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O mundo atlântico de um açougueiro de Lisboa no século XVIII

Abstract

Neste seminário discute-se um caso de micro-história global. Durante os últimos anos
tem-se consolidado, de novo, um grande interesse pela micro-história. Diferentemente
daquela primeira vaga de trabalhos escritos durante os anos 1970, a nova microhistória vem sendo concebida numa escala global, procurando assim resolver alguns
problemas gerados pelo estudo das grandes escalas, nomeadamente a ausência de uma
face humana da globalização. Os historiadores têm ampliado o seu interesse por
indivíduos cujas vidas eram vividas num espaço não apenas local mas também
translocal ou mesmo global.
Esta nova micro-história global interessa-se sobretudo por agentes que viviam entre
diferentes continentes, línguas, religiões ou culturas. Isto é, quase agentes
cosmopolitas. No entanto, poucos trabalhos têm colocado o foco na maneira como
diferentes interligações diretas e indiretas de múltiplas escalas tinham consequências
sobre a vida local dos indivíduos. Por outras palavras, como é que conexões
longínquas se repercutiam na agência dos sujeitos.
Esta apresentação tem como principal objetivo discutir a vida de Ângelo Gonçalves
Aires, um açougueiro de Lisboa dos finais do século XVIII, tendo por base um corpo
epistolar de mais de 600 missivas, escritas entre 1792 e 1811 e encaminhadas para
diferentes pontos no Atlântico. Ao analisá-las procura-se pôr em destaque a forma
como esse açougueiro interagia com eventos ocorridos em diferentes pontos do
Atlântico. Apesar de não ter deixado Lisboa senão esporadicamente, e apesar de
pertencer a uma camada baixa de homens de comércio, Ângelo recebia informação
importante de vários agentes espalhados no Atlântico.
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