei do valor abstrato capitalista, e não por um senhor, pelo que reque-
rem formas de constituição simbólica igualmente abstratas, deslocali-
zadas e impessoais. Podemos dividir aqui entre:

a)  Uma fase moderna, caraterística de Estados burgueses moder-
nos, na qual certas instituições usam o património para seg-
mentar âmbitos do comunitário e do cultural no sentido do 
metacultural, com vista à articulação de multidões desenrai-
zadas em cidadãos autodisciplinados e, em geral, a facilitar a 
governabilidade mediante a definição de sujeitos lícitos. Esta-
dos e regiões necessitam de narrativas legitimadoras para amal-
gamar simbolicamente as comunidades fragmentadas pelo 
desenvolvimento capitalista. Estas não surgem de forma pla-
neada, mas com o património a servir para expressar os desejos e 
inquietações de cada momento de desenvolvimento das forças 
produtivas pela sua capacidade representacional. Intelectuais 
iluminados ou românticos, viajantes, folcloristas e académicos 
reclamavam a preservação da herança — ou, ao menos, a sua 
representação cultural em museus e galerias, ou a sua conser-
vação arquitetónica — perante a aceleração das transformações 
materiais pelo desenvolvimento capitalista. Estas narrativas 
eram rearticuladas pelos Estados-nações como representações 
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hegemónicas que legitimavam dispositivos de governança. 
Assim, a representação abstrata «do maragato» como «outro» 
(judeu, mouro, asturiano, cartaginês, etc.), cuja diferença não 
pode ser assimilada, opõe-se ao «património nacional» encar-
nado nos valores do cristianismo, da tradição greco-romana e 
dos reinos medievais. A modernidade segmenta âmbitos do 
social para os colocar ao serviço das elites: os bosques passam a 
ser jurisdição estatal, enquanto certos elementos patrimoniais 
se desterritorializam para passarem a representar a nação no 
seu conjunto, como os maragatos na época franquista ou hoje 
os «aldeões camponeses» como representantes de uma suposta 
autenticidade identitária leonesa; 

b)  Uma fase supermoderna, na qual se exacerbam as caraterísti-
cas da modernidade. As representações culturais da diferença 
preservadas como arcaísmos (a diferença maragata) entram em 
circulação e transformam-se em objetos de culto com a sua 
auréola de unicidade e autenticidade, o que permite extrair ren-
dimentos económicos articulados pelas indústrias culturais. O 
fundamental já não é o controlo tecnológico sobre a natureza, 
conquistado durante a modernidade, mas sim o controlo sobre 
a representação simbólica, os significados e as emoções. A fase 
supermoderna carateriza-se pela consolidação da máquina 
patrimonial como dispositivo de governança orientado para a 
produção e captura de rendimentos económicos e de futuros 
imaginários simbólicos e não tanto para a construção de meta-
narrativas universais (de nação ou humanidade), mas sim para 
a afirmação de identidades individualizadas que exacerbam 
formas de relacionalidade fetichista.

4. O nível máximo de transcendência é estabelecido pelos indi-
víduos que encarnam o maior grau de autodisciplina e abstração 
próprias da modernidade, geralmente académicos e intelectuais, que 
expandem as fronteiras do património a cada vez mais âmbitos na 
esfera teórica, abrindo a porta à sua realização na prática. Estes proces-
sos podem produzir-se por causas muito diversas e levar a resultados 
variados. Por exemplo, a expansão teórica do conceito de património 
ao âmbito do industrial nasce da fricção entre discursos patrimoniais 
globais e os diferentes graus de desenvolvimento capitalista: enquanto 
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na Grã-Bretanha a arqueologia industrial nasceu nos anos 1960, os 
seus princípios teóricos chegam à Espanha ou a Portugal na década 
de 1990, inclusive antes de se produzir o abandono definitivo de 
fábricas e maquinarias, que na Grã-Bretanha se colocavam em valor 
como remanescentes do passado, como ocorre no Val. Outras expan-
sões do patrimonial estão relacionadas com tentativas bem-intencio-
nadas — mas eventualmente contraproducentes — de proteger modos 
de existência através da sua abstração como património. Isto ocorria 
com as tentativas de patrimonialização da lei consuetudinária e das 
juntas de vizinhos em Espanha. Assim, o património funciona como 
«equivalente geral» abstrato no qual nações, civilizações ou comuni-
dades se reconhecem reciprocamente com base em certos objetos, 
práticas ou intangíveis coisificados que supostamente encarnam os 
modos de existência das pessoas, ou seja, fetiches.

A máquina patrimonial nas suas distintas modalidades rearticula a 
esfera social e as suas ontologias, relegando, por exemplo, os aldeões, 
construídos socialmente como subalternos nas economias políticas das 
aldeias e coisificados pelos discursos patrimoniais: eles não vivem sob 
lógicas discursivas metaculturais sobre o património (metafóricas — os 
objetos estabelecem relações com a exterioridade de outros objetos 
ou pessoas), mas antes vivem culturalmente (metonimicamente — as 
relações estão encerradas na interação com objetos e pessoas) nas suas 
redes de relações apatrimoniais. Isto é, aquilo que os sujeitos patrimo-
nializadores representam como primitivo, arcaico e digno de recuperar 
é o mundo que outro grupo social habita e dá sentido à sua experiên-
cia vital. Gera-se, assim, uma distância entre o «eu», que classifica e 
hierarquiza, e o «outro», que é classificado. Estas construções culturais 
também são apropriadas por discursos identitários. Uma vez coisifi-
cado, o aldeão pode ser considerado essência última e depositário da 
identidade de uma comunidade imaginada, como a leonesa.

Mas a máquina patrimonial não se limita a estabelecer um novo 
sistema de governança e a generalizar a relacionalidade fetichista, 
como também subsume os sujeitos de forma real, objetiva, sob novas 
formas de produção cada vez mais abstratas e excludentes, nas quais 
os seus modos de existência «arcaicos» são colocados em circulação, 
permitindo a apropriação de lucro por parte de certos atores conhece-
dores das indústrias culturais. Esta rearticulação da subjetividade atra-
vés da máquina patrimonial produz-se gradualmente e de forma não 
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determinista. A memória, a identidade ou a autenticidade deverão 
ser entendidas como subprodutos da máquina: não existe nenhuma 
relação essencial entre elas e o património. O objeto (a entidade que 
potencialmente poderia ser considerada património — o sujeito do 
enunciado) e o sujeito enunciador (a causa transcendental que «san-
ciona» o que é património) «não são os pontos de partida adequados 
para nenhuma discussão sobre aquisição de conhecimento» (Latour 
2007b, 91-93). Então, segundo Latour (2007b, 94-96), empregámos 
uma metodologia focada na análise do processo de emergência do 
património, entendendo-o como uma «progressiva mudança de um 
movimento descoordenado para um coordenado».

Perante este estado de coisas, que conhecimentos e práticas do 
património vale a pena promover? Uma ciência positiva do patrimó-
nio concebe-o como um sistema em equilíbrio definido por certas 
constantes: a sua relação intrínseca com a identidade ou a memória, 
a nação ou a história. O património permanece como um ideal abs-
trato que a nossa investigação explora, interpreta e explica (quando na 
realidade a nossa investigação o constrói como subproduto). Ou seja, 
restringe o património a uma ontologia única: o que varia são as epis-
temologias que utilizamos para explorar esse plano ontológico no qual 
o património se situa. Não têm cabimento ontologias nem períodos 
históricos nos quais o patrimonial não existe e, consequentemente, tão-
-pouco a não existência do património. Esta conceção do património 
reside em posições de poder do investigador e na sua razão universal 
em relação com noções transcendentes do que é o património. Estas 
são reproduzidas e potenciadas pelos Estados-nações, pelo mercado e 
pelas instituições internacionais, que «julgam» os «outros» e sancionam 
os seus patrimónios. Aqui a investigação patrimonial reduz-se à tarefa 
antiquária, isto é, a restringir o objetivo da investigação em ciências 
sociais à cruzada patrimonial e à preservação, defesa e promoção de 
determinados objetos aos quais se atribui um valor essencial.

A expansão das relações sociais capitalistas através da máquina 
patrimonial não se desvincula das disciplinas tradicionais e das suas 
operações. Estas vão desde a libertação de solo para projetos urba-
nísticos ou de gentrificação, geração de conhecimento sobre comu-
nidades locais que facilitam a implantação de projetos mineiros ou 
hidráulicos, extração de saberes tradicionais sobre plantas e animais, 
projetos de intervenção sobre bens comunitários, até narrativas que 
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estetizam paisagens, ruínas e gentes para as converter em produtos 
turísticos. Para além da demanda por preservar certos elementos valio-
sos, a fronteira patrimonial expande-se através da «descoberta» de 
novos patrimónios: industrial, intangível, oral, etc. Posteriormente, 
o investigador trata de seccioná-los e compartimentá-los, defini-los 
e incluí-los em categorias. Paradoxalmente, este impulso expansivo 
do que é considerado patrimonializável reflete simplesmente até 
que ponto uma determinada sociedade e/ou os seus investigadores 
geraram uma distância suficiente entre sujeito e objeto para permitir 
coisificar o último e torná-lo digno de apreciação metacultural. Este 
tipo de investigação patrimonial simplesmente expõe, no plano feno-
menológico, um estado de coisas: localiza e define empiricamente o 
resultado da fetichização das relações sociais, que é a que leva à pro-
dução de objetos patrimoniais e sujeitos para esses objetos.

Outra opção seria uma investigação patrimonial «crítica» a nível 
fenomenológico, que partilha os princípios ontológicos e epistemoló-
gicos da ciência positiva do património, mas difere nos seus objetivos: 
não se trata já de conservar património ou de expandir a sua fronteira, 
mas sim de criticar processos de patrimonialização que se produzem «aí 
fora», mas sempre ao nível da intersubjetividade e das suas representa-
ções (o património já constituído, as suas instituições valedoras, como 
a UNESCO, discursos legislativos ou políticas patrimoniais), e não 
dos seus condicionamentos objetivos, categoriais. O conhecimento crí-
tico plasma-se em etnografias patrimoniais ou estudos históricos que 
analisam processos de patrimonialização, revelando as injustiças que 
acarretam e as formas pelas quais reproduzem antagonismos e desigual-
dades sociais, oferecendo narrativas alternativas. Os estudos críticos 
operam frequentemente dentro da episteme ocidental, dentro da qual 
denunciam a subalternidade de certos sujeitos face a outros em relação 
ao equivalente geral abstrato capitalista, ou seja, reclamam o papel de 
sujeitos normalmente excluídos na representação: mulheres, operários, 
minorias, etnias e raças subalternizadas, «história a partir de baixo», etc. 
Este tipo de conhecimento racional sobre o mundo continua a impor 
uma rotura modernista entre sujeito conhecedor e objeto conhecido, o 
que alarga a distância entre as práticas imanentes e situadas nas comu-
nidades e as práticas transcendentes de conhecimento.

Dentro do paradigma de governabilidade neoliberal e multicultu-
ralista, tanto os Estados como os diferentes dispositivos de governança 
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— fundações, ONGs, cooperação internacional — costumam promo-
ver este tipo de reconhecimentos simbólicos, que, no entanto, não 
costumam acarretar um reconhecimento real com implicações em reivin-
dicações económicas ou de governança. Paradoxalmente, esta forma 
de conhecimento crítico também pode levar à produção de novos 
patrimónios e a postular a diversidade como bem de mercado. Quer 
dizer, leva as comunidades locais a responder a tentativas de patrimo-
nializar o seu conhecimento e tradições a partir de noções e saberes 
que são forâneos e próprios das ideias do património e da proprie-
dade intelectual, correndo o «risco de aceitar transformar também a 
sua espiritualidade em mercadoria» (Briones 2005, 13).

A crítica fenomenológica posiciona-se a favor de uns ou de outros 
atores nos processos de patrimonialização que ocorrem no «exterior». 
Esta postura implica uma rotura, ao situar o estudado como uma 
realidade objetiva «aí fora», dentro da qual «escolhe o lado»: quer 
dizer, não se produz uma correspondência, ou, pelo menos, um diálogo 
entre o investigador e o investigado — que são, tanto um como o 
outro, subprodutos da totalidade das relações sociais. O investigador 
identifica antagonismos objetivos «aí fora», mas num quadro feno-
menológico no qual ele próprio não se identifica dentro desses anta-
gonismos (Alejandro Haber 2011). Ao considerar que o problema é 
fenomenológico – ou seja, que são uns atores, e não outros, quem deve-
ria dominar, que existe um problema ético ou simplesmente político 
de distribuição das agências –, a visão crítica fecha a porta a uma crí-
tica categorial, que entende o património como uma transformação 
do devir crescentemente fetichista das relações entre as pessoas, em 
paralelo com o desenvolvimento da mediação do valor abstrato na 
sociedade. Assim, tanto a visão positivista como a crítica não somente 
analisam o mundo como contribuem para o constituir — não «obser-
vam a realidade», antes «acrescentam à realidade», constroem ontolo-
gia —, inoculando a epistemologia ocidental e tudo o que esta implica: 

Linearidade vetorial do tempo, alteridade cultural como diferença, 
autonomia da matéria, distanciamento do passado, antropocentrismo 
do social, extensão dimensional do espaço, primazia do visual na perce-
ção do mundo, privilégio da razão para aceder ao conhecimento, sepa-
ração entre relações de conhecimento e relações sociais, etc. [Alejandro 
Haber 2011, 30].
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É fundamental ter em conta que os antagonismos sociais não 
estão «aí fora» para serem documentados ou criticados, mas sim que 
nós, enquanto investigadores, estamos envolvidos nas relações anta-
gónicas que constituem relações específicas de poder e nos consti-
tuem a nós próprios como investigadores. Não podemos esquecer 
que as formas de conhecimento patrimonial preponderantes não são 
o resultado de uma maior precisão epistemológica (correspondência 
entre o analisado e a sua representação científica, do visto com o 
dito/escrito), sendo antes o resultado da sua promoção e amplifica-
ção pelas forças do Estado ou do capital. Assim, formas específicas 
de conhecimento patrimonial são privilegiadas, precisamente porque 
abrem a porta à legitimação de narrativas estatais ou porque facili-
tam a valorização de capital. Posicionamentos críticos podem levar 
ao refinamento das metodologias e teorias disciplinares ou à acumu-
lação de capital científico/académico, mas não a questionar as geogra-
fias globais de desigualdade que o património e o seu conhecimento 
fomentam (contradição externa, fenomenológica) nem a compreen-
der como e porquê aumenta exponencialmente entre nós mesmos a 
relacionalidade fetichista própria do património (contradição interna, 
categorial).

Existe então uma alternativa à rotura epistémica que parte do 
pressuposto de uma existência objetiva «aí fora» do património que 
o investigador documenta ou critica? Como levar a cabo uma crítica 
radical, negativa e imanente de uma categoria fetichista e hegemó-
nica como o património? Quiçá o ponto de partida seja começar a 
conceber a nossa investigação de forma situada, em contacto com 
os modos de existência de determinadas comunidades (tanto globais 
como locais), e não como uma contribuição para uma disciplina 
baseada numa abstração chamada património. Ou, dito de outro 
modo, deixar de colocar o estudo do património como um juízo 
transcendente em conexão com certos valores universais e entendê-
-lo como uma avaliação imanente em relação com modos de vida 
específicos.

Ao nível fenomenológico, é fundamental deixar de representar 
os «outros» subalternos e seus patrimónios e apresentá-los como 
tais, afirmando os seus modos de existência múltiplos e outor-
gando-lhes um estatuto ontológico. Ou seja, construir formas de 
conhecimento que respeitem a outridade das formas de existência 
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na sua imanência e alteridade, que ao mesmo tempo promovam 
a sua reprodução sem os incorporar ou os converter no mesmo, 
mas também sem essencialismos nem buscas de reconhecimentos 
identitários nas quais se delapidam as energias de grupos minoritá-
rios. O investigador não critica, não descreve, nem apoia discursi-
vamente uma ou outra teoria, mas antes devém outra coisa e muda 
em sintonia com o estudado.

Esta conceção parte também da ideia de que as ferramentas da crí-
tica iluminada, baseadas em «lançar luz», ou «revelar verdades», pos-
suem pouca relevância no momento de entender a multiplicação das 
relações fetichistas e a subsunção real dos sujeitos ao nível global. Para 
que a investigação patrimonial tenha algum tipo de influência no 
mundo para além da ciência académica positiva (corresponder o visto 
com o dito mediante a sua representação metafórica) é necessário que 
vincule a uma crítica categorial as questões fenomenológicas que ana-
lisa ao nível sociopolítico. O conhecimento produzido pelo investi-
gador patrimonial não deve procurar a dedução — tornando explícito 
o que já é conhecido, como o papel do Estado ou do mercado na 
patrimonialização — nem a indução — a generalização dos resultados 
de um âmbito concreto, como se a minha análise em Maragatería 
contribuísse para um «conhecimento universal» sobre o património. 
O conhecimento que deve ser produzido é abdutivo ou retrodutivo, 
isto é, sempre parcial e situado em contextos locais de referência, mas 
compreendidos dentro do quadro da totalidade das relações. Se bem 
que todo o conhecimento facilita a intervenção do poder, a diferença 
é que o conhecimento abdutivo produzido pela minha investigação 
dificilmente será apropriável ou útil para sustentar discursos reacioná-
rios, nacionalistas-regionalistas ou mercantilizadores. E, no entanto, 
outorga um estatuto ontológico a lógicas «menores», ao dar uma con-
sistência aos múltiplos modos de existência em Maragatería, passados 
e presentes.

A função da análise categorial não é «proteger o património» ou 
«ampliar a fronteira do patrimonializável», mas sim problematizá-lo 
em contextos concretos e evidenciar a sua vinculação com formas 
de relacionalidade fetichistas. A investigação não nasce da abstração 
patrimonial (contribuir epistemologicamente para o conhecimento 
do património) nem dos seus objetos (buscar a proteção do patri-
mónio na zona ou fomentar a consciencialização entre a população 
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e instituições). Em Maragatería isto implicou um trabalho com as 
comunidades locais para evitar, precisamente, a proliferação do patri-
monializável e a transformação em metacultura da vida nas aldeias — 
como, por exemplo, tentar deter a candidatura das juntas de vizinhos 
como património mundial. Trata-se de manter a imanência de um ter-
ritório e dos seus habitantes, de potenciar a cultura (como totalidade 
de relações) e não a metacultura. A tarefa do investigador não deve ser 
ingénua: não se trata de deter processos de patrimonialização impará-
veis, mas sim de evidenciar o que estes processos implicam e os atores 
que os controlam. A crítica deverá mostrar aos grupos com os quais 
trabalhamos que o quid da questão não é de índole fenomenológica — 
quer dizer, como se o problema da patrimonialização fosse o facto de 
ser controlada e implementada por um ator, em vez de outro —, mas 
sim aquilo que o processo implica ao nível categorial: a proliferação 
de relações sociais fetichistas.

O património, enquanto categoria fetichista historicamente deter-
minada, faz parte do que Debord (2002) intuía no seu tempo: a trans-
formação «espetacular» da sociedade e a «mediatização» das relações 
sociais, no duplo sentido de mediação pela lei do valor capitalista 
e pelo seu desdobramento tecnológico através da multiplicação dos 
aparelhos e dos meios de comunicação. A proliferação do fetichismo 
faz com que a própria acumulação de imagens autonomizadas das 
relações sociais — incluindo o património como representação — cons-
titua um conjunto de representações que substituem o mundo real. 
Este processo implica uma nova qualidade na dominação capitalista, 
que subordina não apenas a produção e a circulação, como também 
a totalidade da experiência e das relações sociais, inclusivamente as 
mais íntimas. Uma vez mediatizada e convertida em representações 
autonomizadas – através de tecnologias cada vez mais vinculadas a 
nós mesmos –, a maioria das relações sociais, a personificação das 
coisas e a coisificação das pessoas inscrevem-se como algo «natural» 
no caráter da mercadoria. O património autonomiza-se, abstrai-se das 
relações sociais e passa a ser potencialmente intercambiável como 
mercadoria e, portanto, potencialmente equivalente a outros patri-
mónios. Isto conduz tanto à alienação objetiva como subjetiva das 
pessoas, subsumidas agora sob a máquina patrimonial. O desdobrar 
do fetichismo como imagem autonomizada das relações sociais e, 
simultaneamente, como a nossa própria forma de vida convertida em 
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mercadoria, exige uma investigação crítica mais profunda do patrimó-
nio a partir de uma perspetiva categorial, associada a uma genealogia 
histórica que mostre como a sua emergência é concomitante com a 
generalização do fetichismo e da lei do valor como categorias histo-
ricamente situadas. Os estudos críticos contra o património, e não pelo 
património, ainda não fizeram mais do que assentar os seus alicerces 
antes de começarem a andar.
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Posfácio
Ou alguns trilhos para sair  
da melancolia patrimonial

Quadro nenhum está acabado,
disse certo pintor;
se pode sem fim continuá-lo,
primeiro, ao além de outro quadro
que feito a partir de tal forma
tem na tela, oculta, uma porta
que dá a um corredor
que leva a outra e a muitas outras.

João Cabral de Melo Neto

Estávamos em fevereiro de 2019. Numa revisitação entre vários 
protagonistas dos entrudos do Noroeste da Península Ibérica assumia -
-se então como anfitriã a aldeia galega de Santiago de Arriba, em Chan-
tada, na província de Lugo. Apesar de ainda não estarmos no período 
denso do tempo de Carnaval, havia algumas dezenas de pessoas que 
assistiam. Até à proibição dos festejos carnavalescos por Franco, em 
1937, era habitual que as aldeias de cada concello se saudassem com 
visitas de entrudo. Na atualidade, o raio dilatou-se: chegam felos de 
Maceda, boteiros de Viana do Bolo e Vilariño de Conso, o urso de 
Salcedo e, eventualmente, uma ou outra máscara do ciclo do inverno 
no Nordeste de Portugal. O papel principal cabia, nesta circunstância, 
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ao belíssimo volante, a mais portentosa máscara do entroido ribeirao, 
com a sua elegância evidenciada nas fitas coloridas e esvoaçantes. 
Num microfone, vozes de vários representantes dos carnavais de 
outras povoações iam saudando os presentes e agradecendo o convite 
dos vizinhos de Santiago de Arriba. No final tomou a palavra uma 
mulher pertencente à família local que mais se empenha em organizar 
os festejos. Agradeceu a todas as representações dos entroidos visitantes 
e aproveitou para zurzir nos poderes vários, mais próximos ou mais 
distantes, porque ainda não haviam financiado a construção de um 
centro comunitário que pudesse servir de apoio à organização dos fes-
tejos. Na sua intervenção referiu a dificuldade de fixar os jovens neste 
interior montanhoso de Lugo e, conquanto apontasse a importância 
da festa local e o orgulho na capacidade de organização dos vizinhos 
para fazer a festa, terminou com uma frase bastante aplaudida: «Que-
remos património, mas também queremos economia.»

Ao ouvi-la, recordei uma inscrição lida numa outra zona mon-
tanhosa da Galiza, de beleza feérica, o Courel: Imos comer turismo. 
Noutros locais da Galiza, em pintadas várias, também se lia há alguns 
anos: Turismo é colonialismo. No caso das povoações maragatas sobre 
as quais assenta este trabalho de Pablo Alonso, que foram primeiro 
malditas, que sofreram depois drásticas mudanças do seu modo de 
vida e a desertificação, a diferença foi inserida como recurso patrimo-
nial. Porém, como escreve Pablo Alonso nesta obra instigante, o patri-
mónio não é um recurso, mas um tipo de relação social que emerge 
em contextos e situações determinados. Demonstra ser uma indús-
tria de valor acrescentado, inserida num modo de produção cultural 
que recorre ao passado no presente, exibindo-o, enfatizando-o e mer-
cantilizando a diferença, produzida localmente para potencialmente 
exportar ou ser consumida in situ. A «máquina patrimonial», na linha 
de Henri-Pierre Jeudy, é parasita do que já existia e era comum: nada 
produz e limita-se a reorganizar o capital simbólico dos lugares de 
modo a ser apropriado por outrem. O que fora comum, dos vizinhos, 
torna-se assim apropriável por alguns, vistos como empreendedores, 
que lucram sem gerar valor. Como se tornou habitual a vários níveis 
das sociedades no tardo-capitalismo, um número cada vez menor de 
agentes apropria-se desse comum, retira lucros e não os distribui – ou 
só reparte em percentagem insignificante. No limite, os seres huma-
nos são convertidos em objetos coisificados e destinados ao consumo. 
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No processo de exotização, com ganhos económicos para alguns, 
predomina um discurso pastoral e idílico. Contudo, neste estudo, 
teoricamente estimulante e etnograficamente sólido, embrenhamo-
-nos num campo de disputa pela hegemonia cultural, assente em rela-
ções seletivas com o passado. Reencontrando-nos igualmente com 
algumas inquietações extensíveis à Galiza ou ao Nordeste de Portugal. 
Num tempo longo, os maragatos seriam um dos «povos malditos», 
também alimentados pelo viés anglo-saxónico da antropologia espa-
nhola. Na transição da antropologia de matriz colonial para o con-
texto etnográfico europeu já não se procurava longe o exótico, antes 
se detetavam os seus traços em territórios de proximidade, sobretudo 
com uma representação folclorizada. Entendidos como marginais, 
associados a determinados territórios a partir dos quais podiam deslo-
car-se (os vaqueiros de alçada como transumantes, os maragatos como 
almocreves, por exemplo), seriam dos primeiros objetos de estudo 
da moderna antropologia em Espanha. Como nota recorrentemente 
Pablo Alonso, a criação de representações de diferença e a supressão 
da alteridade são caraterísticas do capitalismo moderno, que impõe 
formas de dominação abstrata de caráter fetichista, ao mesmo tempo 
que subsume as populações na prática. Retirando esse labelo da dife-
rença exotizada, o autor mostra-nos que os maragatos fizeram agri-
cultura e recovagem, num processo interrompido após a construção 
da linha de caminho de ferro Madrid-Galiza, que tornava desnecessá-
rio o transporte feito pelos almocreves. Por outro lado, sob formatos 
vários, os teares não deixariam de trabalhar por mais de um século. 
Através da elegância descritiva do autor, ficamos a conhecer as moda-
lidades do trabalho têxtil moderno: A Comunal foi uma cooperativa 
de produtores criada em 1920, em que se procurava adequar a nova 
realidade produtiva às estruturas de significado que possuíam, execu-
tando em continuidade o trabalho de fiação e tecelagem na fábrica e 
em casa. Ou seja, faziam mantas e eram recoveiros, mas continuavam 
a ser agricultores, a criar os porcos e a participar nas tarefas comunais. 
Ao mesmo tempo, outra fábrica local seguia a lógica liberal, sendo 
recordada pelos valores da iniciativa privada, que propugnava, e pelo 
trabalho com o rigor da exploração capitalista. Pensar estes processos 
paralelos, reportando-se a uma escala global, foi também a proposta 
de Josep Fontana numa obra publicada postumamente, em 2019, 
Capitalismo y Democracia (1756-1848) – Cómo Empezó Este Engano, na 
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qual interroga o potencial transformador de modalidades industriais 
localizadas, cujo saber e iniciativa provinham de baixo. A Comunal 
manteve-se mesmo durante o franquismo, por ser associada a formas 
comunitárias de produção pré-industrial. Oferece-se com um passado 
alternativo, um campo de possibilidades já inaugurado: na linha de 
Bolívar Echeverría, o que existe hoje tem tanto direito a ser como o 
que poderia existir.

Assentes na linha do tempo, que o autor não descura, vemos esca-
par para as cidades a população maragata, assistimos sumariamente à 
guerra civil e à violenta paz incivil (grande parte das memórias dos 
idosos centra-se na tropa e na fome) e à construção de um regiona-
lismo folclórico, tendo como base Maragatería, durante o franquismo. 
Esta composição emblemática erguida durante a ditadura teria carate-
rísticas não só diferentes, mas mesmo opostas às que tinham tornado 
os maragatos um povo maldito: falta de fervor religioso, desenraiza-
mento ou ausência de espanholidade. Pela escrita de Pablo Alonso 
assistimos à desarticulação de um modo de vida que, com a transición 
e a integração europeia, traria dentro a condenação da produção têxtil 
e um subsequente processo de conversão em património numa obra 
cujo cerne é a máquina patrimonial, que constitui um dispositivo de 
governabilidade e uma tecnologia de controlo.

O fim de um caminho é o início de outros, alguns dos quais 
pedregosos. O património oferece-se à leitura da correspondência 
entre o desenvolvimento das relações de produção capitalistas e a 
complexificação da sociedade local maragata nas últimas décadas, 
com o incremento de uma lógica patrimonial fetichista. Na remissão 
para outros caminhos a que nos conduz esta obra retenho quatro 
reflexões, em modo de desassossego. A primeira delas tem a ver com 
os processos de exotização, que são frequentemente devedores de 
uma perspetiva alocrónica, na linha de Johannes Fabian. A exotização 
remete os objetos (que são sujeitos) para um tempo distinto, negando-
-lhes a coetaneidade: exotizar é remeter para outro tempo e outro 
espaço em que as agencialidades dos sujeitos são denegadas. Como 
sugeria Alban Bensa nos seus ensaios de antropologia crítica, La fin 
des exotismes, caberá à antropologia libertar-se de uma tripla negação: 
a da realidade histórica, a do tempo e a dos atores sociais. É a via 
para desexotizar os objetos de estudo, sem enfatizar o extraordiná-
rio, que neutraliza, imobiliza e despolitiza as comunidades. Ou seja, 
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como sucede no estudo de Pablo Alonso, trata-se em primeiro lugar 
de inserir o objeto numa realidade em que se torna legível para quem 
investiga, a seguir encará-lo em processo, incorporando a história, 
e, finalmente, destacar as agencialidades. Como sucede nesta obra, 
um olhar crítico sobre as utilizações antropológicas da noção de cul-
tura, que remete para os factos sociais como ações, permite evidenciar 
a sua historicidade e introduzir a antropologia no seio das ciências 
históricas. No caso da Maragatería, a ênfase é colocada num tempo 
longo, conquanto parta de uma realidade que se lhe oferece no tra-
balho de campo. Em diferentes graus – e que inserem quem pratica 
ciências sociais como patrimonializador relutante, ou nem tanto –, 
em torno do património encontram-se agencialidades várias, relações 
com o maquinismo patrimonial distintas, de cima para baixo e de 
baixo para cima, que aqui são elucidadas. 

São vários os agentes sociais que paroquializam e/ou globalizam 
elementos que consideram pertinentes, conquanto reflitam possi-
bilidades assimétricas quanto às construções em torno do passado, 
como país estrangeiro, reapossado num dado presente. Se o desafio 
aos vizinhos maragatos foi no sentido de dragar o pântano da memó-
ria para se protegerem da desolação do que lhes ia sendo retirado, 
vários desses habitantes recusaram arquivar e museificar o seu modo 
de vida, por vezes através do recurso à infrapolítica, na via de James 
C. Scott. Na linha de Barbara Kirshemblatt-Gimblett, evidenciam-se 
várias vidas para os objetos patrimoniais, mais úteis, mais fúteis, mais 
musealizadas e/ou inseridas num mercado, consoante os momentos. 
Como refere Pablo Alonso, as populações de um dado lugar, num 
momento específico, podem desconsiderar a referência a um petró-
glifo, porque a representação do santo local lhes pareça mais mere-
cedora de cuidados. Contudo, poderá bastar uma geração para que a 
relação se inverta e aos jovens locais se afigure de maior importância 
a descoberta feita pelos arqueólogos. 

Um segundo tema funda-se na reflexão sobre o novo espírito do capi-
talismo e a abordagem das mudanças ideológicas que acompanharam 
as transformações recentes sob a inspiração da obra fundacional de 
Luc Boltanski e Ève Chiappello. A partir de uma crítica da inauten-
ticidade e da massificação, esse novo espírito do capitalismo procede 
a uma mercantilização do autêntico. Essa mercantilização constituiu 
um modo através do qual o capital reconheceu a validade da crítica, 
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a integrou nos dispositivos que lhe são próprios e daí retirou lucro. 
Num processo replicado noutros lugares e noutras práticas, aos urba-
nitas que procuraram ter uma casa em Maragatería foram sugeridos 
produtos tão «autênticos» e «diferenciados» que reduziam a impres-
são de massificação. A habitação e outros aspetos da cultura mara-
gata foram segmentados como bens culturais. Introduzir a diferença no 
mercado permitiu endogeneizar a intensa procura de desmassificação, 
transformando os bens, as práticas e os modos de vida em produtos. 
Se para os vizinhos estavam fora da esfera mercantil, passam a ter um 
preço e são suscetíveis de serem trocados. 

Essa mercantilização de bens que haviam estado fora do âmbito 
da mercadoria introduziu no mercado aquilo que antes fora exoti-
zado e mesmo perseguido como maldito. Paradoxalmente, a remissão 
para o domínio da autenticidade trazia inscrito um valor acrescido. 
A mercantilização do autêntico pressupõe a referência a um original 
que não seja um bem mercantil, mas um puro valor de uso definido 
por uma relação singular com o seu utilizador. Desse modo, reco-
nhece de forma tácita que os bens não mercantis têm um valor supe-
rior aos bens mercantis e que o valor de uso, no que tem de singular, 
é superior ao valor de troca, no que tem de genérico. No caso mara-
gato, a imposição de ideais de gosto, a remissão para uma vida de paz 
e inocência perpétuas, caraterísticas do sonho neopastoral, trouxeram 
de mão dada urbanitas com poder aquisitivo e poderes públicos, 
a quem cabia revalidar a cultura local. Essa cultura vicinal, que antes 
fora caixa de ferramentas para lidar com o mundo, foi reconvertida 
pelos novos agentes no sentido patrimonial, num processo de que se 
aguardam os desenvolvimentos. 

Um terceiro tópico remete para o papel dos praticantes das ciên-
cias sociais e humanas, que em alguns casos têm de lidar com a impo-
sição de se tornarem agentes, obstinados ou coniventes, dos processos 
de patrimonialização. O postulado da neutralidade do observador 
devido à sua exterioridade deixou hoje de fazer sentido e para mui-
tos investigadores a sua obsolescência deu azo a preocupações acerca 
dos possíveis efeitos da intrusão do seu trabalho e da publicação dos 
seus resultados. A noção de «informante», com o modo take-away 
conveniente que protegia o/a antropólogo/a de tomar posição, enca-
minhando-o/a para uma ética sem pecado, está a implodir. No caso 
da antropologia, a transferência para esferas de produção capitalista 
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de um modo de construir a etnografia que fora concebido a partir 
de mundos exóticos e vistos como isolados (ou seja, separados do 
Estado e do capitalismo) serviu para mascarar os sistemas utilizados 
para impor autoridade. 

Se conhecer é um ato de des-etnocentrismo, como referem 
 Laurent Bazin e Monique Selim, convém construir uma antropo-
logia à prova da história. Pablo Alonso não se atém à observação 
participante emblemática na disciplina. Participa e reflete a partir da 
 coimplicação, que convoca a proposta da filósofa Marina  Garcés para 
ir além da ficção do contrato de investigação, fundindo-se na expe-
riência estudada, para repensar outras maneiras de construir «nós». 

Por outro lado, torna-se imperativo investigar numa escala global: 
a transformação do passado em património é um dado espalhado 
por todos os continentes, que serve para confinar agentes a bolsas 
de pobreza e subalternidade. Esta operação tornou-se evidente no 
domínio do «património», com Henri-Pierre Jeudy a afirmar que o 
etnólogo já não estuda as estruturas simbólicas das sociedades, mas 
simplesmente ajuda a manter a lei e a ordem na esfera simbólica. 
Como indicava Nancy Scheper-Hughes, após a sua experiência num 
município negro da África do Sul, os antropólogos não são só obser-
vadores, mas também testemunhas, responsáveis perante a história 
e não só perante a ciência. 

Finalmente, em quarto lugar, parece-me uma obra interessante 
para pensar o porvir, com o recentrar da prática da antropologia que 
permita distanciá-la da nostalgia em relação ao que desaparece, com 
o realce naquilo que nasce – e no que pode vir a nascer –, bem como 
na construção de um mundo comum, numa posição implicada nos 
universos sociais contemporâneos. Pablo Alonso demonstra nesta 
obra que o controlo do futuro por parte do capital reforça a conti-
nuidade do processo de produção, com modos vários de apropriação 
do tempo que há de vir. Concomitantemente, a autocrítica capita-
lista da sociedade de massas e a mercantilização da diferença abriram 
caminho a uma denúncia de toda a realidade como ilusão, simulacro 
e encenação: o espetáculo seria a forma última da mercadoria, na 
perspetiva de Guy Débord. 

Em cima da mesa do porvir há outras possibilidades de ali-
mento. Numa obra publicada em 2015, Maurice Godelier centra-se 
no imaginado e no imaginário. Sobretudo desde o texto fundador 
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de Benedict Anderson, centrado na construção das nações como 
comunidades imaginadas, soberanas e limitadas, a «imaginação» 
penetrou o discurso dos antropólogos. Pela mão de Godelier, 
envolvemo-nos na realidade como produto da união indissolúvel 
do material e do ideal, que participam em graus variados na relação 
entre os seres humanos e entre estes e a natureza: nem tudo o que 
é imaginado é imaginário. Pela capacidade de idear futuros, um ser 
humano confronta-se com conjuntos de oposições, entre o possível 
e o impossível, o certo e o improvável, o previsível e o imponderá-
vel, o crível e o inacreditável. 

Os grupos humanos inventam maneiras de fazer existir fora do 
pensamento, transformando-os em maneiras de pensar, de agir, de sen-
tir e de viver em conjunto, ou seja, de constituírem uma forma de 
sociedade, através da força material das ideias, a que alude Karl Marx. 
Reencontramo-la em projetos comuns e também na concretização 
de sonhos humildes, na linha da proposta de Raúl Contreras no seu 
trabalho no Valle del Mezquital, no México. Concomitantemente, 
a autocrítica capitalista da sociedade de massas e a mercantilização da 
diferença abriram caminho a uma denúncia de toda a realidade como 
ilusão, simulacro e encenação: o espetáculo seria a forma última da 
mercadoria, na perspetiva de Guy Débord. 

Como verificamos em tempos de crise pandémica, a vida é um 
problema comum, que permanece como área potencialmente inde-
pendente do capital. Convocando a força material das ideias, afigura-
-se como urgente pensar o património como bem comum, mas não «da 
humanidade», no sentido unescoizado: um bem comum no sentido 
de pertencer às comunidades que se encontram em relação imediata 
com ele, como um elemento cognitivo e renovável. Pensar o anti-
património – e suster a máquina patrimonial – é ter presente que a 
categoria «património» deve ser suprimida com a noção de valor e 
com o fetichismo. Este instaurou uma forma de dominação abstrata 
que coisificou as pessoas e personificou as coisas.

Voltamos à vizinha de Santiago de Arriba que clamava por patri-
mónio e economia e lembramos, com Friedrich Engels em A Sagrada 
Família, que a história não faz nada: a ação resulta antes do que fazem 
os homens e as mulheres para atingirem os fins que pretendem. A cul-
tura indica um processo e não uma conclusão. O saber antropoló-
gico, aconchegado às pessoas, serve à análise das realidades nos seus 

O Antipatrimónio.indd   220O Antipatrimónio.indd   220 21/09/20   17:5221/09/20   17:52



Posfácio

221

cambiantes, nas vidas de gente concreta, delineadas com base numa 
materialidade, mas também em projetos, em direção a factos que exis-
tiram, mas já não existem, bem como a outros que podem ser impos-
síveis, mas que são imaginados. Afinal, como poetava João Cabral de 
Mello Neto, nenhum quadro está acabado.

Paula Godinho
Departamento de Antropologia e IHC-FCSH-NOVA
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