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Gilberto Velho (1945-2012)
In Memoriam

Celso Cas tro e Julia O’Donnell

Não é ta re fa fá cil es cre ver um tex to em me mó ria de al guém que de sa pa -
re ceu de ma ne i ra tão pre co ce e ines pe ra da, de i xan do um le ga do aca dê mi co tão
vas to e im por tan te. Mais que isso, o fato de ter mos sido ori en ta dos por Gil ber to
tan to no mes tra do quan to no dou to ra do acres cen ta um peso emo ci o nal que ape -
nas o sen ti men to de de ver ho me na geá-lo con se gue su pe rar. Esse sen ti men to se
tor na ain da mais can den te pelo fato de vir a ser pu bli ca do numa re vis ta que teve
o pri vi lé gio de tê-lo em seu Con se lho Edi to ri al, e que, em suas pa la vras, ex pres -
sa va ple na men te “o plu ra lis mo dis ci pli nar que é a mar ca da ins ti tu i ção.”1

Gil ber to foi o fun da dor da Antro po lo gia Urba na no Bra sil, com sua pi o -
ne i ra dis ser ta ção de mes tra do de 1970, A uto pia ur ba na, pu bli ca da em li vro em
1973. Ali, em meio a um con tex to in te lec tu al am pla men te do mi na do por uma
Antro po lo gia de di ca da ao es tu do das so ci e da des in dí ge nas, Gil ber to ou sou lan -
çar seu olhar à te má ti ca do co ti di a no e dos es ti los de vida em uma gran de me tró -
po le. A par tir de um ex ten so tra ba lho de cam po em um edi fí cio de apar ta men tos
con ju ga dos em Co pa ca ba na, a pes qui sa par tia de uma das mais gri tan tes ca rac te -
rís ti cas do ba ir ro – a he te ro ge ne i da de – para in ves ti gar e dis cu tir aqui lo que

1. O lugar da interdisciplinaridade, in CPDOC 30 anos, p. 18.

                               Est. Hist., Rio de Ja ne i ro, vol. 25, nº 49, p. 5-7, ja ne i ro-junho de 2012.



iden ti fi cava como uma vi são de mun do ca rac te rís ti ca de um gru po so ci al es pe cí -
fi co – a clas se mé dia whi te-col lar. Mais que um tra ba lho pi o ne i ro, nas cia ali uma
só li da e fru tí fe ra tra di ção de es tu dos que fa zi am da ci da de e das ca ma das mé di as
ur ba nas ob je to de co nhe ci men to. 

Sua obra, no en tan to, não se res trin giu de for ma al gu ma a esse re cor te
sub dis ci pli nar. Em li vros como Indi vi du a lis mo e cul tu ra (1981), Sub je ti vi da de e so -
ci e da de (1986) e Pro je to e me ta mor fo se (1994), Gil ber to es ta be le ceu-se como um
pen sa dor da te má ti ca mais am pla das so ci e da des com ple xas mo der no-con tem -
po râ ne as. Fez isso, é im por tan te res sal tar, sem in sis tir no es for ço de de mar car
fron te i ras dis ci pli na res. Mu i to pelo con trá rio, tran si tou por di ver sas dis ci pli nas
e di a lo gou com di fe ren tes tra di ções in te lec tu a is, in cor po ran do ple na men te uma
pers pec ti va in ter dis ci pli nar que era, a seu ver, a qua li da de mais no bre das Ciên -
ci as So ci a is. A le i tu ra de seu im pres si o nan te cur rí cu lo, ou de en tre vis tas como a
que deu à Estu dos His tó ri cos (n. 28) mos tra a im por tân cia que atri bu ía a uma efe ti -
va apro xi ma ção com dis ci pli nas tão di ver sas como os es tu dos li te rá ri os e o
“mun do psi”, a His tó ria e a Fi lo so fia.

Foi com essa pos tu ra de pen sa dor do mun do so ci al no seu sen ti do mais
pro fun do que se de pa ra ram as mu i tas ge ra ções de alu nos que ti ve ram o pri vi lé -
gio de par ti ci par de um (ou vá ri os, como acon te cia com fre quên cia) de seus an to -
ló gi cos cur sos de Antro po lo gia Urba na ou de Antro po lo gia das So ci e da des
Com ple xas, re gu lar men te mi nis tra dos no Mu seu Na ci o nal. Ne les, es tu dan tes
das mais di fe ren tes áre as de co nhe ci men to se re u ni am para dis cu tir tex tos que
iam des de As ba can tes até ca pí tu los de uma dis ser ta ção de mes tra do re cém-de fen -
di da, num am bi en te in te lec tu al de li be ra da men te mar ca do pelo res pe i to aca dê -
mi co e pelo gos to à di ver si da de in te lec tu al. “So ci e da des são com ple xas por que os 
in di ví du os são com ple xos”, cos tu ma va di zer de modo a aten tar para os pe ri gos
de so lu ções ge ne ra li zan tes ou sim pli fi ca do ras. Em meio à im pres si o nan te eru di -
ção e à evi den te pa i xão com que Gil ber to se de di ca va ao ofí cio, não era di fí cil per -
ce ber que, para ele, mais que uma dis ci pli na, a Antro po lo gia era uma for ma de
ver, com pre en der e es tar no mun do.

Não obs tan te sua fran ca aber tu ra a va ri a das tra di ções de pen sa men to,
Gil ber to gos ta va de si tu ar-se numa li nha gem in te lec tu al que pas sa va por au to res 
como Ge org Sim mel, Ro bert Park, Eve rett Hug hes e Ho ward S. Bec ker, sem de i -
xar de acres cen tar au to res clás si cos da Antro po lo gia So ci al ou mes mo li te ra tos e
fi ló so fos nes sa rede de re fe rên cia. Mais que de sen vol ver-se como se gui dor fiel de 
uma es co la de pen sa men to, ele pre fe ria apro ve i tar, de tudo o que co nhe cia, o que
lhe aju das se me lhor a com pre en der a re a li da de so ci al. Fos se na sa tis fa ção com
que acom pa nha va pes qui sas em an da men to, no com pro me ti men to com que se
dis pu nha a ler as (mu i tas) te ses e dis ser ta ções que lhe che ga vam ou no en tu si as -
mo com que anun ci a va a des co ber ta de um au tor tur co, Gil ber to era in can sá vel
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na ta re fa de bus car no vos olha res so bre o mun do so ci al. Aves so a mo dis mo, era
com o mes mo em pe nho que fa zia re cor ren tes vi si tas a clás si cos já qua se es que ci -
dos, sem pre apre sen tan do aos alu nos as muitas antropologias de tempos e
lugares distintos. 

Fo ram va lo res como es ses que Gil ber to pro cu ra va pas sar, em suas au las e 
nas cer ca de 100 dis ser ta ções e te ses que ori en tou, a seus alu nos e ori en tan dos.
Nada lhe era mais des pre zí vel do que o pe dan tis mo in te lec tu al, a in to le rân cia
com pon tos de vis ta di ver gen tes ou a fal ta de de co ro aca dê mi co. Para além de for -
mar alu nos, bus ca va sem pre for mar pro fis si o na is éti cos e sen sí ve is à di ver si da -
de. Em tro ca, sem pre bus cou ser um ou vin te dis po ní vel e um le i tor aten to, mas
tam bém co bran do re ci pro ci da de atra vés da exi gên cia de ri gor e se ri e da de. Nes se
sen ti do, o pa pel de ori en ta dor não era, para ele, uma ati vi da de com ple men tar à
do cên cia e à pes qui sa, e sim par te fun da men tal de sua atu a ção como in te lec tu al.
Sua ina ba lá vel dis po si ção para ler, co men tar e dis cu tir os tex tos de seus alu nos
de i xou mar cas in con fun dí ve is em cada um dos tra ba lhos que ori en tou, con for -
man do uma ver da de i ra li nha gem de es tu dos com pro me ti dos com o es tu do das
so ci e da des com ple xas.  

Gil ber to apre ci a va a atu a ção pú bli ca do in te lec tu al, no que era mu i to va -
lo ri za do por seus pa res. Por isso, veio a ocu par po si ções im por tan tes como a pre si -
dên cia da ABA e da ANPOCS e a vice-pre si dên cia da SBPC. Foi tam bém con se -
lhe i ro do CNPq, do IPHAN e do Con se lho Fe de ral de Cul tu ra, além de ter ina u -
gu ra do a pre sen ça das Ciên ci as Hu ma nas na Aca de mia Bra si le i ra de Ciên ci as.

Não po día mos en cer rar esse bre ve me mo ri al sem men ci o nar sua ex cep -
ci o nal ca pa ci da de de me di ar e pro mo ver en con tros aca dê mi cos, pro fis si o na is e
pes so a is en tre in di ví du os de di fe ren tes cír cu los so ci a is, tan to no Bra sil quan to
no ex te ri or, sem pre com a mar ca da ge ne ro si da de, ca va lhe i ris mo e hu mor, atri -
bu tos de que mu i to sen ti re mos fal ta nós, que com ele tivemos o privilégio de
conviver.
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