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A REINVENÇÃo DA RAÇA NAS DÉCADAS DE
30 E 40



DO SABER COLONIAL AO
LUSO-TROPICALISMO: "RAÇA" E "NAÇÃO"
NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO
SALAZARISMO

Omar Ribeiro Thomaz

INTRODUÇÃO

Em setembro de 1934, as primeiras páginas dos jornais portugueses noticiaram a
morte de Papé, "o preto atlético dos Bijagóz",l que, desde junho daquele ano, encontra-
va-se alojado, junto aos "indígenas" das demais colônias portuguesas da África, do
Oriente e da Oceania, em um dos pavilhões da ¡a Exposição Colonial Portuguesa, reali-
zada na cidade do Porto. Representante de uma das "raças do Império", seu enterro le-
vou às ruas uma grande multidão.

As mulheres, sobretudo, sentiam, com uma ternura funda, portuguesíssima, a mor-
te daquele homem que não tinha história, daquele homem que não era da sua cor,
que não era da sua raça.

Estavam presentes representantes dos nativos de quase todas as colônias. E todos
mostravam, nas fisionomias, na atitude, um respeito profundo, em face do português
negro que morrera subitamente (...).

(...)
O enterro de Papéfoi outra página de grandeza.

(...)
Em nome de Mamadu-Sissé, seu filho Abdulai disse, em duas palavras, que os

portugueses nativos da Guiné não esqueciam a forma carinhosa, fraternal, exemplar
por que os portugueses da Metrópole, os brancos que a mesma bandeira verde e ver-
melha cobre, haviam dado sepultura ao pobre Papé.

(...)
O sol dardejava sobre as cabeças descobertas. Da multidão, agora em debandada

lenta, subia o clamor vago da comiseração. Coitadinho! É só um garotito que rabia-
va por entre o povo, ansioso do espetáculo, pos a nota da irreverência naquele ato
solene, simples e tocante, grulhando: Nem parecia o enterro dum preto!

E não. Em verdade, fora o enterro dum português. (Comércio do Porto)

Arquipélago africano da costa da Guiné-Bissau, na época, Guiné "Portuguesa". Hahitado majoritaria-
mente pelo grupo étnico bijagó.



Neste pequeno texto do Comércio do Porto - o mais importante matutino do
norte de Portugal - afirma-se a comoção que abateu a população que há meses parti-
cipava dos eventos promovidos pela Exposição Colonial. No enterro, segundo o arti-
go, manifestava-se a alma portuguesa: o choro pela morte de um homem "que não
tinha história", um "preto", um indivíduo de "outra raça". Tratava-se, no entanto,
do enterro de um "preto" unido à multidão branca metropolitana - e aos demais "in-
dígenas" vindos das mais diferentes partes do Império - por uma mesma nacionali-
dade, por uma mesma bandeira. Um indivíduo "sem história" - ou que entra para a
história pela mão e graça de Portugal.2

Proveniente da Guiné, sua especificidade se expressava, inclusive, na legislação lu-
sitana: o Ato Colonial de 1933 estabelecia diferenças de direitos e deveres entre os nasci-
dos na metrópole e colonos, os "assimilados" e os "indígenas".3 No entanto, o artigo do
Comércio do Porto, assim como tantos outros dedicados às colônias por ocasião da ¡a
Exposição Colonial Portuguesa, não deixa dúvidas: brancos ou pretos, todos são portu-
gueses.

Esta concepção não deixa de colocar problemas quando estamos diante de uma
"situação colonial" (Balandier, 1993) e, sobretudo, quando o acesso à cidadania está
vinculado à origem ou ao grau de "assimilação". As diferentes "raças" - assim eram
classificadas as muitas sociedades que habitavam o então espaço sob dominação por-
tuguesa - estavam vinculadas a uma mesma "nacionalidade", que parecia poder
comportar a diversidade cultural observada no território imperial. Como transformar
uma entidade poiític~ hierárquica - o Império - na representação homogeneizadora
que supõe a idéia de "nação"? É sobre a concepção de "nação" a partir dos discur-
sos produzidos em torno do Império, das suas gentes, da sua história e do seu desti-
no, que se debruça este texto.

Dar conta da totalidade dos discursos que têm como objeto as terras e as
gentes do Império é uma tarefa que extrapola em muito os meus objetivos. As dé-
cadas de 30 e 40 em Portugal vieram marcadas por uma produção intelectual e
propagandíStica intensa no que se refere às colônias africanas e orientais. Foram
promovidas pelo Estado - em aliança com setores empresariais e com a Igreja -
grandes exposições coloniais que, se chegam tarde no Extremo-Ocidente europeu,
calaram fundo numa opinião pública fortemente sensibilizada com relação aos

Em outro trabalho, procuro trabalhar com as noções de "tempo" e de "história" presentes na Exposição
Colonial do Porto de 1934 e na Exposição do Mundo Português de 1940. Nas exposições, os "indíge-
nas" das diferentes colônias não são apenas representantes dos estágios da evolução humana - algo pre-
sente das exposições coloniais realizadas em outras metrópoles - mas são, sobretudo, testemunha e retrato de
distintos momentos da própria "história" de Portugal (Thomaz, 1994; Lichtenthaler & Thomaz, 1996).
Não fará parte deste texto uma análise mais detida em torno da legislação ultramarina portuguesa, análi-
se ainda em andamento, É importante lembrar, no entanto, que o advento do Estado Novo em Portugal
representou transformações radicais na legislação ultramarina predominantemente liberal que caracteri-
zara as últimas décadas da monarquia e as primeiras da república. O Estado Novo será o propulsor de
um legislação que transportará a "diferença" entre as distintas populações do Império para o texto legal.
O Ato Colonial institui a "tutela" no que se refere às populações "'indígenas" de São Tom~ c Príncipe,
Guiné, Angola, Moçambique e Timor. Possuíam um estatuto espécial os naturais de Cabo Verde, do Es-
tado da Índia Portuguesa e de Macau. Para mais informações, vide Agência Geral das Colônias (1947).
Sobre a legislação colonial portuguesa e seus impasses ao longo do século XX, vide Bender (1980).



destinos do lmpério.4 Por sua vez, intelectuais ligados a diferentes instituições encar-
regadas de refletir sobre o Império e produzir os seus quadros admininistrativos e buro-
cráticos obtiveram apoio do Estado na organização de encontros e congressos que
tinham as colônias como objeto.5 Por fim, o debate intelectual e político em torno das
colônias ocupou - sob a vigilância do regime autoritário de Salazar - as páginas dos
mais importantes periódicos e a ele foram dedicadas inúmeras publicações.

Deter-me-ei, nos limites deste texto, nas Conferências de Alta Cultura Colonial de
1936, um dos encontros promovidos pelo Estado e por instituições ligadas diretamente à
produção de um "saber colonial" que procurava discutir a história, a realidade presente e
o destino do Império (Agência Geral das Colônias, 1936). As Conferências de 1936 fo-
ram apresentadas na Sociedade de Geografia de Lisboa, uma das mais antigas e afama-
das instituições portuguesas que procurava dar conta do espaço imperial. A escolha deste
evento não foi aleatória: por um lado, reuniu grandes personalidades colonialistas do pe-
ríodo e a classe politica do Estado Novo; por outro, e este aspecto é fundamental, se pro-
pôs a ser um encontro de "Alta Cultura Colonial", longe portanto dos fins pragmáticos
que moveram outros eventos da mesma natureza. A "nação" se encontra aqui, como ve-
remos, no centro das preocupações destes intelectuais.

As Conferências de Alta Cultura nos oferecem a oportunidade de apreender uma
das interpretações do Império Colonial Português: a daqueles indivíduos ligados a insti-
tuições comprometidas com o projeto colonial do Estado Novo. Esta interpretação se viu
parcialmente reproduzida nas Exposições Coloniais e nas páginas da imprensa. Não pre-
tendo com isso sugerir a existência de um "consenso": na Península ou nas colônias ou-
tras vozes emergiam, ora radicalizando propostas autoritárias, ora se rebelando contra o
sistema colonial. Entre elas não podemos esquecer a resistência dos nativos dos territó-
rios sob domínio português,6 como tampouco menosprezar a censura que o regime sala-
zarista impunha à imprensa. Longe, portanto, de propor a existência de um discurso
"hegemônico", o objetivo aqui é discutir uma face pouco conhecida da história intelec-
tual portuguesa.7

Por fim, na última parte do texto, retomo a fase luso-tropical de Gilberto Freyre
pois, como veremos, a universalização de uma teoria inicialmente restrita ao.espaço e
tempo brasileiros se deu a partir de um diálogo implícito de Freyre com a intelectualida-
de colonialista das primeiras décadas do salazarismo. O Brasil -que já emergia como re-

4 Em 1934 foi realizada a 1 Exposição Colonial Portuguesa. A ela se seguiram a Exposição Histórica da
Ocupação, realizada em Lisboa em 1937 e a grandiosa Exposição do Mundo português, também organi-
zada na capital lusa. Esta última contava com inúmeros pavilhões, entre os quais aqueles dedicados uni-
camente à temática colonial. Sobre as exposições em Portugal, vide França (1985), Portela (1987), Saial
(1991), Rosas (1994), Thomaz (1994) e Lichtenthaler & Thomaz (1996). Sobre as exposições coloniais rea-
l izadas em outras metrópoles, vide Ageron (1984), Bancel (1993), Benedict (1993), Corbey (1993), Girar-
det (1972), Hoider & Pierre (1991), Stocking (1987) e Street (1992).

5 Formaa realizados, entre outros, o Congresso Colonial, por ocasião da Exposição do Porto em 1934, as
Conferências de Alta Cultura Colonial, em 1936, e os Congressos do Mundo Português, em 1940.

6 Sobre a resistência dos povos africanos na história recente do colonialismo português na África vide, en-
tre outros, os trabalhos de Pélissier (1979, 1986, 1987, 1989).

7 Até onde eu sei, não são muitos os trabalhos existentes sobre as instituições colonialistas portuguesas ou
sobre as relações entre os intelectuais e o projeto colonial. Destaca-se o trabalho de Gallo (1988). Vide
também Pélissier (1979, 1983)e Moutinho (1980).



ferência nas Conferências ou na Exposição do Mundo Português - se transformará a par-
tir da década de 50 em uma imagem do futuro da colonização portuguesa em territórios
tropicais.

Antigas representações da velha pátria lusa são reatualizadas seja nas exposições
ou nas falas de intelectuais. A morte e o enterro de Papé ganham, neste contexto, outros
significados: um evento singular que pôs em marcha e (re)atualizou representações sobre
o Império português, sobre a nação, o seu passado e o seu futuro. Para isso o trouxeram
da Guiné, e mesmo a sua morte, servia para estes fins.8

O SABER COLONIAL

Na abertura das Conferências de Alta Cultura Colonial, promovidas pelo Ministé-
rio das Colônias na Academia de Ciências de Lisboa entre março e abril de 1936, o então
ministro das colônias, Francisco José Vieira de Carvalho, afirma a importância dos ho-
mens de ciência no projeto de expansão colonial portuguesa no mundo:

Sem a colaboração íntima, fecunda, dos homens de pensamento e dos homens de
ação, sem a projeção da idéia sobre a realidade concreta, Portugal nunca teria se-
quer iniciado a sua ação colonial, apoteose de um povo heróico, orgulho desta Na-
ção nimbada de glória, cujo fruto magnífico são os mundos que deu ao Mundo

Foi uma conjunção da ciência com a ação, do pensamento com a combatividade,
que tornou possível toda a nossa esplendorosa obra colonial. (Agência Gerai das Co-
lônias, 1936:13)

A expansão colonial só foi possível, segundo o ministro, em função de uma aliança
entre os sábios e os homens de ação que possibilitou a formação de um grande Império
que deu novos mundos ao mundo. Embora o ministro das colônias refira-se às glórias do
passado, seu discurso não assume um ar predominantemente saudosista: Portugal pos-
suía, então, amplos domínios na África, na Ásia e na Oceania,9 que, neste momento, ga-
nharam ainda maior importância em um projeto polttico que conferia às colônias um
papel crucial. No discurso de abertura deste encontro de Alta Cultura Colonial temos o
apelo aos sábios para que se juntem aos homens de ação e aos ltderes - o Estado Novo -
na dura tarefa de fazer reviver as glórias de períodos anteriores. O seu público era com-
posto da elite colonialista do período: os dirigentes, os administradores e as mais altas
personalidades do saber colonial português. Sábios e homens de ação, grandes chefes e
heróis.

É com o Estado Novo, mais do que em qualquer outro período anterior, que os ho-
mens de letras, arte e pensamento são chamados a se pronunciarem sobre a obra portu-
guesa de colonização. Nas falas do então ministro há clareza no que se refere à
importância do saber para a possibilidade da ação colonial. Colonizar significa, antes de

Uma análise mais detida do episódio da morte de Pala¿ encontra-se em Thomaz (1994).
Neste período, faziam parte do Império Colonial Português os arquipélagos atlânticos de Cabo Verde,
Silo Tomé e Prlncipe, as grande colônias continentais africanas de Angola e Moçambique, o enclave de
Cabinda e a Guiné "Portuguesa"; na Índia, Portugal possuía os pequenos enclaves de Goa, Damão e
Diu, e na China a pequena Macau; na Oceania, o Timor correspondia à colônia mais distante da metró-
pole européi&



qualquer coisa, dominar, dominar recursos fisicos e humanos, mas também dominar dis-
cursivamente, pensar e falar sobre os indivíduos e territórios subjugados, e com isto afir-
mar o poder colonial.

A formação dos grandes impérios europeus veio acompanhada, corno demonstra
Edward Said (1990), por urna institucionalização sem precedentes de um saber sobre os
territórios que se pretendia subjugar. Assim, o controle material do Oriente se dava de
forma concomitante com a fundação de um campo de saber que, embora deitasse suas
raizes em uma tradição anterior - a possibilidade de o Ocidente dominar discursivamente
o Oriente - encontra na formação dos Impérios uma nova realidade material que lança as
bases para um complexo processo de exploração e disciplinamento do Oriente nas ciên-
cias e nas aftas.

A mobilização de setores da inteligentsia lusitana em torno de temas coloniais não
era algo novo. Corno os próprios representantes da intelectualidade da época não se can-
savam de repetir, o período das Grandes Navegações foi conseqüência de um desenvol-
vimento profundo do saber português e, ao mesmo tempo, foi responsável por uma
verdadeira revolução nas ciências e nas artes na Europa Ocidental. Nas suas falas, há cla-
reza para o fato de que o descobrimento e a conquista de novos territórios realizados por
portugueses vieram acompanhados de uma labor descritiva e reflexiva em torno das ter-
ras e das gentes encontradas que fascinaram o público europeu e revolucionaram a visão
de mundo européia _ imersa ainda na cosmologia medieval - e as práticas alimentares, a
farmacopéia etc. Para estes senhores comprometidos com o projeto colonial contemporâ_
neo, o problema está, como veremos, em como repor as glórias dos primórdios da Era
Moderna em pleno século XX. O renascimento colonial POrtuguês - desejado por boa
parte desta geraçãol0 teria que dar-se em todos os sentidos, no domínio, ocupação e ex-
ploração efetivos dos territórios africanos e orientais, mas, e sobretudo, na capacidade de
produzir um determinado tipo de saber sobre as colônias alicerçado em sólidas instituições.

É importante salientar que, sem alcançar a magnitude de países como a França ou o
Reino Unido no que se refere à fundação de escolas, bibliotecas e diferentes instituições
que tinham corno objeto as colônias, em Portugal setores intelectuais se prestavam à mo-
biliz_ação _ por vezes a mais apaixonada _ em tomo de temas relacionados aos domínios por-
tugueses de além-mar. Este fervor colonialista _ que se confundia com o fervor patriótico e
nacionalista _ não redundou, no entanto, na constituição de um campo de saber soli-
damente embasado em instituições. Nos diferentes discursos, fazia parte da demanda dos
intelectuais e de quaisque(indivíduos comprometidos com as colônias o apoio do Estado
para a fundação de escolas, universidades e instituições que não só reunisse o conhe-
cimento acumulado por uma nação "secularmente imperial", mas que promovesse a
formação de quadros para a administração colonial e a produção de saber sobre a
realidade das diferentes províncias do Império. Os anos 30 e o advento do Estado
Novo representaram, de certa forma, uma resposta a urna geração que via nas colônias a
possibilidade de retomada dos anos de glória de um Império Colonial há muito decadente.

Um dos expoentes desta geração que, neste período, era um entusiasta do renascimento imperial, foi o
Capitão Henrique Galvão. Especificamente sobre Galvão vide Thomaz (1995). Sua participação na con-
cepção e produção das exposições é retomada ainda em Thomaz (1994) e Lichtenthaler & Thomaz
(1996).



Instituições ligadas às colônias e à formação de quadros coloniais existiam em Por-
tugal desde os oitocentos. A Escola de Medicina Tropical - criada em 1902 e posterior-
mente transformada em Instituto de Medicina Tropical (1935) - ou a Escola Superior
Colonial - inaugurada em 1906, vinculada à Sociedade de Geografia de Lisboa (1875) -
procuravam suprir os quadros necessários, no que se refere às colônias, no interior de um
quadro institucional paupérrimo, a Escola Médico-Cirúrgica de Nova Gôa se destacava
entre as províncias orientais do Império. O Estado Novo não só veio a fortalecer as insti-
tuições existentes como criou outras, como a Agência Geral das Colônias. Nos textos,
contudo, percebemos a angústia dos intelectuais no que se refere à realidade institucional
portuguesa: não parecia corresponder às necessidades do terceiro Império Colonial em
extensão - a comparação se fazia aqui com o Império Britânico e com o francês -, e tam-
pouco às exigências do mais antigo Império ocidental existente.li

Uma primeira análise das Conferências de 1936 nos mostra que embora não exis-
tisse um consenso sobre a realidade das colônias ou sobre "o que fazer" ou o que "foi
feito" na África e no Oriente portugueses, um mesmo "'tom", uma mesma retórica, e um
mesmo conjunto de imagens, perpassam as falas de todos. No interior do debate podere-
mos observar que, em meio a desavenças, há uma tentativa de demonstrar um conheci-
mento sobre os colônias, conhecimento este central em qualquer projeto de domínio
colonial. Ao falar das colônias, administradores, políticos e intelectuais falam, no entan-
to, de Portugal: de um país que encontrará na noção de Império a razão de ser da nacio-
nalidade.

Nas Conferências de Alta Cultura Colonial, foi apresentado um total de 15 tex-
tos.12 Podemos afirmar que, se apenas três tinham como objeto específico a "História"
do Portugal colonizador, todos encontraram na história o more que justificaria não só o
tema sobre o qual se propunham dissertar, mas a razão de ser do encontro e do próprio
colonialismo português. O projeto político contemporâneo de Portugal enquanto potên-
cia colonizadora encontrará na História a sua força propulsora, como fica claro no dis-
curso de abertura do ministro das colônias, Francisco José Vieira Machado:

Dobramos o Cabo Não e transformamos o Cabo das Tormentas em Cabo da Boa
Esperança.

E, de então até hoje, na obra colonial, não mais houve Oceanos que não avassa-

11 Se é evidente que o Estado Novo procurou lbrtalecer as instituições colonialistas existentes e promover a
fundação de novas instituições, o panorama institucional era bastante pobre, se comparamos com outros
impériõs europeus, como o Francês, o Britânico, o Belga ou o Holandês. A inexistência de um Museu Co-
lonial ou Etnográfico que procurasse reunir coleções privadas ou institucionais é o exemplo mais explícito
da ausência de uma política global com relação ao lbrtalccimento de una "'saber colonial". Isto está evi-
dentemente relacionado à pobreza "material" do Império Português se comparamos com a riqueza acumu-
lada pelos seus congêneres europeus; não podemos menosprezar, contudo, a figura intelectualmente "es-
treita" epor outro lado, não podemos esquecer, no entanto, a "estreitez" e o obscurantismo intelectual de
Salazar, o ditador. Sobre o quadro institucional lusitano das últimas décadas do salazarismo, vide Pélissier
(I 979). Sobre a figura de Salazar, vide Figueiredo (1976) e Medina (1993).

1 2 Dois textos versav~n ainda sobre aspectos relacionados à expansão da 1i5 católica na dilatação do Império; um, so-
bre a eugenia e a política colonial portugucsa; quatro textos procuravam ressaltar a importância de Portugal em di-
tèrentes campos de saber cientílico (geogralia, exploração científica geral e história natural); outro se propunha dar
conta da política sanit,~ria do Império; dois recuperavam a influ¿ncia do Império nas artes e nas letras; e, por fim, o
discurso inaugural do ministro das colônias e um texto sobre a ocupaçào portuguesa na At?ica contemporànea.



lássemos, Cabo não que resistisse às nossas arremetidas, Cabo das Tormentas que se nos
não antolhasse como transmutável em Cabo da Boa Lçperança. (Agência Geral das Co-
lônias, 1936:14)

Processo iniciado "há muito tempo", a obra colonial portuguesa é apresentada
como contínua e única. Da conquista Ceuta à "pacificação" dos nativos das colônias
africanas nas campanhas militares do início do século XX, a obra colonial portuguesa
representa um processo único de uma verdadeira pacificação e transformação de um
mundo inicialmente selvagem e indócil: a transmutação do Cabo das Tormentas em
Cabo da Boa Esperança corresponde a uma imagem forte, uma metáfora do que poderia
ser a obra colonial portuguesa no mundo. Posta a antigüidade da ação colonial portugue-
sa - esta se perderia no tempo, no período das Grandes Navegações - não haveria rela-
ção entre o colonialismo português e outros ismos europeus: estes seriam movimentos
novos que, inclusive, necessitaram da própria experiência portuguesa para poderem se
realizar.

Na conferência que levava por título "A tradição colonial e política do Império",
Agostinho Campos apresenta iniciahnente uma breve cronologia com o objetivo de "re-
lembrar como é antiga a tradição colonial portuguesa" (Agência Geral das Colônias,
1936:27). Falar de colonização, para o conferencista, remete aos primórdios da própria
existência de Portugal, a um complexo processo histórico onde se aliavam a fundação e a
expansão da nacionalidade. Fundada a nacionalidade - em constantes turfas com a pode-
rosa vizinha Espanha que também se formava - cabia expulsar o mouro e expandir fron-
teiras: assim se deu a conquista do Algarve e as primeiras incursões pelo Mar Tenebroso.
A conquista de Ceuta, em 1415, marca o início de um processo que Agostinho Campos di-
lata até o século XX. Vale a pena nos determos em um elemento que surge de forma recor-
rente nos discursos dos diferentes intelectuais: a relação entj'e o colonialismo português e os
conflitos com a Espanha. De inicio, caberia lembrar que, no período, o Estado espanhol se
encontrava em um conflito que teria como conseqüência uma das guerras civis mais vio-
lentas da história do Ocidente. Os acontecimentos que aturdiam a jovem RepÕblica Es-
panhola, a participação estrangeira no conflito, os milhares de refugiados que
perambulavam pela península eram seguidos com cautela e atenção pela imprensa e pela
intelectualidade portuguesas, sempre temendo o tradicional expansionismo ibérico espa-
nhol. Evidentemente, da mesma forma que em outros lugares, a revolução e guerra na
Espanha despertou paixão em Portugal, e combatentes lusos se alinharam às duas frentes
de batalha - com uma clara ajuda "não oficial" de Salazar aos rebeldes. A vit6ria de
Franco e a concretização de um "pacto" entre as duas ditaduras ibéricas tranqüilizará
aqueles que temiam um reviver do anexionismo castelhano. Neste contexto, a idéia de
um Portugal imperial e colonizador parece ser a garantia da independência e da continui-
dade da nação. Agostinho de Campos resume a tradição política do Império na idéia de
que Portugal precisaria crescer para fora da península para ser realmente livre e inde-
pendente. Um "dilema teimoso: ou império ou província" (Agência Geral das Colônias,
1936:44), sem meio termo possível, elemento que aparece também na fala de Alfredo Pi-
menta, que, para discutir os conceitos de Império e Civilização e projetá-los sobre a rea-
lidade portuguesa, retoma os conflitos seculares, afirmando a necessidade que teve
Portugal de lançar-se ao mar e fechar suas "portas e janelas" ao continente para conven-
cer os vizinhos ibéricos de sua personalidade. Para este autor, o Império nasce deste



"querer viver" de Portugal; Portugal, sem o Império, corre, portanto, o risco de deixar
de existir. 13 Dilema teimoso, retomado por estes intelectuais, que tem assombrado a His-

 tória de Portugal desde os finais do século XVI, quando da unificação ibérica...
A relação entre o colonialismo português contemporâneo e os primeiros séculos da

existência de Portugal como nação independente fica clara na insistência com que os au-
tores se referem ao período áureo das Grandes Navegações. A criação e a dilatação do
Império aparece como conseqüência natural e necessária da gestação e fundação da na-
cionalidade, e o colonialismo português no século XX surge tributário destes dois mo-
mentos da história de Portugal: a fundação da nacionalidade e a construção do Império
Ultramarino nos séculos XV e XVI.

Se nos detemos nos.participantes deste encontro de Alta Cultura Colonial que se
dedicaram a dissertar sobre os avanços da ciência e o colonialismo, percebemos a recor-
rência com que procuraram enfatizar o aspecto pioneiro de Portugal nos avanços tecno-
lógicos e científicos dos primeiros séculos da era moderna. Assim, Quirino da Fonseca
em sua comunicação se propõe a tratar de "cinco séculos de contribuição portuguesa
para os conhecimentos geográficos" (Agência Geral das Colônias, 1936:182), relatando
o conhecimento português sobre o mar e territórios distantes - e o que estes conhecimen-
tos supuseram em termos de desenvolvimento científico e de alargamento das fronteiras
do mundo conhecido. Na sua fala, Campos reedita as leituras da viagem de Colombo
realizadas em Portugal por ocasião das celebrações do IV Centenário da Descoberta da
América, afirmando a importância do período ~ue o almirante passou em Portugal, no
qual adquiriu os conhecimentos ali disponíveis. 40 autor se concentra, assim, nos secu-
los XV, XVI e XVII, dedicando, de um total de 26 páginas, apenas uma à contribuição
lusitana ao saber geográfico nos séculos XVIII, XIX e XX. Isto não impede, no entanto,
que o o autor transforme a colonização portuguesa - em qualquer período da história -
em um verdadeiro épico, e que dedique páginas e páginas ao heroísmo que teria caracte-
rizado a expansão desde os seus primórdios.

Da mesma forma, sobre "Os portugueses e a exploração científica do Ultramar",
Luiz de Pina, então professor de História da Medicina da Universidade do Porto, para re-
ferir-se à situação dos cònhecimentos científicos do ultramar, volta aos primórdios da ex-
pansão lusitana. Naquela época, as descobertas portuguesas alimentaram a ciência
européia que desabrochava. Os navegadores e conquistadores lusitanos, fascinados e as-
sombrados com terras e gentes exóticas, com a fauna e a flora dos territórios tropicais, e
sentindo a necessidade imperiosa de compreender e relatar aos que ficavam as preciosi-
dades encontradas, desenvolveram o "espírito de observação, o espírito científico"
(Agência Geral das Colônias, 1936:215). Segundo o nosso autor, a seriedade e o rigor
das descrições eram notáveis. Lança-se então a enumerar os tratados e colóquios de ob-
servação da flora, da fauna, de medicina e etnografia do período dos descobrimentos, ga-

1 3 Os jomais portugueses publicavam extensas matérias sobre o conflito espanhol. Oficialmente, Portugal era
neutro diante do conflito, mas as diretrizes do Estado Novo eram claramente favoráveis ao nacionalismo
franquista, que parecia mais digerível e menos perigoso do que a República progressista em processo de fe-
deralizaçgto. Sobre as relações entre Portugal e Espanha nas primeira décadas do século XX, vide Gómez
(1980, 1985).

1 4 Sobre a figura de Colombo e as celebrações do IV Centenário em Portugal, vide Simioni (1996).



nhando destaque inicial a capacidade portuguesa de transplantar espécies vegetais de um
território a outro, provocando uma verdadeira revolução nos hábitos alimentares e nas
culturas de todos os continentes. Ao longo do seu texto, referências ao Brasil se mesclam
com as andanças portuguesas pela África, China ou Ceilão: a descrição minuciosa de no-
vos tubérculos, frutas e vegetais ia acompanhada pela intervenção do homem português
na verdadeira criação de um novo mundo.

Foram os portugueses que levaram as laranjeiras para a Índia ocidental e posses-
sões coloniais. A laranja doce introduziu-se em Portugal no fim do século XV (via-
gem de Vasco da Gama); conhecida na Africa Oriental, breve aí se espalhou a sua
cultura..4s suas boas qualidades tecem santos elogios o Padre Manuel da Nóbrega e Frei
Gaspar da Cruz (laranjeiras do Brasil e da China). Somente no século XVII (1635) estaúltima éplantada no Brasil. (Agência Geral das Colônias, ! 936:221-222)

A exploração da botânica provoca, evidentemente, uma verdadeira transformação
no que se refere às práticas terapêuticas européias. Os compêndios quinhentistas sobre as
drogas e especiarias das Américas, África e Oriente são relacionados então pelo autor,
que se estende então pelos séculos XVII e XVIII: os seiscentos, marcados pela ocupação
espanhola e perda de brilho do Império, representa a decadência da História Natural; os
setecentos, a tentativa de recuperação e o empuxo representado pelos ventos iluministas
e pela figura de Pombal. O século XIX surge como um período sem glória em pratica-
mente todos os campos do conhecimento, embora o autor procure recuperar as iniciati-
vas govemamentais com relação a implementação legal das investigações no ultramar
português - investigações que, como o próprio autor recorda, jamais foram realmente
realizadas.

No que se refere à Antropologia e Etnografia, Luiz de Pina afirma a importância
dos textos portugueses na descrição e reconhecimento dos mais variados tipos exóticos
da América, África e do Oriente. Romper os limites do mundo conhecido a partir de uma
dimensão crescente do humano nas suas mais variadas manifestações parece ter sido,
para o nosso autor, uma labor iniciado e mantido, sobretudo, pelos heróis da grei. O pa-
pel dos missionários no labor descritivo dos tipos humanos e costumes exóticos é ressal-
tado pelo autor, que novamente recorre às cartas, compêndios e documentos do período
das Grandes Navegações, como a carta de Pero Vaz de Caminha e sua descrição dos na-
turais do Brasil. A medicina também recebe sua atenção, começando pela farmacopéia
quinhentista, e finalizando com as atividades dos laboratórios do Ultramar e das Escolas
Médico-Cirúrgica de Nova Gôa e Medicina Tropical.

E é partindo do tom apologético dos seus antecessores que Aires I(opke, diretor do
Instituto de Medicina Tropical, criado em 1902, se dedica a perfilar as atividades sanitá-
rias portuguesas em territórios tropicais, em particular aquelas desenvoividas pelo Insti-
tuto. Retomar as glórias dos antepassados se traduz aqui em uma ação concreta, em levar
a civilização ao nativos. Ao lado da fé - o aspecto missionário retomaremos adiante - e
do apoio moral e material trata-se de minorar os sofrimentos advindos das moléstias, re-
sultado do próprio clima tropical e dos maus hábitos e vícios dos povos que habitam es-
tes territórios. Kopke relata aqui as pesquisas levadas a cabo por médicos portugueses
em tomo das patologias exóticas no período contemporâneo, ressaltando ainda a impor-
tância dos grandes congressos intemacionais de Medicina Tropical, um deles realizado
em Luanda em agosto de 1923.



Após a leitura da sua conferência - que, é importante lembrar, tem como objeto um
dos poucos campos nos quais Portugal destacou-se a partir da formação do ainda exis-
tente Instituto de Medicina Tropical -, percebe-se que o movimento contemporãneo de
colonização se fazia, no que se refere ao discurso, tendo em conta uma noção de civiliza-
ção que implica a expansão dos conhecimentos científicos às populações e povos "atra-
sados". Colonizar significava exportar ciência a povos que ainda permaneciam no
obscurantismo da vida tribal e em um cotidiano permeado por elementos mágicos e reli-
giosos. Tratava-se, portanto, de levar a ciência e assim interferir na qualidade de vida dos
colonizados, É importante ressaltar, no entanto, que, como afirma o afamado médico,
este movimento de política sanitária do Império se faria não apenas em nome da ciência
ou da humanidade, mas, e sobretudo, em nome da glória de Portugal.

Civilizar parece possuir, contudo, diferentes significados. No texto do nosso médi-
co, ganha um caráter mais "racional", que aproximaria o colonialismo português de ou-
tros movimentos imperialistas contemporâneos, onde o domínio vinha alimentado por
uma noção de elevação das populações nativas a estágios mais altos de desenvolvimento
,humano. A fundação de escolas e hospitais, a construção de ferrovias e rodovias alimen-
tavam a idéia de que colonização possuía, sobretudo, um caráter humanitário, visão esta
que nublava outros elementos a ela profundamente relacionados, como a exploração dos
recursos físicos das colônias e o aproveitamento de uma mão-de-obra na maioria das ve-
zes impelida compulsioramente ao trabalho. No entanto, o que parece caracterizar, em
maior ou menor grau, as falas dos nossos expoentes, é o caráter missionário da coloniza-
ção portuguesa contemporânea. Veiamos agora uma das características mais marcantes
dos discursos dos nossos colonialistas.

A construção de um lmpério português aparece intimamente relacionada à idéia de
vocação imperial. Os portugueses seriam únicos no mundo nesta vocação, que encontra-
ria sua maior expressão no Império Português dos séculos XV e XVI. Esta vocação,
plasmada nos feitos dos grandes heróis da grei e na capacidade plástica do povo portu-
guês em povos e terras tropicais, encontraria na vocaç'ão missionária a força que trans-
formaria o Império sobretudo em um ato de Fé. Francisco José Vieira Machado coloca a
Fé como um dos elementos centrais na construção de uma Pátria lusitana para além das
fronteiras metropolitanas, em uma luta onde a espada conquista os domínios para a Pá-
tria e o evangelho as almas para Deus (Agência Geral das Colônias, 1936:10). Este ele-
mento cristão é retomado diversas vezes como uma das características mais marcantes do
colonialismo português, que o deixaria pleno de altos ideais e o transformaria em um
movimento único da moderna história da humanidade.

Agostinho Campos refere-se à tradição colonial portuguesa como profundamente
cristã. Um cristianismo diferente, particular, cuja marca seria sobretudo a capacidade de
ver no Outro, no exótido, um ser humano; um cristianismo, segundo o nosso autor, mais
tranqüilizador para o futuro da raça branca, pois não engendraria ódios ou rancores.
Aliás, é neste cristianismo que encontraríamos a capacidade única de expansão da Pátria
para além do território europeu.

Tolerância e compreensão dos outros povos são fatores morais ou mentais que
muito nos têm ajudado a infiltrar para além dos mares a civilização ocidental. (...)

Continua a tradição política do Império no sutil e instintivo, sábio e natural, in-
consciente e certeiro dom da simpatia humana, com que o português atrai e assimila



o indígena, de modo que a raça colonizadora por assim dizer 'digere' as coloniza-
das, a tal ponto que não são possíveis com ele nem os problemas de enquistação ra-
cial irredutível, nem as revoltas do civilizado com o civilizador, fáceis de prever ou
temer noutras formas de colonização ocidental, ameaçadoras para o Ocidente.
(Agência Geral das Colônias, 1936:38, 46)

Como vemos, surgem noções como "tolerância" e "simpatia" com as populações
nativas, que faria dos portugueses verdadeiros "antropófagos" no processo de atração e
assimilação das populações nativas. A plasticidade lusa em gentes tropicais - associada à
idéia de antropofagia - fortalece a idéia de que sem as populações exóticas a nação não
poderia realizar-se plenamente.

Este mesmo autor retrata de forma magistral o colono português empenhado na sua
dura missão de expandir a Pátria e a Fé: o colono português seria pobre. A pobreza não
lhe permitia rechaçar o trabalho árduo - diferente dos colonos de outros países europeus,
o português trabalharia ao lado do nativo reproduzindo o espírito da Pátria em outras la-
titudes15 _ e aproximaria fisicamente o colono lusitano de populações em estágios ante-
riores de desenvolvimento, facilitando portanto a assimilação destas mesmas populações.
A contrapartida material da pobreza material do colono - e, como conseqüência de Por-
tugal - seria a riqueza de espírito.16 Agostinho de Campos procura aqui ressaltar a espe-
cificidade da colonização lusitana diante das pretensões e da incompreensão dos outros
impérios europeus, quando afirma que:

Uma das nossas esperanças é que nos deixem continuar a ser pobres parecendo
ricos, e ricos parecendo pobres: e que nos não cobicem as riquezas que temos, ale-
gando que não enriquecemos com elas.

A nossa tradição colonial é a da pobreza que fecundou e enriqueceu o Mundo.
(Agência Geral das Colônias: 1936:32)

Referindo-se à ocupação portuguesa na África contemporânea, o General João de
Almeida enfatiza o "milagre", o paradoxo existente entre os meios com que contaram e
a realização: "sempre fomos poucos e bem poucas vezes fomos ricos" (Agência Geral
das Colônias, 1936:420). No entanto, para o general, não se trata de um paradoxo, mas
de uma conseqüência do "gênio".

A pobreza do colono - e da Pátria - transforma-se assim em uma metáfora cristã de
humildade. Lado a lado com o colono pobre - ou sua mais fiel tradução - surgem os he-
róis da Pátria que, desde o período das Grandes Navegações, fizeram da colonização
uma continuação natural das cruzadas. AIfredo Pimenta, em sua inflamada comunicação,
reclama para o Império Português a definição de "milagre de Deus" (Agência Geral das

É interessante salientar que o autor utiliza como exemplo a migração portuguesa para o Brasil, onde o
imigrante não se nega a habitar os lugares mais distantes nem a realizar os trabalhos mais desprezíveis.
A "riqueza material" como contrapartida ã "pobreza material" é salientada uma e outra vez pelos orga-
nizadores da Exposição Colonial do Porto de 1934 e pela Exposição do Mundo Português. No primeiro
caso, a Exposição do Porto é comparada à Exposiçâo Colonial Internacional de Paris, realizada em 1931 ;
no segundo, a Exposição do Mundo Português tem como contraponto as grandes exposições universais.
Henrique Galvão, organizador da exposição portuense e da Seção Colonial da Exposição do Mundo Por-
tuguês, ressalta que a "pobreza material" teria tido conseqüências "sábias", pois explicitaria o "gênio"
e a "riqueza espiritual" da pátria lusitana (Thomaz, 1994, 1995; Lichtenthaler & Thomaz, 1996).



Colônias, 1936:63), cuja única forma de realização seria o espírito de "missão" que
transformaria os colonos em "dianteiros da fé", em "cruzados" e em "soldados de Cris-
to". Retoma, portanto, a espada e o evangelho como chave explicativa e razão de ser do
Império, o que aproximaria, novamente, o colonialismo português contemporâneo à ex-
pansão ultramarina dos séculos XV e XVI. À imagem do còlono pobre se sobrepõe ou-
tra, profundamente religiosa: o sentimento imperialista se caracterizaria pelo orgulho da
raça, o amor à glória, o desejode domínio, e sobretudo, pela fascinação do sacrificio. Sa-
crifício pela Pátria e pelos seus mais altos ideais de fé e civilização. A noção de sacrifí-
cio surge também na fala de Agostinho Campos, que fala do êxito da missão portuguesa
a partir da mansidão, do amor e, sobretudo, do martírio.

Da mesma forma, o Reverendo Padre António Ribeiro afirma a vocação missioná-
ria de Portugal, ressaltando que, embora o Estado Português não possa tomar para si uma
missão religiosa, pois constitui uma entidade política, teria sido um valioso auxiliar das
missões católicas e o seu mais insigne benfeitor (Agência Geral das Colônias, 1936:81).
No dizer do reverendo, a obra colonial é, sobretudo, uma missão; a colonização portu-
guesa obedeceria, em pleno século XX, aos mais altos desígnios religiosos. Tal elemento
fica claro no texto relativo à história do Padroado do Oriente, escrito por Vasco Borges,
onde, em meio ao relato das escaramuças entre Estado e Igreja, observa uma colaboração
íntima que possibilita explicar a formação do Império do Oriente e vislumbrar um futuro
promissor para a obra de colonização.

Como já afirmamos, este elemento missionário se caracterizaria, sobretudo, pela
capacidade cristã de ver no outro um ser humano passível de ser elevado a mais altos es-
tágios de desenvolvimento. Como se colocaria a questão da mestiçagem e da assimilação
para estes intelectuais preocupados com o futuro colonizador de Portugal?

Na fala do próprio ministro das colônias, a questão da elevação dos indígenas ao
estatuto de "portugueses" se coloca como uma das particularidades mais belas, e um dos
"milagres", da colonização portuguesa. O ministro afirma ter observado uma cena que
provocaria no mínimo repúdio a indivíduos de outras nacionalidades européias: no pla-
nalto angolano crianças brancas brincavam fraternalmente com crianças pretas diante do
olhar benevolente das mães. Tal fato comprovaria a ausência de preconceito de raça en-
tre os portugueses, segundo o ministro, porque todos são portugueses, independente da
raça ou do território de nascimento.

Um dos elementos centrais no que se refere a este axioma único da colonização
portuguesa é o aprendizado da língua. Longe de promoverem a separação entre os indiví-
duos, o conhecimento de uma língua comum - o português - permitiria a aproximação e
a comunicação entre negros, brancos, amarelos e indianos. O ministro chama ainda a
atenção para a política adotada por outras potências coloniais, que incentivam o ensino
da língua nativa como forma de garantir a separação entre brancos e negros na sociedade
colonial. A noção de que todos são portugueses surge fortemente em vários momentos
na fala do ministro e, embora não se tratasse de uma visão absolutamente hegemônica
entre os intelectuais, podemos afirmar a importância desta representação já naquele mo-
mento, e que será crescente a partir da década seguinte.

Não haveria, no entanto, temor de que neste processo de assimilação e fusão Portu-
gal pudesse perder a sua especificidade diante da massa de indivíduos provenientes de
estágios inferiores de desenvolvimento? Para Lopes Vaz de Sampaio, professor da Esco-
la de Alta Cultura Colonial, não haveria este risco: o potencial eugênico dos portugueses



garante o predomínio do "gênio" na sua mescla com populações tropicais. Segundo
o professor, a tendência imitativa do povo dominado está proporcionalmente relacio-
nado ao potencial eugênico do povo dominador e imitado. A reprodução da nação
nas colônias estaria assim garantida. A prova contundente o nosso autor encontra no
Brasil, onde em meio a uma grande quantidade de negros e indígenas os cromosso-
mos portugueses teriam prevalecido, garantindo no Brasil a continuidade da nação.
Em uma fala na qual afirma serem os portugueses os verdadeiros salvadores da raça
branca, Lopes Sampaio alerta, no entanto, para a necessidade de o Estado exercer a
tarefa de condutor da imigração portuguesa para além-mar. No processo de naciona-
lização dos territórios coloniais, não basta simplesmente com "aportuguesar" o indí-
gena em um processo de assimilação racial, mas submeter a colonização européia -
da qual o projeto imperial de nacionalização dos territórios exóticos não pode pres-
cindir - a regras que disciplinem e orientem o seu esforço, fornecendo as bases ne-
cessárias para o sucesso do estabelecimento branco sobretudo nos territórios
africanos.

Nestas falas onde se evoca a pobreza do colonizador luso, seu caráter sacrificial
e sua tendência a assimilar o nativo pela mansidão e pela mescla - sem abrir mão de
elementos irredutíveis do "ser português" - um elemento se coloca como problema,
visto que a história conforma-se como um dos elementos centrais no sentido de con-
ferir legitimidade ao projeto colonial português: durante pelo menos quatro séculos
portugueses e luso-brasileiros foram os principais responsáveis pelo tráfico humano
que alimentava de braços as lavouras americanas. Nos primórdios da Era Modema,
Portugal importara uma grande quantidade de escravos para o território continental e
povoou de africanos os arquipélagos atlânticos de Cabo Verde e São Tomé e Prínci-
pe. O Brasil, por outro lado, se constituiu como o mais importante importador de
mão-de-obra escrava africana, absorvendo boa parte deste contingente destinado ao
continente americano. Como rechear de humanitarismo o tráfico negreiro e a escravi-
dão? Estes intelectuais não podiam deixar de referir-se à escravidão, objeto de dis-
cussão de vários artigos de O Mundo Português escritos para o grande público.17
Retornemos ao texto de Agostinho de Campos, pois este autor nos fornece elementos
que serão recorrentes em outros expositores.

Campos salienta um elemento central colocado por Oliveira Martins: a idéia de que
a África e o Brasil conformaram, em ftmção do tráfico, um mesmo sistema econômico
que, se consumiu a África, possibilitou a emergência do Brasil, "testemunho posterior"
do "gênio lusitano" (Agência Geral das Colônias, 1936:29). A base do sistema estaria na
carência de braços na América e no excesso de negros na África. A emancipação do Bra-
sil e a abolição da escravidão representaram um novo momento que permitiria o flores-
cer do obscurecido Império Africano. Campos ressalta ainda que se em função do tráfico
e da escravidão os portugueses teriam sido muito criticados - lembrando, provavelmen-
te, as campanhas promovidas sobretudo pela lnglaterra contra o tráfico e a escravidão ao

É interessante que a temática da escravidão é praticamente ausente nos diversos pavithões da Exposição
Colonial do Porto e da Exposição do Mundo Português, muito provavelmente por ser um tema de difícil
representação quando se trata de criar um representação "positiva" da colorfização (Thomaz, 1994;
Lichtenthaler & Thomaz, 1996).



longo do século XIX _,18 o colonizador luso teria, sobretudo, sido imitado pelos mesmos
que os censuravam. Outro argumento, que surge ao lado da idéia da "mansidão" dos
contatos inter-étnicos promovidos pelo colonizador português, é o fato de a escravidão
ter sido encontrada, de forma ainda mais bárbara, entre os próprios primitivos africanos.
O sistema escravista em territórios sob domínio português e luso-brasileiro seria, portan-
to, mais brando e, inclusive, humanitário: o negro não só era levado a ter contato com a
verdadeira fé, como era salvo dele mesmo, promotor que seria de uma escravidão mais
violenta e cruel que contrastava com a benevolência da escravidão portuguesa.

As relações humanitárias dos portugueses com as populações africanas ganha força
a partir da insistência na configuração de um reino cristão no Congo no século XVI. Fru-
to de uma política admirável de D. João II, a proposta de evangelização do Congo, a
conversão da família real africana ao catolicismo e a ida dos príncipes congoleses a Por-
tugal para serem educados como senhores portugueses são vistos pelo diretor do Arquivo
Histórico Colonial, o historiador Manuel Múrias, como prova do gênio político, do hu-
manitarismo e do caráter missionário do colonialismo português na África. Embora ele
reconheça o fracasso da empreitada de formação de um reino Cristão no Congo, esta
idéia se fortalece em Portugal, pela manutenção das relações diplomáticas com o os prín-
cipes africanos. 19

Como podemos perceber, as falas até agora analisadas pretendem construir uma
continuidade no tempo entre os primórdios da expansão portuguesa no mundo e a colo-
nização lusa contemporânea, ao mesmo tempo que procuram dotar a ação colonial de um
caráter humanitário inato e de ideais superiores. Assim, a pobreza e o martírio viriam
acompanhadas da tentativa de elevar o nativo à condição e portugues, assumindo assimd ^
a concepção evolucionista de cultura e civilização em conjunção com o humanismo da fé
cristã. Como, no entanto, representar no espaço esta nação dispersa em quatro continentes?

Um dos elementos centrais que perpassa as falas dos nossos expoentes é a idéia de que
o Império equivale à nação. A nação é imperial, sua única realização possível é na conquista
e colonização de territórios longínquos, processo que teria como conseqüência a trans-
formação destes territórios em "pedaços" da nação espalhados pelo mundo. Alfredo Pi-
menta chama a atenção para o artigo terceiro do Ato Colonial, de ¡a de agosto de 1935,
que afirma serem "os domínios ultramarinos de Portugal (denominados) colônias e (consti-
tutivos) do Império colonial português" (Agência Geral das Colõnias, 1936:68). Portugal e
suas colônias formam, contudo, um todo ndwlswel, e Francisco Vieira Machado repetei     o  .  

o artigo primeiro da constituição portuguesa que afirma que Portugal vai "do Minho ao
Timor" e lembra que: "(...) tão portuguesa é a mais humilde cubata dos sertões da nossa
Africa, como Porto, Coimbra, Lisboa ou Macau" (Agência Geral das Colônias, 1936:16).

A idéia de que os territórios do ultramar corresponderiam a uma continuação do
território metropolitano é alimentada pela noção de que se espírito lusitano se reproduz

Não podemos esquecer ainda que Portugal se via às voltas com denúncias de trabalho forçado nas colõ-
nias africanas, especialmente em São Tomé.
As prematuras relações diplomáticas com o Reino do Congo foram de grande importância para os mo-
dernos ideólogos do colonialismo português na África, como ressalta Bender (1980). Henrique Galvão
dá grande ênfase nos intercâmbios com o Congo (Galvão, s.d.; Thomaz, 1995) e, inclusive, promove a
vinda do Rei e da Rainha do Congo, que ocuparam um pavilhão na Seção Colonial da Exposição do
Mundo Português (Thomaz, 1995; Lichtenthaler & Thomaz, 1996).



em qualquer período da história, constantemente igual a si mesmo, isto também se daria
no que se refere ao espaço: onde quer que estejam o colono ou o imigrante estaremos em
Portugal.

Imagem forte, porém não o suficientemente sedutora para aqueles compelidos a
deixar o Portugal metropolitano que antes preferiam emigrar para o Brasil - ou outros
territórios americanos - do que partir para a gesta (insegura) que representava a coloni-
zação dos territórios africanos ou do Timor. Os intelectuais presentes no encontro trata-
varo portanto de, nas sua falas, afirmar a lusitanidade dos territórios do ultramar: uma
lusitanidade em movimento, um vir a ser. Para tanto, necessitavam convencer o possível
colono ou migrante de que ir para as colônias não representava abandonar Portugal, pois
o espaço colonial era lusitano na sua essência. Assim, Lopes Vaz de Sampaio afirma que
as colônias devem ser tão portuguesas como Portugal, afirmando a reprodução eugênica
do colonizador em contato com as gentes exóticas, e da mesma forma o ministro das co-
lônias recoloca a equivalência dos territórios do ultramar com o metropolitano afirmando
"tudo é o mesmo Portugal" (Agência Geral das Colônias, 1936:19).

No espaço, como no tempo, Portugal aparece em movimento. As glórias passadas
são os trunfos que justificam as empreitadas presentes que podem levar a glórias futuras.
Assim, se o Brasil surge como país tentador que atrai o migrante português que o prefere
a territórios que constituem parte integrante do seu mesmo Portugal, o próprio Brasil
corresponde a uma realidade portuguesa na sua essência, e o "milagre" que lá se verifica
pode vir a verificar-se em outras paragens do Império. Percebemos que está em consti-
tuição a noção de um mundo português que ocupa diferentes tempos e espaços, mas to-
dos irmanados na sua essência; a independência do Brasil surge como um fato político
ora irrelevante, ora revoltante, que não coloca em xeque a existência deste mundo. Con-
traditoriamente, a existência do Brasil é a prova necessária para a construção de um vir a
ser colonial. Como afirma o padre António Ribeiro:

O que aconteceu com o Brasil há de acontecer com os indígenas da Guiné, de São
Tomé e Príncipe, de Angola, Moçambique e do Timor. São estes os territórios das
nossas missões propiamente ditas, são aqueles povos que nos conferem atualmente os
títulos de civilizadores e põem a prova a respectiva capacidade; são eles que justifi-
cam a vocação missiondria de Portugal. (Agência Geral das Colônias, 1936:92)
O vir a ser da colonização portuguesa não poderia, no entanto, ser uma obra do

acaso. A reprodução no tempo e no espaço da essência imperial portuguesa deve ser ob-
jeto de reflexão e deve ser produzida pelos sábios e pelos homens de ação. A prova disto
estaria no período de decadência que sucedeu a perda do Brasil e caracterizou todo o sé-
culo XIX e os primeiros decênios do século XX: Portugal abandona as colônias à sua
própria sorte e lança-se em medíocres debates políticos internos. O Estado Novo repre-
senta para estes intelectuais a possibilidade de um renascimento imperial. São os sábios,
que contam com duas autoridades carismáticas: o intelectual, Salazar, e o representante
dos homens de ação com uma visão especial, o General Carmona.

A realidade política do Estado Novo representava, para esta geração, a possibilida-
de de, novamente, Portugal sentir-se um grande Império. Naquele momento, como ou-
trora - lembra o ministro das colônias -, Portugal possuía um grande chefe - Salazar -
que, sob a égide do Chefe de Estado - o General Carmona -, voltava a conduzir a nação
na realização do seu mais alto destino histórico: o Império. A criação de uma mentalida-



de imperial - que se colocava acima de qualquer ideologia - só se fazia possível no inte-
rior de um regime autoritário. Só assim seria possível, como afirmou Manuel Múrias, su-
perar a crise de tristeza e desesperança que havia contaminado Portugal na criação de
uma mentalidade imperial avessa à vida morna e tranqüila e desejosa de um cotidiano ás-
pero, duro, incômodo porém iluminado por uma grande esperança.

Não é possível deixar de notar o caráter messiânico destas falas: o Estado Novo se
configurava como uma realidade política que possibilitava este pequeno país ressurgir
como um grande Império. Falar das colônias, das diferentes províncias que formavam o
Império Colonial Português, era falar de um passado glorioso que, a todo o custo, trata-
va-se de fazer emergir no presente. No processo de domesticar e disciplinar os territórios
tropicais e seus habitantes, estes intelectuais transformavam-nos em portugueses. No li-
mite, a realidade das colônias pouco interessava: os mais altos desígnios de Portugal as
transformavam em um vir a ser da nacionalidade que delas necessitava para sobreviver.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O LUSO-TROPICALISMO

Nos discursos de intelectuais vinculados ao projeto imperial, o Império Português é
concebido como uma entidade política, material e espiritual única. Esta especificidade
viria dada em primeiro lugar pela sua história. O tempo do Império português seria ou-
tro, o presente colonial africano e oriental estabelecendo uma continuidade com o perío-
do das Grandes Navegações. Por outro lado, um mesmo espírito caracterizaria a
empreitada lusitana em qualquer território: o colono português estabeleceria com os po-
vos exóticos relações, em geral, tolerantes e quase igualitárias; com eles aprenderia a li-
dar com ambientes inicialmente hostis, e a eles ensinaria a língua, a religião e a cultura
de Portugal. A fragmentação do território entre os diferentes continentes seria ilusória:
ao encontrarmos o mesmo espírito, o mesmo patriotismo, a mesma língua, religião ou
cultura, nos depararíamos com uma continuidade de outra natureza. Por fim, o Brasil
surge não apenas como um exemplo de uma criação lusitana no passado, mas como a
possibilidade de realização no futuro: o mesmo espírito manteria o Brasil próximo à lusa
grei, e a independência não teria rompido com os laços espirituais existentes entre Portu-
gal, as diferentes partes do Império e o país sul-americano.

O Brasil surge aqui não apenas como uma criação bem-sucedida de Portugal: é
uma imagem forte, a partir da qual Portugal procurará mostrar ao mundo a sua força,
aquilo que está ainda em fase de criação sobretudo nos territórios africanos. Se este ele-
mento já aparece em algumas das conferências do encontro de Alta Cultura Colonial e na
Exposição do Mundo Português,2° é a partir da década de 50, com o luso-tropicalismo
de Gilberto Freyre, que o Brasil ganhará grande proeminência com relação aos destinos
do Império.

O Brasil participou oficialmente das Celebrações Centenárias de 1940, construindo um pavilhão na Ex-
posição do Mundo Português, inaugurado pelo próprio Getúlio Vargas. Neste pavilhão, o Brasil foi re-
presentado como resultado de uma síntese "luso-indígena", não havendo menção à presença africana. O
comitê organizador brasileiro enfatizou a qualidade da alta cultura nacional - arte e literatura -, os pro-
dutos exportados pelo Brasil, como o café e, sobretudo, a modernidade e o dinamismo da jovem nação.
Sobre o pavilhão do Brasil, vide Lichtenthaler & Thomaz (1996).



O luso-tropicalismo começa a tomar corpo na obra de Gilberto Freyre a.partir do
final dos anos 30, com a publicação de O Mundo que o Português Criou (1940), fruto de
conferências proferidas pelo sociólogo pernambucano em universidades européias, em
especial portuguesas. Será, no entanto, nos anos 50 que Freyre se dedicará mais intensa-
mente a definir o seu projeto luso-tropical, sobretudo a partir de uma viagem que realiza
a Portugal e às suas colônias na África e na Índia. Em cada uma de suas paragens profere
discursos e conferências, reunidos num livro de nome Um Brasileiro em Terras Portu-
guesas. Em cada "província",21 do Portugal metropolitano ou d'além-mar, Freyre exalta.
as características peculiares da colonização lusitana e dos seus cinco séculos de história.

A forma pela qual Freyre nos apresenta o seu livro é bastante significativa. Após
uma conferência inicial proferida no Instituto Vasco da Gama, em Goa, na qual expõe o
seu projeto sociológico luso-tropical, os seus discursos se sucedem, se entrelaçam, co-
nectando Goa a Lisboa, Bragança e Guimarães; o Portugal europeu à Guiné Portuguesa e
a Cabo Verde. Do arquipélago cabo-verdeano, a seqüência nos leva à Ilha da Madeira, da
Madeira a São Tomé e então às terras continentais africanas de Angola. De Angola a
Moçambique: neste território da África oriental Freyre discursa diante da elite "luso-
africana" local, nas associações indianas e chinesas e também para a "gente de cor''22 e
para os negros. De Moçambique ao Porto, do Porto a Lisboa, finalizando com um discur-
so no Brasil, proferido no Palácio Rio Negro diante do Presidente da República.23 A or-
dem na qual Freyre nos apresenta a seqüência de textos e discursos confere unidade a um
espaço inicialmente fragmentado, algo que já observamos na representação legal dos ter-
ritórios coloniais ou no famoso mapa intitulado "Portugal não é um País Pequeno".24

Partindo de Portugal, extremo ocidental da Europa, Freyre refaz a geografia do Im-
pério. Em pleno século XX, como os antigos navegadores portugueses, Freyre liga a Eu-
ropa à África, ao Oriente e à América. Em cada um de seus discursos, exalta as
particularidades da colonização portuguesa, enaltece o seu passado e engrandece o seu
projeto de futuro; conecta o período das Grandes Navegações com o presente colonialis-
ta lusitano: uma única linha no tempo que não deve ser interrompida. "Espaço" e "tem-

21 É importante salientar que, neste momento, as colônias passam a denominar-se "províncias ultramari-
nas". Desta forma, Portugal se protege de qualquer interferência no que passam a ser "problemas internos".
Para maiores informações sobre a política portuguesa no que se refere às relações internacionais e o proble-
ma colonial, vide Bender (1980).

2 2 O uso que se faz aqui da expressão "gente de cor" corresponde a "'mulato".
2 3 Gilberto Freyre discursou diante do então Presidente da República Getúlio Vargas, a quem entregou um

cofre contendo uma edição rara d'Os Lusíadas enviada pelo Chelè de Estado português. Com relação a
Os Lusíadas, Freyre afirma ser "'(...) este livro tão do Brasil quanto de Portugal, tão do Portugal da Euro-
pa quanto do da África e do Oriente (...)" (Freyre, 1953a:266).

2 4 Este mapa foi apresentado na Exposição Colonial do Porto e contribuía para a sensação de grandiosidade
e continuidade na extensão do Império: com o título "Portugal não é um Pais Pequeno", a superfície do
Império Colonial Português era sobreposta ao mapa da Europa. Na comparação, Portugal emerge com
uma extensão territorial maior do que os grandes países europeus, É curioso o fato de que a comparação
é feita entre a totalidade do Império português e as metrópoles de outros impérios, excluindo pois da me-
dida as extensões dos territórios sob dominação francesa ou britãnica, cuja superfície superava, em mui-
to, a extensão dos territórios portugueses do ultramar. Essa matemática singular revela que se concebia
Portugal como uma unidade territorial distinta, na sua natureza, das outras nações imperiais (Lichtentha-
ler & Thomaz, 1996). Sugiro aqui que esta operação se reproduz na fala de Freyre.



po" são apresentados de forma contínua: se delineia, enfim, o princípio de identidade que
Freyre diz existir entre todos os "tempos" e "espaços" marcados pela colonização portuguesa.

O Brasil desempenha no seu discurso um papel fundamentai, pois configura a pro-
va material do bem-sucedido esforço colonial português. A sua emancipação política não
questiona a unidade do "mundo português": o Brasil segujria lusitano no "espírito" 25
Freyre retoma, de forma simplificada, a síntese já construída em Casa-Grande & Senza-
la: o grande pais sul-americano seria exemplo da "convivência harmoniosa" de raças,
credos e culturas,26 a oposição existente entre a casa-grande e a senzala, entre a casa-
grande e a mata tropical, inicialmente intransponível dada a diferença racial e cultural e,
sobretudo, devido à violência do regime escravocrata, teria sido nuançada pela particula-
ridade do colonizador português. O desejo do homem lusitano - viril - pela mulher more-
na, negra ou índia, e posteriormente cabocla e, sobretudo, mulata, teria dado origem a um
grande número de mestiços que uniria fraternal e umbilicalmente a casa-grande à senzala, a
casa-grande à mata tropical. Nos seus discursos luso-tropicais, Freyre vê, na África, Brasis
em gestação: nas colônias portuguesas da África e do Oriente, observa mundos antagôni-
cos - o do colonizador e o do colonizado - aproximando-se fraternalmente. Nestes espa-
ços luso-tropicais se constataria o mesmo fenômeno já observado no Brasil: a convivência
racial, cultural e religiosa romperia oposições e amortizaria o conflito.

A presença de lulas islamizados na Guiné convivendo e colaborando Com o coloni-
zador português leva Freyre a enaltecer a tolerância religiosa, que caracterizaria não só a
Guiné, mas todas as colônias portuguesas, especialmente Goa, Damão e Diu, onde, além
dos católicos e muçulmanos, teríamos os hindus e os parses convivendo lado a lado.

Se constituiria, enfim, uma identidade entre os diferentes territórios colonizados
por Portugal. Esta identidade seria dada, inicialmente, pela natureza: clima, flora exube-
rante e colorido tropical. As plantas que germinam na índia podem germinar em territó-
rios das mesmas latitudes da África e das Américas. Isto, no entanto, só seria possível
graças à intervenção do homem lusitano.

A identidade seria fruto, ainda, de uma história comum, que nos uniria todos ao pe-
ríodo das Grandes Navegações e que teria criado um padrão cultural de relacionamento
inter-racial, e permitiria ao viajante brasileiro reconhecer o Brasil e os brasileiros seja em
Portugal, seja nas colônias africanas ou orientais.

É interessante notar que Freyre viaja às colônias portuguesas da África e do Orien-

 te para comprovar uma teoria já formada anteriormente: a colonização portuguesa em
qualquer época e em qualquer lugar viria marcada por constantes que definiriam os ru-
mos dos territórios colonizados independente dos seus habitantes. Freyre não se dedica a
realizar uma etnografia dos locais que visita, nem observações sociológicas relevantes:
observa aquilo que lhe interessa para confirmar aquilo que já conhece.

É a busca deste "espírito" lusitano que orienta as observações de Gilberto Freyre em toda a sua viagem.
A noção de "esplrito" lusitano é pré-concebida, e Freyre não faz mais do que confirmar as suas certezas
a partir do que observa na África e no Oriente.
As aspas são importantes aqui, pois Freyre nunca negou a violência característica da colonização. Esta
violência, descrita em inúmeras páginas de Casa-Grande & Senzala, não negaria, no entanto, o ideal
harmônico de relações raciais que daria origem ao Brasil a partir das relações íntimas estabelecidas entre
a Casa-Grande e a Senzala, entre o Sobrado e o Mocambo. Uma belíssima análise deste elemento na pri-
meira obra de Freyre pode ser encontrada em Araújo (1993).



Se algo surpreende Gilberto Freyre não é a especificidade de cada um dos lugares
que visita, mas as semelhanças que podem conectar o Brasil com cada uma das colônias
portuguesas da África e do Oriente. Estas semelhanças só seriam possíveis devido à pe-
culiariedade da presença portuguesa nos trópicos: estes se modificariam no contato com
as terras e as gentes tropicais. O luso-tropicalismo implica uma aculturação em mão du-
pla: a lusitanização do nativo se daria da mesma forma que o colono se americaniza, se
afficaniza, se orientaliza; leva aos nativos a sua fé e a sua língua - não as impõe -, e
aprende com os nativos elementos da sua cultura que possibilitem a sua presença nos ter-
ritórios tropicais.

Freyre conecta, por fim, o presente colonial português ao período das Grandes Na-
vegações, e vê na obra colonial portuguesa do século XX uma nova idade do ouro. A
identidade construída por Freyre entre as diferentes colônias e o Brasil cria uma noção
de continuidade no tempo e no espaço semelhante àquela da Exposição do Mundo Portu-
guês. Novos elementos se sornam aqui, renovando a Cultura do Império: a sensualidade
dos territórios e dos povos tropicais - que Freyre transformara em chave explicativa da
cultura brasileira - faz dos trópicos, da África e do Oriente um lugar atraente, onde se re-
petiria a façanha realizada no Brasil, a criação de um complexo cultural que tende à har-
monia e se distancia do conflito.

Gilberto Freyre procura solucionar antigos dilemas e paradoxos já observados com
relação a um conjunto de intelectuais comprometidos com o projeto colonial português:
como projetar a "nação" no corpo político do Império? Como dar conta da diversidade
racial e cultural de um Império fragamentado no tempo e. no espaço e marcado - como
todos os Impérios contemporâneos - pela desigualdade entre colonizador e colonizado?
Como legitimar o projeto colonial diante da catástrofe que se aproximava?

Diversas soluções discursivas são elaboradas. A mais radical vem do próprio dita-
dor, quando mais de uma vez elimina o problema a partir de uma máxima que não se
cansava de repetir: "África não existe". Os intelectuais das Conferências de Alta Cultura
Colonial e, posteriormente, Gilberto Freyre, são mais sofisticados, e será numa noção
bastante peculiar de "tempo" e de "raça" que se propõem a dar conta da "nação" e do
Império. No "tempo", encontram o alicerce último do projeto colonial. Não apenas na
legitimidade que conferiria uma "história" antiga e cheia de heroísmo: é no futuro da
colonização portuguesa em territórios tropicais. O vir a ser da colonização teria que se
garantido não apenas porque dele dependia a própria existência da "nação" - como de-
sejavam os intelectuais de 36. A partir de 50 se elabora a noção que o "futuro" da pre-
sença lusa nos trópicos deveria ser garantido pois dele dependia a criação de novas
realidades harmônicas e avessas à violência racial que assombrava as colônias das de-
mais potências européias e atormentava os Estados Unidos e a África do Sul. A seguran-
ça última das "boas intenções" do projeto colonial viria dado pelo Brasil, que os
intelectuais de 36 já observam como configurando uma realidade única no que se refere
às relações entre os diferentes tipos raciais, e que Gilberto Freyre desenha, sobretudo na
sua fase luso-tropical, como uma democracia racial.

Duas questões se colocam: o que se entende por "raça" neste contexto e qual a ne-
cessidade da existência do Império como corpo político, visto que o Brasil seguiu o seu
rumo "natural" após a sua emancipação política não se distanciando da lusa grei?

Como bem demonstrou Ricardo Benzaquen de Araújo (1993) na primeira parte do
seu trabalho sobre Casa-Grande & Senzala e a obra de Freyre na década de 30, a noção



de raça - tão empregada até então pelos intelectuais brasileiros como chave explicativa
seja da nossa especificidade, identidade ou atraso - não é abandonada pelo sociólogo
pernambucano, É no conceito neolamarquiano de "raça histórica" que Ricardo Benza-
quem encontra a articulação feita por Freyre entre "raça" e "cultura": a formação final
de um novo "tipo racial" que garantiria pelo menos a promessa de homogeinização da
nação. Sugiro aqui a simpatia com a qual receberá a intelligentsia colonialista da época
esta concepção de raça: ao meio ecológico e à dinâmica migratória se juntará a ação co-
lonial portuguesa - que promoveria a miscigenação - na criação de novos mundos luso-
tropicais, com novas "raças" relativamente homogêneas onde o elemento português
jamais se perderia, antes se afirmaria na sua capacidade de reprodução nos povos exóti-
cos. A razão de ser da nacionalidade estaria, novamente, na sua capacidade antropofági-
ca: a essência, o espírito, se manteria; a nação é um contínuo vir a ser; o "milagre"
observado no Brasil nos primórdios da sua colonização está em gestação nos territórios
coloniais, por isso a necessidade da permanência do Império; os povos exóticos não se-
fiam mais do que verdadeiros portugueses - sem sabê-lo. Caberia ao Estado garantir a
continuidade do Império e da missão, e com isto, a continuidade da nação.
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