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BARRANCOS NA RIBALTA, OU A METÁFORA DE UM PAÍS
EM MUDANÇA

Luís Capucha

Resumo Em Barrancos, pequena vila fronteiriça do sul de Portugal, nas festas de
Agosto são sacrificados toiros em honra de Nossa Senhora da Conceição, apesar de 
existir uma lei que proíbe espectáculos com toiros de morte. As festas de Barrancos 
constituíam motivo pontual de estudos antropológicos, e delas não havia notícia
para mais do que um pequeno grupo que as frequentava ano após ano.
Subitamente tornaram-se objecto político e mediático central do verão português.
A história recente de Barrancos constitui um exemplo paradigmático de como, no
mundo moderno, uma festa de uma pequena povoação, dotada de carga simbólica
forte, pode ser ampliada e converter-se num fenómeno nacional, relativo às
relações de poder simbólico, à dominação cultural e aos direitos culturais.

Palavras-chave Direitos culturais, festa de toiros, caso de Barrancos.

De caso antropológico a fenómeno nacional

Bar ran cos é uma pe que na po vo a ção com cer ca de 2000 ha bi tan tes, si tu a da numa
re gião de “ru ra li da de pro fun da”, po i sa da na cris ta de um mon te numa pon ta de
Alen te jo cer ca da de Anda lu zia por qua se to dos os la dos. Dis tin ta de to das as ou tras 
ter ras por tu gue sas, cons ti tu ía um caso no tá vel de es tu do an tro po ló gi co, por ca u sa
do seu di a lec to e por que, nas fes tas de Agos to, tou re i ros ves ti dos de lu zes ma tam
to i ros a es to que.1

Ape sar da lei pu bli ca da em 1928, que pro i biu a mor te de to i ros em es pec tá cu -
los pú bli cos, as fes tas de Bar ran cos era to le ra das pe los po de res ins ti tu í dos — que
de las ti nham no tí cia — mas des co nhe ci das dos por tu gue ses em ge ral. Ape nas uns
es cas sos mi lha res de “pe re gri nos” ti nham por há bi to anu al ru mar a essa au tên ti ca
Meca por tu gue sa dos to i ros de mor te.

To dos os anos a Co mis são de Fes tas ia ao Tri bu nal, para re gres sar ili ba da por
fal ta de pro vas: no mo men to da pre su mí vel mor te dos to i ros ne nhu ma au to ri da de
se en con tra va na pra ça e não ha via tes te mu nhos em ba ra ço sos. Nos úl ti mos anos,
po rém, mu i ta co i sa mu dou.

Em 1996 um ca nal de te le vi são pri va do fil mou e trans mi tiu uma re por ta gem
so bre as tou ra das de Bar ran cos e tudo se pre ci pi tou, num efe i to em “bola de neve”.
Para a po pu la ção lo cal o fac to foi re ce bi do com a eu fo ria de quem via, fi nal men te,
re co nhe ci da e di vul ga da a sua sin gu la ri da de. Mas logo no ano se guin te se ve ri fi -
cou que a no to ri e da de ti nha um pre ço: a sus ten ta ção de uma ba ta lha po lí ti ca, sim -
bó li ca e ju di ci al cu jas pro por ções não se po de ri am pre ver de iní cio.
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Em 1997, uma as so ci a ção de pro tec ção dos ani ma is in ter pôs uma pro vi dên -
cia ca u te lar subs cri ta por um juiz de Lis boa no sen ti do de im pe dir a re a li za ção
das tou ra das.2 Se a te le vi são ia a Bar ran cos pelo pi to res co da si tu a ção, após a pro -
vi dên cia ca u te lar, o mo ti vo mu dou e tor nou-se mu i to mais in te res san te do pon to
de vis ta me diá ti co.3 Mo bi li za ram-se en tão to das as te le vi sões, rá di os, jor na is, para
ve ri fi car se o go ver no man da ria ou não for ças de po lí cia em nú me ro su fi ci en te para 
as se gu rar o cum pri men to da or dem do juiz ou se a po pu la ção re sis ti ria ou não até
às úl ti mas con se quên ci as, como se pre via. As ques tões fo ram-se mul ti pli can do,
des de a di vi são de po de res en tre tri bu na is e go ver no até às for mas da re sis tên cia da 
po pu la ção e aos mais di ver sos te mas de in te res se na ci o nal e lo cal.

Em 1997 a pre sen ça de Bar ran cos nos media atin giu ní ve is im pres si o nan tes,
cres cen do em 1998 e, prin ci pal men te, em 1999 e 2000. Em 2001 ve ri fi cou-se ape nas
uma li ge i ra re du ção. As fes tas pas sa ram a ser no tí cia de aber tu ra e pra to for te dos
te le jor na is e prin ci pal no tí cia em to dos os pe rió di cos e nas rá di os, du ran te dias a
fio. Só o caso de Ti mor e, mais re cen te men te, os aten ta dos ter ro ris tas de 11 de Se -
tem bro, ocu pa ram tan to es pa ço me diá ti co.

A tí tu lo de exem plo, en tre os me ses de Maio e De zem bro de 2000, os dois prin -
ci pa is jor na is diá ri os de re fe rên cia pu bli ca dos em Lis boa, o Pú bli co e o Diá rio de No -
tí ci as, in clu í ram 77 no tí ci as — com cha ma das na pri me i ra e úl ti ma pá gi nas mu i tas
de las —, 18 ar ti gos de opi nião subs cri tos pe los opi ni on ma kers ofi ci a is e 13 ar ti gos de 
opi nião de ou tras pes so as, 16 car tas de le i to res, 11 car to ons, 7 ci ta ções de ar ti gos pu -
bli ca dos nou tros jor na is, 10 re por ta gens, 1 pá gi na de fo tos e, até, 3 edi to ri a is, cujo
tema foi Bar ran cos ou em que Bar ran cos apa re cia re fe ri do pe las mais di ver sas ra -
zões. Fo ram, ape nas nes se pe río do, 156 re gis tos que da ri am para en cher 59 pá gi nas
sem pu bli ci da de, dis tri bu í dos por Maio (7 re fe rên ci as), Ju nho (8), Ju lho (4), Agos to
(81), Se tem bro (44), Ou tu bro (4), No vem bro (5) e De zem bro (3). É esse ma te ri al que
cons ti tui o prin ci pal ob jec to do pre sen te ar ti go.4

Na tu ral men te que uma tal pro fu são de in for ma ção per mi tiu cri ar um au tên -
ti co fó rum em Por tu gal, para o qual se mo bi li za ram mu i to mais do que “afic i o na -
dos” e “de fen so res dos ani ma is”. Um con jun to de te mas com ób vio in te res se es tra -
té gi co emer giu de todo o de ba te, tor nan do Bar ran cos numa me tá fo ra de mu i tos tó -
pi cos re le van tes na agen da so ci al, cul tu ral e po lí ti ca do país.

Cre io que es ta mos pe ran te a evi dên cia de como um fe nó me no de iden ti da de
cul tu ral de base lo cal, par ti ci pan do num sis te ma cul tu ral com pre en si vo como é a
cul tu ra ta u ro má qui ca, pode for ne cer a lin gua gem para uma le i tu ra abran gen te dos 
fe nó me nos do mun do mo der no e da res pec ti va di nâ mi ca.

Como sa li en tou Antó nio Fir mi no da Cos ta num dos ar ti gos de opi nião pu bli -
ca dos,5 Bar ran cos tor nou-se um fe nó me no so ci al to tal.6 Para além da pró pria fes ta e 
dos pro ble mas da ter ra, ser viu de pre tex to para dis cu tir o po der, a lei e as fon tes do
di re i to, a re la ção en tre o cam po e a ci da de, os ani ma is e as re la ções das pes so as com
eles, a cul tu ra eru di ta e a do mi na ção das cul tu ras po pu la res, a or ga ni za ção do es ta -
do e a re la ção dos por tu gue ses com ele, os me ca nis mos da po lí ti ca e da co mu ni ca -
ção so ci al, a idi os sin cra sia dos por tu gue ses, en tre mu i tos ou tros as sun tos, in clu in -
do na tu ral men te a fes ta de to i ros. Ve ja mos en tão al guns dos prin ci pa is te mas
abor da dos.
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A lei

A lei foi um des ses te mas. A ques tão foi abor da da a dois ní ve is. Por um lado, o
“caso” de Bar ran cos foi uti li za do como me tá fo ra da re la ção dos por tu gue ses com a
lei. De po is, a pró pria lei que re gu la o es pec tá cu lo de to i ros em Por tu gal es te ve em
equa ção.

Fre quen te men te Bar ran cos era apre sen ta da como sím bo lo de um su pos to tra -
ço de ca rác ter pro fun do dos por tu gue ses: a sua ten dên cia para o in cum pri men to
das leis. Não se tra ta ria nem de um sen ti do de ci da da nia con tra as leis in jus tas, nem 
de um es pí ri to anar quis ta ape lan do à auto-re gu la ção, mas de uma en dé mi ca pro -
pen são para ace i tar (quan do não ve ne rar) a au to ri da de, nal guns ca sos de for ma se -
lec ti va, e si mul ta ne a men te evi tá-la. Se gun do essa opi nião, os por tu gue ses não gos -
tam de en fren tar os pro ble mas, pois pre fe rem tor neá-los. Assim como não se cum -
prem as re gras de trân si to e de po is logo se vê se há mul ta e se ela tem mes mo de ser
paga, ou como não se pa gam im pos tos na es pe ran ça de que a fis ca li za ção não se
exer ça ou que um con ta bi lis ta ha bi li do so dê uma vol ta nas con tas, pri me i ro ma -
tar-se-iam os to i ros, con tra a pro i bi ção, e de po is logo se pa ga ria a mul ta re sul tan te
da lei.

Cu ri o sa men te, este tó pi co apa re ce tan to para de fen der (“para quê per se -
gui-los se não fa zem mais do que tan tos ou tros ci da dãos, às ve zes em si tu a ções bem 
mais gra vo sas e igual men te im pu nes”) como para ata car Bar ran cos, in ves ti da na
ca te go ria de exem plo pa ra dig má ti co de la xis mo, da “cul tu ra da im pu ni da de” e da
fal ta de au to ri da de do es ta do.

O ar gu men to é, na tu ral men te, como qua se sem pre acon te ce com es tas ima -
gens ge ne ra li za do ras, du pla men te fa la ci o so: nem é se gu ro que o su pos to tra ço pro -
fun do da idi os sin cra sia por tu gue sa seja mais do que uma re pre sen ta ção es te re o ti -
pa da da re a li da de (aliás, tal vez in te res sa da pre ci sa men te na des cre di bi li za ção do
es ta do), como pro va, de res to, para não sair do cam po ta u ri no, o con for mis mo com
que o nos so re gu la men to ta u ro má qui co é ge ral men te apli ca do; e é cer ta men te fal so 
acer ca do que se pas sa em Bar ran cos, onde as leis são ge ral men te res pe i ta das e
onde a ques tão da mul ta apa re ce como uma ame a ça ex ter na e não como uma op ção
e onde não se per ce be, con se quen te men te, o ar gu men to do des res pe i to da lei.

Em se gun do lu gar, como se ria de es pe rar, um ou tro tó pi co dos mais de ba ti -
dos foi a lei que re gu la o es pec tá cu lo ta u ro má qui co em Por tu gal. Em 1928 foi pu bli -
ca do um de cre to go ver na men tal que pro i biu a mor te dos to i ros em pú bli co. As vá -
ri as re vi sões do re gu la men to ta u ri no efec tu a das des de en tão, nun ca co lo ca ram em
ca u sa tal nor ma, nem se quer mo ti va ram qual quer de ba te re le van te a esse res pe i to.
Che gou-se, no má xi mo, a dis cu tir a re gu la men ta ção de cor ri das pi ca das, du ran te
um pe que no pe río do da dé ca da de 90 em que vá ri as de las fo ram au to ri za das. Te -
mos, pois, nes te cam po, uma das pou cas leis do Esta do Novo a che gar in có lu mes
aos nos sos dias.

Para além de Bar ran cos, cuja prá ti ca foi sem pre to le ra da, ape nas em ra ras
oca siões a lei foi des res pe i ta da, qua se sem pre por ini ci a ti va in di vi du al, iso la da e
sim bó li ca de ma ta do res por tu gue ses. Após o 25 de Abril cri ou-se um mo vi men to
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que deu ori gem a al gu mas cor ri das de to i ros de mor te na raia alen te ja na e, prin ci -
pal men te, em Vila Fran ca de Xira, onde se ma tou num fes ti val em 1996 e numa cor -
ri da de to i ros Pa lha em 1997. Uma vi o len tís si ma car ga po li ci al so bre a po pu la ção
que pro tes ta va con tra a pri são dos tou re i ros, se gui da de au tên ti ca ba ta lha cam pal
nas ruas da vila (ago ra ci da de), re me teu o pro ble ma no va men te para cír cu los mais
ou me nos res tri tos de afic i o na dos. A ve tus ta e au to ri tá ria lei lá se foi man ten do.

Qu an do as fes tas de Bar ran cos de i xa ram de ser uma vaga no tí cia de uma prá -
ti ca dis tan te com que qua se nin guém ver da de i ra men te se pre o cu pa va, para além
dos ha bi tan tes lo ca is, de gru pos de jo vens atra í dos pela in ten si da de da fes ta e dos
afi ci o na dos que fa zi am de Bar ran cos um lo cal de cul to e pe re gri na ção trans gres so -
ra, a lei en trou para o cen tro da agen da po lí ti ca.

As cam pa nhas de pro pa gan da lan ça das pe las as so ci a ções zoó fi las exi gin do a
apli ca ção da lei, a todo o cus to e a qual quer pre ço, ti ve ram eco po lí ti co, com o PSD e
o CDS/PP cri ti can do a ale ga da fal ta de au to ri da de do es ta do e a de mons tra ção de
fra que za do go ver no do PS. Este con tra-ar gu men ta va com a re cu sa da uti li za ção de 
me i os de re pres são que se ri am cla ra men te ex ces si vos e pas sí ve is de cri ar sé ri os
pro ble mas face à mais que cer ta re sis tên cia po pu lar.

Se nos pri me i ros anos se de ba teu o prin cí pio da se pa ra ção de po de res en tre o
go ver no e os tri bu na is, a pro pó si to da im po si ção pela po lí cia das provi dên ci as ca u -
te la res, como re cla ma ram os opo si to res a Bar ran cos, em anos mais re cen tes foi a
pró pria lei que es te ve no cen tro da po lé mi ca.

Ma ni fes tou-se tam bém a opi nião de que o de ba te era e é ab sur do, dado que o
cos tu me é uma das fon tes da or dem ju rí di ca e do di re i to. Do pon to de vis ta téc ni co,
“sem pre que es te ja mos pe ran te uma prá ti ca re i te ra da com lon ga du ra ção, acom pa -
nha da pela con vic ção de que se tra ta de com por ta men to lí ci to ou de vi do, con vic -
ção par ti lha da pe los au to res da prá ti ca e pe las au to ri da des en car re ga das de apli car 
o di re i to”,7 o cos tu me é pro du tor de nor mas ju rí di cas que va lem como as leis. As
de ci sões ju di ci a is não po dem ig no rar este di re i to con su e tu di ná rio, que vi go ra até
apa re cer ou tra nor ma de âm bi to lo cal con trá ria.

Por ou tras pa la vras, não com pe te ao es ta do im por-se pela for ça, em nome de
leis ge ra das na as sem ble ia ou no go ver no, a nor mas igual men te le gí ti mas, ge ra das
no seio de co mu ni da des que as ace i tam e pra ti cam, sem pre ju í zo de ou tros di re i tos
fun da men ta is de ter ce i ros ou dos pró pri os mem bros des sas co mu ni da des.

Se gun do este ar gu men to, o que acon te ce em Bar ran cos é uma fes ta po pu lar.
Não é um es pec tá cu lo ofi ci al. A re gu la men ta ção le gal que exis te em Por tu gal so bre
as tou ra das apli ca-se aos es pec tá cu los for ma is. Só por ex ces so pode o es ta do apli -
car aqui a mes ma nor ma.

O de ba te se guiu po rém ou tra ori en ta ção e fo ram sen do apre sen ta das su ces si -
vas ini ci a ti vas par la men ta res de de pu ta dos so ci a lis tas e co mu nis tas8 com vis ta a
mu dar a lei, chum ba das de vi do à di vi são de vo tos en tre os pri me i ros. Uma des sas
ini ci a ti vas man ti nha tudo na mes ma, in clu in do o preâm bu lo an ti ta u ri no da ve lha
lei, cri an do ape nas uma ex cep ção para Bar ran cos, dada a “prá ti ca inin ter rup ta”
dos to i ros de mor te.9 Uma ou tra não se re fe ria de todo à lei de 1928 e fi ca va-se pela
ex cep ção. Até que Fer nan do Go mes, novo mi nis tro do in te ri or che ga do ao go ver no 
após as ele i ções de 1999 com pro mes sas de que com ele a lei se apli ca ria sem
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dú vi das ou equí vo cos, ele van do ain da mais, des se modo, a car ga po lí ti ca do pro -
ble ma e a sua pró pria ex po si ção, viu ace i te uma nova ini ci a ti va le gis la ti va.10

A nova lei, que re vo gou a de 1928, des cri mi na li za a mor te do to i ro, que con ti -
nua pro i bi da e se tor nou uma con tra ven ção pu ní vel com co i ma.11 Pas sou a ser pu -
ni do não ape nas ma tar, mas tam bém au to ri zar, or ga ni zar, pro mo ver e di ri gir os es -
pec tá cu los. A mor te do to i ro pas sou a ser pu ní vel com mul ta de 99.759,58 a
249.398,95 eu ros ou 149.639,4 a 399.038,31 eu ros (20 a 50 mil ou de 30 a 80 mil con -
tos), caso se tra te res pec ti va men te de pes so as sin gu la res ou co lec ti vas. As mul tas
são cu mu la ti vas (tou re i ro, or ga ni za ção da tou ra da, ga na de i ro). Esti pu lam-se san -
ções aces só ri as, como a per da de ob jec tos (in clu in do re ce i ta ob ti da), equi pa men tos
ou dis po si ti vos usa dos para a prá ti ca ilí ci ta; in ter di ção tem po rá ria (dois anos) da
ac ti vi da de e do for ne ci men to de re ses; en cer ra men to do re cin to. No en tan to pre -
vê-se que, “no caso do es pec tá cu lo cons ti tu ir uma prá ti ca an ces tral e inin ter rup ta,
de cor ren te de uma tra di ção lo cal”, as mul tas vão de 4.988 a 24.939,9 Eu ros ou
7.481,96 a 39.903,83 Eu ros (1.000 a 5 mil e 1.500 a 8 mil con tos). E nes te caso não se
apli cam as san ções aces só ri as. A fis ca li za ção com pe te às for ças de se gu ran ça e a
apli ca ção das mul tas ao go ver na dor ci vil.

Pro nun ci a ram-se no de ba te os par ti dos, de pu ta dos iso la dos, o bas to ná rio da
Ordem dos Advo ga dos,12 as so ci a ções zoó fi las13 e a Câ ma ra de Bar ran cos,14 en tre
um vas to con jun to de ou tras en ti da des.

Mas es ta va à vis ta que o pro ble ma não era es tri ta men te ju rí di co. Ou an tes, as
in de ci sões quan to à nor ma a apli car, ao sen ti do e al can ce da mo di fi ca ção da lei, à
re la ção en tre go ver no e tri bu na is, ao re cur so à for ça re pres si va para im por uma
nor ma ju rí di ca ou à to le rân cia da trans gres são, tra du zem o fac to de por de trás da
po lé mi ca de Bar ran cos es tar um cam po de for ças em luta ain da aber ta quan to ao
des fe cho.

Poder e direitos culturais

Con tra Bar ran cos, im por a lei

O “caso de Bar ran cos” tem me nos a ver com a fes ta em si mes ma do que com a for -
ma como ela ex tra va sou para os pal cos po lí ti cos, os me i os de co mu ni ca ção so ci al e
os tri bu na is. O que se dis cu tiu nos jor na is, nas rá di os e nas te le vi sões, na Assem -
bleia da Re pú bli ca ou en tre os ju ízes, não foi tan to o ri tu al ta u ri no de Bar ran cos, se -
me lhan te ao que se cu lar men te exis te, mas a lei, os di re i tos e o di re i to, a sen si bi li da -
de em re la ção aos ani ma is, os con tras tes cul tu ra is e, até, a au to ri da de do es ta do.

Di zem os que se opu se ram às fes tas que não se cum prin do a lei que pro í be os
to i ros de mor te é o es ta do de di re i to que fica em ca u sa. As as so ci a ções zoó fi las mo -
bi li za ram-se em tor no des te ar gu men to. Mes mo con tra a evi dên cia evo ca da pelo
go ver no de que a al ter na ti va era en tre “uma tra di ção de 200 anos ou um ba nho de
san gue”, avan ça ram com su ces si vos pro ces sos nos tri bu na is e con vo ca ram
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ma ni fes ta ções em Lis boa, no Por to e até em Bar ran cos.15 Fo ram cri ti can do tam bém
as gar ra i a das, as lar ga das, as fes tas es pa nho las, a far ra do boi no Bra sil, a trans mis -
são de cor ri das de to i ros na TV Cabo ou o for ne ci men to de di nhe i ro pú bli co para a
cons tru ção de uma pra ça de to i ros na Ilha de S. Jor ge. Pas sa ram ain da, com co ber -
tu ra te le vi si va, a ma ni fes tar-se em pe que nos gru pos pro te gi dos pela po lí cia, jun to
a pra ças de to i ros, como foi o caso de Cas ca is e Pó voa de Var zim. Não pou pa ram
crí ti cas a as so ci a ções de so li da ri e da de que be ne fi ci a ram das re ce i tas de cor ri das
 realizadas em pra ças des mon tá ve is para as suas obras so ci a is e en vol ve ram a pró -
pria hi e rar quia da Igre ja, quan do per to de Fá ti ma se or ga ni zou, com casa es go ta da,
uma tou ra da de vi da men te au to ri za da.

Pro tes ta ram con tra os de pu ta dos de es quer da, por te rem in tro du zi do os to i -
ros de mor te em Por tu gal com a nova lei, va ti ci nan do que cor re rá “san gue a jor ros
na pra ça…” e que “as no vas ge ra ções vão tro car a dro ga pelo san gue…”.16 E tudo
por que o mi nis tro te ria ce di do a Bar ran cos, “ur din do um pla no ma qui a vé li co”,
con sis ten te em pro por co i mas ele va das ini ci al men te, para de po is as ba i xar a pon to
que não pe sas sem na or ga ni za ção das cor ri das.

Por Barrancos, contra o medo e pelos direitos culturais

Na co mu ni ca ção so ci al, in de pen den te men te dos fac tos e da te o ria do di re i to, pas -
sou a ima gem de que em Bar ran cos se trans gri de a lei e se de sa fia o es ta do. Tam bém 
al gu mas pes so as de Bar ran cos se con ven ce ram que ven cem mes mo as au to ri da des
ao re sis ti rem com a sua prá ti ca fes ti va.

Po rém, não é co nhe ci da ne nhu ma par ti cu lar pro pen são dos bar ran que nhos
para não cum pri rem a ge ne ra li da de das leis da na ção ou para vi o la rem cor ren te -
men te as re gras do mi nan tes da mo ral e da éti ca. Tra ta-se de uma co mu ni da de “nor -
mal” e so ci al men te in te gra da. Com a sua es pe ci fi ci da de cul tu ral, como to das as ou -
tras. Por que ra zão, en tão, a “de so be diên cia” se con cen tra, di ría mos que ob ses si va -
men te, num pe que no pon to? Por que, como ve re mos, nes se pon to se fo ca li zam va -
lo res e re fe rên ci as cen tra is para a co mu ni da de. São es ses va lo res e re fe rên ci as que
ver da de i ra men te es tão em ca u sa.

A lei é mero pre tex to para im por uma vi são do mun do, não ape nas em Bar -
ran cos, mas no país. Se as sim não fos se, por que não se uti li za va a mes ma ener gia no 
com ba te a tan tas e tão mais pro e mi nen tes de so be diên ci as, como as que se ve ri fi -
cam na eva são fis cal, no in cum pri men to das re gras de trân si to, na apli ca ção das
leis do tra ba lho, no trá fi co de dro ga, en tre tan tas ou tras ma té ri as mais ur gen tes? O
de ba te es ta va as sim co lo ca do mu i to aci ma da res pos ta pa drão “quem quer vai,
quem não quer não vai” dada pe los “ta u ri nos” nas po lé mi cas tra di ci o na is com os
“anti-ta u ri nos”.

Evo cou-se que se tra ta va da cul tu ra do Nor te do país a que rer im por-se à do
Sul, numa nova cru za da con tra os “mou ros” in fiéis às leis do es ta do. Nou tros ca sos
to mou-se como re fe rên cia as “von ta des ni ve la do ras de gru pos ur ba nos que ape nas 
se re gem pe los mo de los do po li ti ca men te cor rec to ame ri ca no”, à qual os bar ran -
que nhos se li mi ta vam a ofe re cer re sis tên cia. E che gou a su ge rir-se que a
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per se gui ção ex pres sa uma ati tu de fas cis ta,17 vi san do a im po si ção to ta li tá ria e di ta -
to ri al da men ta li da de do mi nan te, trans for man do a nor ma de uma ma i o ria cir cuns -
tan ci al, ba se a da no pen sa men to “mo der no”, “jo vem” e “ci vi li za do” de uma eli te
ur ba na e con ven ci da ar ro gan te men te da sua su pe ri o ri da de ci vi li za ci o nal, num có -
di go de con du ta uni ver sal.

O pro ble ma não será, pois, ju rí di co, mas de po der, ou seja, de im po si ção de
uma opi nião pes so al ou de gru po, ao ar re pio do que de ve ria ser a jus ti ça numa so -
ciedade de mo crá ti ca.

Antó nio Fir mi no da Cos ta (op. cit.) pro pôs uma ti pi fi ca ção mais fina das opo -
si ções a Bar ran cos. Uma de las é mais con ser va do ra e crê que não há per ti nên cia
para as cul tu ras iden ti tá ri as de po pu la ções es pe cí fi cas e que to dos os gos tos e sen -
si bi li da des de vem obe de cer a um pa drão úni co, o dela pró pria, que os seus ade ren -
tes têm por mis são im por, se pos sí vel por via da lei (o que é um de ta lhe, já que se ela
não exis tis se exi gi am-na).18 Uma ou tra, de tipo mo der nis ta, sen te-se agre di da com
o que à luz da sua pró pria ma triz cul tu ral e da sen si bi li da de ur ba na que pos sui em
re la ção aos ani ma is, sur ge como es pec tá cu lo de vi o lên cia bár ba ra e gra tu i ta. Ata ca
en tão Bar ran cos em nome de no vos di re i tos. Con ver gem am bos os ti pos de opo si -
ção na con de na ção dos bar ran que nhos. Estes, no qua dro do seu con tex to ru ral, têm 
“…um mis to de fa mi li a ri da de prá ti ca, uti li tá ria, com os ani ma is e de res pe i to pela
al te ri da de ir re du tí vel, em al guns de les não do mes ti cá vel”.

Vale a pena de ter mo-nos nes te con tri bu to, que in tro du ziu aque le que será,
tal vez, o tó pi co cen tral de toda a con tro vér sia. O tra ta men to me diá ti co do caso de
Bar ran cos fez dele um fe nó me no di fe ren te do que era na ori gem: de sin se riu o cos -
tu me lo cal do seu qua dro de exis tên cia ha bi tu al, se lec ci o nou as pec tos que su bli -
nhou ou omi tiu, cons tru iu uma re a li da de mais vas ta e abran gen te. Essa nova re a li -
da de co lo cou num novo pla no a ati tu de et no cên tri ca pre sen te mu i tas ve zes na re la -
ção en tre me i os cul tu ra is di ver sos. O des co nhe ci men to dos va lo res e dos sen ti dos
das cul tu ras alhe i as leva à re je i ção de cer tos cos tu mes. Isso acon te ce mu i to com
prá ti cas ali men ta res ou lú di cas, for mas de fa lar e ves tir, ri tu a is ou ce ri mó ni as. Por
ou tro lado, pa ra do xal men te, é co mum va lo ri zar-se o que é di ver so e exó ti co. Mas
num caso e nou tro ope ra um prin cí pio de se pa ra ção que evi ta o con fron to. Ora, na
“mo der ni da de con tem po râ nea”, tor na-se ino pe ran te o prin cí pio da se pa ra ção, por 
via da “pro xi mi da de” em re la ção aos fac tos “pro du zi dos” pela co mu ni ca ção so -
cial. Evi den cia-se as sim a co e xis tên cia, a mes cla e o cru za men to de sen si bi li da des e
gos tos di ver sos e às ve zes até opos tos. O res pe i to pela di ver si da de pas sa a im pli car
uma éti ca do re co nhe ci men to da dig ni da de das di fe ren ças e da uni ver sa li da de de
di re i tos, de que só são de ex clu ir as cul tu ras e as prá ti cas que pro cu rem im pe di-lo.
Essa nova éti ca está por trás de uma quar ta ge ra ção de di re i tos, os di re i tos
cul tu ra is.

A ques tão não é, en tão, se a “tra di ção” deve ou não ser cum pri da. Não hou ve
um “pro ble ma” com as fes tas de Bar ran cos en quan to ex pe riên cia vi vi da, em si
mes ma, como sem pre o foi. Pas sou a havê-lo quan do essa ex pe riên cia foi pre tex to
para uma luta, a ní vel na ci o nal, pelo re co nhe ci men to do di re i to uni ver sal de in di -
ví du os e co mu ni da des de sen vol ve rem prá ti cas cul tu ra is es pe cí fi cas. Como as po -
si ções são mu i to as si mé tri cas, Bar ran cos pode es tar a ser ví ti ma do de se jo de
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he ge mo nia de cer tas eli tes ur ba nas, con ser va do ras ou mo der nis tas, ago ra no novo
cam po do di re i to à iden ti da de cul tu ral lo cal.19

Po de mos en tão, a esta nova luz, re e qua ci o nar o pro ble ma do es ta do de di -
reito e da sua ac tu a ção em Bar ran cos. A au to ri da de do es ta do re sul ta da sua le gi ti -
mi da de, sem o que res va la para o au to ri ta ris mo. Numa so ci e da de de mo crá ti ca,
plu ral, to le ran te e mo der na, a le gi ti mi da de da lei as sen ta, an tes do mais, na sua
ins tru men ta li da de com vis ta a as se gu rar os di re i tos dos ci da dãos. Ora, os di re i tos 
são hoje tam bém di re i tos cul tu ra is. Eles afir mam-se em Bar ran cos con tra uma ati -
tu de ar ro gan te e au to ri tá ria que pre ten de im pe dir a esta co mu ni da de a afir ma ção 
da sua iden ti da de, im pon do vi sões do mun do uni for mi za das e ex clu si vis tas. É,
pois, con tra o au to ri ta ris mo e não con tra a au to ri da de do es ta do que se luta em
Bar ran cos.

Barrancos: a festa em estado puro

À su per fí cie, a es pu ma dos fac tos

As fes tas de Bar ran cos ga nha ram, como vi mos, uma di men são ines pe ra da, tor nan -
do-se um caso na ci o nal e to tal. Terá isso acon te ci do por aca so? Tal vez não. Elas pos -
su em uma “den si da de sim bó li ca” que jus ti fi ca a sua ca pa ci da de de re sis tên cia e de
atrac ção.

As no tí ci as des cre vem os de ta lhes da fes ta. Mes mo sem se ir lá, len do os jor -
na is, ou vin do a rá dio e ven do a te le vi são fica a sa ber-se mu i ta co i sa do que lá se pas -
sa. Ve ja mos al guns dos fac tos des cri tos.

Bar ran cos “ves te-se” para a fes ta, com as ca sas ca i a das, as col chas nas ja ne las,
e as tas cas, os ca fés e res ta u ran tes, bem como pe que nos pon tos de ven da de be bi das 
e co mi das im pro vi sa dos, to mam me di das es pe ci a is para a in va são de cli en tes
se qui o sos.

No dia 28 de Agos to co me ça a fes ta com a pro cis são. As mu lhe res, que são a
es ma ga do ra ma i o ria, es tre i am in du men tá ria cu i da da.20 À fren te do cor te jo vão-se
lan çan do fo gue tes e atrás toca a ban da. Ain da mais atrás os ho mens, sem pre em
nú me ro re du zi do, vão en tran do e sa in do. As ex cep ções são aque les — como os fes -
te i ros, os bom be i ros, os mem bros das con fra ri as en car re gues de le var os pen dões e
an do res — cujo es ta tu to os obri ga a in te grar o nú cleo cen tral.

Du ran te a pro cis são o fre ne sim fes ti vo co me ça a sol tar-se. E logo após o seu
ter mo, e de po is to das as no i tes du ran te as fes tas, bebe-se “tin to de ve ra no” ou cer -
ve ja nos ba res, dan çam-se se vi lha nas, can ta-se, to cam-se os cor pos, num am bi en te
que nos trans por ta para as pá gi nas de “Fi es ta”, onde Ernest He ming way re cria o
am bi en te caó ti co, con vul si vo, efu si vo, dra má ti co, de em bri a guez co lec ti va e ale gre 
dos “San fer mi nes” de Pam plo na.

Aos jor na lis tas im pres si o na o “pal mo teo” e “ca chon deo” du ran te toda a no i -
te, no i te após no i te, sem que bra de rit mo, com co pos e mais co pos, sem pre ao som
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de mú si ca es pa nho la ou de can ta res tí pi cos an da lu zes, alen te ja nos e
bar ran que nhos.

Na ma nhã de cada dia de fes ta che ga o en cer ro dos to i ros. Logo cedo, toda a
po pu la ção21 e vi si tan tes acor rem à pra ça, onde a Câ ma ra mon tou os ta bu a dos,22 es -
tru tu ra de ma de i ra que trans for ma o lar go num re cin to onde se po dem li dar os to i -
ros e as sis tir à fes ta. Soam os fo gue tes e o pri me i ro to i ro ir rom pe na “are na” im pro -
vi sa da vin do de uma cal ça da ín gre me que de sem bo ca no lar go, por en tre as fu gas
apa ren te men te de sor de na das, os tro pe ções e os sus tos dos ho mens e ra pa zes mais
afo i tos ou te me rá ri os. Mãos há be is la çam o ani mal com uma cor da e de po is fe -
cham-no no cur ro, cons tru í do de ba i xo dos ta bu a dos. De po is virá ou tro to i ro. Uma
vez en cer ra do tam bém esse, os mais ve lhos di ri gem-se a uma das so ci e da des23 ou a
uma ta ber na para be ber umas “co pi tas” com ami gos até ao al mo ço, en quan to os
mais no vos vão dor mir uma pe que na ses ta.

O prin ci pal “furo” jor na lís ti co vem mais tar de, com a no tí cia de que “a tra di -
ção” se cum priu, com a mor te dos to i ros. A meio da tar de, os jo vens, semi-re fe i tos
com a ses ta, e os adul tos, já de al mo ço co mi do, to dos con ver gem para a pra ça. Os
ho mens mais no vos e os ra pa zes aguar dam no meio do re cin to o iní cio da tou ra da,
al tu ra em se co lo cam na par te in te ri or dos ta bu a dos, em po si ção que lhes per mi te
su bir e fur tar-se à in ves ti da do to i ro. Ou tros ho mens, ge ral men te mais ido sos, ve -
rão a tou ra da a par tir das “so ci e da des” ou da par te ex te ri or dos ta bu a dos, por ba i -
xo das ban ca das, onde tam bém se co lo cam al gu mas mu lhe res com cri an ças que
não con se guem lu gar em cima. A ma i or par te das mu lhe res e das mo ças, se não
pos su í rem um bi lhe te pre vi a men te com pra do, des de mu i to cedo pro cu ram um lu -
gar dis po ní vel nas ban ca das.

O as pec to do pú bli co é de gran de ale gria. As pes so as con ver sam, be bem, can -
tam. O re cin to é re ga do pe los bom be i ros, e gru pos de ra pa zes mo lham-se uns aos
ou tros. De po is a ban da en tra na pra ça e ocu pa um lu gar re ser va do nas ban ca das,
jun to ao lo cal onde se si tu am os con vi da dos da Câ ma ra Mu ni ci pal. Sem pre com al -
gum atra so em re la ção à hora mar ca da, a Co mis são de Fes tas faz o “pas se io”,24

apre sen tan do os tou re i ros, ves ti dos de lu zes.
Sal ta o pri me i ro to i ro à pra ça, e é li da do com a arte e o en ge nho pos sí ve is. Em

fun ção do mé ri to da lide e da es to ca da com que é mor to (as no tí ci as des cre vem-nas
boas ou más) as sim o tou re i ro será sa u da do e brin da do com apên di ces do ani mal
(as ore lhas e o rabo) ou for te men te “abron ca do”. De po is vem o se gun do to i ro, ter -
mi nan do a cor ri da com o res pec ti vo ar ras te pe las mu las, por en tre a mul ti dão que
en tre tan to in va de o re cin to. Assim se pas sa nos dias 29 e 30 de Agos to. No dia 31 há
uma di fe ren ça: na tou ra da são li da dos um no vi lho e uma vaca, que de ve rá ser pe -
ga da e, na se quên cia de uma das pe gas, le va da ao in te ri or da “so ci e da de dos ri cos”. 
Re gres sa ao re cin to ro de a da pe los ho mens que a agar ram e cer cam até que cai ful -
mi na da por “chou pa” cer te i ra.25

Se guem-se a cada tou ra da mais be bi das, mais con ver sas e mais can ti gas. Pe -
tis ca-se (a par tir do se gun do dia, ha ve rá car ne de to i ro com to ma te) em casa, nos
res ta u ran tes ou nas ta ber nas, e de po is ruma-se uma vez mais ao lar go (al guns jo -
vens per ma ne cem em gru pos nas ta ber nas e ba res) para as sis tir a um es pec tá cu lo
mu si cal, qua se sem pre com mú si ca fla men ca ou se vi lha nas. Fin do o es pec tá cu lo,
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os ca sa dos vão para o ba i le, os mais no vos para os ba res e mais tar de tam bém para o 
ba i le. Na ma dru ga da se guin te co mem uma açor da de alho e fa rão ou tro en cer ro.

Para além des tes ri tu a is mais tra di ci o na is, ou tros fac tos, de ca rác ter ane dó ti -
co, emer gem com um re le vo que ape nas o tra ta men to me diá ti co lhes con fe re. Por
exem plo, os re pór te res con tam que to dos os tou re i ros fo ram de vi da men te iden ti fi -
ca dos pe las au to ri da des, em cum pri men to da or dem, a qual não terá sido per tur ba -
da por ter ha vi do ame a ça de bom ba.26 Pro tes tam con tra os po pu la res que ta pam as
câ ma ras de te le vi são no mo men to da exe cu ção da “sor te de ma tar”, se guin do uma
“tra di ção” ini ci a da no ano de 1998, quan do im pe dir a iden ti fi ca ção dos tou re i ros
era de ci si vo para a ba ta lha ju rí di ca. E sa li en tam o acto iso la do de um jo vem foras -
teiro que, ilu din do as nor mas lo ca is, unge o ros to com san gue do to i ro aca ba do de
es to que ar. No ti ci am tam bém a ac ti vi da de da po lí cia, sa tis fa zen do a cu ri o si da de
na ci o nal de sa ber se o go ver no con se gue ou não im pe dir a mor te dos to i ros ou se
vai ou não ha ver re pres são. Tudo, o im por tan te e o aces só rio, o nu cle ar e o la te ral, o
nor mal e o epi só di co, o real e o ilu só rio, é tra ta do com o mes mo tom de acon te ci -
men to no tá vel.

Pelo meio os jor na lis tas vão de i xan do cair no tas de sen con tra das so bre a vida
da vila e so bre o que dela os lo ca is lhes que rem con tar. Por exem plo, his tó ri as do
con tra ban do, de ca sa men tos en tre es pa nhóis e por tu gue ses, da ac tu al de gra da ção
da Her da de da Co i ta di nha e de como nela se fez cam po de con cen tra ção du ran te a
guer ra ci vil es pa nho la. Di zem que Bar ran cos não pro gri de e que os jo vens par tem
para en con trar em pre go en quan to a ma i or par te das pes so as da vila só fica com a
par te má da fama e com o pro ces so ju rí di co para re sol ver. No mes mo tom e sem cu -
ri o si da de para re sol ver o pa ra do xo, fa lam da cons tru ção de um novo ho tel de três
es tre las e da aber tu ra de no vos res ta u ran tes.

Pou cas ve zes se des cre vem ou tras da tas fes ti vas do ca len dá rio bar ran que -
nho, em bo ra ocor ra uma ou ou tra re fe rên cia iso la da, prin ci pal men te quan do os lo -
ca is as men ci o nam por con tras te com a fe i ra de Agos to.

Por exem plo, no Na tal, a Câ ma ra Mu ni ci pal e al guns jo vens trans por tam
para o lar go cen tral — a pra ça da Li ber da de, em fren te à igre ja, onde no Ve rão se
 realizam as tou ra das — le nha que será ace sa numa enor me fo gue i ra na no i te da
con so a da. De po is do jan tar em fa mí lia, as pes so as di ri gem-se para o lar go, as sam
ca ta lães27 para co mer, can tam e, no caso dos jo vens, to cam as zam bom bas28 pe las
ruas da vila. A fes ta da fa mí lia, a data pre fe ri da para bap ti zar as cri an ças, é tam bém
a data em que toda a co mu ni da de se re ú ne no es pa ço pú bli co, mas de um modo
mais vi ra do para o in te ri or, sem a “con fu são” dos vi si tan tes e, logo, clas si fi ca da
como mais “ge nu í na”.

No Car na val, os ra pa zes di zem ver sos à por ta das mo ças e os jo vens, em con -
jun to, com qua dras crí ti cas, acer tam con tas en tre os vi zi nhos. Nos “quin tos” os
man ce bos des pe dem-se da co mu ni da de an tes de irem “a sor tes” para a tro pa.29 Na
Pas co e la a po pu la ção vai “a flo res” para os cam pos da vi zi nha Enci na so la (cuja po -
pu la ção faz o mes mo), co mer, be ber, dan çar e can tar, na mo rar e con vi ver. No dia 8
de De zem bro a co mis são fe mi ni na — ho mó lo ga da mas cu li na, que or ga ni za a fes ta
de Agos to — or ga ni za ou tra pro cis são em hon ra de Nos sa Se nho ra da Con ce i ção,
pa dro e i ra de Bar ran cos.
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Em cada um des tes dias, e ain da nou tros quan do a opor tu ni da de se ofe re ce, a
Co mis são de Fes tas or ga ni za um ba i le, com um bom con jun to es pa nhol. Para além
dis so, se qui ser mos pon de rar ade qua da men te a “taxa he do nís ti ca” de Bar ran cos,30

te ría mos de acres cen tar re a li za ções vá ri as ao lon go do ano, como ten tas, ca pe i as e
va ca das,31 pas se i os a ca va lo, ca ça das e ba ti das ao ja va li, re a li za ção de pe ças de te a -
tro, ex po si ções de arte e os ani ma dís si mos ba res e dis co te cas lo ca is.

O sentido da festa

No con jun to, ine ga vel men te, por en tre as ocul ta ções, as sa liên ci as e os exa ge ros, a
im pren sa trans mi te a ima gem de uma fes ta in ten sa men te vi vi da. Mas o que as no tí -
ci as não po dem ex pli car é o sen ti do dos acon te ci men tos e ri tu a is que des cre vem.
Nes se pon to in ter vi e ram nos de ba tes so ció lo gos e an tro pó lo gos, com ar ti gos de
opi nião que che ga ram a um au di tó rio de fa zer in ve ja ao mais re pu ta do dos ci en tis -
tas so ci a is.

Expli cou-se, por exem plo, por que ra zão co me ça a fes ta com a pro cis são. Tra -
ta-se, ob vi a men te, de pres tar tri bu to à de vo ção pela pa dro e i ra, se gun do pa drões
co re o grá fi cos que tra du zem bem uma re li gi o si da de pou co sub me ti da às nor mas
mais or to do xas da igre ja-ins ti tu i ção. Mas tra ta-se tam bém de tra çar uma fron te i ra
en tre o dia-a-dia e a fes ta.32

O quo ti di a no é o tem po da ro ti na, da or dem so ci al, das re gras, do tra ba lho, da
vida fa mi li ar, das hi e rar qui as e da seg men ta ção dos pa péis de sem pe nha dos por
cada um na co mu ni da de. A fes ta é o ou tro lado da vida, a di ver são, a sus pen são das
re gras que mar cam o quo ti di a no, a in ver são de es ta tu tos, a ex cep ção, o ex ces so, a
trans gres são. Mas as fes tas e os seus ri tu a is re sul tam das mes mas subs tân ci as que
or ga ni zam os pa drões de com por ta men to da vida cor ren te, re pre sen tan do-as de
modo di ver so do nor mal.33

Por exem plo, as re la ções en tre ho mens e mu lhe res numa co mu ni da de como a
bar ran que nha ca rac te ri zam-se por uma for te seg men ta ção de pa péis so ci a is e fa -
mi li a res, ge ral men te em des fa vor das mu lhe res e prin ci pal men te a par tir do ca sa -
men to. Essa as si me tria tra duz-se de múl ti plas for mas no quo ti di a no, des de a di vi -
são do tra ba lho do més ti co até à fre quên cia de es pa ços pú bli cos. A fes ta re al ça essa
as si me tria. São as mu lhe res (e não os ho mens) que des fi lam na pro cis são; é a Co -
mis são Fe mi ni na que or ga ni za a pro cis são de 8 de De zem bro, en quan to a mas cu li -
na or ga ni za a fe i ra; as mu lhe res co lo cam-se nas ban ca das, e não no in te ri or do re -
cin to, para as sis tir às tou ra das; as mu lhe res, mes mo na fe i ra, não be bem e não can -
tam nos ba res nem nas so ci e da des, en tre uma in fi ni da de de ou tras mar cas sim bó li -
cas de di fe ren ci a ção.34 Mas ao mes mo tem po, du ran te as fes tas as mu lhe res saem,
vão ao ba i le, jan tam fora de casa, en con tram o es pa ço e um tem po de ex cep ção para
es ca pa rem à ro ti na. A fes ta cum pre des se modo um pa pel am bi va len te de re pre sen -
ta ção sim bó li ca da de si gual da de de gé ne ro e de alí vio de al gu mas das ten sões re -
sul tan tes des sa de si gual da de.

To me mos um se gun do exem plo: os sis te mas de re gras. Vi go ram no dia-a-dia
de Bar ran cos as re gras con sa gra das no or de na men to ju rí di co e ins ti tu ci o nal do
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país. Há leis, nor mas, bu ro cra ci as e ins ti tu i ções, como a igre ja, as au tar qui as, o cen -
tro de sa ú de, as es co las, a GNR, a con ser va tó ria do re gis to pre di al e ci vil, os cor -
reios, os ban cos, os par ti dos po lí ti cos, en tre ou tras, que as apli cam e cor po ri zam.
Há tam bém va lo res, re pre sen ta ções, cren ças, ide o lo gi as, que os bar ran que nhos
par ti lham com os ou tros alen te ja nos e com os por tu gue ses, es pa nhóis, ame ri ca nos,
fran ce ses, ti mo ren ses, etc. Há, po rém, igual men te re gras de re la ci o na men to e de
con du ta, re des de re la ções, cren ças, cos tu mes, re fe rên ci as cul tu ra is, in ter pre ta ções
das ide o lo gi as e dos va lo res, que são pró pri os da co mu ni da de lo cal e que fo ram
sen do cons tru í dos ao lon go da sua his tó ria. É este úl ti mo con jun to, que po de re mos
de sig nar por iden ti da de cul tu ral lo cal, que as fes tas de Bar ran cos, em pri me i ro lu -
gar, sa li en tam e re for çam.35

Ve ja mos a pro cis são.36 Não é ain da o ri tu al dis rup ti vo e tu mul tu o so que ca -
rac te ri za ou tros mo men tos da fes ta. Mas, ao com bi nar uma or dem de fi ni da pela
po si ção de cada um no des fi le com o tom si mul ta ne a men te sa gra do e ale gre com
que, per cor ren do as ruas da vila, as pes so as se apre sen tam umas às ou tras já pre pa -
ra das para a fe i ra, só por isso já que bran do a ro ti na, a pro cis são pro ces sa a pas sa -
gem para o que aí vem de mo men to ex cep ci o nal de in ver são das nor mas e re gras
cor ren tes. Diz-se que os pais, an tes de irem para a pro cis são, se des pe dem da fa mí -
lia até ao fim da fes ta, acto sim bó li co que mar ca a sus pen são das au to ri da des e das
for mas cor ren tes da or ga ni za ção so ci al, in clu in do as da vida fa mi li ar. As re gras
glo ba is fi cam sus pen sas, tal como as res pec ti vas au to ri da des, para se afir ma rem as
re gras da fes ta e da de sor dem or ga ni za da se gun do cri té ri os lo ca is que elas
ins ta u ram.

A dis tin ção en tre o Na tal, mais vi ra do para a co mu ni da de, e a fe i ra de Agos to,
mais aber ta aos vi si tan tes, tra duz bem aque la di fe ren ça en tre nor mas ge ra is e iden -
ti da de lo cal. É a ela que tam bém re en vi am as opi niões ex pres sas por mu i tos bar -
ran que nhos, que i xan do-se de que, por ca u sa da pro pa gan da que pas sa ram a ter, o
nú me ro de vi si tan tes au men tou de tal modo que mu i tas ve zes as co i sas já não po -
dem ser fe i tas como era tra di ção. Por exem plo, o com por ta men to do pú bli co que se
co lo ca no in te ri or da pra ça de to i ros, a ma ne i ra como as pes so as be bem co lec ti va -
men te, en tre mu i tos ou tros as pec tos, sa li en tam a dis tin ção.

À des co in ci dên cia en tre as nor mas lo ca is e as re gras na ci o na is tem ain da de
ser atri bu í do um dos te mas mais fo ca dos na im pren sa: a di ver si da de dos mo dos se -
gun do os qua is a co mu ni da de lo cal se or ga ni za para “evi tar” a apli ca ção das pro vi -
dên ci as ca u te la res e as con se quên ci as para os or ga ni za do res das fes tas. To das elas
im pli cam a cum pli ci da de da co mu ni da de — in clu in do os re pre sen tan tes lo ca is da
or dem na ci o nal — no de sen vol vi men to de “so lu ções” como as que per mi ti ram es -
ca par ao con tro lo po li ci al para fa zer os to i ros che gar à vila, até às que pas sa ram
pela de mis são for mal de to dos os ele men tos da Co mis são de Fes tas an tes des tas co -
me ça rem, tor nan do-se a pró pria co mu ni da de — con ce i to ine xis ten te para fins de
apli ca ção de co i mas — res pon sá vel pe los acon te ci men tos.

Ou tro si nal ine quí vo co de que a fes ta tra duz a es pe ci fi ci da de so ci al lo cal é o
modo como fun ci o na a Co mis são de Fes tas. Esta é com pos ta por cin co ra pa zes,
con vi da dos cada um de les por um dos mem bros da Co mis são an te ri or, sem con cer -
ta ção pré via.37 Eles tra ta rão de qua se todo o pro gra ma ofi ci al,38 in clu in do a re co lha
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de fun dos atra vés de pe di tó ri os e de um le i lão de ob jec tos ofe re ci dos, a or ga ni za ção 
de ba i les ao lon go do ano e na fe i ra, a con tra ta ção dos tou re i ros e dos con jun tos mu -
si ca is, a aqui si ção dos to i ros, a co bran ça de bi lhe tes nos ba i les e nas tou ra das, a co -
lo ca ção da or dem mí ni ma in dis pen sá vel aos en cer ros e tou ra das, en tre um con jun -
to das mais di ver sas ta re fas. Eles tor nam-se, no fun do, res pon sá ve is pela ma té ria
mais im por tan te para Bar ran cos. Fa zem as sim uma ex pe riên cia de par ti ci pa ção e
ci da da nia que os tor na rá agen tes ac ti vos da vida lo cal. Por sua vez, a co mu ni da de
re co nhe ce esse pa pel, anun ci an do a sua com po si ção numa mis sa com pom pa e cir -
cuns tân cia e sa u dan do-os de po is numa vol ta à vila com a ban da de mú si ca por
com pa nhia. A au to ri da de da Co mis são é aca ta da sem dis cus são. Assim, uma au to -
ri da de que mais ci vil não po de ria ser, as su me o pa pel de ma i or re le vo en tre as ins ti -
tu i ções so ci a is.

Ain da um ter ce i ro exem plo. Re fe ri mo-nos nes te caso à es tru tu ra das de si -
gual da des so ci a is. Bar ran cos si tua-se numa re gião cujo mo de lo eco nó mi co e so ci al
do mi nan te até há pou co tem po era o la ti fún dio. Os la ti fun diá ri os de ti nham o po -
der eco nó mi co ao qual se su bor di na vam, no qua dro da di vi são do tra ba lho de do -
mi na ção, o po der po lí ti co e ad mi nis tra ti vo lo cal e o pró prio po der re li gi o so.39 Do -
mi na dos por es tas eli tes, os as sa la ri a dos ru ra is, que eram a ma i o ria da po pu la ção,
viam-se en vol vi dos numa teia de tu te las e cli en te las que de ter mi na vam as opor tu -
ni da des de vida e até de re vol ta. O modo como os ta bu a dos eram cons tru í dos tra -
duz esta re a li da de. Eram os se nho res da ter ra que en car re ga vam os seus as sa la ri a -
dos de cons tru ir os ta bu a dos, para onde con vi da vam os ami gos e onde se po di am
sen tar, tam bém a con vi te, os fa mi li a res dos tra ba lha do res, que en tre tan to fi ca vam,
as sim com pen sa dos, por ba i xo das ban ca das.

O sis te ma la ti fun diá rio é um sis te ma de for tes con tras tes so ci a is. Entre os as -
sa la ri a dos a po bre za mar ca o quo ti di a no. Esta si tu a ção cria for tes ten sões so ci a is,
que são aliás uma das mar cas sim bó li cas do Alen te jo des ses tem pos. To dos os sis te -
mas so ci a is cri am vál vu las de es ca pe des sas ten sões, sen do a fes ta uma das mais
im por tan tes. A fes ta, como dis se mos, sus pen de a or dem das de si gual da des quo ti -
di a nas, re cri an do um mun do tu mul tu o so e caó ti co em que to dos vol tam a ser mais
igua is, com pen san do com con su mos ex ces si vos e nor mal men te pro i bi dos as pe nú -
ri as do dia-a-dia. Assim se “com pen sam” as ca rên ci as e, ao mes mo tem po, se de -
mons tra como a vida se ria im pos sí vel na de sor dem da fes ta. O mo men to do ex ces -
so e da ex cep ção dá sa í da às ten sões acu mu la das e a co mu ni da de re ins ta la a or ga ni -
za ção nor mal da vida so ci al, in clu in do as de si gual da des da “vida real”. Os di tos de
Car na val são ou tra des sas “vál vu las de es ca pe”: o que não se di ria em si tu a ção nor -
mal diz-se por que a fes ta cria o lo cal e o tem po pre vi a men te des lo ca dos do con tex to 
em que as ten sões emer gem e se re cal cam.

A tou ra da em Bar ran cos re le va do mes mo prin cí pio de in ver são da or dem
nor mal das co i sas.40 Insta u ra o tem po e o es pa ço para fa zer o que nou tras cir cuns -
tân ci as se ria tabu. Pri me i ro si nal, já re fe ri do: as mu lhe res ocu pam o es pa ço pú bli co, 
no cen tro da vila, de que ge ral men te es tão ar re da das.

Se gun do si nal: ao ir rom per na vila, o to i ro, que não dis tin gue pa péis e es ta tu -
tos so ci a is, cria um tur bi lhão de ho mens, tor na dos to dos igua is, fu gin do pe ran te o
ris co de uma co lhi da que não es co lhe rá clas ses. 41 É, pois, uma co mu ni da de
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pro vi só ria e sim bo li ca men te mais ho mo gé nea — vol to a re pe tir que a Co mis são de
Fes tas é in ves ti da do po der mais de ter mi nan te — que en fren ta o to i ro, for ça bru ta
da na tu re za. A mes ma na tu re za (ani mal) de que são fe i tos os ho mens. Mas es tes
são, tam bém, do ta dos de uma cul tu ra, co lec ti va men te cons tru í da. Ao ven cer o to i -
ro, a cul tu ra hu ma na afir ma a sua su pe ri o ri da de so bre a na tu re za ani mal que lhe
está na base. E fá-lo afir man do o ca rác ter co lec ti vo des sa vi tó ria. Um co lec ti vo que,
por sua vez, tem uma or ga ni za ção, tra du zi da, en tre ou tros as pec tos, no pa pel di fe -
ren ci a do dos tou re i ros, em quem é de le ga da a fun ção, qua se sa cer do tal, de li dar e
dar mor te aos to i ros. A fes ta não é ape nas am bi va len te, por si mul ta ne a men te dar
sen ti do à igual da de e à de si gual da de, mas mul ti va len te, por com bi nar as mais di -
ver sas po la ri da des, como as que re sul tam da re la ção con tra di tó ria en tre a na tu re za
e a cul tu ra.

Ter ce i ro e mais im por tan te si nal: de onde vem o to i ro? E por que é ele sa cri fi ca -
do? As ga na da ri as bra vas eram, e são ain da em par te,42 o sím bo lo da for ça e do po -
der dos ga na de i ros, isto é, dos la ti fun diá ri os que pro du zi am to i ros como em ble ma
do seu po der e “raça”.43 Mas pa ra do xal men te, ele é en vi a do pelo ga na de i ro para a
der ro ta cer ta: será sa cri fi ca do pela co mu ni da de,44 para ser co mi do. Este as pec to é
de ci si vo. A car ne de bo vi no era um bem raro no Alen te jo (como de res to em toda a
Anda lu zia). Não es ta ria aces sí vel ao co mum das pes so as a não ser quan do, por
exem plo, nas fes tas do Espí ri to San to, um to i ro era ofe re ci do pe las eli tes lo ca is,
para um bodo aos po bres.45 É essa, mu i to pro va vel men te, a ori gem da tou ra da bar -
ran que nha. Esse bodo cons ti tu ía uma es pé cie de obri ga ção ou tri bu to pago pe los
mais ri cos, como pe ni tên cia re li gi o sa e, prin ci pal men te, como ins tru men to de re -
cons tru ção dos la ços que unem toda a co mu ni da de. Do lado da co mu ni da de, na tu -
ral men te, o con su mo de um bem tão raro, um ver da de i ro luxo, qua se um des per dí -
cio de ani mal tão im por tan te como o to i ro — ve re mos à fren te por que deve ser um
to i ro e, além dis so, um to i ro bra vo —, não se pode con cre ti zar sem a de vi da co me -
mo ra ção, isto é, sem um ri tu al que as si na le de for ma cla ra o ca rác ter ex cep ci o nal da
prá ti ca. Que é or ga ni za da em tor no dos va lo res da par ti lha, da co mu nhão fes ti va,
da igual da de e da so li da ri e da de, mas tam bém do de ver de pro tec ção e da dis tri bu i -
ção de si gual do pres tí gio e do po der. Lem bre mos Mar cel Ma uss (1950) para sa li en -
tar a fun ção so ci al da dá di va, nes te caso, de um to i ro. No fun do, tra ta-se dos mes -
mos va lo res pre sen tes nou tros ri tu a is em que ani ma is — como o peru de Na tal, o
por co da ma tan ça, as sar di nhas do San to Antó nio lis bo e ta ou do São João do Por to
ou as la gos tas co zi das vi vas — são co mi dos de modo ri tu al num bodo fa mi li ar,
numa fes ta ur ba na ou num jan tar de ne gó ci os.46

Na tu ral men te, o sis te ma so ci al do la ti fún dio mo di fi cou-se. Fica a me mó ria,
que o ri tu al per pe tua. Mas, até quan do é que um ri tu al, ou uma tra di ção, pode lu tar 
para per du rar, ain da por cima em con tex to tão hos til como o que aqui tra ta mos?
Ora, a fes ta bar ran que nha só se man tém ac ti va por que con ti nua a ser sig ni fi ca ti va
no modo como tra duz sim bo li ca men te as es tru tu ras so ci a is e eco nó mi cas da vida
lo cal.47

Na ver da de, o re gi me la ti fun dis ta so freu um gran de re cuo. O re gi me fun diá -
rio man tém o peso da gran de pro pri e da de, mas cres ce ram as pe que nas ex plo ra -
ções, apa re ceu a co o pe ra ti va agrí co la, as ex plo ra ções ex ten si vas per de ram gran de
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par te da sua pros pe ri da de eco nó mi ca e, prin ci pal men te, o em pre go de as sa la ri a -
dos de cres ceu dras ti ca men te. Os con tras tes so ci a is man têm-se, mas são mais es ba -
ti dos ou me nos vi sí ve is. E re com pu se ram-se. O prin ci pal em pre ga dor con ce lhio é
hoje, de lon ge, a Câ ma ra Mu ni ci pal, se gui da dos di ver sos or ga nis mos pú bli cos. O
co mér cio, duas pe que nas uni da des agro-in dus tri a is de trans for ma ção de car ne de
por co pre to — tor na do mar ca de re gião de mar ca da —, pe que nas ex plo ra ções agrí -
co las e pou cos ou tros em pre en di men tos, for ne cem os em pre gos dis po ní ve is. Os
as sa la ri a dos agrí co las são hoje uma pe que na mi no ria da po pu la ção. As pen sões as -
se gu ram al gum ren di men to au tó no mo aos mais ido sos e de pen den tes. Uma boa
par te dos jo vens pro lon ga os es tu dos.

Este pro ces so de mu dan ça so ci o e co nó mi ca im pli cou uma pro fun da al te ra ção
nas es tru tu ras do po der. A au tar quia, li vre men te ele i ta, exer ce ago ra o po der com
base na au to ri da de de mo crá ti ca. Dela de pen dem não ape nas os em pre gos, mas
tam bém múl ti plos as pec tos da vida lo cal, que vão das in fra-es tru tu ras — de sa ne a -
men to, abas te ci men to de água, de des por to e la zer, de cul tu ra, etc. — até à or ga ni -
za ção da fes ta. É ela quem acar re ta a le nha para a fo gue i ra de Na tal, cons trói os ta -
bu a dos, or ga ni za o es pa ço da fes ta e as se gu ra a res pec ti va lo gís ti ca, con vi da as per -
so na li da des para as sis tir à tou ra da no es pa ço re ser va do, ser ve de apo io de ci si vo e
sis te má ti co à Co mis são de Fes tas. Os to i ros tam bém já não são ofe re ci dos. São com -
pra dos pela co mu ni da de.

Numa pa la vra, a fes ta, como a so ci e da de, de mo cra ti zou-se e adap tou-se ao
mer ca do.

Ou tro as pec to re le van te da vida bar ran que nha, atra ves san do de um lado e do 
ou tro da fron te i ra as mu dan ças na eco no mia e na so ci e da de, é a re la ção com a vi zi -
nha Espa nha. De Espa nha não vi e ram maus ven tos nem maus ca sa men tos. Vi e ram, 
num pro ces so his tó ri co con ti nu a do, su ces si vas va gas de imi gra ção e as so ci a ções
fa mi li a res. Nem de lá vi e ram ape nas in va sões, já que es sas pro vi nham de am bos os
qua dran tes, ori en te e oci den te, con for me os jo gos de po der en tre os se nho res dos
dois la dos. Das guer ras de ou tro ra ape nas res tam gra va dos si na is no cas te lo de
Nou dar e a me mó ria de mas sa cres per pe tra dos por cas te lha nos e por tu gue ses.48

As re la ções com a vi zi nha Espa nha vão mu i to para além das ra í zes fa mi li a res, 
ou da pró pria lo ca li za ção. São tam bém as cum pli ci da des cons tru í das quan do se es -
con di am pes so as per se gui das na guer ra ci vil de Espa nha; são as tro cas eco nó mi cas
do tem po do con tra ban do e, de po is, das com pras num lado e nou tro; são o in ter -
câm bio de ser vi ços, de Espa nha re ce ben do Bar ran cos apo io em pes so al mé di co,
for ne cen do em tro ca o ser vi ço dos bom be i ros e água, que a ter ra faz ques tão de exi -
bir em abun dân cia.49

A na ci o na li da de por tu gue sa, es tra te gi ca men te afir ma da no modo como a po -
pu la ção in te i ra, es pon ta ne a men te, co me çou a en to ar o hino na ci o nal an tes das tou -
ra das pre ci sa men te a par tir do mo men to em que o es ta do por tu guês ame a çou
pôr-lhes fim, com bi na-se com a re fe rên cia à vi zi nha Espa nha, for man do uma es pé -
cie de iden ti da de bipo lar. O ane do tá rio lo cal re gis ta este fe nó me no, na for ma de
uma res pos ta à per gun tam que sem pre é co lo ca da aos bar ran que nhos so bre a sua
iden ti da de, “por tu gue sa ou es pa nho la”. “Sou bar ran que nho, coño!” res pon de rão
eles. Isto é, não os obri guem a de ci dir por que a sua iden ti da de é dual. Por tu gue ses
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são sem dú vi da, mas isso não re pre sen ta se rem “não-es pa nhóis” e, ain da me nos,
“anti-es pa nhóis”.

Po de ría mos di zer de Bar ran cos que, no es pa ço os mó ti co de uma fron te i ra que 
não se pa ra, mas fun de, o tem po se di men tou uma es tru tu ra cul tu ral, so ci al e eco nó -
mi ca cujo qua dro de vida e cuja me mó ria se re par tem por duas so ci e da des de
re fe rên cia.

Na tu ral men te, a me lhor ex pres são des ta bipo la ri da de (fac tor de aber tu ra e
per me a bi li da de à no vi da de e à mu dan ça, o que nem sem pre acon te ce em co mu ni -
da des ru ra is “dis tan tes”) en con tra-se no di a lec to bar ran que nho, em que to dos con -
ti nu am a sa ber ex pri mir-se. Mas tam bém se en con tra em múl ti plos as pec tos da fes -
ta: a ade são ao fla men co, a con tra ta ção de con jun tos e tou re i ros es pa nhóis e, prin ci -
pal men te, a mor te dos to i ros a es to que. Ne nhu ma des tas re a li da des co li de, an tes se
com bi na, com as can ções alen te ja nas can ta das nas ta ber nas, com a ce le bra ção dos
quin tos e com o exer cí cio de pe gar as va cas de ca ras.

É esta com bi na tó ria, em que to dos os ele men tos são de ci si vos, que faz, pe ran -
te o ata que ex ter no, o cha ma do “or gu lho bar ran que nho”. Uma co mu ni da de es que -
ci da, pre te ri da no pla no dos in ves ti men tos re a li za dos pelo seu go ver no, po bre, que 
man tém po rém uma es pe ci fi ci da de que a tor na di fe ren te das de ma is, mas frus tra -
da pela per se gui ção de que tem sido ví ti ma quan do pen sa va que ti nha sido va lo ri -
za da pelo re co nhe ci men to dos me dia. O “or gu lho bar ran que nho” cons ti tui uma
ilus tra ção de um me ca nis mo so ci al do qual Sim mel nos fa lou, con sis ten te no re for -
ço da co e são in ter na e da iden ti fi ca ção com os sím bo los de uma co mu ni da de ame a -
ça da pelo ex te ri or, com o in te res se adi ci o nal de ela pró pria jo gar com a de vo lu ção
por esse “ini mi go” ex ter no de uma ima gem de iden ti da de apro pri a da como sím bo -
lo iden ti tá rio.50

Novos actores no “caso” de Barrancos

Não po de mos con clu ir esta abor da gem aos sen ti dos pro fun dos que se es con dem
para além dos fac tos re la tá ve is, sem abor dar o tema das con ti nu i da des e das des -
con ti nu i da des da “tra di ção” bar ran que nha. Na ex pres são dos ha bi tan tes e no
modo como a ques tão dos to i ros de mor te foi tra ta da pe los me dia, tem es ta do em
ca u sa a ma nu ten ção de uma tra di ção lo cal, tal como ela sem pre se pra ti cou. A tra di -
ção, po rém, não é mais do que o modo que foi en con tra do pe los ac to res para se re fe -
ri rem a ri tu a is que ex pres sam, du ra dou ra men te, a iden ti da de cul tu ral lo cal. A re a -
li da de é que, man ten do-se o sen ti do pro fun do des ses ri tu a is, mu i ta co i sa mu dou, a
um rit mo par ti cu lar men te ace le ra do nos úl ti mos anos. A me di a ti za ção dos acon te -
ci men tos está lon ge de ser es tra nha a esse pro ces so.

Bar ran cos ofe re ce a opor tu ni da de de ob ser var um fe nó me no ex tre ma men te
in te res san te. Na te o ria so ci o ló gi ca e an tro po ló gi ca, a fes ta ten de a ser vis ta em fun -
ção do seu lu gar no qua dro das es tru tu ras, dos pro ces sos, das prá ti cas e das re pre -
sen ta ções das co mu ni da des que a pro du zem. Ela exal ta ou de ne ga, sa li en ta ou di -
mi nui os vá ri os me ca nis mos sub ja cen tes à or ga ni za ção des sas co mu ni da des e aos
seus va lo res pro fun dos. Cu ri o so, po rém, é que, pelo me nos no caso das fes tas

24 Luís Capucha



po pu la res (e pro va vel men te tam bém nas ou tras), os que as pro du zem ten dem a
me dir o seu su ces so não atra vés des ses cri té ri os “in ter nos”, mas pela par ti ci pa ção
de vi si tan tes ex te ri o res. É como se a co mu ni da de se ser vis se do es pe lho dos es tra -
nhos para va lo ri zar a sua pró pria iden ti da de e as suas ma ni fes ta ções mais ex pres si -
vas. Os vi si tan tes, mes mo que de les se diga que adul te ram as nor mas fes ti vas, por -
que as des co nhe cem ou não com pre en dem os “ver da de i ros” sen ti dos, de sem pe -
nham as sim um pa pel in trín se co fun da men tal. Os va lo res só va lem se fo rem va lo ri -
za dos, e o or gu lho só se afir ma pe ran te o ex te ri or.

A ques tão re le van te, no caso de Bar ran cos, é sa ber o que acon te ce quan do os
“de fora” são um país in te i ro.

A iden ti da de lo cal, pro jec ta da para o ex te ri or como pre ser va ção da tra di ção,
pro du ziu na ver da de mu i tas mu dan ças. Ve ja mos ape nas três exem plos: (i) a aber -
tu ra de um ho tel e al guns res ta u ran tes para aco lhi men to dos vi si tan tes, cujo nú me -
ro cres ceu ex po nen ci al men te; (ii) a es tam pa gem de “T-shirts” como mo ti vos ale gó -
ri cos da fes ta e da luta do povo de Bar ran cos emer giu como novo ri tu al/ne gó cio
que pas sou a fa zer par te da pró pria fes ta; (iii) a po pu la ção, ou tro ra tão pa ca ta, pas -
sou a mo bi li zar-se para ma ni fes ta ções, umas em Lis boa e Beja li ga das à luta pela
so bre vi vên cia da fes ta, e ou tras para apo i ar o Zé Ma ria, ven ce dor da pri me i ra sé rie
do Big Brot her, in ves ti do na qua li da de de re pre sen tan te da sim pli ci da de e bo no -
mia do povo de Bar ran cos e da ins pi ra ção cri a ti va dos seus jo vens.

Além dis so, en tre os agen tes ac ti vos da fes ta, pas sou a con tar-se com os jor na -
lis tas, dos qua is os das te le vi sões são os mais no ta dos. Abrir as te le vi sões à hora das 
no tí ci as para ver o que se diz da ter ra, dar en tre vis tas, afir mar a von ta de do povo,
im pe dir as câ ma ras de fil ma rem a es to ca da, pas sa ram a ser ele men tos no vos na fes -
ta. Num pri me i ro pe río do, tal acon te cia com ver da de i ra eu fo ria. Qu an do se co me -
çou a ve ri fi car que a no to ri e da de tra zia con si go pro ble mas no vos, as so ci a dos a no -
vas for mas de ata que à co mu ni da de, os jor na lis tas pas sa ram a re gis tar tam bém no -
vas for mas de re la ci o na men to com os ha bi tan tes, que iam da re la ti va agres si vi da -
de ao puro evi ta men to, co lec ti va men te con cer ta do, pas san do pela uni for mi za ção
das res pos tas, ge ral men te eva si vas, sem pre que em ca u sa es ta vam ma té ri as que
im pli ca vam de ci sões re le van tes, como por exem plo ele i ções, modo de li dar com as
pro vi dên ci as ca u te la res ou com even tu a is ata ques po li ci a is.

Enfim, não foi só o país que des co briu Bar ran cos.51 Bar ran cos tam bém mu dou 
a sua opi nião so bre o país e cons tru iu por isso um dis cur so so bre si pró pria para
con su mo na ci o nal, cuja re fe rên cia não é já ape nas a ter ra em si mes ma, mas tam -
bém aqui lo que ela tem cons ciên cia de ser a sua ima gem e que in clui o seu con tri bu -
to para o que Bar ran cos sabe es tar em jogo. O modo como os di ri gen tes lo ca is aban -
do na ram o dis cur so so bre a tra di ção e adop ta ram, pe ran te o país in te i ro, o da luta
pelo di re i to à iden ti da de, es pe lha bem esta mu dan ça.

Os “detractores da festa”

Bar ran cos te ria de se afir mar, de fac to, con trá ria à ima gem que dela qui se ram dar as 
as so ci a ções zoó fi las. Essa ima gem foi a de uma po vo a ção atra sa da,

BARRANCOS NA RIBALTA, OU A METÁFORA DE UM PAÍS EM MUDANÇA 25



sub de sen vol vi da, pa ra da no tem po, fe cha da so bre tra di ções ana cró ni cas e sem
des fru tar da luz do pro gres so e da ver da de i ra fe li ci da de. A ma ni fes ta ção pró-zoó fi -
la que se di ri giu a Bar ran cos re i vin di ca va para a ter ra co i sas como es co las, te a tro,
com pu ta do res, hos pi tal e tan tas ou tras, que a ter ra já pos su ía ou de que, por ex ces -
si vas, não ca re ce.

Na tu ral men te, não era Bar ran cos que se vi sa va. Vi sa va-se pas sar a men sa -
gem de que a ta u ro ma quia cons ti tui prá ti ca re tró gra da. Aliás, ao mes mo tem po
que se re i vin di ca va a pas sa gem da “ino cen te e ig no ran te” Bar ran cos das tre vas
para a luz, acu sa va-se a sua luta de ser mo vi da por in te res ses ocul tos de empresá -
rios sem es crú pu los que, ven do de fi nhar o es pec tá cu lo ta u ri no em Por tu gal, ape -
nas vi sa ri am re a ni má-lo, ou co lo ni zá-lo (no caso dos es pa nhóis), com os to i ros de
mor te.

Os ar gu men tos usa dos são co nhe ci dos, al guns de les, des de o séc. XVI.52

Assim, um con jun to de as so ci a ções zoó fi las re cém-cri a das di ri giu um aba i xo-as si -
na do aos de pu ta dos con tra as tou ra das de mor te en quan to “prá ti ca cru el, de su ma -
na, me di e val e im pró pria do nos so tem po”, que po de ria ser subs cri to por qual quer
hi gi e nis ta do sé cu lo pas sa do. Os pro mo to res di zem-se jo vens sem ví ci os de di nhe i -
ro ou po der, que não per ce bem como o Par la men to cede a uma po vo a ção com 50
anos de atra so. Qu e rem de pu ta dos “in te li gen tes, hu ma nos e evo lu ci o nis tas”.53

Os afic i o na dos são vis tos ora como “san gui ná ri os sá di cos que se com pra zem
com o es pec tá cu lo vi o len to do so fri men to dos ani ma is”, ora como ví ti mas do obs -
cu ran tis mo e do atra so ci vi li za ci o nal. Tou re i ros e ga na de iros são tra ta dos como
pes so as sem es crú pu los que nada fa zem na vida se não “tor tu rar e ma tar”54 os to i -
ros, aos qua is, an tes mes mo do que se pas sa na are na e para que não se pos sam de -
fen der pe ran te as agres sões co bar des, de i xam sa cos de are ia nos lom bos para ti rar a 
for ça, es ma gam os tes tí cu los para en ra i ve cer, in tro du zem piri-piri no ânus para fa -
zer en lou que cer, in jec tam dro gas para amo le cer, co brem os olhos com va se li na
para não po de rem ver, li mam as unhas para não se po de rem mo ver nor mal men te,
etc.55 As tou ra das são sis te ma ti ca men te apre sen ta das como prá ti cas cru éis, pró -
prias da ida de mé dia, bru ta is, equi pa rá ve is à pena de mor te, à tor tu ra e à in qui si -
ção.56 É no tó ria a agres si vi da de dos ar gu men tos, a pro cu ra de ima gens for tes e cho -
can tes e a re pe ti ção de ar gu men tos, como me ca nis mo de pro pa gan da vi san do a
con de na ção ide o ló gi ca e mo ral da fes ta de to i ros. Bar ran cos, nes te qua dro, foi apre -
sen ta da como “pon ta de lan ça” de um mo vi men to mais vas to, ape sar de nun ca se
lhe ter de tec ta do a mí ni ma ini ci a ti va nes se sen ti do.

A festa: nunca dantes tão visível

A cam pa nha tem tido, po rém, um pre ço: nun ca tan ta pro pa gan da ti nha sido fe i ta à
fes ta de to i ros. Para Bar ran cos a con se quên cia ime di a ta foi que o nú me ro de vi si -
tan tes quin tu pli cou e mu i ta gen te em tu ris mo pelo Alen te jo pas sou a in clu ir aque la 
ter ra, onde só se vai por se que rer ir, nos seus ro te i ros de fim-de-se ma na.

No pla no na ci o nal, to dos os as sun tos ta u ri nos pas sa ram a ter uma nova vi si -
bi li da de. Até as fes tas po pu la res aço ria nas, tão tra di ci o na is e lo cal men te re le van tes 
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como as bar ran que nhas, mas abran gen do uma co mu ni da de mu i to mais nu me ro sa, 
fo ram apre sen ta das numa re por ta gem jor na lís ti ca sob o tí tu lo “Bar ran que nhos
numa ilha…”, ape nas por que se diz à boca pe que na que nas “pra ças de ten ta”57 dos
ga na de iros lo ca is às ve zes se ma tam to i ros a es to que. Do mes mo modo, a Bar ran cos 
se atri bui, nas no tí ci as, a tra di ci o nal pre sen ça de mi lha res de por tu gue ses nas pra -
ças de Ba da joz, Oli ven ça ou Mé ri da.

Bar ran cos ape nas tem pro cu ra do de fen der os seus di re i tos cul tu ra is, sem
pro se li tis mo e sem pre ten der im por o seu gos to ta u ro má qui co. Aliás, os cha ma dos
“ta u ri nos” qua se não se ma ni fes ta ram, e quan do o fi ze ram foi qua se sem pre para
se de mar ca rem da que le tipo de ta u ro ma quia po pu lar.

Em con tra par ti da, agen tes ex te ri o res ao cam po sur gi ram no de ba te, va lo ri -
zan do-o. De ram vi si bi li da de a fe nó me nos que li gam a ta u ro ma quia a ou tras ma ni -
fes ta ções de cul tu ra, rom pen do com um cer to os tra cis mo que nela tem sido cri ti ca -
do. Mos tra ram, por exem plo, que ela não tem um con te ú do ide o ló gi co uní vo co, ao
ser vi ço de gru pos es pe cí fi cos, po den do ser vir de lin gua gem para a ex pres são dos
mais di ver sos in te res ses, mes mo opos tos.58 As tou ra das fo ram equi pa ra das a sím -
bo lo do re gi me au to ri tá rio, do po der la ti fun diá rio, do ma ri al vis mo, da ser vi dão,
do cul to do ál co ol e da vi o lên cia. Mas tam bém a sím bo lo da “luta pro le tá ria” (dos
for ca dos, com as mãos, por opo si ção aos ca va le i ros, do alto da mon ta da), a ma ni -
fes ta ção de cul tu ra po pu lar me di ter râ ni ca, de fes ta sub ver si va. A di ver si da de de
con te ú dos — eco nó mi co, es té ti co, fi si o ló gi co, poé ti co, so ci al, cul tu ral, fi lo só fi co,
re li gi o so — e de pon tos de vis ta pro fis si o na is, foi igual men te sa li en ta da. Mar gue ri -
te Your ce nar (a pro pó si to do pa pel do le gis la dor a quem cabe mu dar uma lei se ela
não é cum pri da), He ming way, Lor ca, Pi cas so, Mó ni ca Le winsky, o Par ti do Co mu -
nis ta Por tu guês, a Igre ja Ca tó li ca e o pro jec to so vié ti co, são exem plos de fi gu ras e
ins ti tu i ções que es ti ve ram em equa ção ou ser vi ram de ilus tra ção a ar gu men tos.

Dada a ri que za do de ba te é le gí ti mo su por que o país tam bém te nha mu da do
por ca u sa de Bar ran cos, con fron ta do como tem es ta do com uma re a li da de que exis -
te, que é sua, mas que du ran te mu i to tem po ti nha es ca pa do à aten ção da ma i o ria
das pes so as.

Os toiros e os outros animais

Ne nhum ou tro tema, como por exem plo o dos ani ma is aban do na dos, o da cri a ção e 
aba te in dus tri al de ani ma is, o das de sin fes ta ções, o do so fri men to im pos to a ani -
ma is do més ti cos en cer ra dos em apar ta men tos con tra a sua na tu re za ou mes mo o
das es pé ci es em ex tin ção, ga ran ti ria aos in te res ses as so ci a dos e uma de ter mi na da
re pre sen ta ção das re la ções en tre os ho mens e os ani ma is, uma pla te ia tão vas ta
como a ta u ro ma quia.59 A pre sen ça pro lon ga da na so ci e da de de uma po lé mi ca em
tor no da fes ta, a fá cil des con tex tu a li za ção dos ri tu a is e das prá ti cas da lide de to i -
ros, a in com pre en são de sec to res im por tan tes da po pu la ção ur ba na, prin ci pal men -
te a mais jo vem, da re la ção de amor pas si o nal e trá gi co com o to i ro, sus cep tí vel de
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fe rir as suas sen si bi li da des que não fo ram edu ca das para to le rar al gu mas das ma -
ni fes ta ções mais im pres si vas des sa re la ção, são fac to res que con tri bu em para a es -
co lha da fes ta de to i ros como alvo de uma cam pa nha pu bli ci tá ria sis te má ti ca. O
pre tex to adi ci o nal da lei re for çou o opor tu nis mo da es co lha de Bar ran cos.

A re fe ri da cam pa nha be ne fi cia, de ci si va men te, de um am bi en te ide o ló gi co
fa vo rá vel. Uma das di nâ mi cas pre sen tes no mun do mo der no con sis te no pro ces so
glo bal de mas si fi ca ção cul tu ral,60 im pos ta a par tir de cen tros in ter na ci o na is pro du -
to res de sím bo los, do ta dos dos mais so fis ti ca dos me i os de pro pa gan da, que lhes
as se gu ram a in cul ca ção massiva da sua pró pria vi são do mun do e da na tu re za. Se -
gun do essa vi são (a que são apa ren te men te mais per meá ve is as po pu la ções ur ba -
nas que per de ram o con tac to di rec to com a na tu re za), os ani ma is são di vi di dos em
três ti pos prin ci pa is: os que só apa re cem já pre pa ra dos para co zi nhar; os que só têm 
exis tên cia vir tu al nos li vros e ví de os; e os que são equi pa ra dos aos hu ma nos.61

Qu an to ao pri me i ro da que les ti pos, o con tac to que as pes so as co muns têm
com eles é de tal modo me di a do pe las in dús tri as ali men ta res, que ao con su mi dor
não che ga nem uma ima gem apro xi ma da dos ani ma is vi vos. Sal vo in sig ni fi can tes
e tí mi das cam pa nhas con tra as con di ções em que al guns des ses ani ma is são cri a -
dos, nin guém co men ta os seus “di re i tos”, no me a da men te a se rem aba ti dos, já que
a “ne ces si da de” de ali men ta ção tudo jus ti fi ca.62 No se gun do tipo in clu em-se as es -
pé ci es sel va gens, que che gam à ge ne ra li da de das pes so as ape nas na for ma de ima -
gens fil ma das, por ve zes cru éis e vi o len tas, mas tão dis tan tes que da sua na tu re za
só fica a fic ção, mais ou me nos in for ma da ci en ti fi ca men te, ou a re vol ta quan do se
tra ta de es pé ci es em ex tin ção.

Já os do ter ce i ro tipo, ape sar da prá ti ca sis te má ti ca de “de su ma ni da des”
como a es te ri li za ção ou a re ten ção em casa, são apre sen ta dos como se de se res hu -
ma nos se tra tas se.63 Apa ren te men te, quan to mais as pes so as se dis tan ci am da sua
pró pria na tu re za, mais pro jec tam nos ani ma is que adop tam para com pa nhia os
seus sen ti men tos e emo ções. Pro jec ção essa in dus tri al men te ali men ta da pela pro -
du ção cul tu ral de mas sas, atra vés da cri a ção de um ima gi ná rio po vo a do por per so -
na gens e íco nes ani ma is “hu ma ni za dos”, de que o exem plo pa ra dig má ti co são as
pro du ções “Walt Dis ney”. À pro pa gan da ide o ló gi ca acres cen tam-se es tu dos di tos
ci en tí fi cos que se têm de sen vol vi do com base na ve ri fi ca ção da con ti nu i da de ge né -
ti ca, fi si o ló gi ca e até emo ti va en tre os se res hu ma nos e os ani ma is em as pec tos onde 
an tes se pen sa va que não exis ti ri am se não rup tu ras, dos qua is se tem par ti do para
abu si vas con clu sões éti cas so bre os di re i tos dos ani ma is e para um es ba ti men to da
fron te i ra mo ral pe los me nos em re la ção a al gu mas es pé ci es de ma mí fe ros mais
apa ren ta das aos hu ma nos.

As cam pa nhas con du zi das con tra a fes ta de to i ros com base na ex plo ra ção de
emo ções em pá ti cas com os ani ma is, pa ra do xal men te, abri ram es pa ço para a afir -
ma ção dos va lo res opos tos. Des de logo, do va lor hu ma nís ti co que es ta be le ce uma
di vi são ra di cal, éti ca e mo ral, en tre os ho mens, su je i tos des sa éti ca e des sa mo ral, e
os ani ma is, que de las não po dem ser se não ob jec to. Assim, se os hu ma nos pos su em 
di re i tos que ad vêm da sua con di ção de se res mo ra is com de ve res, aos ani ma is ape -
nas res ta o ar bí trio das prer ro ga ti vas que os ho mens lhes que i ram con ce der.

Mais prag ma ti ca men te, afir ma ram os que de fen de ram Bar ran cos, se há que
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mo bi li zar ener gi as a fa vor de di re i tos, en tão que seja a fa vor de di re i tos hu ma nos
que con ti nu am a ser des res pe i ta dos. E mes mo que so bras sem ener gi as, ain da res ta -
ri am mu i tas prá ti cas de vi o lên cia so bre ani ma is com ma i or pri o ri da de.

Pode-se ir mais lon ge, ten tan do per ce ber como a di ver si da de dos con tex tos
so ci a is se gre ga di fe ren tes re la ções com a na tu re za e, por ex ten são, com os ani ma is.
Por exem plo, uma co i sa é a mor te in dus tri al dos ani ma is, para con su mo de mas sa,
e ou tra res pe i ta a ri tu a is sa cri fi ci a is onde en tram ani ma is, pre sen tes em to das as so -
ci e da des e me i os so ci a is.64 Para além do modo como cada cul tu ra tra ta, na prá ti ca e
no pla no sim bó li co, os ani ma is, de ve re mos ain da con si de rar o modo como cer tos
ani ma is se tor nam eles mes mos sím bo los to té mi cos de de ter mi na das cul tu ras. Será 
o caso do cor de i ro de Deus do cris ti a nis mo, do “rato Mic key” do ci ne ma de ani ma -
ção, dos “aris to ga tos” dos apar ta men tos ur ba nos e do to i ro das cul tu ras me di ter râ -
ni cas. Assim, tra tar o povo de Bar ran cos como in ci vi li za do, por ca u sa da tou ra da, é
não com pre en der isso.

Em re giões ru ra is como Bar ran cos, não por que es te jam num es tá gio mais
 adiantado de ci vi li za ção, mas por que são di fe ren tes os con tex tos e os mo dos de
vida, os ani ma is são um dado da na tu re za, que está pró xi mo e que o ho mem res pe i -
ta e uti li za di rec ta men te nas mais va ri a das ac ti vi da des diá ri as. Não pas sa ria pela
ca be ça de uma mu lher ou de um ho mem bar ran que nho, con fun dir o sa cri fí cio com
fins co men sa is de um ani mal, com qual quer es pé cie de vi o lên cia pra ti ca da so bre
hu ma nos, como por exem plo per se guir ou clas si fi car como bár ba ras as pes so as só
por que pen sam de modo di ver so. Do mes mo modo que não pas sa ria pela mes ma
ca be ça aban do nar cães e ga tos, des per di çar res tos de co mi da, ou pro jec tar num
 coelho sen ti men tos fra ter na is.

Alguns ani ma is em ble má ti cos são, como dis se mos aci ma, in ves ti dos de uma
par ti cu lar car ga sim bó li ca. Tal é o caso do to i ro de lide. Deus me di ter râ ni co an ti -
go,65 umas ve zes fe roz e des tru ti vo, ou tras fér til e ge ne ro so, ao mes mo tem po cri mi -
no so e maná do bodo aos po bres, o to i ro bra vo tem sido sím bo lo de for ça, de po der,
de fer ti li da de. E de in sub mis são, num du e lo an ces tral com o ho mem. Cri a ção hu -
ma na, per ma ne ce po rém al ti vo na sua bra vu ra e de sa fi an te na sua na tu re za ir re du -
tí vel. Do to i ro não se pode ter pena, que isso é sen ti men to para os fra cos. Nas so ci e -
da des onde per ma ne cem cul tos ta u ri nos, o to i ro bra vo su ge re medo e pa i xão. Por
isso, é ele, e não ou tro ani mal qual quer, o sa cri fi ca do. São as suas qua li da des ex cep -
ci o na is que pro cu ram os que o co mem

Essa car ga sim bó li ca está na ori gem de ri tu a is que com por tam, en tre mu i tas
ou tras co i sas, a vi o lên cia, é cer to.66 Mas, des de logo, es tão lon ge de de ter dela o mo -
no pó lio. A vi o lên cia faz par te da vida e ma ni fes ta-se mu i tas ve zes de for ma des re -
gu la da e con tra as pes so as. As tou ra das cons ti tu em, pelo con trá rio, ins tru men tos
de con tro lo da ten são e da agres si vi da de. De po is, se vi o lên cia exis te, ela é re gu la da
e vai de par com a pa i xão que se sen te pelo ani mal, in clu in do o des ti no he rói co para 
que foi cri a do. Um des ti no “na tu ral”, do pon to de vis ta de quem os cria, os ali men -
ta e com eles vive em equi lí brio. De res to, do pon to de vis ta da fes ta, a ver da de i ra
na tu re za do to i ro de lide re a li za-se e ex pri me-se pelo acto de que mor re: a bra vu ra e 
a no bre za na luta (Wolf, 1999).
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Conclusão: metáforas do país de Barrancos

Terá já fi ca do cla ro como foi rico e es ti mu lan te o de ba te tra va do a pro pó si to de Bar -
ran cos. Fa lou-se de ani ma is e dos seus di re i tos, de to i ros e da sua sim bo lo gia, do di -
re i to e das suas fon tes, da fes ta em ge ral e das suas fun ções, da fes ta de to i ros e do
seu sig ni fi ca do, da es quer da e da di re i ta em po lí ti ca, do povo e das eli tes, de con ser -
va do res e pro gres sis tas, de nor te e sul, de ur ba nos e ru ra is.

Mas prin ci pal men te, como se pro cu rou mos trar, o caso de Bar ran cos apa re ce
re che a do de in te res san tes mo ti vos de aná li se po lí ti ca e so ci o ló gi ca. Esses mo ti vos
po de rão di zer res pe i to tan to à pró pria ter ra, como ao país in te i ro e aos di ver sos ac -
to res in ter ve ni en tes ou co lo ca dos em equa ção no pro ces so.

Esta mos a ana li sar uma re a li da de que está ain da a pro ces sar-se e cujo des fe -
cho está to tal men te em aber to. Ve re mos como evo lu i rão os fac tos e o que nos tra rão
os no vos epi só di os. Abre-se as sim uma agen da de ob ser va ção em três pla nos
dis tin tos.

O pri me i ro tem a ver com as trans for ma ções da pró pria co mu ni da de bar ran -
que nha. O caso pode ser exem plar das re la ções de for ças que atra ves sam os pro ces -
sos de in te gra ção de co mu ni da des ru ra is re cu a das na so ci e da de glo bal, des ti no de
que não es ca pa rão, caso so bre vi vam. Per di da a in ge nu i da de da fes ta et no ló gi ca,
aber tas as fron te i ras que a iso la vam do mun do mais dis tan te, como vai adap tar-se
esta co mu ni da de que su bi ta men te se viu en vol vi da no cen tro de um tur bi lhão, em
luta pela so bre vi vên cia con tra ad ver sá ri os mu i to mais po de ro sos? Como se de sen -
vol ve rão as suas es tru tu ras so ci a is, po lí ti cas e sim bó li cas, num qua dro em que para 
além das trans for ma ções que têm ocor ri do no con tex to ma te ri al-con cre to, a pró -
pria iden ti da de teve que se re de fi nir no jogo de es pe lhos que re sul tou do cho que,
vi o len to, com as ima gens que lhe eram de vol vi das a cada mo men to e com as qua is
apren deu a jo gar? Irá a exal ta ção iden ti tá ria cons ti tu ir um tó ni co para a re vi ta li za -
ção eco nó mi ca, de mo grá fi ca e so ci al, ou pelo con trá rio fe char-se-á num dis cur so
con ser va dor da tra di ção? Até onde e em que con di ções po de rá uma es pe ci fi ci da de
cul tu ral como a bar ran que nha re sis tir à pres são uni for mi za do ra que a per se gue?

O se gun do tem a ver com o cam po ta u ro má qui co. Não se tra ta de um pro ble -
ma cen tral da so ci e da de por tu gue sa, mas sem dú vi da afec ta um seg men to mu i to
re le van te da po pu la ção. Bar ran cos for ne ceu à fes ta de to i ros uma vi si bi li da de para
a qual esta não es ta va pre pa ra da. Extre ma men te con ser va do ras, as es tru tu ras ins -
ti tu ci o na is da ta u ro ma quia por tu gue sa, in clu in do o qua dro nor ma ti vo que a re gu -
la, vão mo der ni zar-se por in fluên cia do de ba te ao qual pro cu ra ram es ca par, ou vão
per ma ne cer alhe i as aos pro ces sos di nâ mi cos que atra ves sam toda a so ci e da de, cor -
ren do o ris co de se fe cha rem numa es pé cie de “re ser va de ín di os” vul ne rá vel e in -
ca paz de pro du zir um dis cur so adap ta do ao mun do mo der no? Ou o mo vi men to
que en tre tan to se lan çou a par tir da in ter ven ção do po der au tár qui co para que este
as su ma a ges tão de uma prá ti ca cuja re le vân cia é emi nen te men te lo cal e re gi o nal
— o pro ble ma pode pa re cer des ca bi do aqui, mas a ver da de é que esse mo vi men to
co in ci de no tem po com a “po li ti za ção” dos to i ros a pro pó si to de Bar ran cos — será
ca paz de se afir mar no pro ces so?
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Por fim, a ques tão mais re le van te tem a ver com o ca mi nho que se gui rá o pro -
ces so de afir ma ção dos di re i tos cul tu ra is, no me a da men te o di re i to à exis tên cia e li -
vre ex pres são de cul tu ras po pu la res de sa li nha das em re la ção aos pa drões de cul tu -
ra do mi nan tes. O que se dis se foi, pen sa mos, su fi ci en te para não per mi tir qual quer
con fu são en tre o que aqui de fen de mos e o re la ti vis mo cul tu ral. Os di re i tos pos -
suem uma hi e rar quia e, ob vi a men te, o di re i to à iden ti da de tem como li mi te os di re -
i tos de ci da da nia e os di re i tos so ci a is que tor nam um mem bro de uma co mu ni da de
es pe cí fi ca igual a qual quer ou tro. No caso de Bar ran cos, a es pe ci fi ci da de cul tu ral
nem é im pos ta es ta tu ta ri a men te aos bar ran que nhos, nem co li de com ou tros di re i -
tos que eles pos su em como ci da dãos por tu gue ses, nem, tão-pou co, li mi ta di re i tos
alhe i os, isto é, não se im põem co er ci va men te a nin guém. A to le rân cia que a so ci e -
da de e o es ta do por tu guês re ve la rem em re la ção a esta co mu ni da de será, en tão, um 
si nal da ma tu ra ção do pro ces so que sus ten ta a afir ma ção da nova ge ra ção de di re i -
tos cul tu ra is.

Não es ta rá pois em ca u sa nem a au to ri da de do es ta do, nem a ati tu de dos
por tu gue ses face às leis e à sua ob ser vân cia, como mu i tas ve zes se tem jul ga do,
mas an tes a ca pa ci da de do es ta do e dos ci da dãos para pro gre di rem mais um
pas so em di rec ção a uma mo der ni da de mais aber ta, mais plu ral e mais
de mo crá ti ca.

Notas

1 O pre sen te ar ti go re to ma uma co mu ni ca ção apre sen ta da pelo au tor ao Con gres so
Inter na ci o nal “Fi es tas de To ros y So ci e dad”, or ga ni za do pela Uni ver si da de de Se -
vi lha e pela Fun da ción de Estu di os Ta u ri nos em No vem bro e De zem bro de 2001.
Uma ver são li ge i ra men te al te ra da será pu bli ca da nas ac tas do con gres so.

2 Nos anos sub se quen tes no vas pro vi dên ci as fo ram in ter pos tas, por ju í zes de
Lis boa e Por to, pese em bo ra o fac to de sem pre te rem sido ofi ci al men te de cla ra -
dos in com pe ten tes para o fa zer. Uma de las che gou a es ta be le cer co i mas de 5
mil con tos por cada to i ro mor to e pro i bia não ape nas essa mor te, mas tam bém a 
ven da de bi lhe tes, o ar ran jo das ban ca das, pe di tó ri os de do na ti vos e con tri bu i -
ções e ou tras ac ções pre pa ra tó ri as, trans cre ven do na ín te gra as “de nún ci as” da
So ci e da de Pro tec to ra dos Ani ma is, sem se quer ve ri fi car a sua ve ra ci da de ou se -
quer a sua ló gi ca.

3 Antes, as te le vi sões ape nas ra ra men te or ga ni za vam de ba tes ri tu a is en tre zoó fi las e
afi ci o na dos so bre os di re i tos dos ani ma is, com evi den te de sin te res se do pú bli co e
mais do que re ba ti dos ar gu men tos.

4 Em 2000 Nor ber to Fran co pu bli cou um li vro con ten do um in te res san te le van ta -
men to de ar gu men tos en vol vi dos nos de ba tes so bre Bar ran cos (cf. Nor ber to Fran -
co, 2000).

5 Cf. Antó nio Fir mi no da Cos ta, “O ‘ca so’ de Bar ran cos ou o sen ti do con tem po râ neo
dos di re i tos cul tu ra is”, Pú bli co, 11 de Se tem bro de 2000.
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6 A ca pa ci da de que a co mu ni ca ção so ci al tem, nos nos sos dias, não ape nas de tra ba -
lhar so bre os fe nó me nos, como o de Bar ran cos, mas tam bém de cri ar ela pró pria
no vos fac tos so ci a is, fica ple na men te de mons tra da nes te pro ces so.

7 Cf. Ana Pra ta, “Bar ran cos, o Esta do de di re i to e o es ta do do di re i to: onde se fala do 
di re i to, do en si no dele e tam bém de tou ra das de mor te”, Pú bli co, 1999.

8 Par ti do em cu jas lis tas ti nha sido ele i to o Pre si den te da Câ ma ra de Bar ran cos.
9 Ante ri or men te o CDS/PP ha via pro pos to um qua dro nor ma ti vo se me lhan te ao

fran cês, com a pas sa gem da tu te la so bre as fes tas de to i ros para as câ ma ras mu ni ci -
pa is, que de ci di ri am, com base em cri té ri os de re fe rên cia lo cal, so bre o tipo de ta u -
ro ma qui as a pra ti car, so lu ção tam bém de fen di da pe los res pon sá ve is de Bar ran cos
e pela mi no ria ac ti vis ta pró-to i ros de mor te em Por tu gal.

10 Note-se que a tu te la so bre a ta u ro ma quia é do Mi nis té rio da Cul tu ra, sen do que o
pro ta go nis mo do mi nis tro do in te ri or nes ta ma té ria re ve la bem a mu dan ça do en -
fo que: de pro ble ma ta u ro má qui co, a pro ble ma de au to ri da de do Esta do e de or -
dem in ter na.

11 O con te ú do da lei foi sen do su ces si va men te mo di fi ca do, des de o anún cio ini ci al
até à ver são fi nal, pelo meio das mais di ver sas he si ta ções, in for ma ções e con tra-in -
for ma ções, quan to ao va lor das co i mas, aos res pon sá ve is pela apli ca ção, aos agen -
tes a quem as co i mas se ri am apli ca das e à ex cep ção a apli car no caso de “prá ti cas
inin ter rup tas”, na ver da de, só apli cá vel em Bar ran cos.

12 Di zen do que se cri ou uma lei que de cer te za não será apli ca da, dado que a mor te
dos to i ros con ti nua pro i bi da e eles se rão com cer te za mor tos em Bar ran cos, pelo
que se ria me lhor re ver a lei.

13 Re cla man do a apli ca ção das vá ri as pro vi dên ci as ca u te la res emi ti das por ju í zes de
Lis boa e Por to e ame a çan do o mi nis tro, o go ver na dor ci vil e o pre si den te da Câ ma -
ra com pro ces sos ju di ci a is, caso não ac tu as sem de modo a im pe dir a mor te dos to i -
ros, fos se a que cus to fos se.

14 Ma ni fes tan do-se con trá ria à so lu ção, por não re sol ver ne nhum pro ble ma, como se
ve ri fi cou.

15 Só so bre essa ma ni fes ta ção e o pro ces so que a pre ce deu (lo ca li za ção, ob jec ti vos,
 reacções da po pu la ção e do Pre si den te da Câ ma ra, con tra-re ac ção dos zoó fi los,
pre pa ra ti vos da po lí cia, tra jes e pa la vras de or dem dos cer ca de 100 ma ni fes tan tes,
etc.) fo ram pu bli ca das mais de duas de ze nas de no tí ci as. A po pu la ção lo cal, po -
rém, ig no rou-a.

16 Ver, por exem plo, o Diá rio de No tí ci as, de 17 de Ju nho de 2000.
17 Usa ram-se nes ta ma té ria fi gu ras de es ti lo tão su ges ti vas como a “fat wa con tra Bar -

ran cos”, o “sín dro ma Mó ni ca Le winsky”, ou a luta con tra o medo im pos to pe los
“aya tol lah”, à se me lhan ça do que se fez a res pe i to de Ti mor. 

18 Como se ve ri fi cou, não foi o fac to de em to das as ins tân ci as os tri bu na is te rem
dado ra zão a Bar ran cos, que de sar mou a opo si ção. 

19 Para uma aná li se pro fun da do pro ces so de cons tru ção des se tipo de iden ti da des,
ver Antó nio Fir mi no da Cos ta, “Pro ces sos en dó ge nos e exó ge nos de re con fi gu ra -
ção so ci o cul tu ral”, op. cit.

20 O tom ale gre da pro cis são dis tin gue-a de ou tras com co re o gra fia mais pe sa da. As
mo no gra fi as mos tram que é an ti ga uma re la ção par ti cu lar dos de vo tos
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bar ran que nhos com a re li gião e, prin ci pal men te, com as suas for mas ins ti tu ci o na is. 
O re fle xo des ta ques tão ve ri fi cou-se no pe río do em aná li se quan do se no ti ci ou que
as mu lhe res re a gi ram mal a uma ho mi lia de con te ú do se xu al/mo ra lis ta de um pa -
dre, que subs ti tu ía pro vi so ri a men te o ve lho pa dre Agos ti nho, fa le ci do em 2000, e
ge nu i na men te res pe i ta do pelo modo como du ran te dé ca das com pre en deu e se
adap tou à re li gi o si da de po pu lar em Bar ran cos.

21 A ex cep ção são os jo vens, nor mal men te vi si tan tes, que não re sis tem a mais uma
no i te de “ca chon deo” e “pal mo teo” e fi cam a dor mir nos car ros, ou onde ca lha.

22 Para uma des cri ção dos ta bu a dos e do pro ces so da sua mon ta gem, ver Antó nio
Eloy, “Um mo nu men to: o nos so ta bu a dû”, Pú bli co, 01 de Se tem bro de 2000. Pro jec -
tou-se a can di da tu ra dos ta bu a dos a pa tri mó nio mó vel da UNESCO.

23 No lar go si tu am-se, em can tos opos tos, duas as so ci a ções, a “so ci e da de dos ri cos” e
a “so ci e da de dos ra pa zes”, cu jas de sig na ções su ge rem uma cli va gem en tre os as so -
ci a dos que já não se ve ri fi ca.

24 Ter mo que de sig na o des fi le dos in ter ve ni en tes numa cor ri da de to i ros com que
esta se ini cia. É su pos to re pre sen tar uma apre sen ta ção ao pú bli co e um pe di do de
au to ri za ção ao di rec tor de cor ri da para ini ci ar as li des.

25 O “chou po” é uma faca apro pri a da para aba ter bo vi nos nos ma ta dou ros.
26 Fi ca mos a sa ber pe los jor na is que, en tre os in sul tos che ga dos pe los mais di ver sos

me i os, nem o fa le ci do pa dre de i xou de ser ame a ça do, por car ta, com um “tiro nos
cor nos”. 

27 Enchi dos fres cos de car ne de por co pre to.
28 Instru men to ar te sa nal fa bri ca do pe los pró pri os jo vens.
29 Os “quin tos cons ti tu em um ri tu al re la ci o na do com o re cru ta men to dos jo vens para 

a tro pa, tor nan do-se os mem bros de cada ge ra ção ”quin tos”, em re la ção uns aos
ou tros.

30 Se cada so ci e da de pos sui es tru tu ras pro fun das que lhes de ter mi nam cer tas ca rac te -
rís ti cas du rá ve is, que se po dem me dir atra vés de ta xas (de em pre go, de de sem pre -
go, de na ta li da de, de mor ta li da de, de su i cí dio, etc.), por que não su por, mes mo que 
ain da não o sa i ba mos me dir, que tam bém po de rão ter uma pro pen são es pe cí fi ca
para pro du zir fes ta e di ver são? 

31 Tra ta-se de ou tras prá ti cas ta u ro má qui cas, de di ver são po pu lar (ca pe i as e va ca das) 
ou de se lec ção ge né ti ca e ges tão das ga na da ri as (as ten tas).

32 São vá ri as as re fe rên ci as teó ri cas que sa li en tam o con tras te/opo si ção en tre o
tem po da fes ta e o quo ti di a no. Ve jam-se, por exem plo, Ju lio Caro Ba ro ja, 1985;
Jean Ca ze ne u ve,  s.d.; Jean Du vig na ud, 1976; Jac ques He ers, 1987;  Ve las co
(org.), 1982.

33 Ver, a este pro pó si to, Ro ber to da Mat ta, 1980 e, para o caso por tu guês, Antó nio Fir -
mi no da Cos ta e Ma ria das Do res Gu er re i ro, 1984.

34 Para uma ex ce len te aná li se das re la ções de gé ne ro em Bar ran cos, ver Ana Espí ri to
San to, 2001.

35 Não re sul ta do que está dito que es tes di fe ren tes ní ve is de re fe ren ci a ção se jam es -
tan ques. Pelo con trá rio, eles com bi nam-se, cru zam-se, so bre põem-se, às ve zes
opõem-se ou evi tam-se, afec tam-se mu tu a men te. Ver, so bre esta pro ble má ti ca, os
tra ba lhos já re fe ri dos de Antó nio Fir mi no da Cos ta.
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36 Ro ber to da Mat ta, na obra já re fe ri da, tra ta a pro cis são como ri tu al de evi ta men to
da or dem das de si gual da des so ci a is, ao pas so que o Car na val se ria o ri tu al da in -
ver são e a pa ra da mi li tar o ri tu al do re for ço des sa mes ma or dem. 

37 Este sis te ma im pli ca que às re la ções pes so a is os fes te i ros so bre po nham o in te res se
co mum no su ces so da fes ta, dado que nem sem pre as re des de in ter co nhe ci men to
co in ci dem com as re la ções de sim pa tia e ami za de.

38 Nas dé ca das mais re cen tes, de for ma re for ça da quan do os ata ques ex ter nos tor na -
ram mais com ple xas al gu mas das ques tões, a Câ ma ra Mu ni ci pal pas sou a consti -
tuir um apo io fun da men tal, tam bém nes te do mí nio.

39 Sem que por ve zes de i xas sem de se es ta be le cer ten sões e con fli tos en tre es tas di fe -
ren tes es fe ras das eli tes lo ca is. Para uma aná li se clás si ca das de si gual da des no
Alen te jo, ver José Cu ti le i ro, 1977.

40 Uma aná li se de um pro ces so se me lhan te em con tex to ur ba no pode en con trar-se
em Luís Ca pu cha, 1990. Uma aná li se do clás si co de Álva rez de Mi ran da, 1962, for -
ne ce uma am pla pa le ta de fes tas onde o mes mo prin cí pio se pode de tec tar.

41 A en tra da da vaca bra va na “so ci e da de dos ri cos” du ran te a tou ra da do dia 31
cons ti tui ou tro exem plo.

42 A acen tu a ção da di men são da fes ta de to i ros como in dús tria do es pec tá cu lo, faz
com que cada vez mais as ga na da ri as per cam o ca rác ter sim bó li co do po der do la -
ti fún dio, para se tor na rem ex plo ra ções agrí co las para fins co mer ci a is. O seu po der
sim bó li co per ma ne ce, po rém, como an tes, to tal men te de pen den te do de sem pe nho
dos to i ros du ran te a lide. 

43 “O to i ro sai ao seu dono”, isto é, ao ga na de iro que o cri ou, é uma ex pres são co -
mum no mun do ta u ri no.

44 Uma das ra zões que le va va Fer nan do Te i xe i ra a tra tar as ta u ro ma qui as po pu la res
como uma for ma de luta con tra a opres são. Cf. Fer nan do Te i xe i ra, “O tou ro e a luta 
con tra a opres são”, Diá rio de No tí ci as, 20 de No vem bro de 1988.

45 Um in te res san te re gis to dos bo dos do Espí ri to San to no séc. XVI, no ac tu al Ri ba te -
jo, en con tra-se em Mo i sés Espí ri to San to, 1988.

46 Pe dro Ro me ro de Solís ofe re ce abun dan te bi bli o gra fia so bre a di men são sa cri fi ci al
da fes ta de to i ros. Ver, no me a da men te, as duas obras des te au tor re fe ren ci a das na
bi bli o gra fia. 

47 Não há ne nhu ma obra de ta lha da de ca rac te ri za ção so cioeco nó mi ca de Bar ran cos.
Para uma apro xi ma ção, ver AA.VV., 1993 e Ana Espí ri to San to, 2001.

48 Em J. Le i te de Vas con ce los, 1955, en con tram-se re fe rên ci as à his tó ria da vila.
49 Mar cel Ma uss re fe re-se na obra ci ta da ao “po tlash”, ri tu al que vem à me mó ria ao

ob ser var o modo como os bom be i ros, ge ne ro sa men te, mo lham os ra pa zes que es -
tão den tro do re cin to da tou ra da, “des per di çan do” tão pre ci o so bem na que las
pa ra gens.

50 O jogo que se es ta be le ce en tre as re fe rên ci as in ter nas e ex ter nas, con fun din do ní -
veis que per ma ne cem po rém ir re du ti vel men te se pa ra dos, po dia ser apre en di do
pelo modo como a po pu la ção de Bar ran cos pas sou a re la ci o nar-se com a im pren sa, 
isto é, com o ex te ri or que se re flec te in te ri or men te. Um exem plo vi vi do des ta re la -
ção po de ria ser for ne ci do pelo modo como a po pu la ção sem pre se uniu em tor no
do Pre si den te da Câ ma ra, con fe rin do-lhe um po der de re pre sen ta ção nun ca
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con tes ta do pe ran te o ex te ri or, de modo tal que, do pon to de vis ta ex ter no, ele se
“na tu ra li zou” como par te do caso bar ran que nho. Tal não im pe diu que per des se as
ele i ções au tár qui cas de De zem bro de 2001 por 12 vo tos face a um jo vem opo si tor,
tam bém com pro me ti do com os to i ros de mor te, como to dos os lí de res lo ca is, no
qua dro de um pro ces so ele i to ral mar ca do por uma trans fe rên cia de vo tos ocor ri da
de modo mais vas to no país.

51 Nos pro ces sos ele i to ra is de 2001 para a Pre si dên cia da Re pú bli ca e para as au tar -
qui as lo ca is, Bar ran cos en con trou-se en tre os pou cos con ce lhos “me di a ti ca men te
re le van tes”, como as gran des ci da des ou aque les em que as dis pu tas são mais in -
ten sas, a te rem co ber tu ra jor na lís ti ca es pe cí fi ca.

52 Ver, a este res pe i to, Ara ce li Gu il la u me-Alon so, 1999, e tam bém Car los Ser ra no,
1999.

53 Cf. Pú bli co, 30 de Ju lho de 2000. Entre os ar ti gos de fun do sur gi dos nos jor na is no
pe río do em aná li se do lado dos zoó fi los, veja-se o do “clás si co” ac ti vis ta anti-ta u ri -
no Antó nio Ma ria Pe re i ra, “Bar ran cos e o es ta do de di re i to”, Diá rio de No tí ci as, 25
de Agos to de 2000.

54 Cf. Pú bli co, 30 de Maio de 2000.
55 Estas acu sa ções, como o au tor vá ri as ve zes tes te mu nhou, ca re cem de fun da men to.

Tor na ri am mes mo in viá vel qual quer tou ra da. Isso não im pe de que se jam sis te ma -
ti ca men te apre sen ta das como ver da de i ras, em Por tu gal e nou tros pa í ses da Eu ro -
pa, às ve zes pela boca de per so na li da des pú bli cas — e no nos so caso até pela pena
de ju í zes — que as re pe tem, cer ta men te, por in gé nua cre du li da de. 

56 Estas ex pres sões são re pe ti da men te re fe ren ci a das nos diá ri os em aná li se ao lon go
de todo o pe río do ob ser va do.

57 São pe que nas pra ças cons tru í das nas ex plo ra ções pe cuá ri as onde se “ten ta”, isto é,
tes ta a bra vu ra e ou tras qua li da des das va cas e, mais ra ra men te, de no vi lhos, com
vis ta a se lec ci o nar re pro du to res.

58 A iden ti fi ca ção de uma cul tu ra com uma ide o lo gia es pe cí fi ca, da ta da no tem po,
pode matá-la. Pelo con trá rio, a sua po lis se mia pode tor ná-la mais di nâ mi ca. Ver, a
este pro pó si to, os tra ba lhos já ci ta dos de Antó nio Fir mi no da Cos ta e Ma ria das
Do res Gu er re i ro.

59 Esta ide ia apa re ceu in te li gen te men te de fen di da, en tre ou tros, por He le na Ma tos
(c.f. “Do ‘sol e to i ros’ aos ‘Aris to ga tos’”, Pú bli co, 25 de Agos to de 2001). Entre es ses 
in te res ses con tam-se, na tu ral men te, os da in dús tria de pro du tos para ani ma is de
com pa nhia.

60 Esse pro ces so gera uma ten dên cia uni for mi za do ra de pa drões cul tu ra is que,
ape sar da as si me tria de re cur sos com que os agen tes se ba tem no cam po sim bó -
li co, en con tra re sis tên cia quer no cam po dos pro du to res da “gran de tra di ção
cul tu ral”, quer da “pe que na tra di ção” das cul tu ras po pu la res. Estas di nâ mi cas
con fli tu a is não obs tam a que, nos mais di ver sos es pa ços cul tu ra is e so ci a is, pa -
drões da cul tu ra eru di ta, da cul tu ra de mas sas e das cul tu ras po pu la res se cru -
zem, com bi nem, so bre po nham e se fun dam em con fi gu ra ções de múl ti plas fa -
ce tas e re fe rên ci as. 

61 Os ou tros, “no ci vos”, in có mo dos, in ver te bra dos, sem san gue, ou in vi sí ve is, não
são ob jec to da pro pa gan da cul tu ral, ape nas da ciên cia ou do sa ne a men to pú bli co.
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62 Como se hou ves se prá ti ca me nos ne u tra do pon to de vis ta so ci al e cul tu ral do que, 
pre ci sa men te, a ali men ta ção.

63 “Nos sos ir mãos” foi a ex pres são que ser viu de mote a uma das ma ni fes ta ções das
as so ci a ções zoó fi las con tra as tou ra das.

64 A caça ar te sa nal à ba le ia e a ma tan ça do por co fo ram ca sos ex pres sa men te
re fe ri dos.

65 Para uma aná li se lon gi tu di nal da re la ção das ci vi li za ções me di ter râ ni cas com o to i -
ro ver J. R. Con rad, 1978. Ver ain da Mo i sés Espí ri to San to, 1995. Na im pren sa por -
tu gue sa em aná li se pu bli ca ram-se ar ti gos de Fran cis co José Vi e gas, “O mi no ta u ro
em Bar ran cos”, DNa, 1998, e de Cláu dio Tor res, “O Sr Mi nis tro não gos ta de ca ra -
cóis”, Pú bli co, 30 de Agos to de 2000.

66 So bre a vi o lên cia e o sa gra do, veja-se René Gi rard, 1972.
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