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Ensaio contra a purificação 

SOCIEDADE BREVE 
Boaventura de Sousa Santos 

distinção 
entre o puro 
e o impuro 
parece 
ser uma 
constante 
de todas as 
culturas e 
de todos os 

tempos. Já a relação entre os dois pólos 
deste binarismo tem variado muito 
no tempo e no espaço, bem como os 
procedimentos ou rituais para passar 
de um dos pólos ao outro. O puro é, em 
geral, concebido como o estado ideal, 
superior, tanto no domínio do profano 
como no domínio do sagrado, enquanto 
o impuro é concebido como o estado
inferior ou a inclinação normal ou
vulgar. Por esta razão, os critérios de
pureza e os procedimentos de purificação
assumem uma relevância especial. Ainda
que correndo o risco de generalizar
demasiado, podemos identificar dois
tipos dominantes de relacionamento:
a separação absoluta entre o puro e o
impuro e o contágio fatal entre um e
outro. Estes dois tipos acionam critérios
düerentes de pureza e diferentes
procedimentos de purificação.

O que designamos por cultura 
ocidental, cuja origem se atribui 
convencionalmente, sobretudo desde 
meados do século XIX, à Grécia 
antiga, segue dominantemente a ideia 
_da separação absoluta entre o puro 
e o impuro. O conceito de catarse é 
geralmente definido como purificação 
ou clarificação intelectual, como 
libertação da mistificação sensual, da 
confusão ou subversão que os sentidos 
introduzem nas ideias e na ordem 
estabelecida. São significativas as 
diferenças entre o Sócrates de Platão (a 
purificação pelo exercício da filosofia 
contra a mistificação da arte e do teatro) 
e Aristóteles (a arte e o teatro como 
formas de purificação ante a impureza 
e os excessos dos sentidos). Mas todas 
as versões convergem na ideia de 
que a purificação é essencial para o 
estabelecimento da ordem. A purificação 
permite diferenciar e hierarquizar entre 
o superior e o inferior,- entre o normal
e o excessivo, entre o governante e o
governado, entre o que pertence e o que
não pertence.

Na Europa moderna, a purificação por 
via da separação está tão presente em 
Descartes (a ordem das ideias claras e 
distintas como oposto da amálgama dos 
sentidos) como em Freud (a normalidade 
da ordem é a superação da desordem que 
habita o ego). É assim que, sobretudo 
a partir do século XVII, as emoções 
e os sentidos que lhes dão vida são 
considerados inferiores por serem um 
obstáculo ao exercício do intelecto, 
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A ·purificação é sempre a 
imposição da ordem cont;,ra 
um caos perigoso. a ponto e 
a destruir ou desacreditar; a 
purificação por separação foi a 
mãe de todos os despotismos 
modernos 

tal como o corpo é um obstáculo à 
razão. Tal como, sobretudo desde Santo 
Agostinho, a sexualidade é um Qbstáculo 
à santidade. A purificação por separação 
{diferenciação e hierarquização) 
transforma-se na época moderna no 
senso comum da ordem social e política e 
em norma de convivência entre humanos 
e entre humanos e não humanos. 

O COLONIALISMO HISTÓRICO FOI O 
CAMPO privilegiado para a consolidação 
deste senso comum. Os conquistadores 
e os colonizadores depararam-se com 
um mundo novo (para eles), tão vasto 
e tão diferente que a magnitude das 
diferenças exigia um exercício contínuo 
de purificação. A natureza, até então 

intocada por eles, surgia como o outro 
ameaçador, ares extensa de Descartes, 
à qual havia que opor a superioridade e 
a pureza da res cogitans dos europeus. 
Os povos originários eram, por assim 

· dizer, uma res extensa móvel (os 
naturais, como lhes chama Hobbes
no Leviatão), povos definitivamente
inferiores primitivos, selvagens, em
suma, impuros. A sua purificação exigia
uma separação particularmente violenta
que podia ser exercida por extermínio
ou desidentificação via evangelização e,
mais tarde, educação.

Claro que o que era visto como
diferente poderia também ter sido
visto como comum ou igual (caso
de Montaigne nos Essais) ou mesmo
superior (caso de Rousseau e o bon
sauvage), mas tais posições não eram
apenas minoritárias; tinham elas
próprias de ser purificadas uma vez
que iam contra o senso comum da
diferenciação e da hierarquização. Este
senso comum não era vivido como
instrumental e, por isso mesmo, foi
um instrumento tão eficaz na violenta
dominação colonial, do extermínio
à evangelização e à escravatura, da
ocupação territorial à expropriação e
saque das riquezas naturais dos povos
colonizados.

Esse senso comum prevalece até
hoje, uma vez que o fim do colonialismo
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histórico não foi o fim histórico 
do colonialismo. O colonialismo 
permanece vivo e está entre nós em 
múltiplas formas: racismo, extrema 
concentração de terra, expulsão violenta 
de camponeses e povos indígenas 
dos seus territórios, exploração sem 
precedentes dos recursos naturais, 
extermínio migratório do Mediterrâneo 
à fronteira sul dos EUA, persistência e 
mesmo incremento de trabalho escravo, 
zonas de sacrifício onde populações 
descartáveis são envenenadas pela 
poluição causada pelos complexos 
industriais, colonialismo tóxico quando 
as periferias pobres do sul global são 
convertidas em depósitos do lixo, 
muitas vezes tóxico, produzido no Norte 
global (afinal, a impureza é normal 
entre os impuros, lixo com lixo). A 
permanência do colonialismo fez com 
que já•no século XX a ascensão social de 
imigrantes irlandeses, europeus do sul e 
judeus nos EUA estivesse condicionada 
pelo seu "branqueamento". De povos 
racializados (de cor escura) foram sendo 
purificados até serem considerados 
civilizados (brancos). A facilidade com 
que a extrema direita avança no mundo 
com a pregação do "nós" (os puros e, por 
isso, superiores por nascimento, cor de 
pele, religião) contra "eles" (os impuros e, 
por isso, inferiores por estarem do lado 
errado dos mesmos critérios) explica-
se em boa medida pela persistência do 
colonialismo. 

AO TRANSFORMAR-SE EM SENSO 
COMUM, a purificação por separação. 
( diferenciação e hierarquia) tem vigorado 
nos mais diversos domínios. O ser puro 
vive sob a constante ameaça do impuro 
e multiplica-se em precauções, defesas, 
muros físicos, mentais ou conceptuais. 
Na ciência, o sujeito científico defende-
se tanto do objeto como de outros 
conhecimentos que podem rivalizar com a 
ciência; na religião, o crente defende-se da 
heresia, do pecado ou do excesso místico, 
e evita a todo custo que seres impuros 
ascendam à condição dos puros ( caso das 
mulheres no catolicismo); na política, 
a comunidade de pertença definida por 
quein tem poder para isso defende-se 
dos estranhos, porque ininteligíveis, 
perigosos, sujos, impuros; na cultura, os 
cânones artísticos e literários defendem a 
alta cultura da baixa cultura, defendendo
se da diversidade cultural, seja ela a 
das culturas subalternas, insurgentes, 
periféricas, populares ou vernáculas. 
Em suma, a purificação é sempre a 
imposição da ordem contra um caos 
perigoso, sempre a ponto de a destruir ou 
desacreditar. 

Na vida quotidiana de povos de 
cultura não ocidental dominou durante 
muito tempo, e quiçá domina ainda 
hoje, outro tipo de purificação, a 
purificação pela conjunção de opostos, 
pela reintegração e trànsmutação que 
decorre da porosidade das fronteiras entre 
os contrários. A esse tipo de purificação, 
corresponde uma conceção holística. 
do mundo e da vida que refuta a ideia 
escolástica do tertium non datur (a ideia 
que não admite uma terceira entidade 
entre entidades contrárias). A purificação 
não reside na separação dos contrários 
mas antes na sua conjunção, segundo 
critérios que procuram enriquecer 
cada um dos componentes. O princípio 
que lhe preside é o de que todos os 



38 ° IDEIAS 
COLUNA 

opostos contêm em si o seu contrário. 
A complementaridade subjaz a toda a 
polarização de contrários. Esta forma de 
purificação foi sempre, como referi, uma 
sub-corrente da cultura ocidental e está 
presente de múltiplas formas, desde a 
alquimia à dialéctica de Hegel, da natura

naturuns de Espinosa (pertencemos à 
natureza e não a natureza a nós) à "cultura 
trágica" de Nietszche oposta à • cultura 
teórica" da Grécia clássica. 

Esta forma de purificação por 
reintegração e transmutação, ainda 
que subalterna, é talvez mais comum 
no mundo, na vida quotidiana dos 
seres humanos e não humanos, que a 
purificação por separação, apesar do 
suposto carácter universal desta. As suas 
manifestações sempre foram vigorosas 
no domínio da arte e da literatura. Mas 
o reconhecimento da sua validade está
a tornar-se hoje cada vez mais urgente
em diferentes domínios da vida social
e política. Têm contribuído para isso
vários fatores:

A INSTRUMENTALIDADE. A partir do 
século XVII, a purificação por separação 
foi parte de um projeto colonial que 
visou pôr o vasto mundo ao dispor 
do então pequeno mundo europeu. 
Presidiu-lhe uma racionalidade 
instrumental que nada tinha de 
"natural", tanto assim que estavam 
presentes e vigentes outras formas de 
purificação assentes no enriquecimento 
mútuo, susceptíveis de contribuir para 
objetivos contrái;ios aos da dominação 
colonial e a tudo o que dela decorreu. 
Apenas dois exemplos. Foi o objetivo 

de dominar os povos originários 
das colónias, de espoliá-los das suas 
riquezas e de destruir os seus modos 
de vida, que levou a ver neles o oposto 
radical e radicalmente inferior ao ser 
europeu. Se os objetivos fossem outros, 
com a mesma verosimilhança ver-se
iam aspetos comuns e convergências, 
sub jazendo a diferenças que facilmente 
seriam categorizadas como superficiais 
ou fenoménicas e que, por isso, não 
punham em causa a igual dignidade 
humana de todos. Se em vez da conceção 
da natureza como uma entidade 

desprovida de dignidade vivente e 
inteiramente ao dispor dos humanos 
fosse adotada a conceção espinosista da 
natureza como principio vital, centro da 
vida da qúal dependemos, certamente 
a respeitaríamos como a respeitaram 
sempre os povos originários. E se isso 
sucedesse, talvez não estivéssemos 
hoje mergulhados numa situação de 
catástrofe ecológica. Com o tempo, a 
purificação por separação transformou
se numa tara colonial que subsistiu para 
além do fim do colonialismo histórico 
e se manteve ao serviço de elites 
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políticas pós-coloniais. Basta recordar o 
genocídio dos tutsis no Ruanda (1994) e a 
purificação hindu em curso na f ndia. 

A FRAUDE PRIMORDIAL. A purificação 
pela separação foi sempre o modo de 
ocultar o oposto do que se pretendeu 
como justificação para dominar. A 
exaltação da civilização como purificada 
da barbárie foi construida para ocultar 
a barbárie com que se destruíram 
as outras culturas e civilizações que 
se opunham à dominação colonial e 
imperial da Europa. A crueldade e a 
violência foram sempre o outro lado 
da civilização e da cultura ocidentais. 
A purificação foi o dispositivo que 
desenhou, justificou e ocultou a linha 
abissal que dividiu o mundo entre a 
zona civilizada e a zona selvagem, e 
pôs a segunda ao serviço da primeira. 
Esta linha continua hoje a atravessar 
o mundo, as relações internacionais,
as nossas cidades, a nossa educação,
o comportamento da nossa polícia.
Esta divisão e sua ocultação ideológica
permitiu que, sem contradição, John
Locke, o grande teórico do liberalismo
e pregador da igual dignidade de todos
os seres humanos, fosse um grande
investidor no comércio de escravos.
Permitiu também que os três fundadores
da democracia norte-americana {George
Washington, James Madison e Thomas
Jefferson) fossem todos proprietários de
escravos. É hoje mais evidente que nunca
que a purificação por separação foi a mãe
de todos os despotismos modernos. E o
despotismo da purificação não é outra
coisa senão o despotismo puro. JL 
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