
Os Lusitanos: Povos vs Pátria
 

A 

Implantação de equipamento sociais – lagares, fornos, silos – demonstrava que a propriedade 
privada não se encontrava generalizada e a vida social regia por muitos princípios de comunidade. 
A família Lusitana, já correspondia a uma fase de evolução de forças produtivas, cujas raízes 
encontram no clã matriacal. Neste regime a mulher chegou a ter posição social superior ao homem. 

Existiam as Fratarias, uniões entre tribos. Os seus membros solidarizavam-se perante os perigos, 
que eram comuns. 
Todos os membros eram livres de aprovar ou não publicamente o seu chefe, e todos tinham pé de 
igualdade de direitos. Os conflitos entre tribos deveria ser inevitável , e com a sedenterização, esses 
atritos aumentaram, a ponto de se construirem muralhas de proteção. 

Os laços de sangue eram muito fortes na Lusitânia, e por isso as mulheres eram obrigadas a dar 
filhos ao maridos. Na Lusitânia a mulher trabalhava na cozinha, fazer o pão, trabalhar no tear, tratar 
o Linho, moer os grãos, fazer tecidos e, por vezes tinturaria. 
Os homens dedicavam-se à metalurgia, curtimento de peles, ourivesaria ou tinturaria. No que se 
refere a ornamentos, o facto de serem geométricos, leva autores a dizer que a mulher se encontrava 
essencialmente  nas tarefas caseiras, portanto não dominava a agricultura. Seria o homem que 
trabalhava na agricultura e metalurgia, sendo, em consequência, o sistema patriarcal que dominava. 

As contradições sociais
 

A passagem ao patriarcado trouxe implicações ao regime . A família compõe-se de várias gerações 
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de homens descendentes de um pai. Sucedia por vezes o chefe ser eleito. O seu poder era limitado 
ao conselho da família, governada por homens e mulheres. A monogamia só conta para  mulher. O 
marido pode abandoná-la ou mandá-la sair de casa, sem que à mulher seja reconhecido o mesmo 
direito em relação ao homem. A família patriarcal incluía também os escravos. O clã patriarcal traz 
consigo os germes da propriedade privada. O traço fundamental da propriedade privada é a 
inalienabilidade dos escravos, do gado, dos instrumentos, etc.
Com o aumento da produção e a posse dos seus excedentes forma-se uma escala de direitos 
diferentes. No seio da família patriarcal aparece um outro conflito: o chefe de família torna-se 
possuidor de toda a produção e orienta os bens e o destino  dos mesmos, assim como de todos os 
membros da família – ficando esta na sua dependência. Reduz portanto toda a família a uma certa 
forma de escravatura. 
È também com a evolução da família patriarcal que surgem uniões secretas masculinas. O grande 
chefe é eleito entre os chefes. È dentro desta “superstrutura”  política que se justifica a democracia 
militar. 

A evolução para a propriedade privada, se se viesse a concretizar na Lusitânia e não fosse 
interrompida pelas invasões Romanas, acabaria na criação de um estado escravista. 

Os elementos de organização pré estatal

O aparecimento as primeiras formas de escrita demonstra um desenvolvimento do pensamento 
abstrato. Existiam escritas na maioria latinas, mas também inscrições gregas, púnicas e indígenas. 
São, no entanto as latinas aquelas que se referem à população indígena.
As inscrições indígenas estão ainda por decifrar. Só algumas inscrições Na Meseta foram mais ou 
menos decifradas. Têm sido, portanto, inscrições em latim, que oferecem elementos importantes 
para se conhecer a onomástica, a toponímia, as instituições, os aspetos religiosos e elementos gerais 
sobre a vida e a formação dos povos da Península antes da ocupação.

Defende-se que o mapa das línguas da Lusitânia veem de 3 grandes áreas: línguas ibéricas, indo 
europeias  e línguas púnicas. 
Há a opinião de que o lusitano e celtibero constituem restos de uma só língua. 
A Lusitânia teria uma língua perto da dos Celtas, com mais ou menos raiz autóctone. As tribos mais 
ricas tenderiam a impor a sua língua. A difusão da troca também forçou a hegemonização das 
línguas e   desenvolvimento escrita. 

Organização social e militar

Quando os romanos cá chegaram já os Lusitanos se encontravam numa fase de produção em que 
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existiam desigualdades sociais. Nas terras baixas os ricos proprietários, e no interior montanhoso os 
pastores em recurso, que de vez em quando faziam alianças com povos como os Vetões. 
Enquanto as pequenas famílias se vão fragmentando, as famílias ricas vão-se fortalecendo em 
abundância e ostentação, fazendo até, pacto com os Romanos, para garantir maior estabilidade 
económica.
A sociedade comportava uma dualidade. De um lado, as tribos que se uniam por laços de sangue 
(gentilitates), e tipo patriarcal, a viver em castros, por vezes murados, com os seus deuses próprios, 
com respeito pelos mais velhos e pelos costumes. 
Em alguns casos começam a surgir chefes militares, príncipes ou “reis”. À volta destes chefes 
guerreiros deslocavam-se verdadeiros séquidos de servidores e fiéis, formando uma clientela com 
carácter militar – fides. O chefe tem de os proteger, inclusive alimentar e vestir. Ao passo que o 
cliente, ou Devotio (clientela de carácter religioso) tinham de acompanhar os chefes ou patronos 
para a guerra. A Clientela e o devotio não se uniam por laços de sangue. 
Este relacionamento entre membros da comunidade só era possível por já haver os germes de uma 
aristocracia gentílica que ia rompendo com as relações tradicionais. 
Com a supremacia dos ricos, o chefe da aristocracia gentílica é eleito entre os chefes das famílias 
mais ricas. Como a sua função é proteger a propriedade privada do gado, da casa e dos 
instrumentos,simbolizando o bem estar da comunidade, lentamente é tido também como patrono, 
com aspetos que começam a evidenciar uma futura divinização. 

Os guerreiros que constituem a assembleia popular, apenas dão gritos e tinem as armas, 
caracterizando a democracia militar, teoricamente considerada a superstrutura política da 
desagregação do clã.
O treino diário para a guerra era comum. Estavam lançadas na Península, as bases de estado. Tal 
como entre os restantes povos da Europa, a desagregação do regime de clãs surge no começo da 
Idade do Ferro.
Na Península as funções essências de estado  começavam a ser cumpridas, havia um chefe ou um 
grupo que mantinha o domínio sobre os restantes membros da tribo. O que constitui  a sua essência 
é  o domínio de um grupo social sobre o outro. A guerra deixou de ser para enriquecimento, para ser 
de sobrevivência das tribos. 

Religião

“ O movimento das forças produtivas assegurava o desenvolvimento da vida espiritual da 
humanidade. O aperfeiçoamento dos engenhos de caça e pesca, a domesticação de animais e a 
cultura de plantas, a realização da perfuração, corte e polimento da pedra, construção de casas, a 
cerâmica, a tecelagem – tudo isso alargava, pouco a pouco, a experiência técnica do homem e 
enriquecia o seu espírito”.
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Com a metalurgia e as migrações de povos indo-europeus, vindos fundamentalmente da Europa 
Central, o trabalho da lavoura à enxada, sobretudo feminino, dá lugar à lavoura aratória do homem, 
obrigando a diferenciar  as forças da natureza e a ver nos fenómenos naturais a garantia da sua 
existência. 
Com o agudizar da desagregação do clã a economia vai tendo, cada vez mais, um carácter 
transitório, em que elementos do antigo regime se vão mantendo, mas novos elementos vão 
coexistindo. Este carácter transitório  arrasta consigo as práticas mágicas do regime de clãs e, 
paralelamente, alguns aspetos religiosos vão-se transformando na ideologia dominante. 
As divindades e as crenças vão crescendo em quantidade e em força. Praticam- se, lado a lado, a 
zooletria, fisiolatria, piromancia, ornitomancia, o fiolatriae, talvez, o totemismo. Os Berrrões ou 
verrascos (estátuas rudes e toscas, que representam porcos e javalis), para além de outros animais 
mamíferos, peixes ou aves referentes aos 3 elementos (terra, água e ar), poderão talvez certificar 
aquela prática.
Quanto aos berrões, existem interpretações diferentes: ou ligados ao totemismo, ou símbolos de 
fecundidade, desde que representem uma força reprodutiva e criadora da terra ou do homem, como, 
por exemplo, a “porca praecidanea”.

 

As serpentes gravadas no Santuário do Baldoeiro e de Moncorvo e as “mézinhas”, que hoje ainda se 
praticam atestam o culto ofiolático dos Lusitanos. 

Quem praticava esses cultos? Esse papel foi entregue aos sacerdotes ( arúspice). Os sacerdotes 
seriam uma casta de indivíduos  com certos princípios e isentos da obrigatoriedade de garantirem a 
sua subsistência. Alguém o faria por eles. 

Estrebão diz-nos: “ Os Lusitanos são propensos a fazer sacrifícios, e examinarem as vísceras das 
vitimas, sem as dissecarem; predisse outrossim o futuro pela observação das entranhas dos 
prisioneiros, cobrindo-os com saios. Cortam as dextras dos cativos e constituem com elas oferendas 
religiosas.”

A trepanação que hoje tem a ver só com a medicina , esteva ligada às ideias religiosas lusitanas. A 
trepanação em vida era feita em virtude de doenças na cabeça. A trepanação postmortem pode ser 
troféu de guerra, como taça para recolher cérebros de outras trepanações para a obtenção de 
amuletos, ou em vida para tirar os maus espíritos dos mortos. 

O Deus Endovélico, adorado pela Lusitânia, incluindo escravos, e mais tarde os romanos era 
presenteado com a oferta de um porco. Outra divindade é a Atéegina cultivada em Turobriga. Em 
Portugal existiram em Beja, Elvas, VilaViçosa e Arronches. O culto está localizado sensivelmente 
na bacia do Guadiana.
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Todavia, ainda é difícil tirar conclusões definitivas acerca de todas as divindades da Lusitânia. 
Como surgiu no homem o culto dos mortos? Há que remontar aos tempos em que o homem apenas 
se preocupava em obter alimentos. Esse processo consistia em pintar o animal a caçar. A ideia de 
reproduzir pelo prazer de se reproduzir não existia.
È no período para a transição para o Neolítico que vemos formas embrionárias de religião. Em vez 
da reprodução natural dos animais, surgem formas simbólicas de figuras, que em geral são esboços 
geométricos.
O homem deixou de ser coletor, passou a produtor. Já conhece melhor a natureza. Domestica 
animais, pratica a agricultura, surgem as primeiras desigualdades sociais, há organizações e divisão 
de trabalho. O nomadismo cede ao sedentarismo. A economia imediatista da recolecção dá 
passagem a uma economia mais estável, em que se vive num grupo organizado e em que se tem 
uma vida centralizada. Nasce a capacidade de abstração do homem. A magia transforma-se em 
religião e em actos de culto. 
“ È esta a fase do animismo, do espírito do culto, da crença na sobrevivência da alma e do culto dos 
mortos”

O homem do Neolítico deixou de estar ligado à natureza, automatizou-se. A magia e arte não são a 
mesma coisa. A primeira começa a caminhar para a religião e a segunda assume-se com um sentido 
estético
“Julgando-se capazes de agir sobre a natureza pela magia para assegurar êxito na caça, nas colheitas 
e na pesca, os homens só conseguiram em suma, agravar a sua dependência em relação à natureza : 
a feitiçaria desviava a atenção das suas verdadeiras necessidades, esgotava a energia criadora. A 
religião primitiva consagrava a impotência do homem perante a natureza, importância essa da qual 
a religião era o próprio reflexo”. 

Organização pré-estatal

Pode-se afirmar que a origem de Estado na Península, geraram-se no processo económico-sociais de 
cada zona. O Estado surge quando à desigualdades sociais e existe propriedade privada. No apogeu 
da sociedade primitiva não havia vestígio de Estado.
As dificuldades e os perigos do homem primitivo, levou-o a formar tribos, clãs, agrupar-se por 
genes ou família, formando comunidades coletivas – para o bom e para o mau. Esta situação 
correspondia a um baixo nível das forças produtivas. Com a fundição dos metais, em especial o 
ferro, o aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho e das armas, a posição decisiva na produção 
fica nas mãos do homem. Começam a ser privatizadas as casas, os gados e os instrumentos de 
produção. 
O desenvolvimento agro-pecuário aumenta a produção, permite a acumulação de excedentes que 
irão ser utilizados na troca de instrumentos mais evoluídos, sendo o artigo de troca mais importante 
o gado.
É sabido dos rituais lusitanos, onde a classe guerreira, fazia sacrifícios a deuses, como disse 
Estrabão “ sacrificam um bode a Ares e os prisioneiros e cavalos”
Aurélio Vitor dizia do Lusitano Viriato “ Sendo pobre fez-se mercenário, depois foi caçador 
infatigável, audaz salteador e chefe de guerra por fim.”  Apiano diz que Viriato foi eleito pelo 
povo.” 
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“As organizações existentes entre os povos lusitanos dificultavam uma conquista rápida, já que 
conscientemente ou inconscientemente os indígenas sabiam que ao serem dominados por Roma 
significava ver modificadas totalmente as suas formas de vida organização.”

Os chefes militares com a clientela podemos considerar que constituíam os primórdios de uma 
instituição que no futuro irá ter uma das bases mais fortes do Estado – o exército.
Os chefes militares e seus partidários  a uma altura eram o poder acima do grupo, treinados para a 
violência, exercitando o combate, um corpo preparado para a guerra. 
Quando um corpo especial de homens armados de destaca da sociedade, então passa a haver um 
Estado. Quando os Romanos invadiram, a Lusitânia já era uma espécie de semi Estado 

Ao lado do Estado, nasceu a seu lado o Direito. Na comunidade primitiva, as regras de conduta 
baseavam-se nos costumes, na tradição, na experiência acumulada dos antepassados. Estes 
costumes correspondem à defesa dos interesses coletivos. Não era imposto, era aceite por todos e 
todos em conjunto é que decidiam qual o castigo a dar a um infrator. O aspeto mais importante é 
que era o coletivo que julgava e condenava. Não existia um órgão coercivo fora e independente da 
comunidade para julgar ninguém. Era a comunidade o juiz de si própria.
Com as desigualdades que se vão acentuando, com o desenvolvimento da produção e, 
principalmente, com o comércio, há que regular e defender os interesses do que tem de forma 
privada, casas, instrumentos, terras e escravos e, ainda, criar normas que regulam a troca.

Da Lusitânia pré-romana chegaram-nos vestígios de prática e comércio, que cria e impõe regras de 
“relação”. Nesta fase tudo assenta necessariamente na compra e na venda.
A desigualdade dos grupos sociais encontra a sua justificação ideológica na religião. Este é o papel 
principal dos sacerdotes. Mas a organização estatal correspondente a uma necessidade de evolução 
social que não pode ser contrariada ou invertida, pelo que os diversos “sistemas” de coação e 
repressão se impõem.

As guerras da resistência

O imperialismo romano

As guerras púnicas foram classificadas de guerras imperialistas da Antiguidade. Foram estas guerras 
de grande ferocidade e selvajaria, que permitiram a prosperidade das classes superiores da 
sociedade romana. 

 

A base escravista de Roma

Foi a guerra, e a espoliação através da guerra, o principal meio de obtenção da riqueza do Estado e 
até dos particulares romanos.



Logo que Roma tomava um território este era pilhado de forma sistemática. Todas as minas 
confiscadas, bem como os outros recursos naturais. Todos os habitantes que não fossem 
transformados em escravos pagavam tributos. A escravatura era a base da produção social. 

 

As invasões romanas na Península

Foi no ano de 206 ac que os romanos avançaram sobre os Lusitanos e Celtiberos. As Guerras 
lusitanas começaram em 155 antes da nossa era e teve Viriato, nesta fase, papel preponderante. As 
celtiberas tinham começado 2 anos antes. 
Para melhor compreender o que foram as guerras lusitanas, necessário se torna integrá-las na 
política imperialista de Roma e na natureza do estado escravista. 
Parte das populações foram feitas escravas ou transportadas para trabalharem na agricultura enos 
ofícios de Roma. 
Os autores clássicos afirmam que os Lusitanos praticavam e viviam do saque. E de que maneira 
viviam os senhores de Roma? 
Dos povos da Península, os que oferecem a luta mais tenaz foram os Celtiberos e os Lusitanos. 
A reorganização administrativa executa-se, e o poder dos colonizadores instala-se por cerca de 
cinco séculos. A romanização impõe-se pela organização politica-juridica, pela organização 
económica, e pela religião e aculturação dos povos da Península. A conquista  Romana vem 
suspender violentamente a evolução natural dos povos autóctones, que caminhavam para formas 
organizadas que ainda estão por estudar. 

O que terá contribuído para  a forte resistência aos exércitos romanos. 
O “entusiasmo patriótico” como afirma Mendes Correia? Ou o seu espírito de “pastores da 
Montanha” contra o “lavrador-militar Romano” como deseja António Sérgio? O que se verificou 
para estes povos (“maltas de salteadores”, no conceito de Apiano, preferissem morrer a serem 
escravizados pelos Romanos? 
As causas da tenacidade desta resistência deve-se à sua estrutura político -militar pré-estatal: a 
dominação de umas tribos sobre outras. 
A origem da sua organização estaria na união masculina dos clãs e depois das tribos, como a 
história da Lusitânia  confirma, Vetões, Celtiberos, Galaicos, com um chefe único. 
Os romanos aliciaram as famílias mais ricas, utilizando e pondo em prática o seu principio 
colonialista divide et impera.
O assassinato de Vitiato, ocorrido em 139, mandado executar por Servílio Cipião, culmina esta 
estratégia de perfídia e de cinismo.
Diodoro, ao falar dos escravos do Egipto, deixou-nos o retrato do que era também na península 
hispânica a exploração da mão de obra. “ Não se dava repouso nem aos doentes, nem aos 
estropiados, nem às mulheres. Todos sem exceção eram forçados a trabalhar sob o chicote até que, 
por fim, caíssem de fadiga.”
Foram as guerras romanas que fizeram generalizar os hábitos de barbarismo, como, por exemplo, o 
corte de mãos dos prisioneiros. Políbio fala-nos que em 139 uma das condições que os romanos 
impuseram aos Lusitanos é que estes cortassem as mãos aos soldados que tinham fugido para o lado 
lusitano.
Galba, por exemplo, com a promessa de repartir terras aos Lusitanos, ordenou que degolassem 
9.000 e que outros 20.000 fossem feitos escravos. 
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Com esta política de devastação de povoações desalojam populações inteiras, que ficam às mercê 
da fome e da miséria e, mais tarde, da compaixão dos inimigos.
Há uma diferença importante e significativa, as guerras, na comunidade primitiva, não tinham o 
carácter nem a natureza destas. Eram retaliações entre tribos, circunscritas a reduzidas proporções. 
Não eram guerras para ocupar territórios. 
As consequências da guerra foram enormes: os pobres ficavam mais dependentes dos ricos, e estes 
cada vez mais se desviavam para o lado do invasor. Logo que as populações se entregavam, com a 
palavra de que teriam terra para trabalhar, o que as esperava era o genocídio. E quando obtinham 
alguma terra era em troca da sua liberdade. 
Jaime Cortesão, depois de reconhecer “que no ponto político propriamente dito  houve agressão, 
mas certos factos da administração romana contribuíram profundamente para a organização e 
unificação social dos povos do Ocidente.” E considerava a principal vantagem da dominação 
romana. “ a atlantização dos habitantes”. 
A divisão social do trabalho adquiriu um incremento considerável, que se revelou na especialização 
da agricultura  e no artesanato, ao criar as condições objetivas para o aumento da produtividade. 
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