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ORLANDO RIBEIRO (1911-1997)

-

UM TESTEMUNJ-IO DE CELEBRA(:AO
DO CENTENARIO DO SEU NASCIMENTO
Joao Ferrao*

Nao e verdade que 0 destino entre cego
na nossa vida, nao.
o destino entra pela porta que nos mes
mas abrimos, convidando-o a passaro

quantitativa,

0

exemplo dado sublinha

Orlando Ribeiro integra

0

essencial:

mundo restrito dos clas

sicos. Faz parte da historia da ciencia e da l,;niver
sidade, que ajudou a construir, e esta presente nas
nOS5as vis5es sobre Portugal e

Sandor Marai

0

mundo, que nos

0

ajudou a decifrar.
Muito 5e tem escrito sobre a vida, a obra, as

Tenho

a

minha frente 0 ultimo relatc)rio da

Unesco sabre Ciencias Sociais, preparado

ideias e ate as gostos e preferencias literiirias e musi
cais de Orlando Ribeiro. E gra<;as ao trabalho coor

Conselho Internacional de Ciencias Sociais 1 . Num

denado por Suzanne Daveau, podemos hoje aceder

dos seus artigos 2 , leio que 0 pico de referencias em

facilmente ao essencial das actividades desenvolvi

rela<;:3o a publica<;:6es em ciencias naturais e enge

das por Orlando Ribeiro consultando

nharia, ou em artes e humanidades,

e geralmente

e,

por isso, sumariar, caracterizar e comentar

nao

serem editadas, diminuindo rapiciamente a partir

essas actividades e

e mais tardio e

estavel, prolongando-se par quatro a nove anos, e
decai poster'iorrnente de forma menos abrupta.

fia,

a

0

seu contributo para a geogra

ciencia, a l,;niversidade e

0

pais, tarefa que

outros ja fizeram com indiscutfvel competencia e
adequado pormenor. 0

meu objectivo

e

mais

Face aqueles valores medios, 0 facto de a Goo

egoista: acertar publicamente contas comigo Illesmo

Academico identificar no final de 2010 um

sobre aquele que e, talvez, 0 unico autar ciassico

valor superior a 200 referencias em rela<;:30

a edi

<;:30 de 1963 de Portugal,

0

Mediterr{ineo e 0 Atlan

tico de Orlando Ribeiro

3

revela bem

impacto

que tive

Este exemplo, quase caricatural, Illostra como

e apenas

privilegio de conhecer pessoalrnente,

um

nhecido nacional e internacionalmente

reco
por auto

res de distintas areas disciplinares. '\a sua crueza

e

que, paradoxalmente, conheci

Orlando Ribeiro a partir dos livros.
Primeiro, por iniciativa propria. Li

0

Irvro

Humana e tI?Dgiona/4 num dos

Ensaios de

sua publicat,;:ao.

Orlando Ribeiro nao

0

A verdade

invulgar que esta obra mantf~m quase meio seculo
J

*Instituto de Ciencias
Sociais
Universidade de Lisboa

www.orlando-ribeiro.info. 0 objectivo deste texto

atingido dois ou tres anos apos essas publica<;:6es
dal. Nas ciencias sociais esse pica

sftio

0

ultimos anos do liceu. Ninguem mo obrigou a ler
ou sequer
ria

Sa

0

recamendou, Vi-o na mantra da Livra

da Costa, ao subir a Rua Garrett folheei-O

t

intrigou-me e comprei-o. Foi tambem par curiosi

1 International Social
Science Council (2010),
World Social Science
Report 2010. Knowledge
Divides, Paris: Unesco
Publishing.
2 Archambault, E. e V.
Lariviere, «The limits of
bibliometrics for the ana
lysis of the social sciences
and humanities litera
ture», pp. 251-254.
3 Ribeiro, O. (1963), Por
tugal, 0 Mediterraneo e 0

Atlantico: esbor;:o de rela
r;:oes geograticas, lisboa:

Sa

Livraria
da Costa Edi
tora (2~ edi~ao, revista e
actualizada),
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dade que Ii na biblioteca do Centro de Estudos

Mas concretizar esse conjunto de caraeterfs

Geograficos, para comparar com a Ceografia de

tieas e actividades era entao bem mais diffcil, num

Portugal de Amorim

, a obra ec:uivalente de
para mim estranhamente,

Orlando Ribeiro,
em castelhano:

0

tomo V da Ceograffa de Espana

y

Portugal organizada por Manuel de Teran 6 ,

centro de estudos e

uma revista prestigiada, construir uilla meilloria da

emergencia, na primeira metade da decada de

pe, de burro e de jipe, atraves de desenhos e foto

e

de excepcional qualidade, conquistar reco

210

nhecimento internacional entre os seus pares e,

desenvolvimento regional) e Geografia Crftica

talvpL rnais importante do que tudo isso, fazer sail'

(marxista e radical) submergiram as obras de

o conhecimento cientffico das paredes da Universi

Orlando Ribeiro num mundo de leituras onde

dade e contribuir pal'a que tantos portugueses, corn

0

entusiasmo pelo novo e pela mudan<;:a deixavam

interesses e forma<;:oes muito distintas, passassem a

pouco espa<;:o para visoes e interpreta<;:oes vistas

ter uma nova visao sobre Portugal e a evolu<;:ao do

como demasiado tradicionais ou mesmo inevita

seu paoel no Illundo

velmente ultrapassadas,

uma pessoa.

e obra de um

grupo, nao de

Ser permanentemente moderno e uma condi.;ao

plina «Historia e Teoria da Geografia» no

acessivel a poucos e

tamento de Geografia da Faculdade de Letras de

sobretudo quando as circunstancias parecem acon

Lisboa, retomei e

selhar a acomoda<;:ao ou mesmo a desistencia,

a leitura de obras de

ainda por menos,

Orlando Ribeiro, apresentadas nas aulas como

Or Cl:ldo Ribeiro eSCl'eveu muito sobre si pro

exemplo perfeito da influencia da geografia fI'an

prio, E muitos dos que sobre ele escreveram acom

cesa de cariz humanista e historicista em Portugal.

panharaill-no de perto, nalguns casos durante deca

E assim fui fazendo duas descobertas: a primeira foi

das. Sabemos que Orlando Ribeiro, pela sua fron

que os alunos do curso de geografia (ja) nao liam

tal idade mas tambem por facto res que Ihe sao

Orlando Ribeiro; a

foi que a apresenta<;:ao

competamente externos, viveu situa.;6es e perfo

das obras de Orlando Ribeiro como correspon

dos diffceis. Talvez a coincidencia do seu regresso

da historia da disci

a Universidade de Sorbonne com

os acontecimen

plina, agora substitufda POl' outras mais ajustadas as
realidades e necessidades das sociedades em

tos de Maio de 68, e a fase

moderniza<;:ao, me deixava creseentemente descon

ciencia, do papel da Universidade as perspectivas

fortavel. Instalava-se em mim, fJl'imeiro de forma

em geografia, tenham constituido a prova mais dLll'a

974 em Portugal,

contextos em que tudo el'a contestado, da polftica

a

modo cada vez

ao longo da vida de Orlando Ribeiro, Mas mesmo

mais consciente, a ideia de que Orlando Ribeiro era

sabendo que estaria minoritario ou ate isolado,

estranhamente moderno. E que essa modernidade

Orlando Ribeiro teve

mesillo quando falava de temas «tradicionaisll

para dizer

provinha do facto de

como

quase subliminar e depois de

lisboa: Livraria Sa da
Costa Editora.
5 Girao, A. de Amorim

Ulll

diversidade do pais, que calcorreou de les-a-Ies a

dendo a uma fase

Ensaios de Geografia
Humana e Regional,

que a persistencia e a produlividade de

Dois anos na Faculdade de Ciencias, onde

Alguns anos mais tarde, ao leccionar a disci

Ribeiro, O. (1979),

:550

entao se iniciava a licenciatura de Geografia, e a

quantitativa, associada ao planeamento e

4

E por

Orlalldo Ribeil'O sao vel'dadeiramente excepcio
nais, Criar uma «escola»),

1970, das chamadas Nova Geografia

Orlando Ribeiro em 1952,
Jlha do Sal

fechado ao mundo e global mente retr6grado,

tel'

Ulll

um espirito curioso, inde

pendente, erudito e cosmopolita,
Tudo

0

que se defende hoje em ciencia estava

presente em Orlando Ribeiro: capacidade de

0

0

e coragem suficientes

que pensava sobre temas incomodos,

processo de

a reforilla da edu

o estado da

ou a defesa da

«velha" geografia.
Eu sou eu e a minha circunstancia», afirlTlou

(1941), Geografia de Por
independencia cientffica, articula<;:ao ensino-inves
tugal, Porto: Portucalense

Ortega y Gasset ha cerCd de cern anos. Orlando

tiga<;:ao, interdisciplinaridade, internacionaliza<;:ao,

Ribeiro, felizmente, procurou ligar pouco a sua cir

cultura abrangente e humanista, espfrito empl'een

cunstancia,

Editora, lda.
6 Teran, M. de (dir.)
(1955), .Portugal., in

Geografia de Espana y
Portugal, V, Barcelona:

Montaner y Simon.
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dedor e reformista, reflexividade. Scr classico
tamente isso: ser permanentemente moderno.

e

