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Introdução

Por uma nova história da Índia

Este livro de David Washbrook, Histórias da Índia: Entre 
Impérios e Mundos Globais, foi preparado para a colecção «História 
e Sociedade» e traduzido por Bárbara Direito (excepto o capí-
tulo 4, cuja tradução coube a Nuno Domingos). Discutem-se 
nele diferentes maneiras de fazer uma nova história da Índia. 
O seu autor foi Fellow do Trinity College (Universidade de 
Cambridge), onde se doutorou, e membro, durante a maior 
parte da sua vida académica, do St Antony’s College (Universi- 
dade de Oxford), a que continuou associado como seu Fellow 
Emeritus. Na sua longa carreira de meio século de investigações, 
ensinou também nas universidades de Harvard, Warwick e 
Pennsylvania, além de ter sido uma presença constante no 
mundo académico indiano. Em lugar de repetir os argumentos 
que costumam ser atribuídos à denominada Escola de Cambridge 
de História da Índia, que tem em Washbrook um dos seus 
melhores representantes, será, talvez, preferível partir dos prin-
cipais contributos deste livro.(1) É que só através de exercícios 

(1) Howard Spodek, «Pluralist Politics in British India: The Cambridge 
Cluster of Historians of Modern India», The American Historical Review, 
vol. 84, n.º 3 (Junho, 1979), pp. 688-707 [incluindo uma crítica ao livro 
seminal de D. A. Washbrook, The Emergence of Provincial Politics. The Madras 
Presidency, 1870–1920 (Cambridge: Cambridge University Press 1976)]; 
Irfan Habib, «Economics and the Historians», Social Scientist, vol. 37, n.º 5–6  
(Maio-Junho 2009), pp. 3–20, maxime, pp. 13–14 [para uma visão 
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de leitura desta natureza poderemos compreender a capacidade 
analítica do autor e continuar a reflectir sobre o nosso atraso 
historiográfico. Um atraso que procuramos contrariar, através 
de um trabalho, tão sistemático quanto possível, de tradução e 
comentário dos modos mais inovadores de produção de história 
e das ciências sociais. Através de mais este exemplo, o objectivo 
claro consiste em escapar às lógicas nacionalistas e eurocêntri-
cas, seguindo um trilho que, no seu tempo e à sua maneira, 
ensaiaram António Sérgio, Jaime Cortesão e Vitorino Magalhães 
Godinho. Desenvolvendo, também, modos, cada vez mais  
apurados e analíticos, de vigilância epistemológica e de proble-
matização da documentação e dos arquivos. Um atraso, diga-se 
de passagem, mas veementemente, que se coloca também, com 
particular intensidade não só em relação às novas histórias sus-
citadas pela Índia, como pelos estudos comparados e globais 
que tomam em linha de conta a China, o Japão, o Sudeste 
Asiático, a África e a América Latina.(2)

contrastada, mas distanciada, de um ponto de vista marxista, dos historia-
dores de Cambridge, em relação aos que integraram os Subaltern Studies]. 

(2) Além da colecção «História & Sociedade» — com destaque para 
um conjunto de traduções, acompanhadas de estudos introdutórios, de 
Maurice Halbwachs, Karl Polanyi, Barrington Moore Jr., Norbert Elias 
e Eric Dunning, Pierre Bourdieu, Andrew Porter, Kenneth Pomeranz, 
Frederick Cooper, Jack Goldstone, Francesca Trivellato, a que se soma 
agora este livro de David Washbrook —, a prossecução do mesmo objectivo 
de lutar contra os atrasos na investigação encontra-se noutros projectos. Por 
um lado, a construção de uma relação estreita entre história, antropologia 
e sociologia, inquirindo sociedades e propondo padrões de comparação 
a uma escala mundial, está presente na colecção «Outro Modo/Le Monde 
Diplomatique», dirigida por Nuno Domingos e Bruno Monteiro. Por outro 
lado, há que salientar o trabalho sistemático, de orientação assumidamente 
mais historiográfica, apresentado no jornal Público por Miguel Bandeira 
Jerónimo e José Pedro Monteiro, o qual foi reunido no livro História(s) 
do Presente: Os Mundos que o Passado nos Deixou (Lisboa: Tinta-da-China, 
2020). Acrescente-se a colecção de «Estudos Políticos», da editora Livros 
Horizonte, dirigida com persistência por Pedro Tavares de Almeida, da 
qual constam importantes traduções, seleccionadas segundo um crité-
rio monodisciplinar; bem como a nova revista, lançada por um colectivo 
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Um dos temas abordados neste livro diz respeito aos modos 
de conceber e praticar tanto o capitalismo como o colonialismo, 
à escala do vasto continente formado pela Ásia do Sul, entre 
1720 e 1860. Porém, longe de limitar o seu ofício a uma descri-
ção ou a uma mera narrativa dos factos, encerrando-os numa 
qualquer tipologia conceptual, Washbrook procede com base 
na formulação de problemas pertinentes. Para lhes responder, 
toma em linha de conta velhas e novas contribuições historio-
gráficas, sublinhando o modo como se estabeleceram as 
principais rupturas e dialogando, enquanto historiador, com as 
ciências sociais — da antropologia à sociologia ou à economia. 
O seu ponto de partida encontra-se nas mudanças inerentes à 
história da Índia, no longo período anterior à formação do 
Estado colonial britânico. Tais mudanças são visíveis a vários 
níveis, a saber: no «potencial para o capitalismo» da Ásia do Sul, 
que os portugueses puderam constatar desde as suas primeiras 
viagens; nas resistências comunitárias ou de unidades políticas 
mais pequenas ao Estado imperial mogol; na expansão da indús-
tria têxtil e do capital mercantil, a par das contracções da 
agricultura e de uma enorme mobilidade laboral; e, ainda,  
na defesa dos interesses, capacidade de adaptação e colabora-
cionismo das novas elites de proprietários e rendeiros, em 

de jovens investigadores e dirigida, em primeiro lugar, por José Neves, 
Práticas da História — Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past. 
As imprensas universitárias portuguesas, por mais aberrante que possa 
parecer, têm-se alheado do trabalho, paciente e moroso, de tradução, que 
nem sequer faz parte dos critérios de avaliação de investigadores e profes-
sores. Uma excepção recente foi criada pela Imprensa da Universidade 
de Lisboa, que se estreou com um conjunto de traduções, publicadas sem 
qualquer critério (faltam os estudos introdutórios, os índices, o trabalho de 
revisão e um grafismo mais cuidado). Por exemplo, a reedição da tradução 
portuguesa, feita por Óscar Lopes, do importante livro do historiador 
da literatura francesa, Paul Hazard, A Crise da Consciência Europeia, saiu 
sem que fosse mencionada a primeira edição francesa ou a portuguesa.  
Ao apresentar-se como livro inédito, tão-pouco se considera o que mudou, 
de um ponto de vista de uma história crítica da literatura e da cultura, 
desde meados do século xx até aos dias de hoje. Um modelo do género 
meia-bola e força, feito à custa de dinheiros públicos, a não seguir... 
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relação ao Estado colonial britânico. Em qualquer destes níveis, 
será possível encontrar refutado o argumento de que a moder-
nidade chegou à Índia com os europeus ou com o colonialismo 
britânico. Este último argumento, com origem em Marx, con-
tinuou a ser repetido (Washbrook dixit) pelo historiador 
Fernand Braudel e pelo sociólogo Immanuel Wallerstein — 
ambos demasiados ciosos do carácter único e execpcional do 
capitalismo europeu para conseguirem apreciar a história da 
Índia nos seus próprios dinamismos.

Para compreender melhor o referido potencial para o capi-
talismo da Índia, Washbrook considera ser urgente ultrapassar 
algumas das interpretações mais tradicionais acerca do modo 
como funcionava a economia na Ásia do Sul. Em primeiro lugar, 
parece difícil continuar a repetir, na linha de Moreland e Marx, 
que na base dessa economia estava a aldeia autossuficiente, 
enquanto comunidade que funcionava segundo o sistema  
jajmani, em que as castas mais baixas trabalhavam para as mais 
altas, a troco de cereais e outros bens. Depois, a tese de que toda 
a produção era absorvida pelos impostos do Estado e pelas suas 
elites não resiste à constatação de que a própria teoria do Estado, 
no período mogol, dedicava um apreciável nível de autonomia 
às comunidades locais. Finalmente, as elites, tal como os templos 
que beneficiavam das rendas, não se comportavam como simples 
parasitas do mundo rural; pelo contrário, tiveram a iniciativa 
de investir em culturas intensivas e em obras de irrigação; da 
mesma forma, em períodos de fome, canalizaram o capital para 
a produção e para o arroteamento de terras livres. Em qualquer 
destes casos, torna-se difícil argumentar a favor de uma estag-
nação económica da Índia, ainda por cima submetida a uma 
espécie de despotismo oriental.

Os progressos registados na percepção histórica da Índia 
podem ser divididos em diferentes áreas de investigação. Antes 
de mais, foi ultrapassada a velha concepção de que a Índia cor-
respondia a uma sociedade estática, que se encontrava presa 
tanto no sistema hierárquico das castas, estudado, numa das 
suas últimas versões, pelo antropólogo francês Louis Dumont, 
como na comunidade aldeã, regulada pelo sistema jajmani de 
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trocas. Inspirada na antropologia cultural norte-americana, a 
etno-história da Ásia do Sul (à cabeça da qual estiveram Bernard 
S. Cohn, Burton Stein e Arjun Appadurai) pôs a descoberto 
muitas outras instituições, tais como o pequeno reino, a linha-
gem ou o templo. Ora, estes últimos, longe de se oporem aos 
diferentes tipos de capitalismo, favoreceram a monetarização 
da economia e a acumulação da riqueza. Por isso, deixou de ser 
possível afirmar, como o fez Dumont, que a Índia tradicional 
não tinha qualquer concepção da economia. Em segundo lugar, 
multiplicaram-se as investigações acerca do comércio interno 
ou trans-regional da Ásia do Sul, detectando-se a circulação 
tanto de bens de luxo como de bens de consumo a granel, 
através de vias fluviais ou em caravanas. Em terceiro lugar, 
constatou-se a existência de uma enorme mobilidade física e 
laboral do mundo rural. Um aspecto que, só por si, revela que 
boa parte do campesinato, longe de estar apegado exclusiva-
mente à sua aldeia, se poderia deslocar para o trabalho 
mercenário, em troca de melhores remunerações militares, ou 
para integrar um mercado laboral, sazonal e não só, mais amplo. 
Em quarto lugar, a velha tese de que os britânicos teriam ocu-
pado o espaço deixado em aberto pela decadência do Império 
Mogol deu lugar a um outro tipo de compreensão: foram os 
Estados regionais, mais modernos, compactos e activos, que 
tomaram a dianteira; a ponto de a Companhia das Índias ter 
começado por adoptar a «lógica de processos com origens cla-
ramente “autóctones”». Os principais processos nos quais se 
viram envolvidos aqueles Estados regionais foram: por um lado, 
o da subcontratação das suas funções, nomeadamente no plano 
fiscal, a grupos mercantis, que se apropriaram dos Estados para 
seu próprio benefício (comercialização e fiscalismo); por outro 
lado, o da escribalização — ou talvez seja melhor dizer burocra-
tização — do poder do Estado por parte de grupos de letrados, 
das suas linhagens e clientelas. E a principal consequência destes 
processos consistiu numa espécie de «monarquização» do poder 
comercial e letrado.

A pouco e pouco, a argumentação de Washbrook adquire 
uma enorme clareza: tanto o capitalismo como o colonialismo 
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têm de ser explicados nas suas origens autóctones, locais,  
mais propriamente indianas, não podendo ser conside- 
rados como uma transferência efectuada pela presença dos 
europeus, ou, mais precisamente, dos britânicos. Claro que  
terão existido características organizacionais, ao nível político 
ou do funcionamento da Companhia, bem como outras «supe-
rioridades», relacionadas com a industrialização, que explicam 
a dominação mundial europeia. Mas estas superioridades  
— argumenta Washbrook — parecem ser bastante limitadas.  
E uma vez arredados os espectros das mal fundadas teses acerca 
da Índia — como terra da tradição, sem história, equivalente  
a um receptáculo passivo da modernização —, poder-se-á  
reconstituir como, no segundo quartel do século xix, o colo-
nialismo britânico procurou impedir a industrialização moderna 
da Ásia do Sul. Por outras palavras, ao contrário do que pensava 
Marx, os britânicos não foram agentes da modernização  
da Índia.

Assim sendo, foi entre 1820 e 1850 que a dominação colonial 
britânica reestruturou a sociedade e a economia da Índia, blo-
queando a sua industrialização e, logo, a sua modernização. 
Claro que se poderá sempre discutir, levando mais fundo a 
reflexão, o valor analítico de todos estes conceitos que designam 
processos e grandes estruturas — a começar pela noção de 
modernização. É o próprio Washbrook quem nos convida a 
empreender uma tal discussão de modo sistemático e a querer 
saber quais os instrumentos de medida de que dispomos para 
avaliar o sentido das mudanças. Porém, apesar de todas as sal-
vaguardas, o sentido das mudanças registadas na Índia, no 
segundo quartel do século xix, terá sido mais o de uma «tradi-
cionalização» do que o de uma modernização. De qualquer 
modo, a explicação deste argumento de carácter analítico obriga 
à sua decomposição. Um dos principais processos contidos nessa 
ideia de retorno à tradição consistiu na «campesinação» da Ásia 
do Sul. Por um lado, o Estado colonial, tendo por objectivo 
controlar e tributar os grupos de camponeses, foi obrigado a 
fixá-los nas suas áreas. Por outro lado, diminuiu a mobilidade 
física e, com ela, o mercado laboral contraiu-se. Uma segunda 
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marca do retorno à tradição encontra-se na curva descendente 
das taxas de literacia. Porquê? Precisamente, porque as cortes 
e os centros religiosos foram desmantelados, ao mesmo tempo 
que se assistiu à desurbanização, que foi particularmente intensa 
nalgumas regiões.

O terceiro processo é o do enriquecimento dos grupos de 
magnatas, colaboradores e beneficiários do colonialismo britâ-
nico. Tal como se «a subordinação ao domínio do capital 
britânico e a perda do controlo sobre as instituições centrais 
dos sistemas comercial e fiscal» tivessem sido «compensadas 
pelo aumento da capacidade de obter e acumular [riqueza] 
“privada”». No mesmo sentido, assistiu-se ao florescimento de 
novas cidades coloniais, as grandes casas ampliaram as suas pro-
priedades e novos magnatas emergiram, ao lado das elites 
comerciais já estabelecidas. Foram estes mesmos magnatas que, 
na altura do Grande Motim de 1857, continuaram a alinhar 
com o «subdesenvolvimento» colonial, bem como com a subor-
dinação ao capital britânico e ao Estado colonial legado pela 
Companhia das Índias. É que os mesmos alinhamento e subor-
dinação se afiguravam irrelevantes em face das vantagens que 
os próprios magnatas poderiam retirar no que dizia respeito à 
segurança da propriedade, controlo da mão-de-obra e limitação 
da competição interna. O que equivale a dizer que o colabora-
cionismo das elites locais com o colonialismo favoreceu o seu 
enriquecimento, com tudo o que isso implicava de acumulação 
de riqueza, protecção da propriedade e defesa dos privilégios 
sociais que lhe estavam associados. O quarto e último tipo de 
processo, cujos efeitos se fizeram sentir na Ásia do Sul, especial-
mente na época vitoriana, assume dimensões ideológicas. Por 
um lado, as hierarquias sociais passaram a ser fixadas através de 
fórmulas jurídicas relativas às castas, ao mesmo tempo que os 
censos impuseram uma ainda maior rigidez a essas mesmas 
hierarquias. Por outro lado, a Companhia passou a admirar, 
entre as tradições da Ásia do Sul, as tendências sultanistas do 
despotismo oriental, capaz de legitimar a sua própria domina-
ção, ignorando direitos e prerrogativas das instituições da 
comunidade.
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As conclusões do primeiro capítulo deste livro são claras. 
No período que precedeu a criação do Estado colonial britânico, 
a Índia estava envolvida num processo de modernização nos 
mais diversos sectores (político, económico, social e cultural). 
Por isso, o colonialismo não trouxe à Índia a modernidade. Pelo 
contrário, o colonialismo, enquanto modo de dominação das 
sociedades da Ásia do Sul, bloqueou a sua modernização, con-
duzindo a uma série de retrocessos. Entre estes últimos, sobressai 
o papel do colaboracionismo, protagonizado pelas elites e gru-
pos de magnatas, com o Estado colonial britânico, a ponto de 
se poder falar de uma predisposição local para o colonialismo 
ou, mais propriamente, das origens autóctones do colonialismo. 
É nesta sequência que David Washbrook insiste na necessidade 
de emancipar a teoria social europeia da «ideologia auto- 
-centrada e auto-justificativa da burguesia oitocentista», no âmbito 
da qual, a modernidade, o capitalismo e o colonialismo costumam 
ser apresentados como resultado de uma criação europeia 
imposta na Ásia do Sul, em África ou na América Latina. É que 
a Europa só se pode aperceber da sua própria história se tomar 
seriamente em conta a história das outras regiões do mundo.

No segundo capítulo deste livro, Washbrook leva mais fundo 
a sua crítica de Wallerstein. Já não é só a questão do eurocen-
trismo que está em causa. O problema que se coloca é o de saber 
se a teoria dos sistemas-mundo, do centro, da periferia e da 
semi-periferia, resiste a uma verificação que tenha em conta a 
história da Índia. Segundo Wallerstein, no início da época 
moderna, o sistema integrava apenas a Europa e a América 
espanhola, ocupando as sociedades do Mediterrâneo o lugar 
da semiperiferia. Mas, a partir de 1750, a Ásia do Sul teria pas-
sado a fazer parte da semiperiferia do sistema-mundo capitalista, 
que tinha como centro a Europa ou, mais concretamente, a 
Grã-Bretanha. Para justificar a atribuição à Índia de um estatuto 
intermédio, terá de se reconhecer que nela operavam: primeiro, 
manufacturas, indústrias, bancos e um sistema financeiro, logo, 
formas de acumulação de capital, a par de uma burguesia emer-
gente e de um Estado; em segundo lugar, modos de exploração 
do trabalho intensivo eram patentes nas minas, plantações e 
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agricultura camponesa, a par de uma cultura rentista dos pro-
prietários; em terceiro e último lugar, a Índia extraía excedentes 
das economias em volta, do mesmo modo que a Grã-Bretanha 
também beneficiava com os seus excedentes.

O primeiro problema que se coloca é que, para Wallerstein, 
a semiperiferia abrange, no século xx, quase todas as popula-
ções do mundo. Assim sendo, «a semiperiferia deveria ser 
considerada a sua mais importante categoria». Mas a principal 
crítica diz respeito à sua incapacidade explicativa, do ponto de 
vista da causalidade histórica e da compreensão dos processos 
de mudança. É que Wallerstein imputa funções à semiperiferia 
que esta não desempenha e suscita dúvidas de que o seu estatuto 
pudesse ser explicado com base nessas funções. Deste modo, a 
teoria de Wallerstein relativa à semiperiferia afigura-se a 
Washbrook demasiado abstracta, estática e orientada para inte-
grar no interior de uma tipologia conceptual processos que lhe 
escapam, em suma, uma teoria funcionalista. Mais grave, 
segundo o autor deste livro, mesmo admitindo que a história 
do capitalismo só pode ser feita à escala mundial, a sua explica-
ção não deveria depender tanto de dicotomias geográficas, mas 
da necessidade de compreender divisões de classe, postas em 
relação com a luta permanente entre o capital e o trabalho.

A questão de Washbrook não é tanto a de saber como é que 
a Índia se constituiu na semiperiferia de um sistema-mundo, 
mas a de perceber como é que a história da vasta região cons-
tituída pela Ásia do Sul pode contribuir para uma melhor 
compreensão do capitalismo mundial. De facto, desde o século 
xii, detectam-se sinais do crescimento do capital mercantil, 
podendo falar-se tanto da formação de uma economia-mundo 
no Índico, que terá atingido o seu auge no século xvii, como 
de processos de mudança permanentes nas relações entre a 
economia, a estrutura social, a ideologia e os sistemas políticos 
ou estatais. Um dos principais indicadores desse dinamismo 
esteve na capacidade de absorção da prata americana, que ali 
chegou por via dos europeus, nomeadamente dos portugueses. 
Mas também se pode falar, graças aos trabalhos de Frank Perlin 
e de Burton Stein, de uma articulação entre as formas de 
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organização militar inerentes à construção de um novo tipo de 
Estado e a expansão do comércio. A este respeito, é interessante 
constatar que, por um lado, os europeus, considerados «econo-
micamente primitivos», perderam o controlo sobre a prata que 
alimentava os circuitos do Índico e que, por outro, a reorgani-
zação militar foi muito mais uma consequência da acção dos 
Maratha contra o Império Mogol, bem como do cavalo afegão, 
do que um resultado das armas europeias. Mais uma vez, 
Washbrook argumenta que as origens da modernidade terão 
sido autóctones — no plano do comércio, dos circuitos finan-
ceiros da prata e do uso organizado da força militar.

Na primeira metade do século xviii, as novas dinâmicas 
políticas e comerciais impuseram-se frente ao Império Mogol: 
as autoridades estavam mais articuladas com as redes bancárias 
e orientadas para proteger o comércio; os grupos de escribas 
ou letrados, capazes de desenvolver novas técnicas contabilísti-
cas, conduziram a formas de governo mais centralizadas; e 
unidades políticas mais organizadas preferiram recrutar mer-
cenários pagos em dinheiro, em lugar de grupos de guerreiros 
que trocavam as suas acções por prebendas. A partir de 1740, 
os potentados emergentes deixaram-se penetrar pelos europeus 
e pela Companhia das Índias, dada a sua capacidade para desem-
penhar funções financeiras e militares, sobretudo, difundindo 
novas tecnologias marciais. Insista-se, foi esta penetração, e não 
tanto a conquista, que explica a expansão dos europeus.  
De igual modo, as raízes do colaboracionismo também se encon-
tram neste mesmo processo, uma vez que as elites locais se 
aperceberam das vantagens trazidas pela Companhia. Através 
desta, os banqueiros acederam ao comércio ultramarino em 
expansão na China e no Sudeste Asiático; os letrados ascende-
ram, no interior de regimes administrativos mais centralizados; 
e os soldados, além de garantirem um emprego, aumentaram 
as suas oportunidades de pilhagem. A pouco e pouco, os direitos 
de propriedade privada que faziam parte da ideologia da 
Companhia legitimaram formas mais intensas de exploração da 
mão-de-obra e do campesinato, cujos rendimentos já não per-
tenciam em exclusivo ao «sultão».
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Só no segundo quartel do século xix, a Companhia acelerou 
as suas tendências para a centralização, burocratização e mili-
tarização, limitadas, na segunda metade do século xviii, a uma 
escala regional. O Estado assumiu, então, uma dimensão alta-
mente extractiva em relação à economia, levando à 
desindustrialização e a uma substituição do capital autóctone 
pelo britânico. Em compensação, elites de letrados, militares e 
comerciantes — cujas origens eram muito anteriores — alarga-
ram as suas oportunidades, nomeadamente, expandiram-se em 
redor do Oceano Índico e do Mar da China. Tal como virá a 
suceder, já na época da rainha Vitória, o exército indiano ope-
rou à escala mundial, com a função de abrir mercados e 
subordinar as forças de trabalho ao capital. Nas palavras de 
Washbrook, «para os britânicos, a Índia, a “jóia da Coroa”, era 
a colónia de intermediação por excelência ao fornecer as agên-
cias militares, burocráticas e económicas que transferiam o 
poder capitalista “britânico” para regiões do mundo (incluindo 
o hinterland da Ásia do Sul), que de outra forma este não teria 
sido capaz de alcançar». A semiperiferia constitui-se, então, no 
equivalente da intermediação — colaboracionista — vivida 
durante o período colonial; por isso, segundo Washbrook, quem 
se enganava era Wallertsein, ao defender que o sistema mundial 
poderia ter prescindido da semiperiferia.

Acrescente-se, ainda, que o Raj Britânico, sobretudo depois 
de 1820, longe de poder ser considerado uma «máquina de 
Estado», concebida em abstracto, como pensava Wallerstein, 
era o produto directo desse colaboracionismo, uma vez que os 
britânicos na Índia nunca foram mais do que 0,003% da popu-
lação. Só assim se entende que a rígida hierarquia das castas se 
tivesse constituído como a norma da sociedade hindu em geral; 
que os direitos de propriedade defendessem os senhores em 
detrimento dos camponeses; que os mesmos direitos dessem 
prioridade ao capital usurário sobre dívidas e contratos; e que 
as antigas aristocracias tivessem passado a ser integradas e bene-
ficiassem de receitas especiais, a ponto de, na época vitoriana, 
existir um culto monárquico-aristocrático dependente de uma 
aristocracia formada por príncipes e marajás. Se todos estes 
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processos revelam que o Raj contribuiu para justificar o papel 
e as posições das elites colaboradoras, o mesmo também serviu 
de palco para as lutas entre os mesmos grupos, com interesses 
por vezes difíceis de conciliar, incluindo as lutas contra o pró-
prio Raj.

Uma última crítica de Washbrook a Wallerstein diz respeito 
ao facto de este — mesmo reconhecendo que os trabalhadores 
do centro tiveram capacidade reivindicativa, pugnando por 
melhores salários — não atender ao papel da resistência dos 
trabalhadores perante a exploração capitalista. Ora, como lem-
brou Robert Brenner, há uma contradição e uma luta contínua 
entre capital e trabalho; e, se esta luta tem lugar no quadro do 
«Estado», ela assume formas historicamente específicas, deriva-
das do capitalismo na agricultura, nos séculos xix e xx. No caso 
da Ásia do Sul, tais lutas eram muito variadas, pois podiam 
assentar: na grande propriedade de um campesinato indiferen-
ciado; na exploração capitalista-usurária; na diferenciação e 
divisão do trabalho dos camponeses; no empobrecimento da 
agricultura e exploração do trabalho migrante. De qualquer 
modo, sempre segundo Washbrook, «qualquer teoria do Estado 
no capitalismo deve tomar em consideração o papel desempe-
nhado pela resistência a diferentes níveis».

Em finais do século xix, o sistema colonial começou a reve-
lar conflitos e contradições que se foram intensificando ao longo 
do século xx. As elites letradas e de funcionários ensaiaram o 
controlo do aparelho de Estado. O capital britânico e os inter-
mediários indianos lutaram por parcelas dos excedentes.  
O crescimento da população e a comercialização da economia 
desencadearam modos de resistência cada vez mais fortes: lavra-
dores enriquecidos procuraram emancipar-se e impor-se às elites 
mais antigas, ao mesmo tempo que os camponeses se sentiram 
ameaçados nos seus meios de subsistência. O Raj beneficiou os 
seus colaboradores não-brâmanes, tais como camponeses enri-
quecidos e capitalistas locais, a pretexto de compreenderem 
melhor os seus objectivos racionalizadores; mas, muitas vezes, 
recuperou os antigos colaboradores, que faziam parte do seu 
próprio legado. Para Washbrook, «esta oscilação reflectia 



21introdução

contradições profundas do papel do Raj, enquanto poder colo-
nial e enquanto agente do desenvolvimento capitalista».

No terceiro capítulo deste livro, Washbrook vai mais longe 
no modo de articular as suas investigações sobre a história da 
Índia com a sociologia comparada e a história global. Já não é 
só a sociologia histórica comparada de Wallerstein que é posta 
em causa, como sucedeu nos capítulos anteriores, é o próprio 
paradigma mais generalizado de uma modernidade centrada 
na Europa e na sua evolução, capaz de remeter a Ásia do Sul 
para um estatuto de alteridade, que é objecto de denúncia.  
À primeira vista, para Washbrook, as mudanças de sentido em 
torno do conceito de modernidade tiveram consequências no 
modo de perspectivar a Índia, de um ponto de vista comparativo 
e global. Por isso, é necessário tomar em linha de conta que as 
certezas, outrora existentes, em relação aos processos de moder-
nização, deram lugar — numa era pós-moderna — a um 
questionamento que foi capaz de abalar as certezas de um para-
digma modernizador. Quais as principais formas desse 
questionamento?

(i) Foucault insistiu nas origens autoritárias do conheci-
mento científico, com o qual a modernidade se confunde;  
(ii) a história da ciência demonstrou que muitas descobertas 
científicas não se opuseram necessariamente às crenças religio-
sas; (iii) a criação de uma sociedade industrial, longe de se 
constituir numa condição permanente, pode também conduzir 
a processos de desindustrialização e de pós-industrialização;  
(iv) em lugar de se falar de um único processo de modernização, 
melhor será pensar em múltiplas modernidades; (v) a Inglaterra 
vitoriana, se pode ser considerada o protótipo da modernidade, 
também se caracteriza pelas suas tendências burguesas finisse-
culares, com os seus gostos neo-góticos, pré-rafaelitas, os seus 
arcaísmos, incluindo neles o culto da monarquia, diversos tipos 
de militarismo e, ainda, a curiosidade pelo espiritualismo e o 
ocultismo; (vi) Edward Said, em 1978, também contribuiu para 
pôr em causa a modernidade, quando a representou como um 
instrumento do imperialismo europeu; (vii) enquanto Jack 
Goody, em 1996, reconstituiu os processos que se desenvolveram 
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em paralelo na Eurásia, mais concretamente na China, na Índia, 
no Islão e na Europa desde a Idade Média, para retirar qualquer 
tipo de supremacia ao que aconteceu nesta última região.(3)

O questionamento relativo à modernidade e aos processos 
de modernização pôs em causa os antagonismos nos quais se 
baseava a sociologia comparada, repetida, em boa medida, pelo 
antropólogo Louis Dumont (Homo Hierarchicus: Essai sur le système 
des castes, 1966; Homo aequalis, vol. I — Genèse et épanouissement 
de l’idéologie économique, 1977). Para este último, de um lado, 
estava a Índia, com a sua sociedade hierárquica e parada no 
tempo, as suas ideologias holísticas, centradas num sistema de 
castas; do outro, o Ocidente, com o seu individualismo, as suas 
ideologias da igualdade, de Mandeville a Marx, como se a 
Europa não tivesse continuado a viver em função de ideologias 
holísticas (catolicismo, monarquismo, fascismo) e tivessem desa-
parecido as divisões de raça, género e geração.

Claro que existem outros modos de pôr em causa uma visão 
demasiado contrastada entre o Oriente e o Ocidente. Washbrook 
insiste, por exemplo, no facto de a industrialização da Inglaterra 
ser inconcebível sem os produtos coloniais e tropicais que come-
çaram por fornecer ao Estado receitas tributárias e permitiram 
diversos tipos de acumulação de capital, a começar pelas fortu-
nas privadas, feitas à custa das plantações de escravos, do 
genocídio ameríndio e da pilhagem. De igual modo, a metalur-
gia inglesa não só permitiu a expansão da marinha, enquanto 
instrumento de transporte e dominação dos mares, como per-
mitiu que a Inglaterra destronasse a Alemanha na produção de 
armamento. A este mesmo respeito, é também de notar que, 
desde Robert Clive, em meados do século xviii, se assistiu à 
militarização da Companhia das Índias, tendo para isso sido 
vital o recurso a um exército barato, formado por soldados 
indianos, que foram decisivos na criação de uma supremacia 
mundial britânica. Com base nestes indicadores económicos e 
militares, poder-se-á pensar que a Índia contribuiu para a 

(3) Jack Goody, O Oriente no Ocidente, trad. João Pedro George, introdu-
ção de Diogo Ramada Curto (Algés: Difel, «Memória e Sociedade», 2000). 
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modernização da Inglaterra. Uma constatação que leva 
Washbrook a voltar a colocar a questão inversa, isto é: «em que 
medida foram as relações com a Inglaterra uma condição para 
o tradicionalismo da Índia?».

A própria obra de Dumont exemplifica bem o fim de um 
processo de permanente tradicionalização das visões europeias 
sobre a Índia, que foi lançado pelo colonialismo britânico. 
Trata-se, para recorrer a uma série de neologismos, de um con-
junto de processos — alguns da ordem das representações 
ideológicas, outros de maior consistência económica e social 
— de orientalização, campesinação, sedentarização, desindus-
trialização, casteificação e comunalização religiosa. Também se 
pode acrescentar que o colonialismo britânico rompeu com a 
florescente participação da Índia nas redes de comércio e civi-
lização (da Arábia até ao Levante, em direcção à Ásia Central, 
ao Irão e ao Sudeste Asiático), que criaram, durante séculos, 
riqueza e um enorme pluralismo das sociedades indianas. Foi, 
aliás, este enorme dinamismo que deslumbrou os europeus, até 
ao século xviii.

O colaboracionismo das elites indianas em face do colonia-
lismo britânico volta a aparecer como um tema central, a partir 
do qual é possível pensar as lógicas de modernização e as ten-
tativas de tradicionalização da sociedade indiana. É evidente 
que grupos de banqueiros indianos e de zamindars (cobradores 
de impostos e titulares de direitos de propriedade) encontraram 
na Companhia novas oportunidades de negócio e modos de 
justificar os seus direitos. Por sua vez, a Companhia começou 
por considerar que, com as suas formas de colaboracionismo, 
podia combater o despotismo oriental e apoiar instituições pró-
prias de uma sociedade comercial. A este respeito, Washbrook 
repete um dos seus principais argumentos: «na maioria das 
regiões, as novas classes letradas, comerciais e aristocráticas 
juntaram-se à Companhia como a uma agência capaz de defen-
der os seus interesses e de levá-los até a um futuro e a uma 
prosperidade mais estáveis». Porém, o colonialismo Britânico, 
a partir de 1810 ou 1820, mudou de atitude e passou a valorizar 
o despotismo, enquanto modelo político de governo de uma 



24 histórias da índia

população «oriental». Foi assim que, no segundo quartel do 
século xix, a Índia parece ter sido reduzida ao estatuto de uma 
colónia agrícola, bem como a um conjunto de formas estáticas, 
tradicionais e hierárquicas, em contraste com uma Inglaterra 
industrializada. Por isso, Louis Dumont deve ser visto apenas 
como o herdeiro da mesma representação tradicionalista que 
era, na sua origem, brâmane.

Ao pôr em causa as abordagens de Wallerstein ou de 
Dumont, mas também as leituras do antropólogo e estudioso 
das religiões holandês Peter van der Veer, este livro de David 
Washbrook apresenta os seus argumentos e clarifica as suas teses, 
tendo em vista lançar as bases de uma nova história crítica da 
Índia. É no capítulo quarto que o autor entra em debate com 
Van der Veer, tomando os comentários deste último como uma 
espécie de laboratório, para passar a criticar, de forma mais 
genérica, o discurso pós-colonial sobre a história da Índia. Duas 
críticas principais sobressaem num capítulo revelador de uma 
enorme capacidade crítica e reflexiva. Por um lado, o discurso 
pós-colonial apaga as especificidades históricas de cada socie-
dade, agregando «todos os povos não-europeus, através de 
formas que minimizam ou trivializam as diferenças e particula-
ridades», para salientar apenas os contrastes em relação à 
modernidade europeia. Por outro lado, o mesmo discurso pós-
-colonial, ao eliminar o conceito de classe da história moderna, 
assume «que a pertença à “sociedade civil” é principalmente 
um produto da pertença ao Estado-nação». Uma assunção que 
só a custo pode ser generalizada ao conjunto das populações 
fora da Europa. Mais: em resultado das dicotomias construídas 
por um discurso pós-colonial, tem-se atendido mais aos termos 
de uma oposição em relação ao Ocidente, esquecendo — como 
sublinha o bem fundado Sumit Sarkar e outros intelectuais 
indianos — «as formas e incidência da pobreza, a violência e a 
opressão dentro das suas sociedades»(4). Por último, é na 
medida em que o mesmo discurso pós-colonial ergue as ban-

(4) Sumit Sarkar, Writing Social History (Nova Deli: Oxford University 
Press, 1997), pp. 82–108.
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deiras da alteridade, em face da modernidade europeia, que 
acaba por contribuir para enfatizar visões neo-tradicionalistas 
das sociedades não-europeias, abrindo as portas à promoção de 
formas de acção política capazes de rejeitar a modernidade 
europeia.

O capítulo quinto parte da mesma preocupação em inter-
rogar as certezas proclamadas por um discurso pós-colonial. 
Reconhecendo que o colonialismo, enquanto relação assimé-
trica de poder e de supostos níveis culturais, terá atingido a sua 
máxima expressão em finais do século xix — na Era do Império, 
segundo a expressão de Eric Hobsbawm, quando ideologias 
raciais se articularam com modos de dominação militar, econó-
mica e científica —, a questão que Washbrook coloca é de 
natureza profundamente histórica: será que as mesmas carac-
terísticas são extensivas a épocas anteriores? E «até que ponto 
será legítimo procurar, nestas fases anteriores, sinais, elementos 
ou antecedentes da sua condição posterior»? A resposta a estas 
duas questões é clara, pois, se se procurar interpretar a história 
da Índia a partir dos seus pontos de chegada, uma boa parte 
ficará por explicar ou parecerá uma anomalia.

Por exemplo, em 1776, Adam Smith considerava que a Índia 
e a Grã-Bretanha estavam no mais elevado nível de civilização, 
enquanto sociedades comerciais em franco progresso. Segundo 
Washbrook, as oposições e hierarquias raciais rígidas, bem visí-
veis nas concepções do colonialismo de finais do século xix, só 
muito lentamente alcançaram a Índia. Mais concretamente, a 
história do sul da Índia, numa fase inicial do imperialismo, entre 
1770 e 1840, revela que as relações locais foram afectadas por 
muitas outras influências, difíceis de conceber, se se tiver apenas 
em conta aquilo em que o colonialismo acabou por se tornar. 
Ao contrário do que sucedia em Calcutá, os britânicos eram 
muito poucos e donos de escassos meios de produção. Ali, a 
Companhia, mais do que expandir a produção, através de inves-
timentos em busca do lucro, favorecia a renda, nomeadamente 
o desvio dos excedentes das receitas para as mãos dos privados. 
Foi o envolvimento da Companhia na questão dos direitos de 
propriedade, apoiando os privilégios da casta alta, que permitiu 
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uma autêntica revolução. Assim, «enquanto em 1800, os  
funcionários locais das aldeias (que controlavam os registos) 
detinham apenas 22% das mais ricas terras inam, sem contar 
com a evolução de ryotwari, em 1850, eram “donos” de 69%  
daquelas».

O sul da Índia, além de se ter enredado numa via para a 
tradicionalização, assistiu a uma outra viragem. Em 1850, a par-
ticipação daquela vasta região nas redes de comércio que 
passavam pela Arábia, o Golfo Pérsico, o Sudeste Asiático e pelos 
comerciantes europeus, parecia ser um facto do passado. 
Anteriormente, é sabido que os regimes indianos tinham aten-
dido, sobretudo, à relação entre o poder e o lucro em terra, 
descurando e deixando o domínio dos mares aos europeus e 
ao chamado «mercantilismo comercial armado». Porém, no 
segundo quartel do século xix, graças ao colonialismo, o sul da 
Índia voltou-se para dentro, reduzindo o âmbito das suas liga-
ções externas e constituindo-se numa sociedade indígena 
sedentarizada, a qual manteve uma relação bipolar com o domí-
nio colonial. «Uma das grandes ironias da investigação 
académica contemporânea reside no facto de, ao atribuir um 
papel central a esta oposição binária, a teoria pós-colonial tenha 
acabado por revalidar uma das ilusões mais estratégicas do colo-
nialismo». No que respeita às questões laborais, a Companhia 
no Sul da Índia lançou mão de todas as formas disponíveis de 
trabalho forçado, ao mesmo tempo que adiou a abolição da 
escravatura durante mais de uma década. No sul da Índia, do 
mercantilismo armado, passou-se, pois, à subordinação do tra-
balho. Depois, o Estado colonial britânico contou com a 
colaboração ou com a «incorporação de um conjunto ecléctico 
de grupos de elites locais, cuja posição em relação ao resto da 
sociedade foi por isso transformada e valorizada».

No sexto e último capítulo deste livro é onde David 
Washbrook melhor desenvolve as suas ideias acerca do lugar da 
Índia na economia mundial, durante a época moderna. O que 
está em causa é explicar a proeminência económica da Índia 
entre os séculos xvi e xviii. Para compreender e explicar a 
mesma proeminência, têm de ser postos de lado os diversos 
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argumentos que tendem a reduzir a economia indiana neste 
mesmo período a um cenário de bloqueios sociais, políticos e 
tecnológicos, que acabaram por levar à estagnação, à desindus-
trialização e à dependência colonial. É que, em 1750, as 
manufacturas indianas tinham a seu cargo um quarto da pro-
dução mundial; os níveis de produtividade da agricultura 
indiana, que sustentavam uma população densa e grandes  
cidades, só eram suplantados pela China; e os comerciantes 
indianos impressionavam os europeus pela sua racionalidade 
contabilística.

De um ponto de vista agrícola, a construção de canais de 
irrigação e as obras de hidráulica por parte dos Mogóis não 
alcançaram os mesmos níveis do que na China e Irão; o mesmo 
se diga acerca da conquista de terras nas regiões costeiras, a 
qual foi mais avançada na Holanda ou na Grã-Bretanha. Porém, 
longe se está de aceitar a imagem de uma comunidade agrícola 
que se manteve estática, o que só veio a ser verdade no norte 
da Índia, em resultado do colonialismo do século xix. 
Anteriormente a este século, «os padrões de migração tanto de 
curta como de longa distância eram muito elevados em quase 
toda a Índia». Os sistemas de propriedade favoreciam os culti-
vadores migrantes de curto prazo, os quais traziam consigo 
capital e trabalho com o que conseguiam aumentar a capacidade 
produtiva. Por volta de 1790, nas imediações de Madras, 13% 
da população deslocava-se de aldeia em aldeia; enquanto, em 
1810, há notícia de que, numa circunscrição, um quarto da 
população se tinha deslocado para ir trabalhar nos arrozais da 
circunscrição ao lado. É que a integração da Índia no mercado 
mundial conduziu a uma cada vez maior competição pelo tra-
balho, especializado e não só, entre capitalistas, estrangeiros e 
locais, bem como sátrapas regionais em emergência, no âmbito 
do declínio do Império Mogol. Claro que «a migração também 
pode ter prejudicado estratégias alternativas de desenvolvi-
mento. Como aquelas baseadas em investimentos permanentes 
em infraestruturas» (por exemplo, em poços e canais).

A ausência de uma autonomia dos sistemas económicos 
indianos durante a época moderna, isto é, o facto de terem 
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permanecido bastante indiferenciados ou incrustados social-
mente (na linguagem de Karl Polanyi) deu-lhes mais vantagens 
do que contribuiu para justificar os denominados «constrangi-
mentos institucionais ao crescimento» (Douglass C. North). O 
facto de a produção manufatureira estar integrada com as acti-
vidades de subsistência — a ponto de se poder dizer que a fiação 
ocupava uma parte importante da população agrícola — impli-
cou uma redução dos custos, logo, uma vantagem competitiva 
baseada em preços finais dos bens mais baratos. Mais: quando 
as colheitas eram pobres, as famílias agrícolas dedicavam mais 
tempo à fiação. Além de serem baratos, os produtos indianos, 
sobretudo os tecidos, impunham-se no mercado pela sua qua-
lidade. Porquê? Não tanto devido aos investimentos tecnológicos 
ou em infraestruturas, mas em grande parte por causa da «mes-
tria do artesão indiano». Ao contrário do que deram a entender 
Weber e Dumont, preocupados em explicar as bases sociais e 
religiosas da racionalidade económica, Washbrook argumenta 
que o sistema da casta: permitiu o estabelecimento de relações 
de confiança; estimulou uma divisão de trabalho promotora da 
especialização; e favoreceu modos de aprendizagem precoce, 
criando competências nas crianças e em autênticas dinastias 
conhecidas pelo seu refinado artesanato. «Uma dada região não 
tinha apenas uma casta de fiadores, mas, em geral, dúzias ou 
até centenas de castas e sub-castas, cada uma com o tipo parti-
cular de tecido no qual se especializava e pelo qual era 
conhecida.»

No entanto, importará não reduzir a Índia ao sistema de 
castas, pois como bem demonstrou Frank Perlin, numa investi-
gação retomada por Washbrook, existia um sistema de poder 
dualista.(5) De um lado, estava o imperador com as suas preten-
sões à soberania universal, do outro, encontravam-se as 
instituições ditas comunitárias, como a casta, o clã, o templo, o 
reino, que intervinham na regulação dos recursos, com as suas 
reivindicações de autonomia e com as suas intenções de facilitar 

(5) F. Perlin, «State Formation Re-considered», Modern Asian Studies, 
vol. 19, n.º 3 (1985), pp. 415–480. 
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o crescimento económico. Não será, por isso, de estranhar que 
o Estado imperial procurasse juntar os dois elementos, o que 
contribuiu para a «mercantilização do poder régio». Em 
Bengala, por exemplo, os conglomerados bancários, que con-
trolavam a maior parte das receitas fiscais e das trocas comerciais, 
tinham o poder de investir e depor reis. Claro que, tal como 
sucedia na Europa, «do ponto de vista ideológico, o poder régio 
estava nas mãos do guerreiro e exprimia-se através da ostenta-
ção, das dádivas e da redistribuição; o poder comercial estava 
nas mãos do bania, cuja solvência dependia da humildade e da 
aparência de poupança. Os banias não podiam “governar”; e os 
governantes não tinham crédito». Com base nesta última dua-
lidade, a questão que se coloca é a de saber como é que 
banqueiros e colectores de impostos responderam às outras 
lógicas e fontes de poder. Nalguns casos, usaram a sua posição 
para proceder a novos investimentos em obras de hidráulica e 
mão-de-obra. Porém, é de notar que nem sempre se consegui-
ram impor, num contexto que era caracterizado por uma 
enorme competição na atracção de mão-de-obra, isto é, nem 
sempre o capital se conseguiu impor, tendo em vista um maior 
investimento e crescimento económico. Então, as lutas, as guer-
ras e as perturbações dali resultantes abriram as portas à 
conquista colonial. Em suma, se a Índia não estava em vias de 
se transformar numa economia moderna industrial, também 
não se afigura legítimo desvalorizar o seu sucesso no período 
anterior à conquista colonial, uma vez que esta só se veio a 
consumar no segundo quartel do século xix.

A leitura deste livro de David Washbrook permite identificar 
uma maneira própria não só de escrever uma história da Índia, 
mas também de construção de um padrão de dominação colo-
nial, comparável a outros do mesmo género. No seu interior, 
atende-se às lógicas autóctones e às que regularam a dominação 
colonial, explorando os seus cruzamentos, tendo em conta as 
variações, no tempo e no espaço, e a necessidade de se fugir à 
reprodução de um estafado eurocentrismo. Num diálogo per-
manente com as ciências sociais, Washbrook não se escusa ao 
debate com outras interpretações, isto é, não procura apresentar 
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os seus argumentos de carácter analítico como fruto de uma 
malfadada contemplação, sobre o todo ou os seus fragmentos, 
que apenas visa alcançar uma objectividade tradicional, reduzida 
à cronologia e à unidade do Estado-nação.(6) Pelo contrário, as 
suas análises assumem-se como produto de um contexto de luta 
pelas explicações mais pertinentes. Por isso, elas dependem de 
uma interpelação constante ao trabalho dos outros — da teoria 
social clássica, representada por Marx e Weber, ao neo-mar-
xismo de Wallerstein, a Edward Said, passando pelos confrontos 
com a rica historiografia indiana, incluindo nesta as diferentes 
orientações dos Subaltern Studies, e pelas teorias pós-coloniais.(7) 
Acrescente-se, igualmente, que o seu projecto historiográfico 
não prescinde de uma exigente vigilância dos conceitos utiliza-
dos como instrumentos analíticos (por exemplo, casta, Estado, 
despotismo oriental, trabalhadores, migrantes, semi-periferia, 
elites colaboracionistas, etc.), em particular dos que servem para 
designar processos de mudança (modernização, campesinação, 
tradicionalização, desindustrialização, etc.).

Vale a pena reter quatro aspectos principais da agenda his-
toriográfica acabada de resumir. (i) O primeiro diz respeito à 
discussão encetada por Marx, segundo o qual a modernidade 
teria chegado à Índia, considerada uma sociedade sem história, 
com o colonialismo britânico. Washbrook não foi o primeiro a 
disputar esse género de dicotomia que coloca, de um lado, o 
colonialismo europeu, portador da modernização e da indus-
trialização, e, do outro, as sociedades estáticas e hierárquicas, 
como a Índia e não só, incapazes de mudar, a não ser por pressão 
externa. É sabido que alguns historiadores de inspiração mar-
xista, soviéticos, indianos, e não só, já tinham procurado 
ultrapassar essa imagem de uma sociedade resistente à mudança, 

(6) José Mattoso, A Escrita da História (Lisboa: Círculo dos Leitores, 
2002), pp. 46–60; Idem, A História Contemplativa — Ensaio (Lisboa: Temas 
& Debates / Círculo dos Leitores, 2020), pp. 9–42. 

(7) D. A. Washbrook, R. O’Hanlon, «After Orientalism: Culture, 
Criticism, and Politics in the Third World», Comparative Studies in Society 
and History, vol. 34, n.º 1 (1992), pp. 141–167 [para uma crítica de um dos 
principais membros dos Subaltern Studies, Gyan Prakash].
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pondo em causa o dogma da ausência de propriedade privada 
na Índia e reconhecendo a existência, ali, de uma economia 
mercantil e ultramarina.(8) Onde Washbrook se afigura, por-
ventura, mais inovador, é na caracterização dos dinamismos 
económicos e sociais indianos, antes de 1820; para, depois desta 
data, considerar que o colonialismo, em lugar de modernizar, 
acabou por promover processos de fixação, de bloqueio social, 
de desindustrialização, isto é, de arcaização ou de tradicionali-
zação da sociedade indiana.

(ii) Um dos processos em que o colonialismo britânico mais 
investiu diz respeito à invenção da casta, enquanto categoria 
principal de caracterização da sociedade indiana. A ideia de 
uma casta fixa, estática, disposta hierarquicamente, essenciali-
zada, criada pelo colonialismo e reproduzida, tal como se se 
tratasse de um instrumento analítico, é objecto de um duplo 
trabalho de descentramento, através do qual Washbrook põe 
em causa o valor dessa mesma categoria. Por um lado, a casta 
tem de ser posta ao lado de outras unidades, igualmente impor-
tantes, tais como a aldeia, a tribo, o reino, as elites, as redes de 
mercadores, os camponeses e os lavradores, os letrados ou escri-
bas, os templos, etc. A redução da sociedade indiana à casta, tal 
como propunha, na década de 1960, Louis Dumont, não é mais 
do que o sinal de um arcaísmo, inventado pelos censos e sis- 
temas jurídicos do colonialismo, desde o segundo quartel do 
século xix. Ora, como sustentou mais recentemente Nicholas 
B. Dirks, cujas perspectivas estão longe de corresponder às de 
Washbrook, a casta «era apenas uma categoria entre muitas 
outras, um modo de representar a identidade».(9) Por outro 
lado, em lugar de se pensar a casta como um modo de bloqueio, 

(8) I. Habib, The Agrarian System of Mughal India, 1556–1707 (Mumbai: 
Aligarh Muslim University, Asia Publishing House, 1963) Barrington 
Moore Jr., As Origens Sociais da Ditadura e da Democracia. Senhores e Camponeses 
na Construção do Mundo Moderno, trad. Maria Ludovina Couto (Lisboa: 
Edições 70, «História e Sociedade», 2010), pp. 329–426; Eric Stokes, «The 
First Century of British Colonial Rule in India: Social Revolution or Social 
Stagnation?», Past & Present, n.º 58 (Fev. 1973), pp. 136–160, maxime p. 139.

(9) Nicholas B. Dirks, Castes of Mind: Colonialism and the Making of 
Modern India (Princeton: Princeton University Press, 2001), p. 13. 
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será possível pensar nela como um instrumento que potenciou 
o desenvolvimento e a modernização económica da Índia, pois 
interferiu directamente com as práticas laborais. Assim sendo, 
é na longa tradição de formação de castas e sub-castas que se 
podem encontrar as origens da especialização e da divisão do 
trabalho artesanal que, em cenários de fraca inovação tecnoló-
gica e de débeis investimentos em infra-estruturas, acabaram 
por implicar vantagens diferenciais em termos da relação 
custo-qualidade.

(iii) Washbrook analisa um outro duplo processo, que foi 
crucial na construção da relação de dominação colonial britâ-
nica na Índia. Por um lado, a construção de um Estado colonial 
tem de ser examinada à luz dos processos políticos que ocorre-
ram na Índia ao longo do século xviii. Novas unidades, mais 
pequenas e adequadas aos dinamismos sociais e económicos em 
curso, fizeram frente e contribuíram para o declínio do Império 
Mogol. A conquista britânica, longe de poder ser considerada 
um processo imposto de fora, integrou este processo com ori-
gens autóctones. Por outro lado, diferentes modos de colabora- 
cionismo emergiram, por parte das elites letradas, comerciais 
e militares, que se sentiram atraídas pelas oportunidades geradas 
pela emergência de um Estado colonial. À luz deste mesmo 
colaboracionismo, o colonialismo pode ser compreendido como 
gerador de uma partilha de interesses, com origens locais, mas 
extensiva a todo o Império Britânico. Num outro tipo de crítica 
à ideia simplista de conquista ou de dominação europeia, capaz 
de mobilizar formas de saber para justificar o império, 
Christopher Bayly argumentou que o conhecimento de natureza 
fiscal utilizado pelo novo Estado colonial, longe de ser uma 
mera projecção de representações europeias e impostas de fora 
da Índia, foi, afinal, uma reutilização dos conhecimentos cons-
truídos e arquivados pelo Império Mogol.(10)

(10) Christopher Bayly, Empire and Information: Intelligence Gathering 
and Social Communication in India, 1780–1870 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996). Sobre o orientalismo, ver Edward Said, Orientalism: 
Western Conceptions of the Orient (Harmondsworth: Penguin Books, 1991; 
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(iv) Um quarto e último aspecto da agenda historiográfica 
de Washbrook volta a assumir uma dimensão compósita. É que, 
para compreender o sentido do colonialismo britânico, não 
basta encontrar as suas origens autóctones, reduzindo a Escola 
de Cambridge aos argumentos do colaboracionismo, em con-
traste com outras escolas que sublinham a resistência dos 
subalternos. A este respeito, nunca será de mais sublinhar que 
Washbrook também atende às questões do trabalho nos mais 
diferentes níveis: apontando para as lutas entre trabalho e capi-
tal; sublinhando a importância dos conflitos de classe sobre as 
relações geográficas entre o centro e a periferia; ou reconsti-
tuindo a evolução que vai da existência de um mercado laboral 
com capacidade para atrair contingentes de trabalhadores 
móveis e um permanente movimento migratório, até à criação 
de uma sociedade mais fixa, mais campesina, onde o capital 
impôs novas formas de trabalho, incluindo de trabalho forçado. 
É, aliás, a atenção ao que muda, muitas vezes em formulações 
que vão contra a corrente, que revela uma das dimensões mais 
historicamente analíticas deste livro. Neste sentido se com- 
preende que o colonialismo não foi só o principal promotor de 
uma Índia reduzida ao sistema de castas; também aderiu, a partir 
da década de 1820, à imagem do despotismo oriental (enquanto 
modelo de legitimação do próprio Estado colonial, que não 
estava em uso no terceiro quartel do século xviii); e, num qua-
dro conducente à desindustrialização, também suscitou a 
organização de uma sociedade rural ou camponesa, sustentada 
sobretudo pelo trabalho agrícola. Resta saber, uma vez que 
Washbrook insiste nas permanentes mudanças do colonialismo, 
se os modelos de racismo da era dos impérios, em difusão no 
último quartel do século xix, podem ser generalizados aos perío- 
dos precedentes.

1.ª ed., 1978); David Kopf, British Orientalism and the Bengal Renaissance: 
The Dynamics of Indian Modernization 1773–1835 (Calcutá: Firma K. L. 
Mukhopadhyay, 1969); P. J. Marshall, org., The British Discovery of Hinduism 
in the Eighteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1970); 
J. J. Clarke, Oriental Enlightenment: The Encounter Between Asian and Western 
Thought (Londres — Nova Iorque: Routledge, 1997). 
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*

Existem razões de sobra para fazer da leitura deste livro um 
exercício de combate, sobretudo num quadro e num momento 
de produção da história e das ciências sociais, como parece ser 
o português, caracterizado por um evidente défice teórico ou 
uma falta de vigilância epistemológica. Novas gerações têm de 
procurar corrigir as falhas que contribuem para o nosso atraso 
intelectual. E, para que não fiquem dúvidas, melhor será passar 
das insinuações à denúncia clara, sobretudo em relação ao que 
parece continuar a caracterizar as gerações mais velhas, cuja 
influência se continua a fazer sentir na academia, no mercado 
editorial e na esfera pública. É que um dos melhores exemplos 
do atraso português encontra-se na já referida proposta de uma 
«história contemplativa», da autoria de José Mattoso, um dos 
historiadores portugueses mais consagrados pelo mercado edi-
torial. Uma tal proposta está fundada na intuição, no recurso à 
metáfora e à poesia, bem como no repúdio de uma série de 
visões fantasmagóricas, compostas pelo marxismo, pelo pós-
-modernismo, pela «consideração da realidade por via 
lógico-discursiva» ou pelas ciências sociais. Ora, bastaria lembrar 
o «ofício de historiador», na expressão de Marc Bloch, e o seu 
sentido da responsabilidade cívica em face da derrapagem do 
autoritarismo e do nazismo para se pôr em causa as aspirações 
a uma falsa originalidade representadas pela contemplação.

A menos que se tenha em conta, no extremo oposto, mas 
denotando a mesma falta de consistência, a obra de Boaventura 
de Sousa Santos, o cientista social português de maior projecção 
internacional. Determinada por um desejo ecléctico de tudo 
querer abarcar, cruzam-se nela: um marxismo militante, de 
solidariedade com os favelados; um pós-modernismo de pri-
meira colheita; uma adesão cega às teorias do centro e da 
periferia; tudo coroado pelo elogio das denominadas epistemo-
logias do Sul. Num afã de tudo abarcar, o cientista social dobrado 
de intelectual público parece ter prescindido do trabalho ana-
lítico, mais paciente, e, quando nele se envolve, os resultados 
são, quase sempre, de uma fragilidade confrangedora. Por 
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incrível que pareça, também ele, há muito, reivindicou as vir-
tudes da contemplação subjectiva, numa espécie de antecipação, 
por caminhos esconsos, do conceito que Mattoso veio a adoptar 
como expressão máxima da sua concepção da história.(11) Aliás, 
diga-se de passagem que a crítica cerrada ao conceito de semi-
periferia desenvolvida por Washbrook neste livro se constitui 
num dos melhores antídotos ao seu uso indiferenciado e pouco 
reflectido, por parte de Boaventura de Sousa Santos. Por fim, 
mas ainda em terreno de contemplações à portuguesa, este 
breve inventário não ficaria completo sem uma referência ao 
ensaísmo do filósofo José Gil, cujos apelos à complexidade são 
permanentes. Que ninguém o acuse de falta de ambição, mesmo 
em terrenos de conhecimento da realidade portuguesa! 
Também ele parece tudo querer abarcar: do «medo de existir», 
por falta de inscrição, que ninguém sabe ao certo o que é, às 
recentes «subjectividades digitais» ou ao movimento do corpo 
de um bailarino — «em pontos de contemplação narcísica»(12).

Enfim, à contemplação, ao ensimesmamento na identidade 
nacional e às debilidades teóricas e conceptuais da investigação 
em Portugal, será sempre preferível opor o exemplo de uma 
prática analítica como aquela que se encontra neste livro de 
história que toma a Índia como o seu laboratório. Nele se atende 
ao estudo das dinâmicas locais e dos modos de dominação colo-
nial, bem como a outros padrões comparativos e às relações 
estabelecidas a uma escala global. É de tudo isto que trata 
Histórias da Índia: entre Impérios e Mundos Globais de David 
Washbrook, que nunca deixou de assumir as suas responsabili-
dades enquanto historiador envolvido num permanente diálogo 
com as ciências sociais.

Diogo Ramada Curto
IPRI-UNL

(11) Boaventura de Sousa Santos, Um Discurso sobre as Ciências (Porto: 
Afrontamento, 1987), pp. 13, 53–54. 

(12) José Gil, Movimento Total. — O Corpo e a Dança, trad. Miguel Serras 
Pereira (Lisboa: Antropos, 2001), p. 62.


