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RESUMO 

 
 
 
 

O objeto deste trabalho é o estudo da descolonização da África, com enfoque no 

fim do império colonial português, o luso-tropicalismo e seus desdobramentos.  O período 

analisado com maior ênfase é o pós-Segunda Guerra Mundial (1945) até a Revolução dos 

Cravos e o período de reconhecimento da independência de Angola e Moçambique em 

1975. Estudarei alguns intelectuais que abordaram concretamente o processo de 

descolonização, particularmente Gilberto Freyre e José Honório Rodrigues, bem como o 

uso do lusotropicalismo no discurso do império colonial português, dando relevância às 

lutas de libertação das colônias portuguesas no continente africano, que repercutiram 

também no Brasil, influenciando intelectuais, a diplomacia e alguns movimentos sociais.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 

The object of this paper is the study of the 'decolonization' of Africa with an 

emphasis towards the end of the Portuguese colonial empire – the so-called Portuguese 

'tropicalism' and its unfoldings. The post World War II (1945) to the Cravos Revolution as 

well as the period acknowledged as when Angola and Mozambique turned independent in 

1975 are the periods during which this work is focused. Some of the intellectual writers 

who concretely addressed the ‘decolonization’ process are studied here as well. Namely 

Gilberto Freyre and José Honório Rodrigues are mentioned and also the use of the 

Portuguese ‘tropicalism’ discourse in the Portuguese colonial empire, with special 

attention to the fight for freedom from the Portuguese colonies in Africa, which have also 

reverberated in Brazil thus influencing intellectuals, diplomats and some social 

movements.  
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

O objeto dessa dissertação é a descolonização da África, com enfoque no fim 

do império colonial português, com ênfase no pós-Segunda Guerra Mundial (1945) até a 

Revolução dos Cravos e o reconhecimento da independência de Angola e Moçambique em 

1975, bem como o luso-tropicalismo e seus desdobramentos, destacando o contexto da 

descolonização, o cenário internacional, o Império Colonial Português, os movimentos de 

libertação, a Revolução dos Cravos e a repercussão desses processos na diplomacia 

brasileira e entre os intelectuais.  

Priorizarei alguns intelectuais que abordaram concretamente o processo de 

descolonização, particularmente Gilberto Freyre e José Honório Rodrigues. O estudo das 

elaborações teóricas e dos posicionamentos políticos desses intelectuais contribue para 

compreensão do processo de descolonização.  

As principais elaborações de Gilberto Freyre, no livro Casa-grande & senzala, 

a elaboração do luso-tropicalismo, seus posicionamentos diante da descolonização sua 

influência entre políticos e intelectuais portugueses membros do regime colonial serão 

enfatizados. O uso do lusotropicalismo no discurso do império colonial português 

particularmente através de Franco Nogueira, Adriano Moreira e Antonio Spínola serão 

ponto fulcral nesta reflexão.  

Nas Ciências Humanas são diversas as formas de se aproximar de um objeto de 

estudo e para perscrutar o pensamento de Gilberto Freyre comecei por estudar a obra que 

mais o projetou, Casa-grande & senzala (1933). Focalizei especificamente seus textos 

relativos ao assunto, sobretudo o luso tropicalismo, o seu posicionamento em face da 

guerra de descolonização, o impacto da descolonização sobre o lusotropicalismo e as teses 

freyrianas. Utilizei uma série de livros e artigos do autor que se relacionam com o tema, 

dentre os quais os livros: O mundo que o português criou (1940), Aventura e Rotina (1953), 

Um brasileiro em terras portuguesas (1953), Integração portuguesa nos trópicos (1958) e O 

Brasil em face das Áfricas negras e mestiças (1962). 

  As elaborações de José Honório Rodrigues sobre a descolonização, seus 

posicionamentos serão comparadas com os de Freyre. O estudo de sua trajetória, livros e 

correspondências ajudam na compreensão do processo de descolonização e constituiu um 

contraponto às teses freyrianas, pois José Honório Rodrigues criticou governos e as 

posições da diplomacia brasileira, quanto ao processo de lutas e independências dos  povos  
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africanos. 

O estudo da descolonização, das lutas de libertação das colônias portuguesas 

no continente africano é um tema relevante. Um marco histórico que repercutiu no Brasil, 

influenciando intelectuais, a diplomacia e outros movimentos sociais. Um momento 

importante das históricas relações Brasil-África-Portugal.  

No capítulo 1, abordo o império colonial português na África, os movimentos 

de libertação, a guerra colonial, a revolução na metrópole, as posições da diplomacia 

brasileira e a descolonização da África.  

O império colonial português na África caracterizou-se pelo seu papel 

subordinado e dependente dos investimentos estrangeiros. Utilizou-se de mecanismos de 

superexploração da mão-de-obra como o trabalho forçado, legitimado por uma forte 

demarcação racial entre “indígenas” e cidadãos portugueses para justificar a exploração.  

As lutas pela independência das colônias africanas na década de 60 são 

marcadas pela guerra colonial em Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Transformaram-

se na questão mais crucial da sociedade portuguesa, desestruturando a estabilidade do 

império, levando à crise o regime político, dividindo o exército e desencadeando a 

“Revolução dos Cravos” em 1975.  

As lutas de libertação colonial levaram os governos do Brasil a se 

posicionarem nos fóruns internacionais, com o alinhamento a Portugal e um 

reconhecimento tardio das independências africanas.  

No Capítulo 2, destaco Gilberto Freyre e apresento o contexto e importância do 

livro Casa-grande e Senzala. Também, abordo a elaboração do lusotropicalismo e sua 

importância no discurso do império colonial português.  

O lusotropicalismo foi uma ideologia utililizada pelo regime colonial português 

para se contrapor às pressões internacionais e legitimar o império e seus mecanismos de 

super-exploração dos povos coloniais. Divulgava a idéia dos portugueses serem diferentes 

dos demais colonizadores, por terem uma capacidade especial para a miscigenação e a 

“democracia racial”.   

No Capítulo 3 apresento as posições de José Honório Rodrigues frente à 

descolonização da África e a repercussão de suas posições. Destaco seus livros Brasil e 

África: Outro horizonte (1961) e Interesse Nacional e Política Externa Brasileira (1967), 

bem como suas correspondências acerca do tema. 
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 Suas posições são contrárias às teses de Freyre e contribuíram para formar 

uma opinião pública favorável ao reconhecimento da independência das colônias africanas, 

desmistificando a intensidade da miscigenação portuguesa. Criticou o equívoco da 

diplomacia brasileira em não reconhecer rapidamente o direito das colônias portuguesas na 

África à independência.   

Espera-se que o trabalho aqui desenvolvido contribua com os estudos da 

descolonização e para uma melhor compreensão da história do Brasil, de Portugal, da 

África e das nossas relações e aproximações com o continente africano.  
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CAPÍTULO I 

 

 

O IMPÉRIO COLONIAL PORTUGUÊS NA ÁFRICA. 

 

 

A independência do Brasil em relação a Portugal foi um marco, assinalando o 

fim do império colonial português na América. Anteriormente Portugal já havia perdido a 

maior parte do seu império na Ásia; no entanto, para Portugal, restavam imensos territórios 

na África. Uma parte da historiografia portuguesa chama esse novo momento de Terceiro 

Império que se formaria no século XIX e se estenderia para o século XX com o 

colonialismo na África.  

Uma das características centrais desse processo seria a associação de Portugal 

com os capitais europeus para montar e usufruir as vantagens que os territórios africanos 

poderiam oferecer à metrópole após a independência brasileira. Portugal carecia de capitais 

e o envio de dinheiro do Brasil era importante fonte de divisas. Depois da independência os 

comerciantes portugueses continuavam a dominar, significativamente os negócios no 

Brasil, em especial no comércio. Os portugueses continuaram morando no país e um de 

seus príncipes havia se tornado Imperador do Brasil. Contudo os capitais não eram 

suficientes para o empreendimento colonial na África, o que demandaria investimentos que 

Portugal não conseguiria bancar.  

O objetivo de realizar uma abertura ao capital estrangeiro tinha a função de 

montar uma estrutura de portos, de ferrovias, de extração e comercialização de produtos 

agrários e de um aparato estatal para a administração colonial. A política externa de 

Portugal se pautou tradicionalmente pela dependência do apoio inglês e dos investimentos 

estrangeiros. 

No início, o papel de Moçambique e o porto de Lourenço Marques ganharam 

expressão ao se associarem aos interesses ingleses, às economias da União Sul Africana e 

Rodésia. Moçambique foi importante colônia portuguesa que permitia significativa 

arrecadação. Além dos impostos das companhias majestáticas, arrendava os portos e as 

estradas para o escoamento de minérios e outros produtos.  

Um processo semelhante ocorreu com a conclusão da estrada de ferro de 

Benguela, que abriria os territórios interiores de Angola para a exploração.  A ausência de 
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capitais levaria o país a negociar concessões às “companhias majestáticas” de capital 

internacional garantindo-lhes o controle de extensíssimas áreas. O estado português 

arrecadava suas fontes dessas companhias, para construção e manutenção da sua máquina 

estatal.  

O modelo dessas concessões é a Companhia de Moçambique, criada por 

capitais majoritariamente franceses. Em 1894, a maior parte do território de Moçambique e 

parte significativa de Angola já tinham sido distribuídos por decisões que envolviam 

muitas vezes só os governadores. 

 
 
O modelo para as concessões desta fase é a Companhia de Moçambique, 
criada por capitais maioritariamente franceses nos anos 80, [...] 
Pelo contrato de Fevereiro de 1891, António Enes dá-lhe poderes 
majestáticos, por cinquenta anos, sobre uma faixa que corresponde a 25 
por cento do território de Moçambique. [...] 
Os poderes são imensos: monopólio do comércio, da exploração mineira 
e da pesca; direito de fixar e receber impostos; legislação própria e pauta 
alfandegária autônoma, com fronteiras no território abrangido; direito de 
construir infra-estruturas, nomeadamente portos, estradas e caminhos de 
ferro; direito de ter selos, moeda e forças armadas próprias. Na prática, a 
Companhia de Moçambique é um estado dentro do Estado, que controla 
um território maior que Portugal e garante a ocupação efectiva com 
meios próprios e grande autonomia. As suas principais obrigações são 
entregar ao Estado 7,5 por cento dos lucros e 10 por cento de dividendos 
distribuídos.  (TELO, 1994, p.210-211) 
 
 

É através das rendas pagas pelas companhias majestáticas que vai se montar o 

aparato do estado colonial português.  A metrópole também ganha com a exploração de 

produtos primários como a borracha, o cacau, amendoim, óleo de palma, café e algodão. 

Além disso, as colônias africanas compravam parte da produção metropolitana. Para as 

colônias, exportava-se o pior vinho1. A exploração também se dava com a venda de 

manufaturados a preços mais caros do que o do mercado mundial. Em muitos momentos 

de sua história Portugal utilizou a reexportação dos produtos vindos das colônias para a 

Europa, funcionando como uma “placa giratória“ dos produtos coloniais.  

Na Conferência de Berlim (1885) foi negociada a “ocupação efetiva” do 

continente africano pelas grandes potências. Em 1890, o Ultimatum inglês encerrou o 

                                                
1“Quanto às exportações com destino às colônias, elas são, desde fins do século XIX, representadas 
maioritariamente pela venda de vinhos comuns e de tecidos de algodão. Entre 1928 e 1930, estas duas 
mercadorias representam, só por si, cerca de 33 % de todas as exportações para as colônias (MATTOSO, 
1998, p. 133)”. 
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sonho português de unir Angola a Moçambique por terra o sonho do mapa cor-de-rosa, a 

Inglaterra passou a ser a potência hegemônica no sul da África, delimitando para menos o 

território português. A virada do século XX acentuou a supremacia das grandes economias 

capitalistas e a força de suas empresas.  

Era o auge da exportação de capitais para realizar a construção de grandes 

ferrovias e portos. Como Portugal não era capaz de fazer frente ao poderio da Inglaterra, 

aceitou a inserção subordinada na espoliação colonial e procurou tirar vantagens dessa 

situação.  

 
 
É o capital estrangeiro que constrói os grandes corredores de comu-
nicação com o interior, através de investimentos importantes em portos, 
canais e caminhos de ferro. A principal linha vai de Lourenço Marques 
para Pretória, e é inaugurada em 1895. A segunda via, construída por 
capitais ingleses, é inaugurada quatro anos depois: serve a Rodésia e cria 
o corredor da Beira. Em 1900, eram já das mais movimentadas e impor-
tantes linhas do continente africano, propiciando um desenvolvimento 
anormalmente rápido das principais cidades moçambicanas. (TELO, 
1994, p.212)  
 

 
Para assegurar o controle da colônia uma dos pontos chave foi a construção dos 

corredores de acesso ao interior, com participação do capital estrangeiro objetivando proporcionar 

saída para o mar aos territórios do interior. O Katanga e a Rodésia do Norte se tornaram 

importantes centros de produção de minérios. De acordo com Telo (1994, p. 216) “a presença 

inglesa é menor do que em Moçambique e os investimentos estrangeiros mais significativos são 

franceses, belgas, alemães e sul-africanos”.  

Para agravar ainda mais a situação Portugal, após a independência do Brasil 

viveu um período político interno instável, com o surgimento de revoluções, guerras 

internas e golpes militares. Começou com a Revolução de 1824, que desencadeou uma 

guerra civil  e um período de instabilidade, debilitando a economia portuguesa.   

Por mais importante que parecesse, Portugal nunca conseguiu impor um 

controle absoluto sobre o comércio nas possessões africanas. Apenas conseguia absorver 

parte das economias coloniais e a África não absorvia a maior parte das exportações da 

economia portuguesa2. A diplomacia portuguesa aceitou o papel subordinado de Portugal.  

                                                
2 A nova política provoca um aumento da importância do Império no comércio externo português. Em 1924-
30 vinham daí cerca de 7-8 por cento das importações portuguesas, enquanto os valores de 1931-39 se situam 
nos 11-13 por cento. A tendência não é tão clara na capacidade de o Império absorver as exportações 
portuguesas, mas o movimento descendente que vinha de 1922 (de 16 por cento em 1922, para 10 por cento 
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Da África saíram milhões de escravos para trabalhar nos empreendimentos 

açucareiros de Portugal; o tráfico para as economias européias e americana foi intenso e a 

venda de escravos era um dos mais lucrativos empreendimentos do periodo. Com o fim da 

escravidão, a legislação portuguesa muda para um novo disciplinamento da mão-de-obra: o 

trabalho forçado.  

Para favorecer o projeto de exploração da África, o estado colonial se utilizou 

do trabalho forçado, estabelecido por leis que favoreciam a exploração da mão-de-obra que 

era “vendida” para as minas da África do Sul e da Rodézia.  

Fazia parte da balança comercial de Moçambique a arrecadação estatal sobre a 

venda dessa mão-de-obra.  Outra característica das engrenagens desse império é o uso do 

trabalho forçado dos indígenas e do “arrendamento” de mão-de-obra para as empresas e 

potências européias. Para conseguir essa mão-de-obra, a estratégia era atacar as 

comunidades africanas ao fomentar a colonização européia, abrindo caminho à concessão 

de amplas zonas a todos que provassem ter os meios para explorar essas áreas. Ao mesmo 

tempo começa a cobrança de “imposto de palhota”3 a que toda a população fica sujeita, e 

obriga a que pelo menos uma parte deste seja pago com a “venda” de trabalho para os 

portugueses, que os revenderiam. Portugal arrecadava divisas com essa atividade, capitais 

que lhe permitiram montar o seu aparato de estado nos territórios africanos.  

 
 
O trabalho moçambicano a partir de 1892 é disputado entre o Transvaal, 
o Natal, a Rodésia, as companhias majestáticas, o Estado e as plantações. 
[...] 

                                                                                                                                              
em 1931) é detido e começa um movimento ascendente irregular, que coloca a média de 1932-39 em 12-13 
por cento.[...]  
O Império, que representava em 1938 pouco mais de 10 por cento do total de importações para consumo, 
passa para 12-13 por cento em 1939-40, perto de 17 por cento em 1941 e cerca de 23 por cento em 1942, uni 
recorde absoluto: em 1943-45 desce para 17-19 por cento, uma percentagens mesmo assim superior ao 
normal. O comércio de reexportação a partir de Lisboa duplica durante a guerra em termos financeiros, em 
grande medida devido a aumento dos preços. Em 1945, as reexportações dos produtos da colônia são cerca 
de metade do valor das exportações portuguesas. Talvez mais importante, é o facto de Lisboa aproveitar as 
mercadorias coloniais para conseguir acordos de troca directa com vários produtos, vitais para abastecimento 
do país. (TELO, 1994, p.241-243) 
 
3
 O “imposto de palhota” dava às companhias majestáticas e ao estado poderes para instituir e cobrar 

impostos na África. Introduziu a obrigatoriedade de cada família pagar um imposto em dinheiro; como a 
população não estava habituada às trocas por dinheiro, produziam para a própria sobrevivência, foram 
obrigados a trabalhar sob prisão – o trabalho forçado, para as companhias e o governo. Posteriormente, as 
famílias nativas foram obrigadas a cultivar produtos como algodão,tabaco e café que eram comercializados 
por aquelas companhias e o governo português. 
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Será Mouzinho de Albuquerque quem, em 1897, negocia uma primeira 
convenção com o Transvaal sobre o trabalho emigrante. Nela se prevêem 
as condições da contratação, com vantagens financeiras para 
Moçambique... (TELO, 1994, p.213.)  

 

 

Portugal não dispunha de capitais suficientes para os investimentos e 

significativamente se utilizou do trabalho forçado para consegui-lo. É necessário destacar 

que só em 1961 aboliu o Estatuto do Indigenato4, ou seja, necessitava de um mecanismo de 

superexploração da mão de obra colonial. A diferenciação social incluída no Estatuto do 

Indigenato seguia uma forte demarcação racial, ao estabelecer que “indivíduos de raça 

negra, ou os seus descendentes” tinham que ser tratados de forma diferenciada e não havia 

uma tendência natural para a assimilação dos negros na sociedade portuguesa. Ao 

contrário, criavam-se diferenciações claras entre indígenas e cidadãos portugueses para 

justificar a exploração. 

A crise econômica de 1929 criou uma situação extremamente difícil, 

principalmente devido à queda dos preços e da procura por produtos coloniais; junte-se a 

isso a grave crise de capitais que se abateu sobre as colônias.  

Entre as décadas de 1930 a 1970, vigorou em Portugal o “Salazarismo”5, um 

regime político autoritário que recebeu seu “nome” devido a António de Oliveira Salazar 

(1889-1970). Em 1928, Salazar assumiu a pasta de finanças da Ditadura Militar, foi 

concentrando poder, ao mesmo tempo em que o regime impunha uma censura rigorosa à 

oposição e fazia intensa propaganda de sua pessoa. Em 1930, consolida-se um regime de 

                                                
4 No artigo 2.° desse Estatuto define os “indígenas” como “indivíduos de raça negra, ou os seus 
descendentes, que, tendo nascido e vivido habitualmente na Guiné, em Angola ou Moçambique, ainda não 
possuem a educação e os hábitos pessoais e sociais considerados necessários para a aplicação integral do 
direito público e privado dos cidadãos portugueses”.  No capítulo III, estabelece as condições para se adquirir 
a cidadania portuguesa: ter mais de 18 anos; falar corretamente a língua portuguesa; exercer profissão, arte 
ou ofício de que aufira rendimento necessário para o sustento próprio e das pessoas de família a seu cargo, ou 
possuir bens suficientes para o mesmo fim; ter bom comportamento e ter adquirido a ilustração e os hábitos 
pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses; não ter sido 
notado como refratário ao serviço militar nem dado como desertor, exercer ou ter exercido cargo público, 
fazer ou ter feito parte de corpos administrativos; possuir o 1.° ciclo dos liceus ou habilitação literária 
equivalente, ser comerciante matriculado, sócio de sociedade comercial, ou proprietário de estabelecimento 
industrial que funcione legalmente.   
 
5 Salazarismo  ou Estado Novo é o regime político autoritário, corporativista, repressivo, com influências do 
fascismo aplicado em Portugal, durante a ditadura de Salazar. Vigorou durante 41 anos em Portugal. Iniciou 
quando António de Oliveira Salazar assumiu o cargo de Presidente do Conselho de Ministros, em 1932. Em 
1933, com a aprovação de uma nova Constituição por plebiscito nacional, ampliou-se os poderes de Salazar 
até seu afastamento do governo em 1968. O seu sucessor foi Marcelo Caetano, que manteve as características 
e a política centrais do regime. Esse regime chegou ao fim com a Revolução de 25 de Abril de 1974.   
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partido único - a União Nacional e, dois anos após, outorga-se nova Constituição, criando 

o Estado Novo – regime político de continuidade da Ditadura Militar. Assumindo plenos 

poderes dentro do Conselho de Ministros, Salazar foi indicado seu presidente e governou 

Portugal de 1932 a 1968.  

Em 1930, Salazar elabora um Decreto que inclui o seu projeto político para as 

colônias: o Acto Colonial, inaugurando uma nova fase na administração colonial 

portuguesa, uma fase imperial, centralizadora e em parte nacionalista. Esse projeto em 

linhas gerais vigorou até 1951, e reflete as mudanças internas com a queda da República e 

uma nova relação com as potências internacionais, um temor de que os territórios coloniais 

pudessem ser ameaçados pelas grandes potências.  

O “Acto Colonial” reafirmava a trajetória histórica de Portugal possuir e 

colonizar domínios ultramarinos, estabelecendo colônias como parte do Império Colonial 

Português, civilizando as populações indígenas, reservando ao Estado a administração e 

exploração dos portos comerciais das colônias e impõe que as futuras concessões do 

Estado, mesmo as de capital estrangeiro, fiquem subordinadas à nacionalização e 

desenvolvimento da economia.  

Em relação aos “indígenas” estabeleceu estatutos especiais, atribuindo ao 

Estado o dever de garantir a proteção e defesa dos indígena, proibindo o regime de trabalho 

forçado, mas prevendo que o Estado pudesse requisitar os indígenas ao trabalho em obras 

públicas e em execução de penas judiciárias. Em relação à religião, considerava as missões 

religiosas do ultramar um instrumento de civilização e de influência nacional, concedendo-

lhes proteção e auxilio do Estado, como instituições de ensino.  

Administrativamente significou uma ruptura com a política da República, ao 

extinguir os cargos de Altos-Comissários criados pelos governos republicanos, 

substituindo-os por governadores gerais ou de colônia, com poderes reduzidos e 

subordinados ao ministro das Colônias que tinha o controle da administração, dos recursos 

financeiros e o orçamento geral, dependendo da aprovação expressa do ministro das 

Colônias. As colônias eram proibidas de contrair empréstimos em países estrangeiros e 

quando necessário esses seriam feitos pela metrópole.  

A conjuntura depressiva dos anos 30, com a queda dos preços dos produtos 

tropicais e a  escassez  de capitais, marcou a política de Salazar.  
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a) reinstala o centralismo econômico e administrativo numa escala nunca 
antes praticada. Põe fim à autonomia financeira do Império, 
nomeadamente à capacidade de ter orçamentos autônomos, contrair 
créditos externos e ter um banco emissor independente. ... 
b) impõe o princípio do equilíbrio do orçamento que vigora em Portugal, 
à custa da contenção do crédito, do fim dos grandes projectos de 
investimento e da quase paralisação das obras do Estado. Desde o 
começo dos anos 30 os orçamentos ordinários das colônias têm a 
obrigação legal de estarem equilibrados; 
c) aumenta a ligação entre a metrópole e o Império, de modo a combater 
a crise econômica internacional pelo reforço das trocas no espaço 
econômico português, [...] para o aplicar, começa por impor-se o 
controlo dos câmbios em 1931-32. Todas as entidades que recebem 
divisas nas colônias são obrigadas a entregar grande parte delas a um 
fundo comum, que as distribui, tendo a preocupação de só as atribuir à 
importação quando não houver qualquer alternativa de um crédito em 
escudos cumprir a mesma função, ou seja, quando os produtos não 
poderem ser importados da metrópole, mesmo que mais caros. (TELO, 
1994, p.238-239.) 
 

 
Com essas medidas, Salazar consegue um importante fluxo de divisas das 

colônias, o que compensa em parte a queda das tradicionais remessas dos emigrantes e o 

controle dos fundos cambiais reduz as importações e aumenta as exportações de Portugal 

para as colônias. 

As medidas de controle cambial foram mantidas até o fim do Império, embora 

fossem apresentadas em 1931 como soluções conjunturais. Na realidade, trata-se do mais 

importante instrumento de controle da economia do Ultramar que Lisboa poderia usar. 

Através dela pode dirigir-se ao pormenor todo o comércio externo e a política de 

investimentos no Império.  

Salazar deu continuidade à política da África absorver a produção de Portugal 

com a compra dos produtos da metrópole, continuando com as concessões às empresas 

estrangeiras e com a super-exploração da mão-de-obra. 

 

 
O Império é igualmente essencial para absorver o excesso da produção 
do vinho comum, numa altura em que os mercados internacionais se 
contraíam: na década de 30, mais de 50 por cento dos vinhos comuns 
exportados vão para o Ultramar. 
O Governo tem muito cuidado em não interferir com os sectores 
entregues ao capital estrangeiro. Os contratos das companhias majestá-
ticas em Moçambique são escrupulosamente respeitados. A Diamang 
chega a assinar um novo contrato que aumenta mais os seus privilégios 
(1937), o que se deve ao facto de já se ter tornado uma das grandes 
fontes de exportação da colônia. Esta empresa, juntamente com o 
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caminho de ferro de Benguela e as grandes companhias de Moçambique, 
explicitamente excluída das medidas de controlo dos câmbios e mantém 
as suas liberdades. Em resumo, as vantagens adquiridas pelo capital 
estrangeiro não são tocadas, e este reforça mesmo a sua posição, no 
meadamente com o avanço dos investimentos belgas no Norte de Angola 
e em Moçambique, preferidos por razões políticas.  (TELO, 1994, p.241) 

 
 

Quanto à política para o “indígena” manteve o princípio da natureza especial 

da legislação diferenciando-os, retirando-lhes o direito de cidadania por não fazerem parte 

da comunidade cultural, fantando-lhes os requisitos da assimilação da cultura, com uma 

visão assente na crença da inferioridade do negro-africano e impulsionadora do racismo 

nos finais do século XIX e com a continuação da super exploração da mão-de-obra. 

 

 
Até à Segunda Guerra, a capital moçambicana tem mais de 50 por cento 
do tráfego de Joanesburgo, enquanto a contratação de trabalhadores se 
mantém em valores altos. Os acordos sobre o trabalho são revistos em 
1934, quando se prevê que Portugal possa proibir a contratação em 
certas áreas, e são alargados numericamente em 1936 e 1937. Em 1940, 
a União recebe o direito de contratar legalmente até 100 000 
trabalhadores anuais. (TELO, 1994, p.229) 

 
 

Com a saída de Salazar, assumiu o governo Marcello Caetano6 (1906-1980), 

político, professor de direito, que havia apoiado à centralização do poder nas mãos de 

Salazar, exercendo importantes cargos na estrutura de poder do regime salazarista. Salazar 

e Marcelo Caetano foram ambos governantes de um regime que possuía, como principal 

sustentáculo, as forças armadas. Sob a ditadura militar, se utilizou de forte repressão e o 

uso intensivo da polícia política, no caso de Portugal a PIDE, que chegou a assassinar 

opositores ao regime, no exterior, como foi o caso de Humberto Delgado7. Outra 

                                                
6 Foi Ministro das Colônias, Presidente da Câmara Corporativa, membro vitalício do Conselho de Estado, 
Reitor da Universidade de Lisboa e sucedendo a Salazar, foi nomeado para o cargo de Primeiro-ministro de 
Portugal, governa durante sete anos, de 1968 a 1974.  Em 1974 foi derrubado pela Revolução dos Cravos e 
sucedido por uma Junta de Salvação Nacional. Ficou exilado no Brasil onde foi professor da Pontifícia 
Universidade Católica PUC-RJ, vindo a falecer em 1980 nesta cidade.  
 
7 Humberto da Silva Delgado, oficial de Aeronáutica, foi um dos negociadores do acordo sobre a Base dos 
Açores durante a II Guerra Mundial. Foi o fundador da TAP e procurador à Câmara Corporativa em 1951-52. 
Nesse ano foi para Washington como Adido de Defesa, permanecendo 5 anos, tendo aí amadurecido as suas 
ideias políticas, de tal forma que aceitou a sua candidatura à Presidência da República pela Oposição nas 
eleições de 1958, contra o candidato do regime, Américo Thomaz. As posições desassombradas que então 
tomou, nomeadamente a resposta quanto ao que faria ao Presidente do Conselho, caso ganhasse as eleições - 
"obviamemte demito-o" - grangearam-lhe o nome de "general sem medo". Perdidas as eleições de modo 
fraudulento, Humberto Delgado foi obrigado a fugir do País, continuando a conspirar para derrubar o regime. 
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característica do regime foi o partido único e o culto da personalidade do líder e do 

“Chefe”. O Salazarismo fez parte dos regimes fascistas que surgiam na Europa, 

semelhantes aos dirigidos por Mussolini (Itália), Hitler (Alemanha) e Franco (Espanha).  

Durante séculos, Portugal dependeu comercial, industrial e financeiramente da 

Inglaterra. Contudo, a crise econômica de 1929 e o desencadear da Segunda Guerra 

permitiram à burguesia portuguesa relativa independência do conflito, não envolvendo o 

país diretamente,  com tropas na guerra.  Negociou com os aliados o uso das ilhas dos 

Açores e conseguiu preservar o seu domínio sobre as colônias da África. A neutralidade de 

Portugal evitou os efeitos destrutivos da guerra mas sua economia debilitou-se com a 

guerra no mar e os bloqueios impostos.  

Portugal, ao declarar-se neutro, embora simpático aos países do Eixo, 

possibilitou um fortalecimento relativo de sua burguesia dentro de seu império colonial e 

não necessitou ser reconstruído depois da guerra; além disso, as colônias portuguesas 

estavam localizadas em regiões africanas menos atingidas pelo conflito. O conjunto dessa 

situação permitiu a Salazar manter um império autárquico, controlando os investimentos e 

influências de outras potências imperialistas e prolongar por quase meio século o regime 

ditatorial.   

Esse cenário começou a mudar com o fim da Segunda Guerra e o ‘boom’ 

econômico norte-americano e europeu. A economia portuguesa não possuía capacidade 

técnica mas havia acumulado algum capital durante a guerra, com a venda de produtos 

primários para os países do bloco aliado.  As empresas portuguesas e o governo 

estabelecem parcerias com as empresas de capital internacional para desenvolver novas e 

modernas tecnologias de produção como as indústrias automobilística, petroquímica, 

eletrônica e de bens duráveis.  

 

 
De 1950 a 1960 assiste-se, no entanto, a um grande esforço econômico 
para modernizar esses territórios. Mas, como esta promoção não foi 
completada por uma evolução sociopolítica paralela, deflagrou a 
violência. Na verdade, sucederam-se os planos de fomento, de início de 
1953 a 1958. Seguiu-se logo um plano de seis anos a fim de dotar 
Moçambique, e sobretudo Angola, de infra-estruturas modernas e de 
bases logísticas para uma arrancada econômica. O capital estrangeiro, 

                                                                                                                                              
Atraido a uma cilada, foi assassinado pela PIDE em 1965 em Villanueva del Fresno, perto da fronteira 
portuguesa. http://www.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=glossario. Acesso 05-07-2007, às 22:35 h. 
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que até então não fora admitido nos setores em que o capital português, 
muito timorato, não ousava aventurar-se sem garantias completas, 
começou a sentir-se atraído em massa. (KI-ZERBO, 1972, p.273). 

 

 

Com a criação da Organização das Nações Unidas - ONU, em 1945, o 

princípio da autodeterminação dos povos tornou-se extensível a todos os povos 

colonizados. A Carta de fundação, no capítulo XI - “Declaração sobre os territórios não 

autônomos” - art.° 73.°, estabelece que os países membros da ONU têm o dever perante os 

seus “territórios não autónomos” de “desenvolver o autogoverno”. Estabelece ainda que as 

potências coloniais que fazem parte da ONU são obrigadas a transmitir regularmente ao 

secretário-geral informações sobre a forma como administram os seus “territórios não 

autônomos.”  

O pós Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazi-fascismo, apresentou 

como um de seus desdobramentos um processo intenso de descolonização; conseguiram 

suas independências Indonésia (1946), Índia e Ceilão (1947), a Birmânia (1948), a China 

(1949) além de outros países asiáticos, árabes e africanos.  

As independências foram precedidas de intensas lutas e rebeliões anti-coloniais 

e a expressão superestrutural desse processo foi o surgimento do nacionalismo-árabe e do 

pan-africanismo8.  

Em Agosto de 1946, Portugal apresentou pela primeira vez o pedido de adesão 

à Organização das Nações Unidas, não sendo aceito devido ao veto da União Soviética. 

Em 1951, sob intensa pressão da ONU, o governo Salazar toma a iniciativa de rever o Acto 

Colonial de 1930 e realiza uma alteração na Constituição sobre as colônias africanas, 

substituindo o termo “colônias” por “províncias ultramarinas”, reafirmando o conceito de 

unidade nacional  e apresentando Portugal como uma “nação pluricontinental”, composta 

por províncias européias e ultramarinas, integradas harmonicamente. Essas mudanças 

tinham como objetivo fazer frente às pressões externas favoráveis à descolonização e 

impedir futuras ingerências de organismos internacionais nos territórios coloniais.  

                                                
8 O pan-africanismo foi um movimento político que propunha a união dos países da África como forma de 
potencializar a voz do continente no contexto internacional. Relativamente popular entre as elites africanas 
ao longo das lutas pela independência da segunda metade do século XX, foi em parte responsável pelo 
surgimento da OUA – Organização de Unidade Africana. Reuniu intelectuais de vulto como Aimé Césaire, 
Frantz Fanon, Léon Damas, Richard Wright, Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, Alioune Diop entre 
outros. 
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Em 20 de maio de 1954, foi promulgado o “Estatuto dos Indígenas das 

Províncias da Guiné, Angola e Moçambique”, nos demais territórios - São Tomé e Príncipe 

e Timor – foi abolido o sistema do indigenato. Seguindo uma nova orientação 

assimilacionista, a lei  previa o acesso à assimilação total através de etapas sucessivas, com 

a conseqüente obtenção da cidadania. 

Em dezembro de 1955, com as alterações constitucionais, Portugal foi aceito 

na ONU que, em 1956, cobra do governo português se administrava “territórios não 

autônomos”. A resposta portuguesa negava a existência de tais territórios reafirmando, o 

princípio das “províncias ultramarinas”, o que gerou protestos do bloco afro-asiático.  

Há que se destacar a importância da Conferência de Bandung (1955), realizada 

na Indonésia, que reuniu os principais países terceiro-mundistas e reforçou a solidariedade 

afro-asiática e os movimentos favoráveis à emancipação dos povos sob domínio colonial. 

Em muitos casos as metrópoles responderam às lutas pela independência com 

verdadeiras guerras coloniais que se arrastaram por anos. Junto com o processo de 

descolonização, amplia-se o processo de ruptura com a ordem capitalista internacional, 

como ocorreu com os países do leste europeu, China, Vietnam, Coréia e Cuba. Nesses 

países, passaram a vigorar regimes econômicos e políticos que levaram à expropriação da 

propriedade privada, da nacionalização do comércio exterior, da estatização dos meios de 

produção, circulação e dos serviços sociais; regimes que estabeleceram relações 

preferenciais e se inseriram no arco de alianças mundiais sob a forte influência da URSS. 

 

 
A luta pela descolonização e pela independência levada a efeito pelas 
nações colonizadas se voltava principalmente contra o Ocidente, uma 
vez que as colônias estavam sob domínio, todas elas, de países 
capitalistas. Tratava-se de se libertar do jugo colonialista que fazia com 
que o continente africano, e grande parte do asiático, estivessem sob 
domínio de países europeus. O sistema colonialista representava a 
manutenção do domínio secular de povos que por muito tempo foram 
espoliados em todos os sentidos, indo muito além da exploração 
econômica. (FILHO, 1994,  p.8) 

 
 

No pós Guerra, duas superpotências saíram fortalecidas, os EUA e a URSS. O 

fortalecimento da URSS polarizou a arena internacional confrontando-se com os EUA e 

seus respectivos aliados, levando a crises no contexto internacional, como a corrida 
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armamentista, os embates nos territórios coloniais e no âmbito da ONU, em um contexto 

de disputa denominado de Guerra Fria.  

 

 
Na história mundial do pós-Guerra figuram-se, pois, de notada 
importância, o processo de descolonização ásio-africano e a guerra fria, 
haja vista que a bipolarização, traduzida na disputa entre Estados Unidos 
e União Soviética por aliados e zonas de influência, acabou atingindo 
direta ou indiretamente todas as áreas do globo. (FILHO, 1994,  p.8) 

 
 
 

Com os processos de descolonização, muitas metrópoles dos antigos impérios 

coloniais passaram a segundo plano, no cenário das nações, e surgiram dezenas de novos 

países, significando uma situação nova no interior da ONU, com o seu sistema de 

Assembléia Geral de países. Apesar do fortalecimento dessa instituição muitas de suas 

resoluções foram meramente formais e os países membros do Conselho de Segurança 

jamais perderam o controle do cenário internacional, direcionando as principais 

deliberações a seu favor. 

As lutas pela independência das colônias africanas conferiram uma expressão 

crescente àquele continente nas décadas do pós Guerra. Essas lutas tiveram um impacto 

profundo no mundo da guerra fria, polarizando países e opiniões, além de projetar os povos 

do continente africano como protagonistas da luta contra as metrópoles coloniais 

capitalistas. Nesse contexto, também entraram em cena as duas grandes potências, EUA e 

URSS, em disputa por áreas de influência.  

 

 
O esmagamento dos imperialismos alemão, japonês e italiano; um 
enfraquecimento definitivo de seus equivalentes francês e inglês; a 
decadência e ruína do colonialismo "direto" de modo geral; o surgimento 
do imperialismo norte-americano como potência hegemônica no mundo; 
o surgimento da URSS como potência mundial e seu domínio militar 
sobre a Europa oriental e central; a impetuosa ascensão de movimentos 
de libertação nacional nas colônias e semi-colônias, cada vez mais 
entrelaçados com a revolução social, como na China; o ressurgimento do 
movimento operário organizado na Europa continental, com alto nível de 
militância - especialmente no período de 1944-48; desenvolvimentos 
análogos no Japão e nos EUA, ainda que com nível mais baixo de 
consciência de classe; a deflagração da Guerra Fria; basicamente como 
um teste de força entre os Estados Unidos e a União Soviética e a 
conseqüente ideologia "campista" no seio de amplas camadas do 
movimento operário internacional - este foi o mundo que emergiu da 
Segunda Grande Guerra. (MANDEL,1989, p.160) 
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Os EUA, depois da guerra, tomaram a iniciativa do Plano Marshall para ajudar 

seus aliados contra o avanço do comunismo, como forma de ampliar sua hegemonia 

econômica e deter o avanço da URSS. Nesse cenário a África se apresentava como uma 

nova possibilidade de ampliar o comércio norte-americano, com o enfraquecimento das 

antigas metrópoles coloniais européias. As ações dos EUA na ONU estavam a serviço 

dessa política e pressionava Portugal, condenando o colonialismo; ainda que se desse a 

independência para as colônias através de um processo negociado, mas que levasse ao fim 

o colonialismo dos países europeus.   

   

 
Não há como entender a descolonização sem uma reflexão prévia sobre 
o real significado da Segunda Guerra Mundial e da nova equação de 
forças oriunda do conflito. 
Os impérios coloniais eram altamente protecionistas. O período que vai 
de 1900 até 1945 apresenta o perfil de uma economia mundial 
compartimentada em vários universos justapostos que pouco 
comunicavam entre si. Esses mundos excluíam-se mutuamente através 
de um protecionismo radical, e quem estava de fora tinha a participação 
sistematicamente barrada por obstáculos de toda natureza. 
[...] 
Esse fato podia representar um bom negócio para as metrópoles, mas 
desagradava aos excluídos. Os Estados Unidos, precisamente, estavam 
do lado de fora e, portanto, não simpatizavam com o sistema. Seu capital 
crescia assustadoramente e não cabia mais dentro das próprias fronteiras. 
Precisavam de um "mundo livre", aberto aos seus interesses. 
Queriam jogar a rede e puxar o peixe onde, como e quando quisessem, 
sem restrição ou interferência de qualquer poder estatal estrangeiro. Eis 
o "free world" com que sonhavam. Para tanto, precisavam eliminar as 
barreiras e, por via de conseqüência, o próprio sistema colonial: sem 
isso, era morte por asfixia. (LAMBERT, 2001, p.205-206)  

 
 
 

Essa incapacidade estrutural – falta de tecnologia e poucos capitais - levou 

Portugal a firmar parcerias com potências e empresas capitalistas. Agregue-se a isso a 

necessidade de novas inversões de capital para modernizar o parque produtivo das colônias 

e o aprovisionamento de armas sofisticadas para enfrentar as guerrilhas a partir da década 

de 1960. 
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O jornalista brasileiro Josué Guimarães9 relatou a situação econômica de 

Angola na década de 70 e afirmava ser a colônia muito mais dominada por grupos 

estrangeiros do que propriamente por Portugal.  Segundo ele, “A União Comercial de 

Automóveis pertence aos americanos. [...] O petróleo de Cabinda inteiramente em mãos 

alienígenas: belgas, americanos, franceses. Os minérios de ferro em boas e experientes 

mãos: Krupp, alemã, e Bethelem Steel, dos Estados Unidos. A indústria de alimentos em 

mãos inglesas e italianas As bebidas em mãos de alemães e americanos” (GUIMARÃES, 

1975, p.58). 

Entre 1950 a 1980 surgiram quase cinqüenta novos países africanos. Na década 

de cinqüenta, ficaram independentes os seguintes países: Tunísia, Líbia, Sudão, Marrocos, 

Gana, Guiné (República Popular). Na década de sessenta, conseguiram a independência: 

Camarões, Togo, Madagascar, Somália, Mali, Benin, Nigéria, Níger, Alto Volta, Costa do 

Marfim, Chade, República Centro-Africana, Gabão, Senegal, Mauritânia, Serra Leoa, 

Ruanda, Burundi, Argélia, Uganda, Quênia, Malauí, Zâmbia, Tanzânia, Gâmbia, Botsuana, 

Lesoto, Ilhas Maurício e Guiné Equatorial. Na década de setenta surgiram os países 

independentes: Congo, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, 

Comores, Angola, Seychelles, Djibouti e Suazilândia.  

A década de 60 é marcada pelo início da guerra colonial em Angola, Guiné-

Bissau e Moçambique. Esse é o fator qualitativo que vai se somar às intensas pressões 

internacionais pela descolonização. Em 1961, inicia-se a guerra em Angola; Salazar reage 

à crise com o envio de tropas e ficou famosa a sua frase “Para Angola rapidamente e em 

força!”.  

Outra reação à crise foi a montagem de um novo Ministério, com a indicação 

de Adriano Moreira, nomeado para a pasta do Ultramar, que adotou uma nova política em 

relação às colônias, alterando a legislação relativa à população africana. Com o Decreto-

Lei n.° 43.893, de 6 de Setembro de 1961, revogava o Estatuto dos Indígenas Portugueses 

das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique. Essa política procurava conter a luta 

colonial e o desgaste internacional de Portugal com uma concessão parcial, permitindo ao 

                                                
9Correspondente em Portugal dos jornais e das emissoras de rádio e TV do Grupo Caldas Júnior, de Porto 
Alegre.  



 27 

regime um novo discurso ideológico que justificasse a manutenção das províncias 

ultramarinas: agora todos os nascidos nessas províncias seriam cidadãos portugueses 10.  

A situação portuguesa piora quando as tropas da União Indiana em 18 de 

dezembro ocupam Goa, Damão e Diu. Essa derrota, em especial a perda de Goa, teve forte 

repercussão: o estado português sequer conseguiu reagir; foi uma derrota acachapante, sem 

luta e com meros protestos verbais.     

A 22 de Setembro de 1962, Adriano Moreira encarregou o Conselho 

Ultramarino de rever a Lei Orgânica do Ultramar Português de 1953, propondo uma 

descentralização, e maior autonomia das “províncias”, mantendo a “unidade nacional”. No 

entanto, essa política moderada de reformulação do sistema colonial enfrentou resistências 

no interior do regime e em dezembro foi afastado do governo.  

Durante a década de sessenta a guerra colonial se intensificou, transformando-

se na questão mais crucial da sociedade portuguesa. Marcelo Caetano, sucedeu a Salazar 

no governo e ensaiou algumas mudanças; no entanto, o regime se aferrou à manutenção 

das colônias e da guerra. O descontentamento no exército diante da guerra se agravou nos 

anos setenta. Surgiu o MFA – Movimento das Forças Armadas que organizou o golpe 

militar de 25 de abril, pondo fim ao regime salazarista.  

 

 
Como já vimos, a emergência do MFA como agente político no período 
pré-constitucional está fortemente relacionada com o rumo a dar à 
questão colonial. A questão africana estava no centro dos problemas 
nacionais a rever e estivera, certamente, na origem da sublevação das 
Forças Armadas. Como afirmou transparentemente o então general 
Costa Gomes [...] 
“O que tornou inevitável a revolta do 25 de Abril foi a necessidade de 
resolver o problema da guerra em África. As reivindicações dos oficiais 
do quadro permanente foram quase na totalidade satisfeitas. [... ] O 
problema colonial era não só o mais importante, como aquele que os 
oficiais conheciam melhor, tendo certamente chegado à conclusão de 
que só poderia ser solucionado depois de derrubar o regime então 
existente.” (MATTOSO, 1998, p.54-55) 

 
 

                                                
10 Na data de revogação do Estatuto dos Indígenas menos de 1% dos africanos de Angola erram considerados 
assimilados. Cf. Gerald Bender, Angola sob o domínio português: mito e realidade. Lisboa. Livraria Sá da 
Costa, 1976, p. 11. 
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Com o golpe de 25 de abril assumiu o General Spínola11,  nomeado presidente 

da República pela Junta de Salvação Nacional. Spínola, tinha uma posição diferenciada do 

MFA quanto à independência das colônias. Em assembléias de oficiais realizadas em 

Angola, Guiné-Bissau e Moçambique acabou por prevalecer a posição do MFA, com o 

reconhecimento imediato da independência e entrega do governo para os movimentos de 

libertação, que dirigiam as guerras contra o exército português. Essa diferença, entre 

outras, foi responsável pelo seu breve governo que acabou com sua renúncia em setembro 

de 1974.  

 

 
A grande clivagem entre os oficiais do MFA e o general Spínola situou-
se exactamente no rumo a dar à descolonização e esteve presente na 
elaboração e na apresentação do Programa do Movimento, tendo o 
general conseguido suprimir da versão original a referência ao direito 
das colônias à autodeterminação. A sua versão inicial declarava, no 
ponto 8 alínea c) do capítulo B, o “claro reconhecimento do direito à 
autodeterminação e adopção acelerada de medidas tendentes à 
autonomia administrativa e política dos territórios ultramarinos”[...] 
Spínola, em árdua discussão com o então tenente-coronel Franco 
Charais, que pretendia a divulgação do programa político do Movimento 
na noite de 25 para 26 de Abril, e com a Comissão Coordenadora do 
Programa do MFA consegue a supressão daquela alínea, restando apenas 
um vago «lançamento dos fundamentos de uma política ultramarina que 
conduza à paz». Mas o problema de fundo não ficou alterado [...] 
(MATTOSO, 1998, p.55) 

 
 

Portugal nos séculos XIX e XX não era mais uma metrópole de primeira linha 

entre as potências européias, era bem mais frágil que a França e Inglaterra e tinha laços de 

dependência com esta. A maior parte do comércio das colônias não ocorria com Portugal e 

sim com outros países. Era uma metrópole “atípica”, na medida em que não conseguia 

impor um monopólio de exploração sobre o comércio de suas colônias.  

                                                
11 António de Spínola (1910 - 1996) Militar e Político. Desportista hípico premiado até 1961. Actividade 
militar apreciada na guerra colonial de Angola (1961-1963). Na Guiné-Bissau, experimenta uma orientação 
inovadora como comandante-chefe e governador (1968-1973) : notabilizou-se aqui pela política de tentativa 
de integração social que empreendeu. Como vice-chefe do Estado Maior General das Forças Armadas 
(1974), foi exonerado devido à publicação do livro Portugal e o Futuro , em que punha em causa a política 
colonial do governo de Marcelo Caetano. Após o golpe militar de 25 de Abril de 1974, a Junta de Salvação 
Nacional elegeu-o para presidente da República (1974), tendo-se demitido em Setembro desse ano. 
Envolveu-se na conjura militar de 11/3/1975. Foi promovido, mais tarde, a marechal do Exército. Em 
Dezembro de 1981 é nomeado chanceler das Antigas Ordens Militares. 
(http://www.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=spinola). Acesso 05-07-2007, às 21:30 h. 
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É interessante compreender porque Portugal foi um império colonial que 

resistiu em reconhecer a independência de suas colônias africanas. Se partimos da Tomada 

de Ceuta na África, em 1415, até a independência de Angola e Moçambique em 1975, se 

passaram 560 anos de dominação sobre algumas regiões do continente africano.  

Portugal se negou sistematicamente a conceder a independência às suas 

colônias e, não utilizou a tática das independências negociadas; foi necessária a Revolução 

de 25 de abril de 1974 para que se colocasse fim à guerra colonial e se assinasse os tratados 

de paz e o reconhecimento das independências. 

A fragilidade de Portugal não lhe permitia negociar a independência, 

significaria perder o controle dessas regiões para as populações africanas, para empresas 

estrangeiras e países detentores de grandes capitais para investimentos vindos dos EUA, 

Inglaterra e França.  A independência das colônias significou para Portugal a perda de uma 

importante fonte de riqueza – o império na África.  

O império colonial português contou com a colaboração estreita da igreja 

Católica, que se beneficiava da política de estado de catequização e implantação das igrejas 

nas colônias. Gilberto Freyre chegou a escrever que existiria por parte do colonizador 

português uma característica “cristocêntrica, isto é, de povo que se considera 

sociologicamente mais cristão”(FREYRE, 1958, p.44).  

Todo Império colonial necessita de bases de ocupação e um discurso que 

legitime seus mecanismos de superexploração: justificativas ideológicas, como a 

catequização, a superioridade racial, a civilização, a tendência do português para a 

miscigenação.  

 

 

 

OS MOVIMENTOS DE LIBERTAÇÃO. 

 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial vários estudantes africanos e negros das 

colônias portuguesas foram estudar em Portugal. Eram estudantes de origem popular, 

oriundos da pequena burguesia urbana, que tinham que trabalhar para se sustentarem. 

Organizavam-se em torno de temas africanos e estabeleceram contatos estreitos com os 

trabalhadores negros do porto de Lisboa. 
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Na Graça, um bairro popular, concentrou-se também um grupo de 
embarcadiços extremamente interessante. Foram eles os primeiros 
mensageiros das nossas idéias. Homens simples, de pouca ilustração, 
provenientes de profissões menos que médias. Encontravam trabalho nos 
barcos. Eram encarregados das lavanderias nas várias classes dos navios 
de passageiros. Geralmente criados e, no caso dos africanos, empregados 
da segunda e terceira classe. Até aí havia discriminação, no próprio local 
de trabalho. Raros eram os que trabalhavam de criados na primeira 
classe. As viagens deles não se limitavam aos portos africanos. Também 
iam para o Brasil e isso tem uma grande importância.  
[...] 
Chegou mesmo a haver um embarcadiço que foi extremamente 
importante. Alguns deles figuraram depois no processo político dos 50, 
no ano de 1959. O primeiro que se fez em Angola contra líderes de 
movimentos. E aí houve embarcadiços porque eles eram os trans-
missores. Havia muitos e já tinham uma consciência avançada. A tal 
ponto que chegamos a nos reunir num clube, o clube marítimo, na Graça. 
Com Amilcar Cabral, Humberto Machado e eles.  (AZEVEDO, 1977, p. 
90) 

 

 

Outra forma de organização dos estudantes foi a Casa dos Estudantes do 

Império – CEI. Em 1961, a CEI realizou uma agitação estudantil face à recusa do Governo 

em aceitar a eleição democrática para a Associação da Casa dos Estudantes. A polícia 

política do regime fechou a CEI em 1965.   

Dessa geração participaram Mário de Andrade12, Amílcar Cabral, Viriato da 

Cruz, Francisco José Tenreiro, Agostinho Neto, futuro Presidente de Angola, Marcelino 

dos Santos, vice-presidente da Frente de Libertação de Moçambique e Eduardo Mondlane, 

fundador da Frelimo, assassinado em Dar-es-Sallam em fevereiro de 1969. Todos 

estudaram na metrópole e participaram da fundação dos movimentos de libertação. 

 

                                                
12

 Mário Pinto de Andrade, nasceu em Golungo Alto, Angola em 1928 e morreu em Londres, 1990. Em 
1948, inicia o curso de Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Na capital 
portuguesa, frequenta a CEI. Colabora na revista Mensagem (Luanda). Em meados dos anos 50, deixa 
Lisboa, fixando-se em Paris, onde se inscreve no curso de Sociologia da Sorbonne. Trabalha na redacção da 
revista Presence Africaine. Organiza antologias de poesia e prosa africana, entre as quais Poesia negra de 
expressão portuguesa, em 1953, e Literatura africana de expressão portuguesa, em 1958. Foi um dos 
fundadores e principais dirigentes do MPLA. Desempenha um importante papel na denúncia do colonialismo 
português nos meios internacionais. Em 1974, participa na chamada Revolta Activa, movimento que contesta 
a liderança de Agostinho Neto. Exila-se na Guiné-Bissau, depois da independência de Angola. (CASTELO, 
1998, p. 141) 
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A geração Cabral é fruto da própria evolução do tempo, da época 
histórica Está ligada à relação de forças no contexto político mundial. Só 
depois da Segunda Guerra Mundial foram criadas as condições para se 
desenvolver esse tipo de consciência. E a reafricanização permaneceu. 
Penetrou pelas fronteiras das ex-colônias portuguesas na África e 
transformou o que Gilberto Freyre chama o mundo que o português 
criou. Para Mário de Andrade, o mundo que o português destruiu. 
(AZEVEDO, 1977, p. 94)   

 

 

Dessa geração de estudantes sairiam dirigentes dos movimentos de 

descolonização, dos futuros países independentes e que questionariam as ideologias de 

apoio ao colonialismo português.  

Com os processos de descolonização, o império colonial português no oriente 

continuou a se desintegrar. Em 1954, a União Indiana invadia e retomava os enclaves 

portugueses de Dadrá e Nagar-Aveli e, em 1961, os territórios de Goa, Damão e Diu eram 

anexados pela Índia. A Indonésia invadia e anexava o Timor Leste.  

Contudo a luta dos povos contra a colonização portuguesa encontrou 

resistências. Ao analisar as lutas nas décadas de 50 a 70, observa-se que elas têm várias 

causas, como o direito à terra, expropriada pelo colonizador; a luta contra o trabalho 

forçado, as reivindicações por melhores condições de trabalho e de salário; as 

reivindicações democráticas e contra as arbitrariedades, contra a violência, a discriminação 

e a luta pela independência nacional.  

Noventa e oito por cento dos habitantes das colônias portuguesas eram 

considerados indígenas pelos Estatutos dos Indígenas Portugueses das Províncias da 

Guiné, Angola e Moçambique. Esses Estatutos dividiam as populações em grupos: 

indígenas, assimilados e brancos, tratando-os de forma desigual e facilitava a exploração 

do negro africano, que não tinha o direito de cidadania.  

Nesse processo de lutas, observamos o uso sistemático da violência por parte 

do estado colonial. Muitas manifestações não reivindicavam a independência, mas 

melhores condições de trabalho e foram reprimidas. O estado colonial português 

praticamente impunha obstáculos às lutas no marco da legalidade, a repressão aumentava 

contra os movimentos reivindicatórios e empurrava em muitos casos, os ativistas e o 

movimento para a clandestinidade.  
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Além da posição geográfica dentro do campo de luta, houve a 
desestruturação da rede clandestina do PAIGC na capital. A organização 
foi praticamente desmantelada pela ação implacável da PIDE. Como 
manter lideres clandestinos dentro de uma cidade cercada por quartéis?  
[...] 
O próprio presidente do PAIGC, um dos militantes mais antigos, o 
capataz de obras públicas Rafael Barbosa, foi preso, em 13 de março de 
1962 [...] 
Com ele caíram os principais responsáveis pela organização das células. 
O número um da capital, Fernando Fortes um dos seis fundadores do 
Partido ... foi preso duas vezes. E encarcerado quatro anos num campo 
de concentração em Angola. (AZEVEDO, 1977, p 26) 

 
 

A luta armada passou a ser utilizada mais sistematicamente pelos movimentos 

de libertação e no início da década de sessenta levou à eclosão da guerra colonial, 

destacando-se Guiné-Bissau como o primeiro país a conquistar sua independência, depois 

de uma guerra contra Portugal.  

Em setembro de 1956, em Bissau, foi fundado o Partido Africano para a 

Independência da Guiné e Cabo Verde - PAIGC, tendo como principal dirigente Amílcar 

Cabral.  

 
 
Toda a ação armada do PAIGC foi conduzida a partir do quartel general 
na Guiné-Conakry, país com fronteira a sudeste da Guiné-Bissau. [...] 
Os vinte anos de história do Partido marcaram pouco Cabo Verde. A 
implantação do PAIGC resumia-se a algumas células na Ilha de 
Santiago, quase todas em sua capital, Cidade da Praia.  
Pelo estágio de evolução da luta armada, Cabo Verde conquistou a 
independência um ano mais tarde do que a Guiné. Os portugueses dei-
xaram os lugares vagos apenas em julho de 1975. (AZEVEDO, 1977, p 
48) 

 

 

Em 1958 ocorreu a independência da Guiné-Conakry, antiga colônia francesa 

que impulsionava as lutas anti-coloniais com o seu exemplo. O movimento de libertação da 

Guiné-Bissau possuía então uma base territorial de apoio sob a proteção de outro país. 

Estrutura-se na fronteira o abastecimento do exército de resistência com o apoio de países 

africanos que haviam conquistado a independência, dificultando a guerra para os 

portugueses. O mesmo processo ocorreu com Angola, quando da independência da 

República Democrática do Congo. Os movimentos de libertação montaram bases de apoio 

na capital e nas fronteiras. Ganhou importância a cidade de Leopoldville, no Congo.  
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Entretanto, surgem as primeiras organizações independentistas, em 
1954, na Guiné; e, no mesmo ano, Holden Roberto funda, na então 
Leopoldville, a organização que virá a dar lugar à União dos Povos de 
Angola (UPA) - e depois à Frente Nacional de Libertação de Angola 
(FNLA) - que cedo contará com apoio norte-americano; em 1955 é 
criado, por inspiração do Partido Comunista Português, e com 
implantação essencialmente em quadros brancos das cidades, o Partido 
Comunista de Angola, depois absorvido pelo Movimento Popular para a 
Libertação de Angola (MPLA), que surge no ano seguinte; em 1957, já 
com representantes dos movimentos das diversas colônias, aparece um 
Movimento Anticolonial, que pede publicamente a “liquidação pacífica” 
do colonialismo português e, finalmente, em 1959, enquanto no Quénia e 
no Tanganhica surgem os núcleos iniciais das organizações de libertação 
nacional moçambicanas, verificam-se em Angola as primeiras ofensivas 
policiais contra militantes independentistas (em 1960 são presos 
igualmente Agostinho Neto, líder do MPLA, e o padre Joaquim Pinto de 
Andrade que seria considerado seu presidente de honra). (MATTOSO, 
1998, Vol. 7, p.515) 

 

 

Em agosto de 1959, nos portos da Guiné-Bissau, ocorreu o “Massacre de 

Pidjiguiti”. A polícia portuguesa reprimiu violentamente uma greve de estivadores, 

matando cinqüenta e ferindo mais de cem pessoas, no cais de Bissau. Após esses 

acontecimentos, o PAIGC optou pela luta armada - ainda que não a tenha declarado - e 

intensificou a sua organização fundando, em 1960, o jornal "Libertação", órgão oficial do 

Partido.  

Em 1960, Almícar Cabral13, utilizando o pseudônimo de Abel Djassi, publicou 

em Londres o livro Factos acerca das Colônias Africanas de Portugal, texto que seria a 

base da apresentação de um relatório, em 1962, sobre o colonialismo português ao Comitê 

Especial da ONU para os Territórios Administrados por Portugal.  

 

 
Mas, mesmo na aparentemente pacífica África colonial portuguesa, algo 
começava a mexer. Os tumultos de 1951 nas roças de São Tomé tinham 
sido brutalmente reprimidos pelo governador, o coronel Carlos 
Gorgulho, o mesmo sucedendo com a agitação entre os trabalhadores 
contratados do Norte de Angola, em 1956, e a greve dos estivadores do 

                                                
13 Amílcar Cabral nasceu a 12 de Setembro de 1924 em Bafatá (Guiné-Bissau). Cursou o liceu em Cabo 
Verde e licenciou-se em Agronomia em Lisboa, tendo exercido a sua profissão em Portugal, Angola e Guiné. 
Fundador e Secretário-Geral do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, dirigiu a luta 
armada contra o colonialismo português, conquistando a admiração e o respeito.  Amílcar Cabral foi 
assassinado em Conakry a 20 de Janeiro de 1973.  http://www.fmsoares.pt/aeb/Dossier01/crono01.htm. 
Acesso 06-07-2007, às 21:35 h. 
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porto de Lourenço Marques, no mesmo ano, saldada com várias dezenas 
de mortos. Em 1959, o célebre «massacre de Pijiguiti» seria resposta à 
greve dos trabalhadores do porto de Bissau. E em janeiro de 1961, 
prenunciando os acontecimentos do mês seguinte, os trabalhadores das 
plantações algodoeiras da Baixa do Caçanje (no Norte de Angola) 
revoltam-se e entram em greve. “As Forças Armadas esmagaram a 
rebelião com tropas especiais e bombas incendiárias, e deixaram 
centenas de mortos nas aldeias arrasadas”. O colonialismo português 
dava sinal da forma como se preparava para encarar os ventos da 
mudança.”(MATTOSO, 1998, Vol. 7, p.515) 

 

 

Em 1960, o PAIGC apresentou ao governo português petição exigindo solução 

pacífica para a independência da Guiné. O governo não atendeu à petição e, em 1963, com 

o ataque à caserna de Tite, por um comando guerrilheiro, teve início oficial a luta armada 

na Guiné portuguesa, que se espalhou por várias regiões.  

Com os processos de descolonização, o império colonial português no oriente 

continuou a se desintegrar. Em 1954, a União Indiana invadia e retomava os enclaves 

portugueses de Dadrá e Nagar-Aveli e, em 1961, os territórios de Goa, Damão e Diu eram 

anexados pela Índia. A Indonésia invadia e anexava o Timor Leste. Portugal perdia mais 

uma parte do seu império.  

Em 1964, entre janeiro a março, ocorreu a batalha de Como, a maior derrota do 

exército colonial na Guiné-Bissau, com seiscentos e cinqüenta mortos entre as Forças 

Armadas Portuguesas. Como era considerada a primeira parcela do território totalmente 

libertada pelos guerrilheiros, retomá-la passou a ser questão de honra para Portugal. 

 

 
Dos três mil soldados envolvidos no ataque, dois mil haviam sido 
transferidos há pouco de Angola para a Guiné. Ao contrário dos que 
chegavam direto de Portugal, já vinham temperados pela luta contra 
guerrilheiros africanos. Acostumados ao calor, aos insetos, tomando 
regularmente suas pílulas semanais contra a malária.[...] 
Os soldados atacaram por seis pontos diferentes com a cobertura de 
aviões. Esquadrilhas de jatos bombardeavam a margem da mata, 
separada do mar, em alguns lugares, por mais de três quilômetros de 
areia e pântano com vegetação rasteira. Com a ilha cercada por mar e 
pelo rio que a separa do continente, os portugueses pegaram os guer-
rilheiros em má situação.  
Os tugas avançaram em todas as frentes, protegidos pelos aviões e pelo 
fogo das canhoneiras. Avanço rápido nos primeiros momentos. [...] 
Os portugueses tiveram duas preocupações logo no início: bombardear 
tabancas onde os guerrilheiros poderiam encontrar apoio e queimar 
plantações de arroz, como medida preventiva. Era época de colheita. Se 
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o arroz fosse destruído, os defensores da ilha não teriam meios de se 
alimentar, caso resistissem mais do que estava previsto. A fome dos 
guerrilheiros poderia ser uma aliada preciosa, independente da 
quantidade de cola que tivessem guardado nos bolsos. 
E balantas, baluz e bijagós tiveram que abandonar suas palhotas 
destruídas, as bolanhas incendiadas, e refugiar-se em volta da base.  
Os portugueses nunca avançavam sós. Eram sempre precedidos pelos 
aviões, pelas bombas, e se acostumaram a esperar pela segurança 
tecnológica da força aérea para tentar algum ataque. (AZEVEDO, 1977, 
p. 110 -120)  

 
 

Apesar de todo aparato militar português, o PAIGC conseguiu a libertação de 

várias regiões da Guiné-Bissau, assumindo o controle dessas áreas. Em 1967, inaugurou a 

Rádio Libertação e, em 1968, tomou o campo fortificado de Madina-Boé, concluindo a 

libertação da região do Boé. No mesmo ano foram realizados ataques ao aeroporto de 

Bissalanca, na capital. Em 1970, as forças armadas portuguesas executaram um ataque 

contra a Guiné-Conakry. Esse plano foi organizado com a participação do general 

português Spínola, com o objetivo de prender dirigentes do PAIGC e libertar soldados 

portugueses presos. Entretanto em 1971, o PAIGC proclamava o Estado independente da 

Guiné-Bissau, ainda sob ocupação portuguesa, no ano seguinte uma missão da ONU 

visitava as regiões libertadas (MATTOSO, 1998, p. 349). 

Em 20 de janeiro de 1973, o PAIGC sofreu um de seus maiores golpes com o 

assassinato de Amílcar Cabral em Conakry. Em 23 de setembro, ocorreu a proclamação da 

república da Guiné-Bissau, por deliberação da I Assembléia Nacional Popular do PAIGC, 

em Mediria do Bié,  

Em maio, ocorreu a operação "Amilcar Cabral" para a tomada do campo 

fortificado de Guiledje e em setembro ocorreu, nas regiões libertadas do Bié, a reunião da 

primeira Assembléia Popular da Guiné-Bissau, que reafirmou a independência unilateral e 

elegeu Luiz Cabral para a presidência do Conselho de Estado, com o reconhecimento, pela 

ONU, da Guiné-Bissau como Estado soberano. Foi um duro golpe para o colonialismo 

português. A independência da Guiné-Bissau sinalizava às outras colônias a possibilidade 

de vitória na guerra e a conquista da independência. 

Após o golpe de 25 de abril, começam as negociações com o Governo 

Português; foi assinado o Acordo de Argel, reconhecendo a independência da República da 

Guiné Bissau e em 1975 retiraram-se as últimas tropas portuguesas de Cabo Verde.  
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Em julho de 1960, em Angola, foi realizada a prisão de dezenas de angolanos 

envolvidos com os movimentos de libertação; entre os presos estava o dirigente Agostinho 

Neto. Uma manifestação pacífica exigindo a libertação dos presos foi violentamente 

reprimida pela polícia portuguesa, ocasionando a morte de dezenas de pessoas. Em 1961 

teve início a guerra colonial; em fevereiro ocorreu a insurreição em Luanda com ataques à 

Casa de Reclusão, ao Quartel da polícia e à Emissora Nacional; em março ocorreram no 

norte os ataques da UPA – União dos Povos de Angola, dirigida por Holden Roberto.  

Em Angola, no início dos levantes anti-coloniais da década de 1960, os 

movimentos de libertação tinham como protagonistas principais o Movimento para a 

Libertação de Angola – MPLA e a União das Populações de Angola - UPA. Uma das 

características desses movimentos de libertação era a sua vinculação a diferentes povos e 

etnias.  

Em 1954 foi fundada a União dos Povos do Norte de Angola - UPNA, em 

Leopoldville (República do Congo), por Holden Roberto. Posteriormente a UPNA deu 

origem à UPA que, em 1961, foi a responsável pelo levante dos camponeses do norte de 

Angola, desencadeando a luta de libertação com forte influência sobre a população local. 

No entanto, a UPA teve breve existência. Diferenças políticas, culturais e étnicas dividiram 

esse movimento pela independência, dando origem, em 1962, à Frente Nacional de 

Libertação de Angola - FNLA, com grande influência no norte de Angola, tendo no povo 

bacongo a sua principal base de sustentação política. A FNLA passou a ter como seu 

principal dirigente Holden Roberto e adotava uma linha política anticomunista, sendo 

apoiada pela República Democrática do Congo e pelos EUA.  

O MPLA, de orientação socialista, tinha como um dos seus principais líderes 

Agostinho Neto, que se tornaria o primeiro presidente do novo país independente, a 

República  Popular de Angola. O MPLA recebeu o apoio da URSS e tinha maior influência 

entre o povo quimbundo, entre os assimilados das áreas urbanas, com forte influência em 

Luanda. No entanto, sempre se considerou como um movimento multirracial. Em um 

panfleto editado em 1973 informava: 

 

 
O MPLA – Movimento Popular de Libertação da Angola (M.P.L.A) foi 
fundado em 1956 como resultante directo de vários outros movimentos 
(Liga Africana, Associação dos Naturais de Angola, etc.). Viriato da 
Cruz, Mário de Andrade e Agostinho Neto são dos fundadores e chefes 
mais conhecidos. Fevereiro de 1961, com o ataque à prisão de Luanda, 
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marca o início da luta armada em Angola. [...] Reconhecido pela O.U.A. 
(Organização de Unidade Africana) como único movimento de 
libertação de Angola, o M.P.L.A. trabalha em coordenação com a 
FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) e com o P.A.I.G.C.14  

 
 

Uma divisão da FNLA deu origem, em 1966, à União Nacional para a 

Independência Total de Angola - UNITA, formada por rebeldes do centro e do sul de 

Angola, com forte influência do povo ovimbundo. A princípio seguia a orientação maoísta, 

liderada por Jonas Savimbi, que havia recebido treinamento na China. Posteriormente, a 

Unita tornou-se anticomunista e recebeu apoio da África do Sul e dos EUA.  

Em Angola, a conquista da independência seria mais demorada e muito mais 

sangrenta que nas demais colônias portuguesas. No início da guerrilha, em 1961, Salazar 

demitiu seu ministro de defesa e dirigiu pessoalmente a luta contra os movimentos de 

libertação denominados pelos jornais portugueses de ‘terroristas’. Rapidamente entraram 

em ação vinte a trinta mil soldados com o uso intensivo da aviação, que utilizou inclusive 

bombas de napalm. Portugal fazia parte da OTAN e por meio desse tratado recebia não só 

armas sofisticadas como apoio político dos EUA e da Inglaterra, apesar de diversas vezes a 

ONU condenar formalmente a política colonialista e exigir a descolonização das colônias 

portuguesas.  

 

 

Na década dos 60 tem início a fase de revolta armada. Além de 
distúrbios urbanos (tentativa de invadir a prisão de Luanda), com 
mortos e feridos, foi no norte de Angola, na região cafeeira, que estouraram 
os primeiros ataques de guerrilheiros às fazendas aí localizadas. Os 
rebeldes se concentraram na área rural, partindo dos centros urbanos 
os contra ataques portugueses. A repressão foi extremamente violenta, 
atingindo aldeias e populações inteiras, com o emprego de napalm. 
(LINHARES, 1986, p. 102) 

 
 

No contexto da Guerra Fria, Portugal era um dos principais aliados dos EUA 

para combater os avanços do “comunismo internacional” na África. O então Secretário de 

Defesa norte-americano Henry Kissinger ressaltou: 

 

 

                                                
14 “O que quer o M.P.L.A”, in Portal da guerra no Ultramar: 
www.arqnet.pt/portal/portugal/guerrafrica/index.html, 03-03-2007, 12:15 h) 
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O colapso da Indochina, em 1975, foi seguido, na América, por um 
recuo em Angola, por um agravamento das divisões internas, e por uma 
grande onda expansionista da União Soviética. Forças militares cubanas 
haviam se espalhado de Angola à Etiópia, com milhares de combatentes 
soviéticos. (KISSINGER, 1999, p. 834) 

 

 

Com a revolução de 25 de abril, o novo governo português passou a negociar a 

descolonização e procurou um acordo com os três movimentos de libertação de Angola: o 

MPLA, FNLA e a UNITA.  

Foi acertado um plano de descolonização e firmado o Tratado de Alvor, em 

janeiro de 1975 entre Portugal e os três grupos. Esse acordo definiu a manutenção das 

fronteiras de Angola e um governo de transição que chegou a ser montado com os 

representantes dos movimentos e do governo português. No entanto, o acordo não foi 

cumprido por parte dos movimentos que lutavam entre si, resultando em uma violenta 

guerra civil.  

Na polarização da Guerra Fria, a guerra em Angola não cessou depois da 

retirada das tropas portuguesas (1975), estendendo-se em um conflito entre o MPLA e a 

UNITA, que não reconheceu o governo de Agostinho Neto.  

A África do Sul invadiu o país para lutar ao lado da UNITA. Agostinho Neto 

solicitou ajuda internacional, recebendo o apoio da URSS e de Cuba, que enviou soldados 

para lutar ao lado do MPLA. A FNLA dissolveu-se nos anos setenta, mas a UNITA 

manteve a guerrilha e a guerra civil.  

Em 11 de novembro de 1975, Portugal saiu formalmente de Angola e 

Agostinho Neto, líder do MPLA, foi proclamado presidente da República Popular de 

Angola. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer o novo governo desse Estado 

independente. Em 1976 o governo português fez o mesmo. Ao todo foram, 

aproximadamente, vinte e cinco anos de guerra até o reconhecimento total da 

independência e do governo de Angola. 

Em Moçambique ocorreu, em 1960, uma manifestação de trabalhadores rurais 

em Mueda, que foi violentamente reprimida pelo estado colonial português. Em junho de 

1962, foi fundada a FRELIMO - Frente de Libertação de Moçambique, unindo em uma 

única frente os três movimentos que já existiam anteriormente: a UDENAMO - União 

Democrática Nacional de Moçambique; a MANU - Mozambique African National Union e 

a UNAMI - União Nacional Africana para Moçambique Independente. Em 1964, a 
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FRELIMO iniciou as operações de guerrilha em Moçambique; diferenças entre os povos 

não chegaram a entravar significativamente a unificação em um único movimento de 

libertação, apesar de esses três movimentos terem uma base social e étnica também 

diferentes.  

Um dos maiores embates dos movimentos de libertação de Moçambique foi 

suportar a “Operação Nó Górdio”(1970), uma ofensiva das tropas portuguesas contra a 

FRELIMO e que redundou no ano seguinte nos massacres de Chawola, Wiriyamu e Juwau, 

que divulgados pela imprensa isolaram Portugal no cenário internacional.  

A FRELIMO contou com o apoio da vizinha Tanzânia e de seu presidente, 

Julius Nyerere. O primeiro presidente da FRELIMO foi o antropólogo que trabalhava na 

ONU, Eduardo Chivambo Mondlane, assassinado antes do reconhecimento da 

independência, sendo sucedido por Samora Machel. Outro dirigente importante da Frelimo 

foi Marcelino dos Santos.  

Em janeiro 1974 ocorreram incidentes em Moçambique entre a população 

branca e elementos das Forças Armadas, sendo estes acusados de não combaterem o 

terrorismo e de não cumprirem o seu dever. Depois do 25 de abril, em setembro, ocorreu 

uma insurreição de militares contrários ao processo de descolonização em Lourenço 

Marques, que não tinha respaldo e acabou por fracassar. O governo português assinou o 

Acordo de Lusaca, conferindo base legal à independência da República Popular de 

Moçambique.  

A República Democrática de São Tomé e Príncipe foi formada por várias ilhas 

que têm a peculiaridade de terem sido colonizadas por portugueses que trouxeram mão de 

obra do continente africano para trabalhar nas grandes plantações. Nesse aspecto, 

assemelham-se ao Brasil, inclusive com o fenômeno da miscigenação.  

No início de sua colonização essas ilhas cultivavam a cana-de-açúcar, 

posteriormente, passaram a ser entrepostos de escravos e, no século XIX, destacaram-se 

pela cultura do cacau e do café.  Nessas regiões os assimilados chegaram a formar 50% da 

população, enquanto que nas outras colônias portuguesas do continente africano nunca 

ultrapassaram o percentual de dois por cento da população. Os assimilados eram os 

indígenas que conseguiam cumprir uma série de exigências que os levavam a adquirir os 

valores e padrões de comportamentos dos brancos vindos da metrópole. A partir daí, 

passavam a ter alguns direitos como não serem requisitados pelo regime de contrato de 

trabalho forçado.  
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Em 1959, surgiu um grupo nacionalista opositor ao colonialismo português, 

que fundou o Comitê de Libertação de S. Tomé e Príncipe CLSTP. Em 1972, esse 

movimento originou o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - MLSTP, de 

orientação socialista. Com a revolução em Portugal (1974), foi negociada a independência, 

que ocorreu no mesmo ano, com assinatura do protocolo de acordo entre o governo 

português e o MLSTP, relativo à independência de S. Tomé e Príncipe.  

 

 

 

A GUERRA NAS COLÔNIAS DESESTRUTURA A ESTABILIDADE DO 

IMPÉRIO COLONIAL PORTUGUÊS 

 

 

As lutas anti-coloniais provocaram na África guerras que envolveram 

modernos efetivos militares, com tropas de deslocamentos rápidos, apoiadas em 

bombardeios, helicópteros e uma infantaria expressiva. Portugal chegou a utilizar 

cinqüenta mil soldados no auge da guerra em Angola e em todo o império português 

chegou a ter um número próximo a duzentos mil soldados. O serviço militar obrigatório 

era de três anos. 

A guerra nas colônias desestruturou a estabilidade do império português e 

levou Portugal a uma crise econômica, fragilizando sua economia, visto que a maior parte 

do exército português estava mobilizada na África. De acordo com Hi-Zerbo (1972, p.279), 

“em 1969 a maior parte do exército português estava mobilizado em África, onde em 1972 

combatiam 142.000 homens nas várias frentes do continente. Mais da metade do 

orçamento português era absorvido pela rubrica Defesa e segurança (KI-ZERBO, 1972, 

p.279)”. 

A guerra dividiu a burguesia portuguesa: um setor continuava a defender o 

enfrentamento com as guerrilhas, outro ressaltava a necessidade de negociar a 

independência optando por um plano semelhante ao da Inglaterra, pós Segunda Guerra, 

procurando reestruturar-se num processo de neo-colonialismo.   
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Os movimentos de libertação, por seu lado, contavam com o apoio da 
opinião pública internacional, com a solidariedade africana e o suporte 
em material bélico de países simpatizantes da área socialista e dos 
escandinavos. Em 1973, os portugueses haviam perdido o domínio do 
espaço aéreo, em virtude dos mísseis de que os africanos dispunham, a 
partir dessa data. Nesse mesmo momento, Amilcar Cabral era 
assassinado em Conakri, uma grande perda para a nova África. A 
guerrilha se estendia em Angola com grande força de expansão e adesão 
popular. Em Moçambique, a luta armada alcançava Cabo Delgado e 
Niassa. Concomitantemente, Portugal faz uma última tentativa de 
apaziguamento, oferecendo algumas reformas constitucionais e maior 
autonomia aos territórios. Mas a Metrópole começava a sangrar. A crise 
do sistema colonial fez vir à tona a fragilidade do sistema político e 
social no qual Portugal se amparava. (LINHARES, 1986, p.104)  

 

 

A guerra durou mais de uma década, minou o exército português, a mais 

importante instituição do regime salazarista, e o dividiu. Em seu interior, surgiu um 

movimento da média oficialidade, composto por capitães organizados no Movimento das 

Forças Armadas – MFA que, em 1974, publicou o manifesto “Os militares, as Forças 

Armadas e a Nação”, contra o regime ditatorial e a guerra colonial; surgia, assim, um dos 

elementos que iria desencadear a queda do regime de Salazar, um setor do exército que 

defendia o fim da guerra e a negociação da independência com as colônias.  

Desgastado pela guerra, o exército desencadeia a Revolução dos Cravos, o  “25 

de abril” de 1974. O impacto das revoluções coloniais ultrapassaram as fronteiras africanas 

do império português e foi o elemento principal de desestabilização e queda do regime 

salazarista, que durou quatro décadas. A esse processo se somou os movimentos pela 

democratização no interior de Portugal, pós Segunda Guerra Mundial, pelo fim do regime 

fascista; movimentos grevistas de trabalhadores no campo e nas cidades, levantes do 

exército com tentativas de golpe, lançamento de candidatos de oposição nas eleições, lutas 

dos estudantes e comícios contra a guerra do Vietnan. Salazar reagiu a esse ascenso 

oposicionista com o aumento da repressão. Em 1966, estabelece o regime de deportação 

dos presos políticos para a Colónia Penal do Tarrafal, um campo de prisioneiros nas Ilhas 

de Cabo Verde (Dec.-Lei n.° 47 216).  

O impacto das guerras anti-coloniais desencadeou a queda do regime dirigido 

pelo primeiro ministro Marcelo Caetano. Uma revolta no exército, desgastado pela guerra, 

desencadeou o “25 de abril” de 1974, que se transformou em mobilização popular em 
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Portugal levando, cinco dias depois, à concentração de 500 mil pessoas no ato do dia 1º de 

maio dia do trabalhador.  

Com o 25 de abril de 1974 iniciou-se um processo de greves, ocupações de 

terras, moradias e mobilizações estudantis; começava a revolução em Portugal, derrotando 

o regime salazarista e que se combinava com as lutas dos povos africanos contra a 

metrópole, com o MFA acelerando o processo de reconhecimento das independências. 

O Movimento das Forças Armadas – MFA - surgiu como uma forte expressão 

do descontentamento das classes médias e populares com a guerra, acentuando a divisão no 

âmbito da burguesia portuguesa.  A organização e a participação política dos capitães 

levaram um setor da oligarquia portuguesa a aliar-se ao MFA, desencadeando o ‘putsch’ 

militar que levou o general Spínola ao poder e à queda do regime salazarista.  

 
 
Em 25 de abril de 1974, o golpe de Estado do Movimento das Forças 
Armadas, levado a cabo por jovens oficiais, a maior parte dos quais 
haviam medido as verdadeiras dimensões do problema português em 
África, derrubava a ditadura salazarista e lançava a palavra de ordem: 
‘Democracia no nosso país, descolonização em África’. Assim, era o 
povo português o primeiro a ser libertado em grande parte graças a luta 
heróica dos guerrilheiros africanos. O general Spínola, que durante 
algum tempo encarnava o processo para  melhor o canalizar e depois 
refrear, tentou servir-se da sua posição de presidente da República  para 
‘limitar os estragos’ por meio de uma autonomia concedida. Em breve 
era ultrapassado e substituído. (KI-ZERBO, 1972, p.280) 

 

 

A queda do regime liberou as forças do movimento popular e operário que 

começaram a mobilizar-se em torno de reivindicações reprimidas por quarenta e oito anos 

de regime ditatorial. A dinâmica da revolução portuguesa levou, posteriormente, à 

derrubada de Spínola, general do velho regime, para que se constituísse um governo do 

MFA, com o Partido Comunista (PC) e o Partido Socialista (PS). Esse processo ficou 

conhecido como a “Revolução dos Cravos”.  

Ao estudar as guerras de descolonização é importante, acentuarmos que alguns 

processos revolucionários nas metrópoles foram deflagrados por desdobramentos da 

revolução nas colônias. Houve um processo combinado de revolução nas colônias que 

desencadearam revoluções nas metrópoles, uma sincronia dos processos de mobilização.  

No pós-Segunda Guerra o processo de descolonização ganhou impulso com 

vários países conseguindo suas independências frente às tropas das potências coloniais, 
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impondo um retrocesso nas ideologias de justificação do estado colonial português. As 

revoltas na África de colonização portuguesa foram um forte exemplo desses processos de 

independência e de derrotas dos impérios coloniais no século XX. 

 

 

 

A DIPLOMACIA BRASILEIRA E A DESCOLONIZAÇÃO DA ÁFRICA. 

 

 

 

No período pós Segunda Guerra a dinâmica internacional de democratização 

dos regimes políticos também atingiu o Brasil; chegava ao fim a ditadura do Estado Novo, 

com a convocação de eleições gerais e de uma Assembléia Constituinte, que ocorreria em 

1946, encerrando quinze anos de governo Vargas.  

No Brasil, as lutas de libertação colonial tiveram repercussão e os processos de 

descolonização na África emergiram no cenário internacional, nacional e na imprensa.  

Faz-se necessário refletir sobre essas repercussões, pois políticos e intelectuais como 

Gilberto Freyre e José Honório Rodrigues participaram desse debate, influenciando as 

orientações da diplomacia brasileira.  

No Brasil, durante o período da descolonização, vivemos um período de 

regimes diferenciados como o Estado Novo de Vargas, posteriormente o regime 

democrático parlamentar, iniciado em 1946 - 1964, com os governos Eurico Gaspar Dutra, 

Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, com o parlamentarismo. O golpe 

militar (1964) rompeu essa legalidade ao derrubar o governo de Goulart, iniciando uma 

ditadura militar.  

Com a pressão exercida pelas lutas de descolonização, o governo brasileiro 

teve que se posicionar nos fóruns internacionais, principalmente na ONU, uma vez que o 

contexto internacional pós-Segunda Guerra era marcado pela polarização das duas 

potências que haviam protagonizado a vitória: a URSS e os EUA.  

A maioria da classe dirigente brasileira continuava seguindo a orientação de 

alinhamento com os EUA, em troca de capitais. Na Segunda Guerra, Vargas negociou 

aliança com os aliados, principalmente os EUA, e obteve investimentos, sobretudo para a 

área de siderurgia. Em troca, o Brasil cederia áreas no nordeste para a instalação de bases 
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militares norte-americanas e enviaria tropas, a Força Expedicionária Brasileira – FEB, para 

lutar junto com os aliados.  

O presidente Dutra manteve a aliança preferencial com os EUA e Vargas, em 

seu segundo governo, manteria essa orientação. O governo JK aprofundou o 

endividamento externo com os bancos norte-americanos, contraindo empréstimos que, em 

parte, foram investidos na ampliação da infra-estrutura produtiva, como a construção de 

estradas e a transferência da capital para o interior, com a construção de Brasília. 

Simultaneamente, oferecia amplos incentivos para que as empresas estrangeiras 

automobilísticas se implantassem no país. Essa opção política dos governos Vargas, Dutra 

e JK levou o país a se alinhar com os EUA, no confronto da Guerra Fria.  

Os governos brasileiros, seguindo essa lógica e identificando os antigos laços 

culturais e econômicos, privilegiaram sua aliança histórica com o governo de Portugal e só, 

tardiamente, tomariam uma posição favorável à independência das colônias portuguesas na 

África.  

 

 
Durante os governos dos Presidentes Getúlio Vargas, Café Filho e 
Kubitschek, os representantes brasileiros na ONU se declararam sempre 
solidários com a posição portuguesa. Em janeiro de 1957, quando o 
representante do Iraque na Quarta Comissão (em que se travava, 
sobretudo, a batalha contra as posições portuguesas) propôs que o 
Governo português prestasse informações sobre as suas colônias, como 
requeria o artigo 73 da Carta, o representante brasileiro, Donatello 
Grieco, afirmando que "tocar em Portugal era tocar no Brasil", declarou 
que Portugal não possuía colônias mas sim províncias ultramarinas e 
defendeu, em termos eloqüentes, a missão civilizadora dos portugueses 
na América, na Ásia e na África. Essa posição foi mantida na sessão 
seguinte da Assembléia Geral das Nações Unidas (XII) e, na sessão de 
1958 (XIII), o Brasil votou contra a prestação de informações relativas 
aos territórios ultramarinos portugueses. Na sessão da Assembléia Geral 
de 1960 (XV), o Brasil, embora tivesse votado favoravelmente a 
Resolução 1514, que continha a "Declaração sobre a concessão de 
independência aos países e aos povos coloniais", votou contra uma 
resolução que exigia a Portugal o fornecimento de informações sobre os 
seus territórios ultramarinos, assim como o projeto soviético de 
resolução exigindo a imediata independência de todos os territórios não-
autônomos, qualquer que fosse o grau da sua preparação. (CERVO e 
MAGALHÃES, 2000, p.292) 

 

 

Foi necessária uma luta no interior da própria classe dirigente – e no corpo 

diplomático - para que, com o tempo, fosse demonstrado que o alinhamento com Portugal 
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estava levando o Brasil a perder oportunidades de ampliar seu comércio com a África, 

inclusive retardando a potencialidade de se industrializar, vender produtos industrializados 

para o continente africano, ampliando seus negócios. O próprio comércio com Portugal não 

era expressivo, com o agravante das colônias africanas portuguesas produzirem produtos 

agrícolas que competiam com os do Brasil, como o café e o algodão. Para agravar essa 

situação, Portugal utilizava-se de mão-de-obra mais barata devido ao regime de trabalho 

que impunha aos povos africanos, ocasionando uma competição desigual com o Brasil.  

O governo Jânio Quadros tentou mudar a política externa frente ao processo de 

descolonização africana.  

 

 
Com a ascensão à Presidência do Brasil do governador de São Paulo 
Jânio Quadros, a posição do Governo brasileiro em relação ao problema 
colonial português iria modificar-se inteiramente. Ele estava 
naturalmente ligado aos grandes interesses cafeeiros do Brasil, cujo 
centro era São Paulo, e, na altura, os produtores brasileiros debatiam-se 
com uma séria crise no mercado internacional em virtude da 
concorrência do café africano, incluindo o café de Angola. (CERVO, 
2000, p.293) 

 
 

No governo Jânio e Goulart ecoavam os resultados dessa luta, sobressaindo 

orientação diplomática simpática às independências africanas.  

 

 

Entretanto, os arranjos empreendidos durante e depois da assinatura do 
Tratado de Amizade e Consulta de 1953, associados à atmosfera política 
conturbada depois do suicídio de Vargas em 24 de agosto de 1954, 
levaram a política externa brasileira a verdadeiro silêncio sobre a 
questão da descolonização africana, especialmente as colônias por-
tuguesas. A viagem do presidente Café Filho a Portugal em 1955 sub-
linhou o relativo retrocesso. E tal tendência se evidenciaria, ainda mais, 
no período Kubitschek. 
Mas um jovem candidato à sucessão de Kubitschek, na campanha 
eleitoral de 1960, pretendia reverter o quadro de indiferença e de silêncio 
consentido. Chegava Jânio Quadros com sua política externa 
independente e com uma verdadeira política africana para o Brasil. 
(SARAIVA, 1996, p. 58) 

 
 

Jânio Quadros já ensaiava maior aproximação com as teses do “terceiro 

mundismo”. No governo JK, o Brasil havia participado como observador da Conferência 

de Bandung (1955), que criaria o Bloco dos Não Alinhados, dando seqüência a sua 
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“política externa independente”; Jânio e Goulart reaproximariam diplomaticamente o 

Brasil de Cuba, URSS e China, pois os conceitos de “política externa independente” já 

vinham sendo formulados no interior do corpo diplomático, particularmente com Oswaldo 

Aranha e o embaixador Adolpho Justo Bezerra de Menezes. Oswaldo Aranha foi Ministro 

das Relações Exteriores, no governo Vargas, e representante do Brasil na ONU durante o 

governo Dutra. Durante o governo JK, como membro do corpo diplomático, seguiu a 

orientação de votar a favor de Portugal na questão colonial mas, pessoalmente, discordava 

e, em carta ao presidente, manifestava sua opinião contrária à orientação recebida e 

pregava uma mudança de atitude do Itamarati.  

Como observador do Brasil, Adolpho Justo Bezerra de Menezes, participou da 

Conferência de Bandung e escreveu o livro O Brasil e o Mundo Ásio Africano, publicado 

em 1956, no qual expressava uma posição crítica ao colonialismo.  

Com a Revolução Cubana, em 1959, ampliou-se a polarização da Guerra Fria 

ao ocorrer na América uma revolução que se desdobrou em antiimperialista. O golpe 

militar de 1964 interromperia a continuidade da “política externa independente”, levando o 

Brasil a uma maior aproximação dos EUA, reorientando sua política diplomática.  

 
 
A contra-revolução de 1964 representou um regressismo na política 
externa, tal qual em todos os setores nacionais. De 1962 a 64, o Brasil 
parecia avançar para uma solução anticolonialista, mas a partir da 
irrupção do generalismo voltou a apoiar o colonialismo português, 
muitas vezes ao lado da União Sul-Africana, da Espanha Franquista e do 
próprio Portugal.  
A ação brasileira na ONU é uma mancha na História diplomática e na 
política internacional do Brasil. (RODRIGUES, 1982, p. 502 ) 

 
 

Com o golpe militar, ganharam peso o discurso contra o avanço do comunismo 

e o realinhamento automático com os EUA no contexto da Guerra Fria. Como o processo 

de descolonização estava diretamente ligado às lutas dos povos que enfrentavam as antigas 

metrópoles, todas elas capitalistas, o discurso do avanço do comunismo, neste caso 

identificado diretamente com os movimentos de libertação nacionais, ganhava cada vez 

mais destaque no cenário ideológico internacional.  

No governo Castello Branco, manteve-se o distanciamento do apoio à 

descolonização, verificando maior aproximação com Portugal e cresceu a idéia da 

comunidade luso-brasileira. No entanto, os militares, cada vez mais influentes na 
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geopolítica brasileira, determinaram uma orientação de se valorizar a fronteira atlântica do 

país e, naturalmente, dentro de um discurso anticomunista, o Brasil efetivou maior 

aproximação com a África do Sul, construindo o triângulo estratégico: Brasil - África do 

Sul – Portugal. Esta foi a geopolítica estratégica e privilegiada do Brasil no contexto 

internacional de combate ao comunismo e contra a descolonização portuguesa.  

Contudo, os protagonistas africanos também estavam em cena. Os países 

africanos aumentaram a pressão pelo reconhecimento das suas independências e 

ameaçaram cada vez mais fechar seu comércio com os países que se posicionassem a favor 

do colonialismo. No final da década de 1960 e início dos anos setenta, a maioria dos países 

da África já havia conseguido sua independência e o império colonial português na África 

configurava-se cada vez mais isolado internacionalmente e acossado pelas lutas dos povos 

africanos.  

Esse novo contexto fez com que, no âmbito do Itamaraty, do governo militar e 

da elite empresarial, voltassem a aumentar as pressões para que o Brasil ampliasse suas 

exportações de produtos industrializados para o mercado africano, elevando as 

possibilidades de comércio para as empresas estatais e privadas brasileiras. Além disso, o 

Brasil necessitava importar produtos para o seu esforço de industrialização como, por 

exemplo, o petróleo. Os governos Costa e Silva e Médici reorientaram sua política em 

relação à África e ampliaram as possibilidades de comércio. É importante lembrar que 

ocorreu, em 1973, a crise que ficou conhecida como “choque do petróleo”. Na década de 

setenta o Brasil chegou a importar parte significativa do petróleo que necessitava da 

Nigéria, país com o qual o Brasil estabeleceu maiores laços comerciais.  

 

 
Um dos aspectos mais significativos da política comercial para a África 
naqueles anos era a questão do suprimento de petróleo. A imponderável 
dependência brasileira das importações de petróleo explicam muito da 
atração dos mercados africanos. A primeira dimensão a ser considerada 
era o fato de que recursos financeiros, para o pagamento da conta do 
petróleo e os empréstimos externos para a continuação do ritmo 
industrial, somente poderiam ser obtidos graças à intensa política de 
exportações. Isso explica, em parte, a importância que a África ocupou 
no projeto de modernização capitalista empreendido pelo Brasil.  
[...] 
O petróleo representou cerca de 70% de todas as importações brasileiras 
entre 1975 e 1979. A África oferecia, assim, a dupla vantagem de ser, 
simultaneamente, exportadora de petróleo ao Brasil e interessada na 
associação da Petrobrás com companhias petrolíferas africanas para a 
exploração do petróleo naquele continente via joint ventures. Essa foi a 
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fórmula tendencial aplicada na década de 1970, o que explica, em parte, 
o fato de, no início da década, as importações da África superarem as 
exportações. 
[...] 
Em 1970, a África ainda representava os tradicionais 2% das 
exportações totais do Brasil. Em 1975, este percentual elevou-se para 
cerca de 5%, percentual que foi mantido até o final da década. As 
importações, que evoluíram de 3%, em 1970, para 4% em 1975, 
voltaram a cair no final da década para os níveis históricos de 2,5%. 
A dependência de petróleo explica a balança negativa do Brasil no início 
da década de 1970. Mas a tendência geral, que permitiu encerrar a 
década em superávit, foi a competitividade comercial do modelo de 
desenvolvimento implantado no Brasil. A estratégia exportadora en-
volvia, no caso africano, a concessão de empréstimos condicionada à 
aquisição de bens manufaturados brasileiros. (SARAIVA, 1996, p.145-
146)   

 

 

A pressão dos países africanos sobre o Brasil para que este reconhecesse a 

independência das colônias portuguesas aumentou e a diplomacia brasileira, movida por 

motivos econômicos e políticos, no âmbito do regime militar, viria a reconhecer 

tardiamente a independência das colônias portuguesas, não vingando a idéia de uma 

comunidade luso-brasileira com Portugal, embora este tivesse se constituído no principal 

meio de penetrar comercialmente na África.  

Agregue-se a esse processo a evolução interna de Portugal com a Revolução 

dos Cravos, que derrubou o regime Salazarista e instituiu novo governo, que iniciou as 

negociações para a independência das colônias africanas.  

 

 

A efêmera Comunidade Luso-Brasileira entrava em degenerescência. O 
Brasil iria aproveitar o novo contexto para recuperar o tempo perdido. 
Rompia-se um grande ciclo de alinhamento automático de posições 
portuguesas e brasileiras na África. Projetando-se para Luanda, Bissau e 
Maputo (antiga Lourenço Marques), a diplomacia brasileira tinha pressa 
em sepultar a Comunidade Luso-Brasileira. (SARAIVA, 1996, p.165)   

 
  

Revendo antigos tratados diplomáticos com Portugal, o Brasil, no caso de 

Angola, procurou recuperar o terreno perdido, reconhecendo a independência da Guiné-

Bissau e, no caso de Angola, chegou a reconhecer a independência e o governo do MPLA, 

de Agostinho Neto, apoiado pela URSS e Cuba. A posição norte-americana foi de não 
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reconhecimento do governo do MPLA e sim da UNITA, dirigida por Jonas Savimbi, 

apoiado pelo governo da África do Sul. 

 

 
Foi com Azeredo da Silveira que o Brasil reconheceu a independência da 
Guiné-Bissau em 16 de julho de 1974, mesmo antes das conclusões das 
negociações entre Portugal e os líderes do movimento de libertação. 
Mário Soares criticou o reconhecimento unilateral brasileiro, sem 
qualquer consulta prévia a Portugal. O Brasil rompia o tratado de 1953. 
Victor Saúde, Ministro das Relações Exteriores do novo país 
independente, visitou o Brasil na segunda metade do ano e agradeceu o 
reconhecimento brasileiro. Em setembro daquele mesmo ano, na sessão 
de abertura da Assembléia Geral das Nações Unidas, Azeredo da 
Silveira afirmou que o Brasil acreditava, ‘sem restrições, que não há 
justificativas para o adiamento do processo de descolonização’ da África 
portuguesa. (SARAIVA, 1996, p. 236-237) 

 

 

Em 11 de novembro de 1975, depois que Angola já havia conquistado sua 

independência diante de Portugal, com o Acordo de Alvor, é que o governo brasileiro 

reconheceu a independência daquele país, recebendo em Brasília, com honras de chefe de 

estado, o líder do MPLA, Agostinho Neto. Essa escolha era parte da estratégia de superar a 

política anterior, marcando uma virada “pragmática” da diplomacia brasileira.  

Essa “virada pragmática” deve ser entendida sem nenhuma idealização: o 

Brasil só reconheceu a independência das maiores colônias portuguesas tardiamente e o 

reconhecimento do MPLA era uma tentativa de conseguir um interlocutor privilegiado, em 

Angola, na medida em que os EUA apoiavam a UNITA. Além disso, o regime militar 

também deu asilo político aos representantes da ditadura Salazarista, que haviam sido 

derrubados pela revolução. No Brasil se exilaram, a partir de 1975, o primeiro-ministro 

Marcelo Caetano, o general Antonio de Spíndola e antigos membros do regime ditatorial 

português, além da permissão para a vinda de imigrantes que tiveram que sair das antigas 

colônias portuguesas e da própria metrópole. 

As lutas de independência projetaram os povos da África no Brasil e a queda 

do regime ditatorial de Salazar foi um exemplo para aqueles que lutavam pela queda do 

regime militar brasileiro, contribuindo para a luta pelo fim da ditadura militar. Expressão 
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dessa repercussão foi a música “Tanto mar”, composta, em  1975 por Chico Buarque e 

Maria Bethânia15.  

 

 
 Foi bonita a festa, pá 
 Fiquei contente 
 E inda guardo, renitente 
 Um velho cravo para mim 
 
 Já murcharam tua festa, pá 
 Mas certamente 
 Esqueceram uma semente 
 Nalgum canto do Jardim 
 
 Sei que há léguas a nos separar 
 Tanto mar, tanto mar 
 Sei também quanto é preciso, pá 
 Navegar, navegar 
 
 Canta a primavera, pá 
 Cá estou carente 
 Manda novamente 
 Algum cheirinho de alecrim. 

  

 

O impacto mundial da descolonização recolocou em discussão o conteúdo da 

colonização portuguesa, o lusotropicalismo e as teses de Gilberto Freyre sobre o processo 

de miscigenação dos portugueses no Brasil e na África. 

                                                
15 Francisco Buarque de Hollanda discography, http://w3.impa.br/~nivaldo/chico/disco-chico.html. Acesso 
02-07-2007, às 11:30 h. 
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CAPÍTULO II 

 

 

CONTEXTO E IMPORTÂNCIA DE CASA-GRANDE E SENZALA. 

 

 

Ao iniciar a pesquisa sobre as repercussões dos movimentos de descolonização 

africana, a partir do olhar de diferentes atores sociais no Brasil, deparei-me com uma 

reflexão intensa de Gilberto Freyre sobre o tema. A análise das obras de Freyre possibilitou 

acercar-me do processo de descolonização do império português e apreender novos e 

interessantes elementos acerca de suas repercussões no Brasil, em Portugal e nas colônias.   

Gilberto Freyre foi um intelectual que produziu vasta obra, exercendo grande 

influência no pensamento social brasileiro e internacional. Ao enfocar os textos, procurei 

localizá-los dentro do seu contexto e relacioná-los à trajetória do autor, analisando as 

atividades nas quais se envolveu, ao redor do tema da descolonização. 

Gilberto Freyre cumpriu importante papel nas Ciências Humanas quando da 

publicação, em 1933, de Casa-grande & senzala, ao valorizar o processo de mestiçagem 

da população brasileira. Levando-se em conta o contexto nacional em que a obra foi 

escrita, foi uma virada histórica importante nas abordagens das ciências humanas. Antes a 

mestiçagem era vista como algo que desvalorizava o país e nos condenava ao atraso diante 

das “civilizações” européias, padrão perseguido principalmente pela elite brasileira. Como 

exemplo vale destacar as críticas de Freyre às teses de Oliveira Viana e Nina Rodrigues 

contra a impureza e inferioridade do mestiço.  

Freyre destacou o negro, o índio e o português comum em nossa história, 

valorizando as suas contribuições culturais, trabalhando elementos novos, abordando 

aspectos culturais e do cotidiano do Brasil colônia. Esta forma de abordagem nas Ciências 

Humanas foi significativa ao colocar novos elementos no debate de modernização 

metodológica da Antropologia, Sociologia e da História no Brasil.   

O livro Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime 

de economia patriarcal, publicado no Rio de Janeiro por Maia & Schmidt, em 1933, 

analisa a formação social do Brasil pela colonização portuguesa, aborda a contribuição do 

índio, do negro e do português no “abrasileiramento” desses povos ao entrarem em contato 
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no nosso território tropical, bem como as conseqüências sociais da escravidão e dos abusos 

em relação aos negros.   

Quanto ao português ressalta a especificidade de sua formação por ser um povo 

composto de uma cultura de base formada por hispanos e berberes, com a participação de 

mouros, moçarabes e judeus. Destaca a grande influência do domínio de séculos dos 

mulçumanos-berberes que levaram o contato da África na formação dos povos da 

Península Ibérica e sua forte influência na língua, cultura, técnicas agrícolas e alimentação. 

Anteriormente, os lusos passaram pela romanização e mais anteriormente, em sua 

formação contaram com a contribuição dos semito-fenícios e suas colônias no território 

português.  

Freyre destaca na essência de formação do povo português; seus contatos 

interculturais, com uma história marcada pela miscigenação, alimentado pela localização 

marítima de Portugal, que trouxe a facilidade dos contatos, consolidando uma vocação 

marítima: um Portugal mediterrâneo, em contato com a África e também com o norte da 

Europa com sua oceanidade e continentalidade.  

Ressalta a convivência de cristãos e maometanos, cenário importante da 

reconquista cristã e da influência dominante do cristianismo e suas ordens religiosas e uma 

precoce ascensão da burguesia comercial, dentro do contexto europeu, com um clima 

geograficamente africano e não europeu. Um povo que desenvolveu uma tendência à 

adaptabilidade às regiões tropicais. Um povo que veio acumulando uma experiência no 

desenvolvimento da agricultura e no comércio marítimo e tem, em sua história, fortes 

traços de antagonismos econômicos, que levaram a uma coexistência de interesses agrários 

e comerciais, desenvolvendo uma influente burguesia marítima, formando um 

imperialismo sobre vastas áreas do globo, transformando o país em uma potência marítima 

do século XV e XVI, enriquecendo os reis com o tráfico de especiarias africanas e 

asiáticas. Os portugueses já conheciam pela influência moura, o moinho a água e o cultivo 

da cana-de-açúcar e se utilizava da escravidão. Enfim, Freyre enfatiza um Portugal com 

uma “variedade de antagonismos”.  

Um Portugal assim foi responsável por formar um português com imensa 

capacidade de adaptação, fundamental para a colonização do Brasil, com a característica de 

ser um colonizador contemporizador, cosmopolita, capaz de superar as dificuldades 

encontradas na América e compensar os parcos recursos humanos que dispunha e, mesmo 

assim, ser capaz de construir um império. Um português com uma heterogeneidade étnica 
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e cultural, uma plasticidade social, uma predisposição para a colonização híbrida e agrária, 

uma miscibilidade herdada do contato com os árabes com ausência do sentimento de 

superioridade de raça, um povo forte adaptável a qualquer clima e sem preconceitos em 

relação aos indígenas, com preferência pela mulher morena, fundadores da agricultura 

brasileira.  

 
 
Ao contrário da aparente incapacidade dos nórdicos, é de que os 
portugueses têm revelado tão notável aptidão para se aclimatarem em 
regiões tropicais. É certo que através de muito maior miscibilidade que 
os outros europeus: as sociedades coloniais de formação portuguesa têm 
sido todas híbridas umas mais, outras menos. No Brasil, (...) foi uma 
sociedade constituída com pequeno número de mulheres brancas e larga 
e profundamente mesclada de sangue indígena. Diante do que torna-se 
difícil no caso do português, distinguir o que seria aclimatabilidade de 
colonizador branco – já de si duvidoso na sua pureza étnica e na sua 
qualidade, antes convencional que genuína de europeu – da capacidade 
de mestiço, formado desde o primeiro momento pela união do adventício 
sem escrúpulos nem consciência de raça com mulheres da vigorosa 
gente da terra. 
De qualquer modo o certo é que os portugueses triunfaram onde os 
europeus falharam: de forma portuguesa é a primeira sociedade moderna 
constituída nos trópicos com característicos nacionais e qualidades de 
permanência. (FREYRE, 2004, p. 73)  

 

 

Um português que já tinha o contato com a África e a Ásia, que colonizou o 

Brasil tendo a  casa-grande e a senzala como unidade básica, a família rural patriarcal 

organizada em torno da Casa-grande, centro de tudo, girando um sistema econômico e 

social e político, sendo uma habitação com várias funções e convivendo com a Senzala, um 

outro sistema sócio-econômico, com uma formação histórica possível graças à colonização 

latifundiária e escravocrata.  

A Casa-grande como expressão do “poderio feudal” dos senhores, com 

condições de acolher um grande número de indivíduos e por isso uma habitação de várias 

funções, com uma hierarquia; é a construção da história social da casa-grande e da senzala, 

parte do sistema de colonização e formação patriarcal do Brasil, responsável pela 

monocultura, com escassez de víveres frescos, animais para abate e vegetais. Com a cana-

de-açúcar propiciando um sistema social que levava à fome crônica a maior parte da 

população, com uma monocultura e uma alimentação popular baseada na farinha de 

mandioca, herança da influência índia em nossa formação.  
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No Brasil, as relações entre os brancos e as raças de cor foram desde a 
primeira metade do século XVI condicionadas, de um lado pelo sistema 
de produção econômica - a monocultura latifundiária; do outro, pela 
escassez de mulheres brancas, entre os conquistadores. O açúcar não só 
abafou as indústrias democráticas de pau-brasil e de peles, como 
esterilizou a terra, numa grande extensão em volta aos engenhos de cana, 
para os esforços de policultura e de pecuária. E exigiu uma enorme 
massa de escravos. A criação de gado, com possibilidade de vida 
democrática, deslocou-se para os sertões. Na zona agrária desenvolveu-
se, com a monocultura absorvente, uma sociedade semifeudal - uma 
minoria de brancos e brancarões dominando patriarcais, polígamos, do 
alto das casas-grandes de pedra e cal, não só os escravos criados aos 
magotes nas senzalas como os lavradores de partido, os agregados, 
moradores de casas de taipa e de palha vassalos das casas-grandes em 
todo o rigor da expressão. (FREYRE, 2004, p.32) 

 
 
 

A casa-grande constituía-se em tipo novo de habitação no Brasil, que inclusive 

abrigou as funções da Igreja com instituições como culto doméstico dos antepassados 

semelhante aos cultos romanos, com o hábito de enterrar os mortos dentro de casa e no 

interior das igrejas. Essa combinação criou as condições de confraternização e de 

mobilidade social peculiares, confraternização de valores e sentimentos entre a casa grande 

e a senzala, com a mestiçagem da população e a divisão das heranças entre os filhos 

naturais e os agregados, levando com o tempo ao fenômeno da dispersão das propriedades. 

O processo de miscigenação também ganhou impulso com os filhos de padres, além dos 

derivados das relações dos senhores com as escravas e dos filhos da prostituição. Embora 

reafirme a luta de classes na formação social do Brasil, com a existência de antagonismos 

violentos pela propriedade do campo que, em muitos casos degeneraram em conflitos com 

vários mortos, Freyre destaca a existência de doçura das relações de senhores com escravos 

domésticos. Enfim, as características gerais da colonização portuguesa do Brasil levaram à 

formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida.   

 
 
 
Vencedores no sentido militar e técnico sobre as populações indígenas; 
dominadores absolutos dos negros importados da África para o duro 
trabalho da bagaceira, os europeus e seus descendentes tiveram 
entretanto de transigir com índios e africanos quanto as relações 
genéticas e sociais. A escassez de mulheres brancas criou zonas de 
confraternização entre vencedores e vencidos, entre senhores e escravos. 
Sem deixarem de ser relações - as dos brancos com as mulheres de cor - 
de "superiores" com "inferiores" e, no maior número de casos, de 
senhores desabusados e sádicos com escravas passivas, adoçaram-se, 
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entretanto, com a necessidade experimentada por muitos colonos de 
constituírem família dentro dessas circunstâncias e sobre essa base. A 
miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social 
que doutro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a 
mata tropical; entre a casa-grande e a senzala. O que a monocultura 
latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização, 
extremando a sociedade brasileira em senhores e escravos, com uma rala 
e insignificante lambujem de gente livre sanduichada entre os extremos 
antagônicos, foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da 
miscigenação. A índia e a negra-mina a princípio, depois a mulata, a 
cabrocha, a quadrarona, a oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e 
até esposas legítimas dos senhores brancos, agiram poderosamente no 
sentido de democratização social no Brasil. Entre os filhos mestiços, 
legítimos e mesmo ilegítimos, havidos delas pelos senhores brancos, 
subdividiu-se parte considerável das grandes propriedades, quebrando-se 
assim a força das sesmarias feudais e dos latifúndios do tamanho de 
reinos. (FREYRE, 2004, p.32)  

 
 

“Na maior civilização moderna dos trópicos” a religião foi um ponto de 

encontro e de confraternização entre a cultura do senhor e a do negro, uma tendência 

favorável à ascensão social do negro, com uma unidade política baseada no catolicismo, no 

ódio ao herege e não pautada no ódio racial. Era costume batizar, em massa, todos os 

escravos que desembarcassem; com o passar do tempo, em muitas cidades e comunidades 

organizaram-se as ordens religiosas dos negros sendo forte a influência musical dos negros 

nas atividades religiosas. Em todos os segmentos da sociedade colonial foi forte a 

influência do cristianismo e suas instituições - como a Companhia de Jesus e as Comissões 

do Santo Ofício – nas estruturas do estado colonial português. A igreja, responsável pela 

catequização, pela educação e a cristianização forçada dos escravos; uma instituição chave 

para a dominação imperial e, segundo o autor, um imperialismo religioso predecessor do 

econômico. 

Nessa perspectiva, o papel do indígena na formação da família no Brasil 

colônia foi decisivo para a constituição do povo brasileiro, destacando-se o papel das 

índias brasileiras que nuas, nas casas-grandes, foram o principal estoque de mulher para o 

colonizador português, tradicionalmente encantado e com preferência pela cor erótica das 

"mouras-encantadas". Segundo o autor, a mulher indígena foi a base física da família 

brasileira, sendo elemento mais produtivo que o homem indígena, não acostumado ao 

trabalho nos moldes portugueses.  

O índio foi fundamental para o processo de adaptação do português ao 

transmitir uma série de conhecimentos sobre a fauna e a flora e técnicas para a exploração 
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da natureza, sendo grande os débitos dos portugueses em relação à cultura vegetal dos 

índios, com a agricultura rudimentar de mandioca e do amendoim.  

Em termos culturais o autóctone ensinou aos portugueses a importância do 

banho, do asseio do corpo, bem como a educação das crianças, com a ausência de castigo 

corporal e da disciplina paterna ou materna. Freyre analisa que os índios viviam em um 

comunismo tribal, com a divisão de trabalho entre os sexos, em estado de semi-civilização, 

quando comparados aos indígenas da América Hispânica, não adaptados ao trabalho 

regular na agricultura e sendo dizimados com o trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar, 

sendo clara a inadaptabilidade do homem ao trabalho na lavoura açucareira; nestes 

aspectos, seriam inferiores culturalmente aos africanos. Narra os efeitos nocivos à saúde 

indígena do contato com os europeus, pelas doenças a que foram expostos. Destaca o papel 

da criança, dos curumins, mestres dos próprios pais na catequização feita pelos jesuítas. 

Enfim, na culinária, nas danças, nos jogos, na influência sobre a língua portuguesa, na 

construção das moradias e na medicina dos pajés, foram construtores culturais do povo 

brasileiro. 

No entanto, o autor não enfatiza a característica de a nossa economia colonial 

açucareira ser de grande produção, com uma função exportadora e integrada, em um 

sistema dominado pela metrópole. Faz o combate teórico à discriminação racial do negro; 

denuncia os males da escravidão, a origem do sadismo, da violência sobre a criança negra 

agregada à casa grande; da violência das sinhás sobre as escravas, da prostituição e da 

sifilização de boa parte dos negros pelos portugueses.  

 

 

A verdade, porém, é que nós é que fomos os sadistas; o elemento ativo 
na corrupção da vida de família; e moleques e mulatas o elemento 
passivo. Na realidade, nem o branco nem o negro agiram por si, muito 
menos como raça, ou sob a ação preponderante do clima, nas relações do 
sexo e de classe que se desenvolveram entre senhores e escravos no 
Brasil. Exprimiu-se nessas relações o espírito do sistema econômico que 
nos dividiu, como um deus poderoso, em senhores e escravos. Dele se 
deriva toda a exagerada tendência para o sadismo característica do 
brasileiro, nascido e criado em casa-grande, principalmente em engenho; 
(FREYRE, 2004, p. 462)  

 

 

Analisando as confissões e denúncias reunidas pela visitação do Santo Ofício 

no Brasil, material dos séculos XVI e XVII, fontes importante para se entender a vida 
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sexual e de família no Brasil colonial e no prefácio à primeira edição de Casa-grande & 

senzala, escreve “senhores mandando queimar vivas, em fornalhas de engenho, escravas 

prenhes, as crianças estourando ao calor das chamas” (FREYRE, 2004, p.46) 

 

Não são nem dois nem três, porém muitos os casos de crueldade de 
senhoras de engenho contra escravos inermes. Sinhá moças que 
mandavam arrancar os olhos de mucamas bonitas e traze-los à presença 
do marido, à hora da sobremesa, dentro da compoteira de doce e boiando 
em sangue ainda fresco. Baronesas já de idade que por ciúme ou 
despeito mandavam vender mulatinhas de quinze anos a velhos 
libertinos. Outras que espatifavam a salto de botina dentaduras de 
escravas; ou mandavam-lhes cortar os peitos, arrancar as unhas, queimar 
a cara ou as orelhas. Toda uma série de judiarias. (FREYRE, 2004, p. 
421) 

 
 

É importante nos reportarmos ao contexto da formação do autor, que estudou e 

morou nos EUA onde, em muitos estados do sul e em outras regiões, existia um forte 

segregacionismo e discriminação racial do povo negro por parte da população branca, com 

um sistema jurídico que consagrava a discriminação racial em leis. Gilberto Freyre viveu 

neste país, o que tornou inevitável a comparação com o Brasil, onde, a partir da abolição 

da escravidão, não existiu nenhuma lei que afirmasse a inferioridade do negro. Ele não 

informa que no período da República Velha existiu legislação proibindo a entrada de 

imigrantes negros e asiáticos, portanto, uma legislação discriminatória. As leis brasileiras 

não criaram um princípio jurídico, com força de lei, baseado na discriminação racial. 

Freyre viajou pelo país e enfatizou: 

 
 
 
[...] regressei da Califórnia a Nova Iorque por um caminho novo para 
mim: através do Novo México, do Arizona, do Texas; de toda uma 
região que ao brasileiro do Norte recorda, nos seus trechos mais acres, os 
nossos sertões ouriçados de mandacarus e de xique-xiques. 
Descampados em que a vegetação parece uns enormes cacos de garrafa, 
de um verde duro, às vezes sinistro, espetados na areia seca. 
Mas regressando pela fronteira mexicana, visava menos a esta sensação 
de paisagem sertaneja que a do velho Sul escravocrata. Este se alcança 
ao chegar o transcontinental aos canaviais e alagadiços da Luisiana. 
Luisiana, Alabama, Mississipi, as Carolinas, Virgínia - chamado "deep 
South". Região onde o regime patriarcal de economia criou quase o 
mesmo tipo de aristocracia e de casa-grande, quase o mesmo tipo de 
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escravo e de senzala que no norte do Brasil e em certos trechos do sul; o 
mesmo gosto pelo sofá, pela cadeira de balanço, pela boa cozinha, pela 
mulher, pelo cavalo, pelo jogo; que sofreu, e guarda as cicatrizes, 
quando não as feridas abertas, ainda sangrando, do mesmo regime 
devastador de exploração agrária - o fogo, a derrubada, a coivara, a 
"lavoura parasita da natureza", no dizer de Monteiro Baena referindo-se 
ao Brasil. (FREYRE, 2004, p.30) 

 
 

 

Apresentava-se categórico ao enfatizar:  

 
A todo estudioso da formação patriarcal e da economia escravocrata do 
Brasil impõe-se o conhecimento do chamado "deep South". As mesmas 
influências de técnica de produção e de trabalho - a monocultura e a 
escravidão - uniram-se naquela parte inglesa da América como nas 
Antilhas e em Jamaica, para produzir resultados sociais semelhantes aos 
que se verificam entre nós. Às vezes tão semelhantes que só varia o 
acessório: as diferenças de língua, de raça e de forma de religião. 
(FREYRE, 2004, p.30) 

 

 

Em Casa-grande & senzala, em muitos momentos, analisava a história dos 

EUA e a comparava com o Brasil, comparando também as respectivas culinárias, os 

“estoques africanos”, as condições religiosas dos escravos, a semelhança entre os senhores, 

chegando a criar e ou se utilizar do conceito de “colônia de plantação”, características 

semelhantes do Nordeste e do sul dos EUA.  

 
 
Semelhante deslocamento, embora imperfeitamente realizado, importou 
em uma nova fase e em um novo tipo de colonização: a ´colônia de 
plantação`, caracterizada pela base agrícola e pela permanência do 
colono na terra, em vez do seu fortuito contato com o meio e com a 
gente nativa. No Brasil iniciaram os portugueses a colonização em larga 
escala dos trópicos por uma técnica econômica e por uma política social 
inteiramente novas: apenas esboçadas nas ilhas subtropicais do 
Atlântico. A primeira: a utilização e o desenvolvimento de riqueza 
vegetal pelo capital e pelo esforço do particular; a agricultura; a 
sesmaria; a grande lavoura escravocrata. A segunda: o aproveitamento 
da gente nativa, principalmente a mulher, não só como instrumento de 
trabalho mas como elemento de formação da família. Semelhante 
política foi bem diversa da de extermínio ou segregação seguida por 
largo tempo no México e no Peru pelos espanhóis, exploradores de 
minas, e sempre e desbragadamente na América do Norte pelos 
ingleses.( FREYRE, 2004, p.79)  
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Como aluno, teve como mestre Franz Boas, antropólogo, seu professor na 

Universidade de Colúmbia, com quem teve oportunidade de discutir “problemas 

brasileiros, nenhum que me inquietasse tanto como o da miscigenação.” (p.31). Mestre 

várias vezes referenciado por ele em suas obras e sobre o qual afirma no prefácio de Casa 

Grande e Senzala: “O professor Franz Boas é a figura de mestre de que me ficou até hoje 

maior impressão” e no mesmo prefácio de Casa Grande e Senzala escreve:  

 

 
Foi o estudo de antropologia sob a orientação do professor Boas que 
primeiro me revelou o negro e o mulato no seu justo valor – separados 
dos traços de raças os efeitos do ambiente ou da experiência cultural. 
Aprendi a considerar fundamental a diferença entre raça e cultura; a 
discriminar entre os efeitos de relações puramente genéticas e os de 
influências sociais, de herança cultural e de meio. Neste critério de 
diferenciação fundamental entre raça e cultura assenta todo o plano deste 
ensaio. Também no da diferenciação entre hereditariedade de raça e 
hereditariedade de família. (FREYRE, 2004, p.32) 

 
 

Franz Boas (1858-1942), conhecido como o pai da Antropologia 

contemporânea, por várias de suas contribuições teóricas, contrapôs-se aos evolucionistas 

ao considerarem que as culturas caucasianas seriam superiores às demais e que 

estipulavam o padrão de evolução de homens selvagens ao estágio da evolução até as 

sociedades civilizadas do ocidente. Demonstrou que essa concepção era falsa, pois cada 

cultura tinha seu próprio desenvolvimento ao longo do processo histórico e que não 

necessariamente seguiam os mesmos padrões e estágios evolutivos. Destacava que a 

cultura é uma construção que não depende diretamente de fatores biológicos e geográficos, 

sendo uma construção social. Nesse sentido, deu grande contribuição às idéias de 

igualdade racial, influenciando posteriormente os estudos de Antropologia Cultural. 

Contribuiu para o conceito de etnocentrismo, tendo como método procurar compreender as 

culturas com suas próprias lógicas, abandonando as idéias preconcebidas. Influenciou 

renomados antropólogos e foram seus orientandos importantes expoentes da antropologia 

norte-americana.  

 
Na segunda metade de sua vida, Boas tornou cada vez mais públicas as 
suas posições políticas progressistas. Em 1906 procurou convencer, sem 
sucesso, alguns milionários a financiar a construção de um African 
Institute, que teria como objetivo mostrar que a inferioridade do negro 
dos Estados Unidos se devia inteiramente a causas sociais, e não raciais. 
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Vale lembrar que, naquela época, os afro-americanos eram cidadãos de 
segunda classe, sem direitos políticos e civis básicos - não votavam e 
viviam uma realidade cotidiana de segregação em escolas, bancos de ôni-
bus, banheiros públicos e templos religiosos. (CASTRO, 2004, p.13) 

 

Em 1936, Boas aposentou-se como professor da Universidade de Columbia, 

após trinta e sete anos de magistério. Para termos uma noção de suas idéias e sua influência 

sobre Gilberto Freyre, localizei um texto próximo, cronologicamente, desse período da 

vida de Freyre e da publicação de Casa-grande & senzala. Num texto escrito em 1930, com 

o título de “Alguns problemas de metodologia nas ciências sociais”, Boas afirma:  

 
 
Certas linhas de investigação se desenvolveram com a finalidade de 
explicar como as complexidades da vida cultural dependem de um único 
conjunto de condições. Exatamente agora vem-se atribuindo grande 
ênfase à raça como um determinante da cultura. Desde a ambiciosa 
tentativa de Gobineau para explicar as características nacionais como 
decorrentes da origem racial, e desde o reconhecimento da 
importância da hereditariedade como determinante das características 
de cada indivíduo, a crença em atributos hereditários e raciais conquistou 
muitos adeptos. Não acredito que se tenha dado até hoje qualquer prova 
convincente de uma relação direta entre raça e cultura. É verdade que as 
culturas humanas e os tipos raciais são tão distribuídos, que toda área tem 
seu próprio tipo e sua própria cultura; mas isso não prova que um 
determine a forma da outra. Igualmente é verdade que toda área 
geográfica tem sua própria formação geológica e sua própria flora e 
fauna, mas as camadas geológicas não determinam diretamente as 
espécies de plantas e animais que ali vivem. 
O erro das teorias modernas em grande parte se deve a uma extensão 
imprópria do conceito de hereditariedade individual para o de 
hereditariedade racial. A hereditariedade atua apenas em linhagens de 
descendência direta. Não há unidade de descendência em qualquer das 
raças existentes, e nada nos autoriza a supor que as características 
mentais de algumas poucas linhagens familiares selecionadas sejam 
compartilhadas por todos os membros de uma raça. Pelo contrário, todas 
as grandes raças são tão variáveis, e as características funcionais das 
linhagens hereditárias que as compõem, tão diversas, que se podem 
encontrar linhagens familiares semelhantes em todas as raças, 
particularmente em todas as divisões e os tipos locais estreitamente 
relacionados da mesma raça. Características hereditárias têm um valor 
cultural quando são socialmente significantes, como em todos os casos 
de discriminação racial ou naquelas condições culturais em que uma 
linhagem especialmente dotada tem a oportunidade de imprimir sua 
marca na cultura geral. Qualquer tentativa de explicar as formas culturais 
numa base puramente biológica está fadada ao fracasso. (CASTRO, 2004, 
p. 59-60).  
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A obra Casa-grande & senzala demarcava nova e radical visão da sociedade 

brasileira, enfrentando-se com as teorias que explicavam o atraso do Brasil pela mistura de 

raças, que colocavam a questão como o principal diferencial humano e não a cultura, visão 

defendida por Gilberto Freyre, com a sua valorização da hibidrização. Polemiza com as 

teses de Nina Rodrigues e Oliveira Viana, particularmente seus arianismos. Sobre o 

professor Oliveira Viana “o maior místico do arianismo que ainda surgiu entre nós” 

escreveria: 

A suposição de Debbané pode taxar-se de extremada, pecando em 
sentido oposto à de Oliveira Viana. Este ideou um Brasil colonizado em 
grande parte e organizado principalmente por dólico-louros. Pesquisas 
mais minuciosas sobre o assunto, como em São Paulo o estudo dos 
inventários e testamentos do século XVI tendem, a revelar que a 
colonização do Brasil se fez muito à portuguesa. Isto é: 
heterogeneamente quanto a procedência étnicas e sociais. Nela não terão 
predominado nem morenos nem louros. Nem moçarabes como pretende 
Debbané nem aristocratas como imaginou o arianismo quase místico de 
Oliveira Viana. (FREYRE, 2004, p.296) 
 

 

Sobre Nina Rodrigues, Freyre assim se posicionava:  

 
 
Nina Rodrigues percebeu as diferenças nos estoques africanos de 
colonização das duas Américas; mas fixou-as do ponto de vista, por ele 
rigidamente adotado, na inferioridade da raça negra. (FREYRE, 2004, 
p.387) 
De passagem observamos que o professor Oliveira Viana, maior místico 
do arianismo que ainda surgiu entre nós, menos coerente que o cientista 
maranhense, escreveu em um dos seus brilhantes trabalhos: ‘os próprios 
negros americanos, muito superiores, aliás, aos nosso, em virtude da 
seleção imposta pelas contingências da luta com um adversário temível 
como é o anglo-saxão, ficou muito abaixo do teor médio da civilização 
norte-americana, etc.’ (FREYRE, 2004, p. 388)  
Do mesmo modo, parece-nos absurdo julgar a moral do negro no Brasil 
pela sua influência deletéria como escravo. Foi o erro grave que cometeu 
Nina Rodrigues ao estudar a influência do africano no Brasil: o de não 
ter reconhecido no negro a condição absorvente de escravo. ‘Abstraindo 
pois’, escreve ele às primeiras páginas de seu trabalho sobre a raça negra 
na América portuguesa, da condição de escravo em que os negros foram 
introduzidos no Brasil e apreciando as duas qualidade de colonos como 
faríamos com os que de qualquer outra procedência etc.’ Mas isto é 
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impossível. Impossível a separação do negro introduzido no Brasil, de 
sua condição de escravo.  
Se há hábito que faça o monge é o do escravo; e o africano foi muitas 
vezes obrigado a despir sua camisola de malé, para vir de tanga, nos 
negreiros imundos, da África para o Brasil. Para de tanga ou calça de 
estopa tornar-se carregador de tigre. A escravidão desenraizou o negro 
do seu meio social e de família soltando-o entre gente estranha e muita 
gente hostil. Dentro de tal ambiente, no contato de forças tão 
dissolventes , seria absurdo esperar do escravo outro comportamento 
senão o imoral, de que tanto o acusam. (FREYRE, 2004, p.397-398)  
Aliás o ponto de partido da teses de Nina Rodrigues, consideramo-lo 
falso: o da incapacidade da raça negra de elevar-se às abstrações do 
cristianismo. Nina Rodrigues foi dos que acreditam na lenda da 
inaptidão do negro para todo surto intelectual e não admitia a 
possibilidade do negro elevar-se até o catolicismo. (FREYRE, 2004, 
p.440) 

 
 

Casa-grande & senzala é uma obra construída ao longo de vários anos, tendo 

como base a dissertação Social life in Brazil in the middle of the 19th century, que Freyre 

apresentou, em 1922, na Faculdade de Ciência Política da Universidade de Columbia - 

sendo então aconselhado pelos professores a transformar em livro. Retornou a Recife em 

1923, desenvolvendo atividades de jornalista, publicando em 1925, o ensaio Vida social no 

Nordeste. Com a “Revolução de 30”, partiu para um auto-exílio em Portugal, viajando por 

outros países da Europa sendo, em 1931, visiting professor na Universidade de Stanford. 

Foi nesse período que escreveu o livro publicado no Brasil em 1933. Em 1934, organizou 

no Recife o 1º Congresso de Estudos Afro-Brasileiros e, em 1934, começaram a aparecer 

“nos jornais do Rio de Janeiro os primeiros artigos sobre Casa-grande & senzala, escritos 

por Yan de Almeida Prado, Roquette Pinto, João Ribeiro e Agrippino Grieco, todos 

elogiosos.”16  

Nessa perspectiva, o Brasil seria uma formação construída ao longo de um 

processo de equilíbrio de antagonismos, com a contribuição do negro e do índio, sob o 

prisma da integração racial, expressa em muitos testamentos que trazem o reconhecimento 

dos filhos naturais, levando inclusive à dispersão das fortunas. Não só os testamentos, mas 

a prostituição, as relações da senzala com a casa grande, e vice-versa, levaram ao 

abrasileiramento, ao amolecimento da língua, à construção de uma música e de uma 

culinária específica. Essas seriam contribuições decisivas do escravo negro na vida sexual 

                                                
16 http://prossiga.bvgf.fgf.org.br/portugues/vida/cronologia.html, em 04-01-2007, às 08:03 horas. 
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e de família do brasileiro. Além da análise do equilíbrio de antagonismo, ele reivindica o 

materialismo histórico.   

 

 
Por menos inclinados que sejamos ao materialismo histórico, tantas 
vezes exagerado nas suas generalizações – principalmente em trabalhos 
de sectários e fanáticos – temos que admitir influência considerável , 
embora nem sempre preponderante, da técnica da produção econômica 
sobre as estruturas da sociedade; na caracterização de sua fisionomia 
moral. É uma influência sujeita a reação de outras, porém poderosa para 
aristocratizar ou democratizar as sociedades; de desenvolver tendências 
para a poligamia ou a monogamia; para a estratificação ou a mobilidade. 
(FREYRE, 2004, p.32) 

 

 

Criticando as tese de eugenia, prossegue:  

  

 
Muito do que se supõe, nos estudos ainda tão flutuantes de eugenia e de 
cacogenia, resultado de traços ou taras hereditárias preponderando sobre 
outras influências, deve-se antes associar à persistência, através de 
gerações, de condições econômicas e sociais, favoráveis ou 
desfavoráveis ao desenvolvimento humano. (FREYRE, 2004, p.32) 

 

 

E reivindica a lição aprendida com o mestre:  

 
 
 
Lembra Franz Boas que, admitida a possibilidade da eugenia eliminar os 
elementos indesejáveis de uma sociedade, a seleção eugênica deixaria de 
suprimir as condições sociais responsáveis pelos proletariados 
miseráveis – gente doente e mal nutrida; e persistindo tais condições 
sociais, de novo se formariam os mesmos proletariados. (FREYRE, 
2004, p.32)  

 

 

Além de citar o fundador do marxismo na Rússia, Plenkanov, em sua 

bibliografia, utilizou o texto de um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro - PCB, 

Astrojildo Pereira “Sociologia ou apologética?”, publicado em A Classe Operária, Rio de 

Janeiro, 1º de maio de 1929, para combater as teses de que não haveria luta de classe na 

formação do Brasil: 
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Refutando a teoria de Oliveira Viana – a inexistência da luta de classes 
na formação social do Brasil – lembra Astrojildo Pereira as guerras, os 
conflitos dos ´senhores´ com os indígenas e com os negros fugidos 
(quilombolas) e da própria burguesia nascente com a aristocracia rural já 
estratificada. Também os conflitos dos representantes da Coroa, quando 
fortalecidos pela descoberta das minas, com os caudilhos rurais. Estes, 
embora atravessando crises e sofrendo depressões de poderio, foram a 
força preponderante. (FREYRE, 2004, p.56) 

 

 

Essa obra de Freyre significa ainda uma revolução nas fontes de interpretação 

da história social, procurando dar voz aos viajantes, padres, arquivos pessoais, cartas de 

senhores de engenho, depoimentos, jornais da época, testemunhos de viajantes 

estrangeiros, médicos, historiadores e uma série de arquivos da Bahia, Pernambuco, 

Portugal e EUA.  No entanto, é importante assinalar que na maioria das fontes quem é o 

sujeito não é o escravo, nem o índio.  

Freyre foi inovador quando procurou construir uma história social, analisando 

de forma até então inédita, temas como sexologia, rituais religiosos, comidas, vestuário, 

educação, religiosidade, regras de casamento, condições de higiene, o papel social da 

mulher, as  condições psíquicas. Sendo, portanto, vanguarda mundial em fazer a síntese 

entre a história, antropologia e sociologia, em combinar os recursos das ciências humanas 

na análise da sociedade e fundamentalmente fugir das explicações mono-causais.  

O livro abriu perspectivas inéditas de pesquisas e ajudou a impulsionar a nova 

historiografia, influenciando Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior que, em suas 

obras, e na bibliografia citam a obra Casa Grande & Senzala. Cabe acrescentar a narrativa 

bem construída, que contou com a revisão de Mario de Andrade. È o livro de ciências 

sociais brasileiro que mais edições teve no exterior e no país; atualmente já atingiu a 50ª 

edição.  

Quando publicou Casa-grande & senzala, cujo título completo é Introdução à 

história da sociedade patriarcal no Brasil – 1, Casa-grande & senzala: formação da 

família brasileira sob o regime da economia patriarcal,  Gilberto Freyre anunciou que 

estava preparando a sua continuidade com Introdução à história da sociedade patriarcal 

no Brasil – 2, SOBRADOS e mucambos: decadência do patriarcado rural e 

desenvolvimento do urbano,  que seria publicado no ano de 1936. 
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Nesse livro não estão desenvolvidos os conceitos de lusotropicalismo e 

democracia racial. Esses conceitos são elaborações posteriores, por isso é importante 

entender a produção intelectual de Gilberto Freyre num processo em que vão surgindo 

conceitos novos e diferentes posicionamentos políticos. No entanto, nesse livro se encontra 

a “matriz genética” da tese principal do lusotropicalismo: a diferença do colonizador 

português dos outros colonizadores europeus.  

 
 
Sem empregar o termo nem definir o conceito, Freyre lança, logo em 
1933, os fundamentos do luso-tropicalismo. A partir daí, vai 
desenvolvendo a teoria, juntando-lhe elementos, alargando o seu 
horizonte, direccionando-a, mas ainda sem a nomear. É um tempo de 
composição e de amadurecimento da idéia. (CASTELO, 1998, p.18) 

 

 

É importante destacar que Casa Grande & Senzala serviu como referência de 

luta nas colônias portuguesas, um elogio à miscigenação e um combate à afirmada 

superioridade de raças, influenciando a primeira geração de lutadores anti-coloniais. A tese 

de Gilberto Freyre teve repercussões internacionais e num primeiro momento Casa-Grande 

e Senzala foi lido pela esquerda internacional e nas colônias africanas e no Brasil, 

constituindo-se num livro impactante pelo seu aspecto cultural, pela valorização da 

miscigenação e da cultura do negro e a denúncia dos males da escravidão.  

No cenário internacional, vivia-se o período de ascensão do nazismo e toda a 

sua ideologia de raça pura e superior, exacerbando o arianismo, um outro lado da eugenia. 

Era comum a realização de congressos “científicos” em que se discutia a eugenia, ciência 

que estudava formas e técnicas de melhoramento da raça humana. Gilberto Freyre inverteu 

essa afirmação de raça superior, valorizando a mestiçagem; subverteu os estudos e as 

compreensões existentes no Brasil até então constituindo-se em referência intelectual do 

país, influenciando intelectualmente várias gerações de brasileiros. Cabe destacar a grande 

repercussão internacional de Casa Grande e Senzala, obra impressa e reimpressa em 

diversas línguas e em muitos países.  

Esse contexto é analisado pela pesquisadora Laiana Oliveira, em sua tese de 

mestrado “A Frente Negra Brasileira: Política e Questão Racial nos anos 1930”, sobre a 

organização política criada em 1931, em São Paulo, e extinta em 1937.   
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A “República-Velha”, além de representar os interesses das oligarquias 
latifundiárias, limitando a participação política e ignorando os interesses 
e as necessidades dos recém-libertos, havia incorporado as doutrinas do 
racismo científico e da “teoria de branqueamento”[...] A chegada de 
Getúlio Vargas ao poder, com uma política de valorização da “raça 
mestiça”, assim como a publicação de “Casa-Grande e Senzala”, do 
sociólogo Gilberto Freyre, acabam por eliminar a hegemonia das teorias 
biológico-deterministas e do racismo científico, que tanto prejudicaram 
os negros, [...] (OLIVEIRA, 2002, p. 20-27). 

 
 

 E sua conclusão é contudente: 

 
 
A busca de uma nova identidade brasileira, pelo Estado varguista, leva à 
valorização de uma “raça mestiça” e pacífica, que se compõe a partir das 
contribuições de várias raças [...] Nos anos 30, portanto, a compreensão 
que se possuía das relações raciais no Brasil mudou significativamente, e 
essa mudança não se deveu apenas à política de valorização do mestiço e 
das “três raças” que formaram o Brasil, proposta por Vargas. Outro 
marco importante apontado para essa mudança foi a publicação da obra 
mais conhecida do sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, Casa 
Grande e Senzala. Até então, como já foi discutido, predominava entre a 
intelectualidade brasileira um certo pessimismo sobre os destinos do 
Brasil, proveniente das teorias racistas, travestidas de científicas, 
importadas da Europa desde o último quartel do século XIX. 
(OLIVEIRA, 2002, p.40-41)  

 
 
É o próprio Gilberto Freyre que escreve, em 1954, num depoimento sobre 

Getúlio Vargas: 

 
Desde o aparecimento do meu primeiro livro, que me honrou Getúlio 
Vargas com sua atenção inteligente de leitor ilustre: leitor dos meus 
livros e leitor até dos meus artigos. Mas leitor dos de verdade; guardava 
de memória trechos de livros e artigos meus e os comentava argutamente 
quando nos encontrávamos, como ainda há um mês, com relação a 
artigos que lera no Jornal do Brasil. 
Mais de uma vez me disse muito dever às páginas que eu escrevera sobre 
a monocultura latifundiária no Brasil e à crítica que eu desenvolvera ao 
usineirismo parasitário entre nós; páginas e crítica cujo conhecimento 
considerava indispensável aos homens públicos brasileiros. [...] Não faço 
frases em torno de rei morto. Tudo que aqui digo se baseia em 
impressões diretas do homem singular com quem conversei, às vezes 
longamente, em diferentes fases de sua vida, quase toda dramática e, 
afinal, trágica.Se não lhe devo um único favor pessoal, a verdade é que 
tenho hoje o gosto de dizer: fomos amigos.17  

                                                
17 GETÚLIO VARGAS: MEU DEPOIMENTO Fonte: FREYRE, O Jornal. Rio de Janeiro, 5 set. 1954.  
http://prossiga.bvgf.fgf.org.br/portugues/obra/artigos_imprensa/getulio.htm,  03-01-07, às 08:21 horas. 



 67 

 

Gilberto Freyre foi eleito deputado federal pela União Democrática Nacional e 

exerceu o mandato no período de 1946 a 1950. Nesse período fundou o Instituto Joaquim 

Nabuco de Pesquisas Sociais e se aproxima do estado colonial português. 

  

 

 

GILBERTO FREYRE: A ELABORAÇÃO DO CONCEITO E O USO DO 

LUSOTROPICALISMO. 

 

 

Com a repercussão internacional de Casa-grande & senzala, Gilberto Freyre se 

projetou mundialmente. Ao publicar uma obra decisiva para as ciências humanas no Brasil, 

criou-se um novo referencial, uma nova interpretação, distinta do que existia até então para 

explicar a formação da sociedade brasileira.  

Gilberto Freyre foi um intelectual de grande produção, durante sua vida 

produziu vasta obra e se orgulhava de  “[...] como escritor quanto possível independente, 

viver há anos dos meus livros e para os meus livros, por amor aos quais tenho recusado ou 

abandonado cátedras em universidades do meu país e do estrangeiro [...]” (FREYRE, 

1953b, p.127).   

O autor de Casa-grande & senzala, ao longo do tempo, construiu a teoria que 

ficou conhecida como lusotropicalismo. Nesta análise havia uma matriz dominante, o luso, 

o português.  

Em 1937 foi o delegado do Brasil no Congresso de Expansão Portuguesa no 

Mundo, em Lisboa, proferindo conferências nas Universidades de Lisboa, Coimbra, Porto 

e no King's College de Londres. Neste período começa sua aproximação com as 

instituições do estado português. Em 1938 é nomeado, pelo presidente de Portugal Oliveira 

Salazar, à Academia Portuguesa de História18.  

                                                                                                                                              
 

18 http://prossiga.bvgf.fgf.org.br/portugues/vida/cronologia.html, em 03-01-2007, às 07:53 horas. 
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Nos livros e opúsculos que escreveu torna-se perceptível que o conceito de 

lusotropicalismo aparece com mais intensidade nos títulos de suas obras. Em 1938, ano em 

que se tornou membro da Academia de História de Portugal, realizou uma série de 

conferências na Europa que foram a base do seu livro O Mundo que o Português Criou. 

(Aspectos das Relações Sociais e de Cultura do Brasil com Portugal é as Colônias 

Portuguesas), lançado em 1940, no Brasil e em Portugal. Nesta obra ele afirma a 

cordialidade do colonizador português:  

 

 
A cordialidade característica do português nas suas relações com os 
povos e as raças de - cor, cordialidade favorecida ou, talvez se possa 
dizer melhor, condicionada pelo extenso e profundo mestiçamento a que 
o levaram, no Brasil e noutras áreas, predisposições especialíssimas 
desenvolvidas nele desde tempos remotos e estimuladas pelas 
circunstâncias, também especiais, que-lhe rodearam o esforço de 
conquista e, de colonização realizado nos trópicos quase só com homens, 
é um traço que nos auxilia a compreender e a interpretar, não apenas a 
formação dos povos modernos de origem portuguesa, mas a sua situação 
actual: a situação actual das suas relações - de uns com os outros e de 
todos com Portugal.(FREYRE, 1940,  p.43). 
 

 

Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, a idéia de tropicalismo aparece no 

título do livro Em torno de um novo conceito de tropicalismo (1952) e o conceito de 

lusotropicologia aparece em 1953, com a publicação de Um brasileiro em terras 

portuguesas: Introdução a Uma Possível Lusotropicologia, acompanhada de Conferências 

e Discursos Proferidos em Portugal e em Terras Lusitanas e ex-Lusitanas da Ásia, da 

África e do Atlântico, livro que relata a viagem que realizou a convite do governo Salazar 

em colônias portuguesas e que deu base para o livro Aventura e rotina: Sugestões de Uma 

Viagem a Procura das Constantes Portuguesas de Caráter e Ação, também publicado no 

mesmo ano no Brasil e em Portugal.  

Segundo Castelo (1998, p. 25), “No final de 1953, publica dois livros 

relacionados com a sua experiência no ‘mundo português’: ‘Aventura e rotina’ e ‘Um 

brasileiro em terras portuguesas’. Nesta última obra, Freyre utiliza pela primeira vez o 

conceito de lusotropicalismo, e legitima a política colonial portuguesa, comprometendo-se 

com o salazarismo.” 

Em 1958, lança outra publicação - Integração portuguesa nos trópicos - com o 

apoio de um órgão do estado português, a Junta de Investigações do Ultramar, que o edita. 
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Em 1961 a Comissão Executiva das Comemorações do V Centenário da Morte do Infante 

D. Henrique publicou o livro O Luso e o trópico (Sugestões em torno dos métodos por-

tugueses de integração de povos autóctones e de culturas diferentes da européia num 

complexo novo de civilização: o lusotropical).  

Essa série de publicações, muitas com a ajuda editorial do estado português, 

ajudam a confirmar a tese de que entre o período de 1940 e 1960, mais intensamente após 

1950, posteriormente às viagens de Freyre às colônias portuguesas, o lusotropicalismo 

começa a ser a principal teoria que justificava a propaganda na manutenção das colônias 

portuguesas. O período também coincide com as fortes pressões feitas pela ONU pela 

política de descolonização à qual Portugal se opôs tenazmente.    

Freyre defende a política colonial portuguesa e passa a ser elogiado e 

divulgado pelo aparato de estado português que se valeu de suas obras, em especial da tese 

do lusotropicalismo, para defender a política colonial portuguesa.  

 
 
Paralelamente à difusão externa de um discurso pontuado por referências 
mais ou menos explícitas e mais ou menos fiéis ao lusotropicalismo, o 
Estado Novo aposta na vulgarização das ideias de Freyre nos países 
representados na ONU. Essa tarefa implica um acompanhamento 
constante do percurso intelectual de Freyre e traduz-se concretamente na 
colocação de dois dos seus livros nos «circuitos da diplomacia 
internacional». 
(...) 
No início de 1959, o MNE distribui pelas embaixadas, legações, 
consulados e delegações de Portugal espalhados pelo mundo o livro de 
Freyre, Integração portuguesa nos trópicos, publicado pelo CEPS da JIU, 
no ano anterior. (CASTELO, 1998, p.99) 

 
 

Compreender o lusotropicalismo é fundamental para o estudo da 

descolonização, pois esta teoria teve enorme repercussão no império português, nas 

décadas de 1950 a 1970, sendo utilizada pelo Estado português como ideologia 

justificadora da dominação sobre as suas colônias e para demonstrar que os portugueses 

eram diferentes dos demais colonizadores. 

 

 

Para se compreender Angola sob o domínio dos portugueses, deve-se, 
em primeiro lugar, entender o lusotropicalismo, a ideologia que se 
utilizava para explicar e justificar a presença portuguesa em África. Os 
proponentes do lusotropicalismo defenderam que, em virtude da 
ausência, única (segundo diziam) no plano histórico, de racismo entre o 
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povo português, e sua colonização dos territórios tropicais, não 
europeus, era caracterizada por uma legislação e interacção  humana 
racialmente igualitária (BENDER, 1976, p.21). 

 
 

 Torna-se importante contextualizar o momento em que o lusotropicalismo 

ganhou importância ideológica, peça chave da propaganda do governo português para se 

contrapor às pressões internacionais a favor da independência das colônias portuguesas.  

Portugal se encontrava cada vez mais isolado nos fóruns da Organização das Nações 

Unidas.  

 

A partir de 1950, e de forma crescente, personalidades vinculadas ao 
regime autoritário e colonialista de Lisboa passam a assumir a idéia de 
que o Brasil seria a representação, no presente, de uma realidade 
promovida por Portugal nos quatro cantos do globo: protonações 
tropicais, multirraciais, propensas à miscigenação e ao sincretismo sem 
abrir mão da base lusitana, responsável última pela sua formação. O que 
era realidade no Brasil (sic) viria a ser promessa de futuro na África, em 
especial em Angola e Moçambique. Enfim, Portugal não teria "colônias" 
na África, mas "províncias ultramarinas", partes inalienáveis de uma 
nação que ia do Minho ao Timor. A universalização de processos 
inicialmente associados ao Brasil para todo o "mundo português" foi 
uma operação engenhosa para a qual colaborou sobremaneira Gilberto 
Freyre, já naquele momento autor consagrado no Brasil, na Europa e nos 
Estados Unidos. E o sociólogo pernambucano não deixaria de ser citado 
por intelectuais e políticos portugueses como Adriano Moreira, Marcelo 
Caetano e o próprio ditador Oliveira Salazar. As reticências às 
interpretações de Freyre seriam pouco a pouco superadas, sobretudo 
após sua viagem a Portugal e às colônias no início da década de 50. 
(THOMAZ, 2000, p.3)  

 

 

 O governo português apoiou Gilberto Freyre na publicação de seus livros e 

artigos sobre o tema; além disso, patrocinou viagens pelas colônias africanas e recebeu sua 

assessoria para a política do ultramar.  

 
 
Tal o convite que me foi feito em 1951, pela Junta de Investigações 
Científicas, de Portugal, para percorrer Portugal e o Ultramar Português 
e sugerir modificações na sua política de relações de europeus para com 
não-europeus: viagem de observação e estudo de que resultaram os 
livros Um Brasileiro em terras portuguesas e Aventura e Rotina. 
(FREYRE, Diário de Pernambuco, Recife, 10 jul. 1960).   
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 Além do governo português, a ONU também convidou o escritor para fazer 

parte de comissões que estudariam uma série de situações internacionais envolvendo 

política e raça.  

 
 
Quando em 1954 tive a honra de ser o escolhido, dentre os modernos 
antropólogos de todos os países, para ser ouvido como consultor em 
assuntos de Antropologia e Sociologia pela Comissão da organização 
das Nações Unidas encarregada de estudar a situação racial na União 
Sul-Africana - honra consideravel para a ciência social sul-americana, 
representada não por um didata oficial mas por um livre-atirador - 
perguntei a mim mesmo: por que me escolheram? Por que não Evans-
Pritchard, de Oxford? Ou Métraux, da Suíça? Ou Kroeber? ou Mead? E 
conclui que os diplomatas da ONU confiavam principalmente na minha 
independência de instituições e de governos; e não apenas na minha 
ciência de antropólogo. (FREYRE, Diário de Pernambuco, Recife, 10 
jul. 1960) 
 
 

 
Segundo a teoria do lusotropicalismo, os hispanos, mais especificamente os 

portugueses, chamados de lusos por seu contato milenar com diversos povos do 

Mediterrâneo, mais especificamente com os mouros, teriam desenvolvido uma capacidade 

de mestiçagem com os povos nativos das regiões que iam colonizando. Por terem essa 

característica, desenvolveram, como nenhum outro povo, uma capacidade peculiar de 

adaptação aos trópicos.  

 Em sua análise, Freyre trabalhou com o conceito de simbiose, quando tratou 

do contato dos portugueses com os não portugueses. Simbiose é um termo oriundo da 

biologia, define uma associação de duas plantas, ou dois animais, ou entre um animal e 

uma planta em que ambos recebem benefícios ainda que em proporções diversas, a 

associação entre dois seres que vivem em comum. A idéia da simbiose é a síntese 

“naturalista” de sua concepção e abre caminho para o conceito de adaptação aos trópicos.  

Com mais um termo da biologia e da ecologia – adaptação - Freyre compreendeu os 

portugueses com uma capacidade adaptativa peculiar a esse meio ambiente tropical, parte 

de uma base existente que é o imenso império colonial que Portugal criou e que abrangia 

imensas áreas tropicais da África, Ásia e América. Ou seja, o lusotropicalismo partia do 

ambiente, da ecologia, desenvolvia a idéia de simbiose e integração dos portugueses com 

os trópicos, com as populações nativas e suas culturas.  
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 Freyre construiu e utilizou sua teoria do lusotropicalismo ao longo de sua 

obra. Em um artigo de imprensa, escrito em 1957, Em Torno da Política Étnica dos 

Portugueses, comentou o convite que recebeu para uma reunião na Bélgica para falar sobre 

a “formação Lusitana do Brasil” como parte de um vasto “sistema de civilização: a 

portuguesa nos trópicos”. Nesse artigo reafirmou suas críticas àqueles que desdenhavam da 

mestiçagem das raças: 

 

 

Pensou-se por algum tempo que a política étnica dos portuguêses no 
Oriente e nos trópicos - a de tolerar, facilitar e até estimular o 
colonizador contactos de europeus com não - europeus - era uma 
aventura em que poderia comprometer-se, além da saúde da raça 
colonizadora, sua inteligência, sua mentalidade, sua suposta 
superioridade mental.[...] E são de ontem afirmativas enfáticas como as 
de um Gobineau, as de um Herbert Spencer, as de um Gustave Le Bon 
contra tais aventuras étnicas. Spencer, mais cientificamente sociológico 
que os outros dois em seu critério de considerar contactos de raças e 
civilizações, aconselhou aos japoneses a se conservarem no Japão 
etnicamente puros de europeus: a inferioridade para êle não estava no 
asiático, em relação ao europeu mas no mestiço ou no híbrido. Para os 
outros dois semi-sociólogos, o perigo seria todo para os europeus que 
sendo biologicamente superiores seriam sacrificados nessa superioridade 
por aventuras ou loucuras de miscegenação. Sabemos hoje que falavam 
em nome de uma falsa ciência. A autêntica biologia de raça não lhes 
dava autoridade para pronunciamentos como aqueles em que se 
extremaram. (FREYRE, 1957, p.1) 

 

 

Depois de escrever que “a velha política étnica dos portugueses é que vem 

sendo reabilitada nos meios científicos, nos últimos decênios.” (FREYRE, 1957) 

prosseguia comparando o colonialismo inglês com o dos portugueses, afirmando que os 

ingleses “vêm corrigindo os excessos de purismo de raça que ainda se fazem sentir entre os 

grupos caracterizados pelo uso e abuso do capacete imperial, em áreas do ex-império como 

as ultimamente ensanguentadas pelas revoltas dos Mau Maus”19. Uma das características 

do lusotropicalismo é destacar que a colonização portuguesa foi qualitativamente distinta 

das demais potências européias, saudando os “casamentos não só de inglêses como de 

                                                
19 A revolta dos Mau Mau ocorreu no antigo império inglês, mais especificamente no Quênia a partir de 
1952, se estendendo até o ano de 1956, quando as forças coloniais  inglesas derrotaram a rebelião.  
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inglesas com pessoas africanas de cor” e compara a colonização portuguesa com a 

americana:  

 

O norte-americano vem dando todo o relêvo de publicidade ao fato de 
seus soldados brancos, louros, nórdicos, bravos, energéticos, belos, 
virem casando livremente na Coréia com moças coreanas: prática 
seguida há séculos pelos portuguêses no Oriente o que explica sua 
espantosa sobrevivência na Índia, em Macau, em Timor e - já sem o 
menor domínio político - em Singapura. (FREYRE, 1957, p. 1)  

 

 

Também é importante citar como um exemplo de síntese das teses freyrianas o 

seu livro Integração Portuguesa nos Trópicos, escrito em 1958. O seu subtítulo é 

emblemático: “Notas em torno de uma possível lusotropicologia que se especializasse no 

estudo sistemático do processo ecológico-social de integração de portugueses, 

descendentes de portugueses e continuadores de portugueses, em ambientes tropicais” 

(FREYRE, 1958, p. 9) 

 Em outro aspecto dessa teoria, a religião é abordada. Os portugueses, 

segundo Freyre, por uma orientação política do Estado, não proibiam a dança e outros 

elementos das culturas indígenas no processo de catequese cristã. Os portugueses fariam 

uma espécie de incorporação na cristianização das populações colonizadas tolerando 

elementos considerados “pagãos”. Através destas observações, conclui que os portugueses 

seriam muito mais cristocêntricos do que eurocêntricos, Por serem mais universalistas, os 

portugueses teriam desenvolvido uma catequese com a missão civilizadora de conquistar 

para a fé cristã católica as populações do vasto império português e não um 

segregacionismo que as outras religiões cristãs européias acabaram produzindo. 

 
 
Nessas transações especificamente culturais é que nos parece que se 
especializou o Português ainda mais do que o Espanhol. E isto [...] em 
grande parte, por ter sido a expansão portuguesa nos trópicos menos 
etnocêntrica - de povo que tivesse por centro de sua actividade sua raça e 
seu sistema de cultura pretendidamente étnica-que cristocêntrica, isto é, 
de povo que se considera sociologicamente mais cristão do que europeu 
ou boreau. (FREYRE, 1958, p.44)  
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 Como comprovação da universalidade dos portugueses, destaca-se a tese de 

democracia racial, tão importante em sua elaboração teórica para o Brasil e o império 

português: 

 

 

Aos métodos patriarcais de integração de gentes primitivas em sistemas 
de convivência sociològicamente cristã deve-se atribuir, em grande 
parte, o facto de terem os portugueses, juntando ao autoritarismo 
necessário ao sistema patriarcal de família a transbordante democracia 
da miscegenação, lançado as bases de uma nação do porte, da 
importância e da extensão da brasileira - talvez a maior, a mais autêntica, 
a mais completa das democracias raciais que o mundo já viu; e de virem 
lançando as bases de possíveis nações lusotropicais que poderão, em 
futuro próximo, tomar rumos semelhantes aos do moderno Brasil. 
(FREYRE, 1962, p.34) (grifo meu)  

 

 

 É relevante na teoria do lusotropicalismo aspecto de aplicabilidade para 

tirar vantagens do meio e para o relacionamento entre diferentes povos. Defendia uma 

ciência aplicada, uma “engenharia social” que permitiria ao ser humano conviver e retirar 

melhores vantagens das riquezas que o trópico oferece. Freyre defendeu a constituição de 

uma Geografia, Antropologia, Sociologia, Medicina, Biologia, Agricultura e Veterinária 

dos trópicos. Organizando congressos e seminários, incentivou e apoiou a instalação de 

Institutos de Tropicologia nas mais diversas áreas, num esforço sistemático de orientação 

científica: 

 
 
Já houve um ecologista alemão, Gunther, que realizou estudos de 
ecologia tropical comparada - ecologia vegetal - tendo por objetos 
principais de comparação Ceilão e o Brasil. Tais estudos devem ser 
continuados não só entre Ceilão e o Brasil como entre o Brasil e a Índia, 
o Brasil e o Paquistão. E não só quanto à ecologia vegetal como quanto à 
animal, à humana, à geral. [...] Se há vantagens no conhecimento dessas 
várias experiências, no intercâmbio dêsses vários conhecimentos, na 
comparação dêsses vários estudos experimentais, por que não fundar-se 
no Brasil um instituto de tropicologia que nos ponha em contato 
científico com outros povos tropicais? É sugestão que aliás já fiz ao 
grande animador de iniciativas brasileiras que é Assis Chateaubriand e 
foi por êle bem acolhida, lugar ideal para o Instituto: o Recife. (O 
Cruzeiro, 28 jul , 1956) 

 
 

 Freyre desenvolveu e reafirmou a teoria do lusotropicalismo como uma 

ciência prática, à qual os governantes do Brasil teriam que dar atenção construindo 
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institutos, órgãos estatais e universidades que se preocupassem com o estudo dos trópicos. 

Na década de 1960, no Brasil, posterior à instalação do regime militar, recebeu apoio às 

suas teses e inaugurou institutos e universidades voltadas para a tropicologia, a ciência dos 

trópicos. 

Pós-Segunda Guerra Mundial, nos finais da década de 50,  o processo de 

descolonização e de rebelião ganhou grande impulso nas colônias africanas. Neste 

contexto, Gilberto Freyre escreveu sobre a situação internacional em relação ao tema da 

descolonização. Em 1958, no seu livro Integração portuguesa nos trópicos, escreveu:  

 
Somos dos que acreditam ser a política chamada anticolonialista, não 
diremos oficial, dos Estados Unidos, mas de alguns de seus políticos na 
África e no Oriente, uma preparação para seu domínio econômico e 
veladamente político em áreas tropicais ainda sob governo ou influência 
européia – inclusive hispânica: principalmente portuguesa – e onde  se 
vêm formando, como em Angola e Moçambique, sociedades ou culturas 
lusotropicais semelhantes à brasileira. Do mesmo feitio lusotropical de 
sociedades e culturas mistas, simbióticas, difíceis, por conseguinte, de 
poderem ser confundidas com os domínios coloniais de ingleses, 
franceses e holandeses nos trópicos. Com que se já, através de 
evidências oblíquas, que a política, não diremos dos Estados Unidos, 
mas se de certos anglo-americanos às vezes influentes da definição de 
uma política nem sempre coerente como a internacional, da grande 
república, é uma política que se assemelha à britânica, na América 
Hispânica, no começo do século passado, quando ingleses 
anticolonialistas com relação à Espanha e a Portugal favoreceram a 
independência das colônias espanholas e da portuguesa no continente 
americano; mas para os seus grupos imperialmente econômicos 
procurarem, e de certo modo conseguirem logo após as separações das 
antigas colônias de suas metrópoles, privilégios que deram à Grã-
Bretanha em grande parte do mesmo continente situação se não 
ostensiva, veladamente imperial, só atenuada pela emergência de outro 
poder anglo-saxônico, os Estados Unidos, como nação também imperial. 
Foi aliás imitada dos ingleses pelos próprios Estados Unidos, ao 
concorrerem para que se devolvesse condições favoráveis à aparente 
independência política, pela separação da Espanha de áreas tropicais de 
colonização hispânicas, como as Filipinas no Oriente e Cuba, Porto 
Rico, na América, aos poucos se tornariam zonas de influência, se não 
ostensivamente política, econômica, dos mesmos Estados Unidos. 
(FREYRE, 1958, p.27-28) 

 
 
 

 É importante destacar que sua crítica ao anti-colonialismo parte da acusação 

de que se subestimava o interesse dos EUA que, em tese, se aproveitariam da 

descolonização para ampliar seu domínio.  
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 Antes da guerra de independência já era sabido que o império português 

utilizava em Angola um estatuto jurídico que diferenciava e discriminava a população 

negra com a existência de duas categorias: os assimilados e os indígenas. Diante destas 

categorias, os colonos portugueses tinham privilégios jurídicos, recebiam os melhores 

salários e ocupavam os cargos públicos que eram exclusividade dos portugueses e dos 

assimilados.  

 A utilização do trabalho compulsório, chamado trabalho forçado, era 

assegurada por lei. O Estatuto do Indigenato garantia a requisição por parte dos 

agricultores e empresários portugueses e pelo estado colonial da mão-de-obra necessária 

para a colheita e/ou obras de infra-estruturas. 

  

 
O trabalho forçado constitui, com efeito, até final dos anos 50, a 
principal forma de mobilização de mão de obra, para a agricultura, para 
a indústria e trabalhos públicos.Desde o fim da Conferência de Berlim, 
que um conjunto de textos cheios de ambigüidades de astúcias jurídicas 
forneciam uma capa legal à prática generalizada desta forma moderna de 
escravatura. A economia angolana foi durante muito tempo dominada 
pela utilização em força do trabalho forçado, quer ao nível da 
administração colonial, quer a nível das empresas particulares. De 
qualquer maneira, o princípio da obrigação de trabalhar adoptado em 
relação aos indígenas, constituía um meio de violência. (ANDRADE e 
OLIVIER, 1974, p.78-79) 

 
  

  O trabalho forçado era um elemento da realidade africana que questionava a 

tese de integração e de democracia racial freyriana. A mesma política de trabalho forçado 

também era utilizada pela França, demonstrando semelhanças entre a colonização 

portuguesa e francesa no tratamento da mão-de-obra. No caso de Moçambique, o governo 

português utilizava o expediente de “vender” mão de obra para a África do Sul e a Rodézia 

que pagava por cada trabalhador moçambicano que fosse trabalhar nas minas. Essa 

“receita” fazia parte oficial da balança de exportações de Moçambique, colônia portuguesa. 

Zamparoni (1999) ao analisar a colonização portuguesa em Moçambique chama atenção 

para o fato de que: 

 

 
Foi preciso desencadear um processo de expropriação de recursos 
naturais e bens, particularmente terras férteis e gado, impor uma série de 
necessidades monetárias, através da introdução de impostos diversos e, 
principalmente, apelar para uma suposta “obrigação moral do trabalho” 
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que justificaria a exploração de força de trabalho sub-remunerada, ao 
apelar para o recrutamento forçado, que ficou conhecido como chibalo. 
(ZAMPARONI, 1998, p. 2) 

 
  

Freyre não levava em consideração os movimentos das populações que 

poderiam estar em choque com o sistema de exploração imposto pelos portugueses.  

Ao comparar os processos de independência ocorridos no século XIX com os 

processos de descolonização do século XX, Freyre construiu uma lógica em que 

predominava a ineficácia da descolonização, pois se cairia sob o domínio de outras 

potências.  

 

 
Gilberto Freyre vai escrever mais duas obras especificamente sobre a 
temática do lusotropicalismo: Integração portuguesa nos trópicos (1958) 
e O luso e o trópico (1961). Importa sublinhar que estas duas obras são 
«encomendadas» e publicadas por organismos do Estado português. A 
primeira, pela JIU, na colecção ECPS; a segunda, pela Comissão 
Executiva das Comemorações do Quinto Centenário da Morte do Infante 
D. Henrique, no âmbito do Congresso Internacional de História dos 
Descobrimentos. O Estado Novo utiliza estes livros, supostamente 
científicos, como instrumento de propaganda e de legitimação da sua 
política colonial. Se a manipulação político-ideológica é exterior aos 
textos, no interior dos textos radica a sua possibilidade. O autor não 
deixa de ser conivente com esse processo. (CASTELO, 1998, p.62) 

 

 

Procurava justificar o não apoio aos processos de descolonização do império 

português. Foi criticado na época com o argumento de que, se seguíssemos essa lógica, não 

poderíamos ter defendido a independência do Brasil, posto que este ficou sob o domínio 

econômico da Inglaterra. Convicto de sua posição alertava que: 

 
 
Quando antropólogos e sociólogos anglo-americanos, menos perspicazes 
em sua ciência política que eruditos na puramente etnológica, clamam 
contra a moderna política de assimilação dos portugueses nos trópicos, 
acusando-a de perturbar  um desenvolvimento autônomo de culturas 
africanas em áreas como a Angola, põem-se ingênua e talvez 
românticamente a favor daqueles desíguinios de imperialistas anglo-
americanos, dos quais se mostram contagiados até publicistas 
independentes, (FREYRE, 1958 ,p.28)   
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 Em 1961, teve início a luta armada pela independência de Angola. Explodia 

com força a revolução nas colônias portuguesas, em especial em Guiné-Bissau, Angola e 

Moçambique. A tese do lusotropicalismo começava a apresentar falhas na sua 

interpretação do que constituiria a ação dos portugueses. Na verdade, as concepções 

baseadas na “integração” e no caráter diferenciado do colonizador português começaram a 

desabar frente à realidade que a grande imprensa começava a divulgar ao mundo: uma 

guerra de proporções gigantescas, com o genocídio da população negra pelas tropas do 

império português.  

 É importante relembrar que Portugal fazia parte da OTAN – Organização do 

Tratado do Atlântico Norte e por meio desse tratado recebia não só armas sofisticadas 

como apoio político dos EUA e da Inglaterra, apesar de diversas vezes a ONU condenar, 

formalmente, a política colonialista e exigir a descolonização das colônias portuguesas. 

Nesse aspecto, diante dos fatos, caiu a tese freyriana: os EUA e a Inglaterra não apoiavam 

os movimentos de descolonização e sim Portugal. Na verdade, o regime português na 

África era a base de sustentação da expansão econômica dos EUA e das potências 

européias além de, no contexto da Guerra Fria, serem aliados contra a expansão dos 

comunistas. O depoimento de Amilcar Cabral é esclarecedor: 

 
 
E lá vieram os aviões bombardeando-nos a esmo, cotidianamente. E 
vimos juntos as mesmas aldeias arruinadas, as mesmas populações em 
fuga perante as bombas, os mesmos mortos queimados pelo napalm, 
aquele mesmo guerrilheiro escaldado ao terceiro grau, mas mesmo assim 
ainda vivo, as mesmas bombas feitas nos Estados Unidos da América, 
lançadas por aviões feitos na Alemanha Ocidental, equipados com rádios 
feitos na Grã-Bretanha, e as mesmas granadas lançadas de canhoeiras e 
fragatas feitas na França. (AZEVEDO, 1977, p. 95) 

 

 

Frente à realidade de uma guerra de descolonização contra o império 

português, Gilberto Freyre foi chamado para proferir uma conferência no Gabinete 

Português de Leitura do Rio de Janeiro, em 10 de junho de 1962, a convite da Federação 

das Associações Portuguesas do Brasil. O texto desta conferência, O Brasil em face das 

Áfricas negras e mestiças, é fundamental e revelador para entender o pensamento freyriano 

sobre o tema e as repercussões de suas análises, principalmente no interior da diplomacia 

brasileira.  
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Na conferência, ele condenava a diplomacia brasileira sobre o equívoco de suas 

posições simpáticas à descolonização e lançava o opúsculo – com o mesmo título -  

publicado pela Federação das Associações Portuguesas no Rio de Janeiro com segunda 

edição em Lisboa, no ano de 1963. Esse opúsculo é uma veemente defesa de Portugal 

contra a independência das colônias africanas e de ataque aos movimentos de libertação. 

Em primeiro lugar, comparava as lutas de descolonização com o século XIX e procurava 

vincular os destinos do Brasil com os de Portugal:  

 
 
É uma palavra como a minha que, num dia como o de hoje, deve ser 
escutada, em ano tão inquieto como o de 1962, pelos brasileiros que 
mais fraternalmente se preocupam com Portugal e pelos portugueses 
que, residentes no Brasil ou em Portugal, nas Áfricas ou no Oriente, já 
sentem hoje doer-lhe Portugal tanto quanto a Espanha, sangrando das 
terras arrancadas ao seu domínio ainda materno por um poder em rápida 
ascensão imperial, doía a espanhóis do fim do século XIX. Somos - sou 
dos que mais o proclamam - sociològicamente uma só realidade: 
portugueses e brasileiros. Venho insistindo há anos neste ponto. Quem 
em termos sociológicos toca no Brasil, toca em Portugal; quem nos 
mesmos termos, toca no que é português, toca no que é brasileiro. Ferida 
portuguesa é dor brasileira. (FREYRE,1962, p. 19) 

 
 

 Lamentando o fato de Portugal ter perdido a sua colônia de Goa para a 

Índia, Freyre conclamava todos aqueles que eram simpáticos ao processo de 

descolonização para o cuidado de não “tornar-nos uma multidão de inocentes”. A tomada 

de Goa pela Índia foi humilhante na medida em que a guarnição portuguesa não conseguiu 

esboçar a menor resistência, não contando com nenhum apoio da população local para 

enfrentar as forças armadas indianas.  Foi a pior das derrotas, aquela que se perde sem 

lutar. Esse acontecimento já era um sintoma da crise do império colonial português. Sobre 

esse processo Freyre ressaltava:  

 
 
No momento difícil que Portugal atravessa tanto na Europa como na 
África - tendo já sofrido brutal ultraje em Goa: uma Goa arrancada 
violentamente, pelo semimperialismo indiano, ao domínio político de 
Lisboa mas não desprendida ao sistema lusotropical de civilização 
cumpre aos brasileiros, sobretudo aos brasileiros mais jovens, pensarem 
em Portugal e nas Áfricas acima do que Portugal e as actuais relações 
políticas das Áfricas Portuguesas com Lisboa signifiquem como 
expressões de um regime ou de uma sistemática apenas política. É 
sistemática que repugna - ninguém o ignora - ao idealismo democrático 
de numerosos brasileiros; de muitos dos intelectuais do Brasil; de grande 
parte da mocidade brasileira. Mas esse repúdio, precisamos cuidar que 
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não nos leve ao extremo de tornar-nos uma multidão de inocentes, úteis 
a qualquer dos imperialismos que hoje pretendem substituir, na África, 
os antigos; e na Europa ibérica, os regimes há anos em vigor, por 
ditadores "made in Moscou". (FREYRE,1962, p.34-35)  

 
 

Freyre teceu ainda uma caracterização dos interesses dos diferentes tipos de 

“imperialismos” que ameaçavam as colônias africanas em processo de descolonização: 

 
 

O imperialismo russo-soviético é o mais avassalador de todos os novos 
imperialismos que operam na África. O imperialismo - ou, admita-se: 
contra-imperialismo dos Estados Unidos, o seu maior rival. O 
imperialismo chinês é outro rival poderoso do da União Soviética na 
África. O semi-imperialismo indiano, ainda outro, embora de menores 
possibilidades. Enquanto a União Sul-Africana sonha em se opor a todos 
esses imperialismos, tornando-se ela própria um império de dominadores 
brancos sobre populações mestiças e negras; e anexando a esse império, 
junto com as Rodésias, Angola e Moçambique. (FREYRE, 1962, p. 35)  

 
  
Em nenhum momento escreve sobre os processos de organização e de guerra 

contra o colonialismo português. Na passagem a seguir convocava o presidente Jânio 

Quadros a rever a posições da diplomacia brasileira. Jânio Quadros manteve uma política 

de aproximação com o “terceiro mundismo” posterior à Conferência de Bandung (1955), 

de aproximação com a China e Cuba Em agosto de 1961, Jânio Quadros condecorou Che 

Guevara com a Grã Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul e Freyre se manifestou a 

respeito dessa homenagem: Cruzeiro do Su 

 
 
Creio ter sido em algumas dessas ideias que o Presidente Jânio Quadros 
se inspirou para iniciativas de renovação da política exterior do Brasil, 
que vêm sendo seguidas pelo actual e ilustre Presidente da República 
brasileira. Mas num e noutro caso, ao aspecto positivo dessa renovação 
juntou-se o lamentàvelmente negativo de incluir-se com alguma 
precipitação e não menor simplismo a presença portuguesa no Oriente e 
na África entre aquelas formas cruamente "colonialistas" de relações de 
europeus com não-europeus que repugnam, como não podiam deixar de 
repugnar, ao Brasil. Donde vir sendo, neste particular, o Itamarati injusto 
com a gente portuguesa, falho de solidariedade com as gentes 
genuinamente lusotropicais do Oriente e da África e prejudicial à própria 
gente brasileira e à sua missão de líder de uma democrática política 
social de "vária cor" que se contraponha tanto à de "branquitude", de 
europeus, como à de "negritude" que vem sendo animada entre africanos 
por nacionalistas de intenções dúbias. Que estes são de todos os 
elementos que comprometem a presença portuguesa na África, aqueles 
que mais concorrem para turvar a solidariedade do Brasil, não só com o 
Portugal europeu como com aquelas populações lusotropicais da Angola 
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e das outras partes do mundo, integradas no mesmo sistema de 
civilização racial e socialmente democrático que o Portugal de sempre - 
hoje já não extra-europeu como europeu - vem criando; (FREYRE, 
1962, p. 39) (grifo meu) 

 
 

Para contextualizar melhor as críticas de Freyre é importante levarmos em 

conta a perspectiva da política externa brasileira para o continente africano no período. De 

acordo com Saraiva (1996, p.62), ”A política africana do Brasil foi pessoalmente 

formulada por Jânio Quadros em sua memorável mensagem ao Congresso Nacional em 15 

de março de 1961. Definindo a nova política exterior do Brasil como um instrumento 

contra o colonialismo e o racismo, e sublinhando o apoio brasileiro ao principio da 

autodeterminação dos povos da África”.  

Freyre seguiu condenando as frentes de libertação que lutavam pela 

independência de Angola e os brasileiros que apoiavam esses movimentos de libertação, 

saudava “a democracia racial” existente no Brasil e em Angola e atacava o movimento 

negritude. 

 
 
Dos dois grupos nacionalistas que se batem pela chamada libertação de 
Angola sabe-se que um chega a ser sectàriamente, fanàticamente, racista 
em sua mística de "negritude", nele estimulada, em grande parte, pelo 
maquiavelismo de estranhos, interessados em lançar africanos contra 
europeus. São expressivas, a esse respeito, as palavras de recente 
panfleto afroracista divulgado na África contra Angola: "Angola não é 
dos brancos [...] que lá nasceram nem dos mestiços. Angola é dos 
negros, apenas dos negros! Os brancos e os mestiços terão que 
desaparecer!". Palavras que ferindo o que Angola tem de mais 
democrático - a sua democracia social através daquela mestiçagem que 
vem sendo praticada por numerosos luso-angolanos, ao modo brasileiro - 
fere o Brasil; e torna ridícula - supremamente ridícula - a solidariedade 
que certos diplomatas, certos políticos e certos jornalistas do Brasil de 
hoje pretendem, alguns do alto de responsabilidades oficiais, que parta 
de uma população em grande parte mestiça, como a brasileira, a favor de 
afroracistas. (FREYRE, 1962, p. 44) (grifo meu) 

 
 
Procurava deslegitimar o movimento negritude sem contextualizar sua 

importância, contra a discriminação racial e o colonialismo. Expressão das lutas contra um 

conjunto de sistemas mundiais que reservava ao povo negro a discriminação e a 

exploração.  

O mundo acompanhava pela imprensa, já há algum tempo, a repressão nas 

colônias portuguesas e o recrudescimento da luta dos povos contra a colonização, Freyre 
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pareceu “esquecer” os dramáticos e violentos episódios que sacudiam as colônias 

portuguesas:  

 
Em Junho de 1960, em Mueda, no Norte de Moçambique morreram 
cerca de 500 pessoas quando policias e militares abriram fogo sobre uma 
manifestação de trabalhadores macondes das plantações de algodão. 
Trabalhadores de outras plantações de algodão foram igualmente vítimas 
de um incidente semelhante, em janeiro de 1961, em Malanje, no centro 
de Angola, tendo morrido também muitas centenas. Em agosto de 1960, 
cerca de 50 grevistas haviam morrido no cais de Pidjiguiti, na Guiné-
Bissau. (MACQUEEN, 1998, p. 38) 

 

 

As críticas às idéias de Freyre são recorrentes e se faziam ouvir no lançamento 

do seu livro Um brasileiro em terras portuguesas, em1953:  

 

 

De Goa, a capital da pretendida Índia portuguesa, igualmente não diz o 
sociólogo nada, salvo que pronunciou uma conferência. Para ele o povo 
Góes não luta contra o colonialismo português, não pretende integrar-se 
na União Indiana, a sua verdadeira Pátria. Desconhece que as tropas 
expedicionárias brancas e negras, enviadas por Salazar para se impor à 
força aos desejos de emancipação da maioria do povo de Goa, assaltam 
os bairros de pescadores, espancam os homens, violam as mulheres e 
assassinam com requintes de selvageria, os que resistem às suas 
imposições. (JÚNIOR, Simões. Apud, FREYRE, 1953, p.429-430).   

 

     

No livro Aventura e rotina, escrito em 1953, uma espécie de diário de sua 

viagem ao império português, base para o livro Um brasileiro em terras portuguesas, 

escrito no mesmo ano, Freyre sentia o “retraimento” de velhos camaradas em relação à sua 

posição e procurava justificar sua viagem a Portugal ao mesmo tempo em que elogiava o 

governo Salazar: 

 

 

Noto certo retraimento da parte de velhos camaradas portugueses como 
o Mendes: não me procuram. Deixam-me alguns timidamente, 
cerimoniosamente, discretamente, cartões e recados. O fato de ser eu 
hóspede do Estado deve estar a distanciar de mim mais de um ortodoxo 
da ‘Esquerda’. Paciência. A mim basta o fato de ser um governo 
honrado, intransigentemente honesto, como é, para eu aceitar dele uma 
homenagem que é antes nacional que oficial. (FREYRE, 1953a, p.20). 
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Freyre em diversos escritos defendia o governo português e seu império 

colonial. Entretanto, o artigo abaixo é sintomático pela repercussão negativa de suas 

posições:  

 
Já uma vez escrevi, em artigo de jornal, que não são sempre amáveis as 
cartas que recebo dos leitores. Ao contrário: algumas são até 
insolentes.[...] Por que - me pergunta em carta êsse jovem - tenho aceito 
convites de fascistas como os portuguêses que só fazem me 
comprometer perante a mocidade independente? Minha resposta ao 
jovem mas sincero censor é esta: primeiro, porque não considero o 
governo do professor Oliveira Salazar um governo fascista. Reconheço 
no sistema politico que ele representa, defeitos que me repugnam. Mas 
não fascismo. Segundo, porque esses convites me têm sido feitos, 
deixando-me intacta a independência de pensar, de sentir, de observar. 
Tal o convite que me foi feito em 1951, pela Junta de Investigações 
científicas, de Portugal, para percorrer Portugal e o Ultramar Português e 
sugerir modificações na sua política de relações de europeus para com 
não-europeus: viagem de observação e estudo de que resultaram os 
livros Um Brasileiro em terras portuguesas e Aventura e Rotina. (Diário 
de Pernambuco. Recife, 10 jul. 1960) 

 

 

 Em outro artigo há que se enfatizar a irritação de Freyre diante dos fatos que 

questionavam os elementos centrais de sua tese lusotropical. Essas matérias, em forma de 

resposta, é um sintoma de que suas idéias repercutiam e havia contestadores. 

 
 
O que, porém, irrita a quantos tenham um conhecimento tranqüilamente 
objetivo da matéria é ver que simples agitadores, puros demagogos e - o 
que é pior - agentes a serviço de interêsses políticos ou econômicos 
estrangeiros venham conseguindo impressionar inocentes úteis - nos 
Estados Unidos e até no Brasil - com alegações que deformam de todo a 
realidade. E apresentando Angola como cru exemplo de exploração de 
negros por brancos. (O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 20 out. 1962) 

 

 

No pensamento freyriano é comum a crítica ao comunismo internacional, ao 

imperialismo soviético. Em nível nacional, essa polarização se desdobrou no golpe militar 

contra o governo João Goulart. O golpe foi saudado por Freyre em comício e nos artigos 

de imprensa:  

 

1964 ficará marcando no calendário cívico do Brasil um dos momentos 
decisivos no desenvolvimento nacional. É que já se tornou histórico 
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como o ano em que a Nação brasileira se libertou daquele falso 
"nacionalismo", em que aqui se disfarçava um comunismo brutalmente, 
anti-brasileiro e anti-nacional, impedindo o Brasil de desempenhar, 
desde já, num mundo em rápida transformação, um papel de alguma 
importância política e de considerável importância sociológica, para o 
qual o predispõem as condições especialíssimas da sua formação e as 
perspectivas, também especiais, do seu desenvolvimento como força não 
só econômica, em particular, porém, cultural, em geral. (Diário de 
Pernambuco. Recife, 26 abr. 1964) 

 
 
 

Fora as críticas diante do colonialismo português e do contexto internacional, 

um outro setor questionava a tese de “democracia racial” criada pelos portugueses e da 

qual, segundo Freyre, o Brasil seria o maior exemplo. O sociólogo Florestan Fernandes 

esteve à frente dessas críticas que partiam de uma nova geração de intelectuais, 

principalmente oriundos da Universidade de São Paulo – USP. Em declaração à imprensa, 

Florestan afirmava que "não existe sequer democracia para brancos poderosos, imagine-se 

para negros e mulatos".  Assim o jornal O Globo contextualiza um desses debates:  

 

 

Na sua exposição, no simpósio "Democracia e Política Social" quinta-
feira em Brasília, Freyre disse existir no Brasil uma democracia social e 
racial e, com base no trabalho de Martin Gester, correspondente no 
Brasil do jornal alemão "Frankfurter Allgemeine Zeitung", criticou a tese 
de Florestan Fernandes de que a sociedade brasileira seria uma 
sociedade de "brancos para brancos". Freyre (que não identificou 
nominalmente Florestan, preferindo chamá-lo de "talvez desvairado até 
mais marxista militante do que paulista conhecedor do Brasil todo") 
estendeu sua crítica aos sociólogos paulistas em geral, afirmando ser 
"um paradoxo que justamente em São Paulo floresçam sociólogos 
arcaico-marxistas". - As críticas dele são um elogio para o nosso 
trabalho. Criticar é um direito dele e não nos preocupa - disse Florestan 
ao tomar conhecimento dos ataques de Freyre. (O Globo. 29 out. 1977) 

  

As teorias freyrianas receberam duros golpes da realidade, com o novo 

contexto de luta das colônias portuguesas, questionando o lusotropicalismo, a democracia 

racial, revelando o racismo e os sistemas de exploração existentes em África de 

colonização portuguesa.  

Gilberto Freyre foi um dos principais sustentáculos do discurso português em 

relação às suas colônias e ex-colônias, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, 

influenciando com sua tese de lusotropicalismo gerações de intelectuais, diplomatas e 
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membros do governo que orientavam a diplomacia brasileira a votar contra as resoluções 

da ONU quando esta condenava, ainda que formalmente, a política colonial de Portugal. O 

Brasil nesse aspecto foi retardatário no reconhecimento da luta dos povos africanos pela 

sua independência.  

 
 

Tudo indica, portanto, que a partir de meados dos anos 50 se verifica um 
esforço sistemático por parte do MNE de doutrinação dos diplomatas 
portugueses no lusotropicalismo. O objectivo é equipá-los com 
argumentos (supostamente) científicos, alicerçados na história, na 
sociologia e na antropologia, capazes de legitimar a presença de Portugal 
em África, na India, em Macau e em Timor. Cabe-lhes igualmente a 
tarefa de divulgar as idéias do sociólogo brasileiro junto dos delegados 
dos países com assento na ONU. Essa necessidade de difundir e afirmar 
o luso-tropicalismo nas Nações Unidas torna-se ainda mais premente 
depois do início da guerra colonial em Angola e da perda de Goa, 
Damão e Diu. 
Apesar dos esforços da diplomacia portuguesa, o luso-tropicalismo não 
consegue fortalecer, nem mesmo sustentar por muito tempo, a posição 
do Governo de Lisboa. No entanto, no plano das mentalidades contribui 
para consolidar uma certa imagem dos portugueses no estrangeiro. Uma 
imagem relativamente duradoira. (CASTELO, 1998, p.100) 

 

 

A importância de Gilberto Freyre tem que ser destacada na medida em que o 

lobby português não dispunha de grandes capitais nem de significativa influência sobre a 

economia brasileira. Pelo contrário, Portugal não tinha uma economia complementar à 

nossa, mas em alguns casos competia diretamente como é o caso do café e do algodão 

produzidos nas colônias portuguesas da África. Nos artigos da imprensa à época é 

perceptível as reclamações brasileiras sobre o preço do café em Angola e sua 

competitividade com o café brasileiro nos mercados internacionais. É importante destacar 

que o uso da mão de obra compulsória e o estatuto do indigenato forneciam mão de obra 

mais barata que a brasileira na exploração do café. O mesmo ocorria com o algodão e 

demais produtos. Contudo, Freyre não questionava esses aspectos cruciais da política 

portuguesa. 

  

Junto com a reforma constitucional que alterou “retoricamente” o 
estatuto administrativo das colônias do ultramar, o governo de Salazar 
mobiliza gigantesco esforço de propaganda para justificar-se 
internacionalmente como uma nação de extensos territórios, extensas 
províncias, que do Minho ao Timor faziam de Portugal um só território. 
É neste momento crucial que a obra e o pensamento de Gilberto Freyre 
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tornam-se também instrumentos utilizados pela máquina de propaganda 
salazarista. E isto não aconteceu a revelia de Freyre, muito ao contrário, 
Freyre aceitou o papel de ideólogo salazarista e em alguns momentos foi 
um dos mais “raivosos” cães de guarda do Império.”20 (PINTO, 2002) 

 
 

Entretanto, as repercussões do lusotropicalismo não cessaram após a 

independência das colônias portuguesas na África. Nos meios de comunicação de massa 

reapareceu travestido na retórica da lusofonia, da comunidade lusófona ou no debate sobre 

o lugar a ser desempenhado por Portugal na cooperação internacional nos marcos da 

“comunidade de língua portuguesa”. 

  

 

No entanto, num período pós-colonial que implicou profundas 
transformações em Portugal e nos novos países remanescentes do 
império, volta e meia vemos a retórica luso-tropical a todo vapor. Longe 
de ser um patrimônio apenas de saudosistas do império, traços do luso-
tropicalismo reaparecem em debates sobre a "identidade portuguesa" 
(pertencentes a uma longa linhagem) que envolvem intelectuais e 
políticos progressistas como Boaventura de Souza Santos, Eduardo 
Lourenço e Mário Soares, num momento em que Portugal redefine sua 
história e suas fronteiras no contexto da União Européia. (THOMAZ, 
2000, p. 3) 

 

 Gilberto Freyre não considera em suas análises a organização econômica 

das sociedades, como se esta não fizesse parte da cultura, e esta não fosse influenciada 

pelos regimes de exploração. A “essencialização” do português se expressa em não 

considerar a exploração econômica e suas implicações na exploração dos povos 

colonizados, construindo uma visão harmônica de integração, sem levar em consideração a 

correlação de forças entre as culturas, que nem sempre são relações de igualdade. Em suas 

obras não estabelece as relações capitalismo – colonialismo- racismo. 

 

 

                                                
20 PINTO, João Alberto da Costa. Gilberto Freyre e os “cães de guarda” de Salazar: a trajetória do 
lusotropicalismo nas práticas institucionais dos ideólogos do colonialismo português, nas décadas de 1940 – 
196, p. 3) In: X ENCONTRO REGIONAL DA ANPUH - RJ, 2002, NITERÓI, RJ. ANAIS ELETRÔNICOS 
DO X ENCONTRO REGIONAL.  http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=k4796350j0. 
Acesso 05-04-2007, às 11:40 h. 
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Obras como Casa Grande & Senzala, produzida por um filho da Re-
pública Velha, indicam os esforços de compreensão da realidade brasi-
leira realizados por uma elite aristocratizante que vinha perdendo poder. 
A perda de força social e política corresponde uma revisão, à busca do 
tempo perdido. Uma volta às raízes. E, posto que o contexto é de crise, 
resulta o desnudamento da vida íntima da família patriarcal, a despeito 
do tom valorativo, em geral positivo, emprestado à ação do senhoriato 
colonizador, ação que se prolonga, no eixo do tempo, da Colónia até o 
século XX, na figura de seus sucessores, representantes das oligarquias. 
Obras como essa, de alta interpretação do Brasil, produzidas pela 
vertente ensaística, na verdade encobrem, sob fórmulas “regionalistas" 
e/ou "universalistas", o problema real que é o das relações de dominação 
no Brasil. [...] 
Na verdade, ficam eliminadas, em seu discurso, as contradições reais do 
processo histórico-social, as classes e os estamentos em seus 
dinamismos específicos e seus conflitos e desajustamentos no sistema 
social global. Do ponto de vista interpretativo-metodológico, o enca-
minhamento é hábil, de vez que opera sistematicamente com  pares 
antagônicos para [...] esvaziar a contradição. Apesar de trabalhar com 
duas categorias sociais bem definidas - os senhores e os escravos - não 
são as classes ou as raças que comandam o processo: a tarefa, com 
frequência, não se desenvolve no sentido de precisar, de definir 
contornos sociais, mas de imprecisá-los, de matizar a regra geral em 
tantos exemplos quantos sejam necessários, justamente para indefinir os 
contornos dos grupos sociais. (MOTTA, 1977, p.58 - 67) 

 

 

Com o aumento da pressão internacional a favor da descolonização, da luta dos 

povos africanos e dos horrores da guerra colonial em África, a política colonial portuguesa 

recorreu cada vez mais ao lusotropicalismo, uma teoria sociológica que possuía uma 

aparente base científica e que reafirmava a política integracionista dos portugueses, 

legitimando a idéia de integridade nacional – Portugal não tinha colônias, tinha as 

províncias ultramarinas – constituindo-se em uma nação espalhada por vários continentes.  

 

 

Amílcar Cabral, no prefácio ao livro de Basil Davidson - A libertação da 
Guiné: aspectos de uma revolução africana. Lisboa, Livraria Sá da 
Costa Editora, 1975, escreveu: “uma poderosa máquina de propaganda 
foi posta a trabalhar no sentido de convencer a opinião pública  mundial 
de que os nossos povos viviam no melhor dos mundos possíveis, 
descrevendo felizes portugueses “de cor” cuja única mágoa estava na 
saudade que sentiam de sua pátria branca, da qual se encontravam 
tragicamente afastados pelos fatos da geografia. E assim se foi 
construindo toda uma mitologia. E, como acontece com tantos mitos, 
especialmente os que dizem respeito à sujeição e exploração das gentes, 
não faltaram “homens de ciência”, incluindo um sociólogo de nomeada, 
para lhe garantir uma base teorética - neste caso o lusotropicalismo. 
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Confundindo, talvez inconscientemente, certas realidades, que são 
biológicas ou fatais, com outras realidades, que são sócio - econômicas e 
históricas, Gilberto Freyre transformou-nos a todos os que vivemos nas 
províncias - colônias de Portugal em felizes habitantes de um paraíso 
luso - tropical” 21 

 
 

O lusotropicalismo produz uma reflexão sobre a situação do negro no Brasil. 

Nos textos enfocados, o Brasil é citado como um exemplo de integração e de democracia 

étnica; configura-se uma idealização das relações raciais no Brasil, criando-se um falso 

modelo ideal divulgado e destacado do seu contexto histórico e transformado num modelo 

de valor universal, aplicável em todas as regiões colonizadas pelo português. Freyre 

também não cita em nenhuma de suas obras o fato de os assimilados e dos mestiços nunca 

terem ultrapassado os dois por cento da população das colônias africanas no continente, 

depois de séculos de colonização. Somente nas ilhas de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde 

a mestiçagem alcançou cifras próximas às do Brasil, abrangendo por volta de 50% da 

população. Esse fato da realidade nega completamente a tese de uma tendência natural dos 

portugueses à integração racial. Surgia um novo contexto marcado pela vitória das 

rebeliões anti-coloniais que questionava as teses freyrianas. 

 
 
A herança cruel e anti-humana do colonialismo, a opressão secular, 
ainda estão presentes, em Bissau. Enraizadas nos alicerces das casas, no 
calçamento da avenida. Na figura da mulher, do mendigo, do louco. Nos 
personagens da rua. No negro não identificado que espera na fila da 
padaria, enquanto brancos pequeno-burgueses, ou mesmo africanos com 
alguma ascendência, são atendidos antes. Pelo portão ao lado, onde 
estacionam o carro. 
Na divisão rígida da sala de projeções do cinema construído pelos 
portugueses, Ingresso mais barato na platéia: bancos duros de madeira, 
incômodos. Bem mais caros no balcão, nas poltronas estofadas. E o mais 
grave: tudo incorporado de forma insensível ao cotidiano. Sem qualquer 
questionamento. (AZEVEDO, 1977, p 42) 

 

 

O termo democracia étnica não é pertinente para o Brasil, pois não podemos 

analisar o Brasil a partir do enfoque das etnias do povo negro. No Brasil, o processo de 

                                                
21PINTO, João Alberto da Costa. In Gilberto Freyre e os “cães de guarda” de Salazar: a trajetória do 
lusotropicalismo nas práticas institucionais dos ideólogos do colonialismo português, nas décadas de 1940 – 
1960, p.10. In: X ENCONTRO REGIONAL DA ANPUH - RJ, 2002, NITERÓI, RJ. ANAIS 
ELETRÔNICOS DO X ENCONTRO REGIONAL.  
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escravidão não permitiu que se consolidassem grupos étnicos africanos. Uma das práticas 

utilizadas pelos senhores de escravos era a política sistemática de misturar os escravos 

africanos de culturas diferentes, dificultando sua organização e rebelião. Os negros do 

Brasil nunca se viram como congos, bacongos, fulas, háusas, ibos, macondes ou qualquer 

outro grupo étnico africano. Portanto, o mito da democracia étnica não ajuda a revelar o 

racismo na realidade brasileira.  

 
 

 
O LUSOTROPICALISMO NO DISCURSO DO IMPÉRIO COLONIAL 

PORTUGUÊS. 
 

 

Para explicitarmos o contato das idéias freiryanas com o estado português, 

durante o regime salazarista, elegemos alguns discursos de Franco Nogueira, Adriano 

Moreira e de Antonio Spínola, que eram funcionários do estado e se referiram diretamente 

a Freyre para justificar suas posições políticas. No caso de Adriano Moreira, além dos 

discursos, enfocamos sua vida pública para melhor entender o contexto da época e o uso do 

lusotropicalismo. 

O uso das teorias de Freyre foi parte do arsenal discursivo utilizado por 

Portugal na ONU. Franco Nogueira22, ministro das relações exteriores, afirmava que 

“Portugal era constituído de províncias que iam do Minho ao Timor”, chegando a invocar a 

autoridade científica de Gilberto Freyre, em seção da ONU, ao defender as posições 

portuguesas, rebatendo os argumentos do Prof. Marvin Harris, da Universidade de Columbia 

que, após uma estada em Moçambique, escreveu um panfleto contra a administração portuguesa, 

usado nos debates pelos representantes das nações africanas contra o colonialismo português.  

 
 
Mas as delegações que nos acusam, falando oficialmente em nome dos 
seus governos, não têm o direito de usar esse panfleto como base única 
para desencadearem as mais caluniosas acusações e os mais infundados 
vitupérios contra outra delegação e outro país. Esperávamos mais do alto 
nível desta Comissão. Esperávamos que as delegações, seriamente 
interessadas, fariam estudos sérios e independentes, e para o efeito 

                                                
22 Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira, Vila Franca de Xira, 1918 – 1993. Exerceu os cargos de 
diplomata e ministro dos Negócios Estrangeiros (1961-1969), deputado da NA (1969-73), membro da 
Assembléia Parlamentar da NATO (1970-73). É autor de uma obra em seis volumes sobre Salazar. É preso, 
em 1974. Exila-se em Londres. De regresso a Portugal, leciona na Universidade Livre. (Castelo, 1998, p.151) 
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poderiam ter consultado uma vasta bibliografia. Mas nem uma alusão foi 
feita a obras fundamentais como a do Prof. Trend, da Universidade de 
Londres; ou do Prof. Richard Patee, da Universidade de Laval, no Canadá; 
ou do Coronel Egerton, de Inglaterra; ou do Prof. Gilberto Freire, do 
Brasil; ou do Dr. Boman-Behram, da índia; ou do Prof. Toynbee, da 
Inglaterra; ou de muitos e muitos outros. Todos são historiadores ou 
cientistas, e homens de integridade, e ninguém sugerirá que são 
funcionários do Governo Português ou que estão ao seu serviço. Mas todos 
estes trabalhos foram obviamente ignorados, e apenas o panfleto do Prof. 
Harris foi tomado como base de informação e crítica. (NOGUEIRA, 
1961, p.107-108)  

 
 

Adriano Moreira foi um intelectual e político de expressão nas instituições do 

estado português, professor das universidades portuguesas, dos institutos históricos e 

funcionário do estado, participou diretamente na elaboração e decisão da política 

ultramarina. É bastante ilustrativa o estudo da sua vida política, quando Ministro de 

Estado, que enfrentou os primeiros levantes populares pela descolonização em Angola.  

Mesmo depois de demitido pelo governo, continuou a ter participação ativa nas 

estruturas do estado assumindo cátedras universitárias. Em sua vida pública organizou e 

participou de vários eventos com Gilberto Freyre e em seus textos há referências aos 

escritos freyrianos. Em busca de legitimidade intelectual, apegou-se a um intelectual já a 

essa altura de repercussão internacional e fundamental para a luta política na ONU em 

defesa da política colonial portuguesa.  

Adriano José Alves Moreira obteve o grau de licenciado em Ciências 

Histórico-Jurídicas pela Faculdade de Direito de Lisboa, no ano de 1944. Aos 28 anos foi 

contratado como professor de Direito da Escola Superior Colonial, em 1950, ministrando a 

partir de então, uma série de matérias no Curso de Administração Colonial. Antes de sua 

contratação como professor se destacava no meio jurídico português, com uma série de 

estudos sobre jurisprudência.  

Era tradição na Escola Superior Colonial a participação de seus professores nos 

estudos que contribuíam para a formulação da política do estado português. No ano de 

1952 foi a Angola e a Moçambique, em missão do Ministério do Ultramar, para estudar a 

adaptação do regime prisional às províncias ultramarinas. Estes estudos fizeram parte da 

reforma dos serviços prisionais do Ultramar, chamada de reforma Sarmento Rodrigues.  

Em novembro de 1953 participou como delegado português da “Comissão de 

peritos de política social nos territórios não metropolitanos” da Organização Internacional 

do Trabalho, vinculada à ONU.  
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Os primeiros trabalhos que publicou como professor da Escola foram trabalhos 

de enquadramento jurídico da realidade ultramarina, enfocando os princípios 

constitucionais nas colônias, o regime de garantias individuais dos cidadãos portugueses, a 

definição conceitual-jurídica dos indígenas e suas relações com as leis portuguesas. Esses 

trabalhos se inserem em novo contexto internacional que levou Portugal a fazer uma 

revisão constitucional, em 1951, revogando o Acto Colonial de 1930, dando origem ao 

conceito de Províncias Ultramarinas.  

Adriano Moreira tornou-se um intelectual e quadro do estado português em um 

novo contexto da política colonial portuguesa pós Segunda Guerra, marcado pelo 

crescimento vertiginoso das lutas anti-coloniais pela descolonização e que levaram a novos 

posicionamentos no interior da ONU. Deste período, os artigos A estrita legalidade das 

Colônias e a Revogação do Acto Colonial, inspirarão os dois livros que publicou: O 

Problema Prisional do Ultramar (1954 – Coimbra Editora) e Administração da Justiça aos 

Indígenas (1955)  publicado oficialmente pela Agencia Geral do Ultramar.  

Participou de missão no Ultramar, em julho-agosto de 1955 foi a Moçambique 

e a Angola e, em setembro, fez parte da delegação portuguesa na Conferência Interafricana 

de Ciências Sociais, realizada em Bukavu e, no mesmo ano, participou em Londres da 

reunião do Instituto Internacional das Civilizações Diferentes – INCIDI, antigo Instituto 

Colonial Internacional.  

Suas publicações passaram a ter como foco a política ultramarina e temas como 

o imperialismo e o colonialismo. Inserem-se neste contexto suas palestras, que se 

transformaram em textos, tais como Imperialismo e Colonialismo da União Indiana e A 

Conferência de Bandung e a Missão de Portugal, publicados em 1955, o primeiro pela 

Agencia Geral do Ultramar e o segundo pelo Boletim da Sociedade de Lisboa. Estes 

escritos abordam a reivindicação da Índia sobre Goa, as posições das grandes potências 

sobre as possessões ultramarinas coloniais, os novos estados independentes da Ásia e o 

impacto desse novo contexto no momento em que Portugal se preparava para entrar na 

ONU (1955).   

Adriano Moreira convertera-se em intelectual de destaque dentro das estruturas 

do estado português e contribuia para a formulação da política portuguesa para as 

chamadas “Províncias Ultramarinas”. Tinha contato com personagens importantes da 

política portuguesa. Quando foi aprovado, por unanimidade, como professor ordinário do 

1º Grupo da Escola, em 1954, fez parte de sua banca de argüentes Marcello Caetano e 
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quando proferiu palestra de abertura, no ano letivo de 1954 da Escola, estava presente o 

Ministro do Ultramar Sarmento Rodrigues.     

No ano de 1956 foi criado, por portaria do governo, o Centro de Estudos 

Políticos e Sociais – CEPS; Adriano Moreira foi designado seu diretor. O Centro estava 

estabelecido no âmbito da Junta das Missões Geográficas e de Investigações do Ultramar. 

Foi responsável pela introdução da Sociologia e da Antropologia dentre as matérias que 

oferecia, criando novo contexto de atualização dos estudos das ciências humanas em 

Portugal. Promoveu nos anos de 1956 -1957 uma série de colóquios sobre Metodologia das 

Ciências Sociais. Um dos professores brasileiros que participou desses colóquios foi 

Florestan Fernandes, que proferiu uma palestra com o tema “A reconstrução da realidade 

nas ciências sociais”.  

Suas publicações abordavam temas relacionados ao ultramar, política 

internacional, Lingüística, Sociologia, trabalho e Antropologia. Enviou professores como 

bolsistas para a Inglaterra, França e Madri.  

 

 

No ano lectivo de 1955-56, Adriano Moreira introduz o estudo do luso-
tropicalismo no programa da sua cadeira de Política Ultramarina, do 2.° 
ano do curso de Altos Estudos Ultramarinos. A doutrina de Gilberto 
Freyre passa a ser sistematicamente ministrada num estabelecimento de 
ensino superior português e a inspirar numerosos trabalhos teóricos e de 
campo, dissertações de licenciatura e de doutoramento. Muitos desses 
trabalhos são depois publicados pelo ISEU/ISCSPU e pelo CEPS, na 
colecção ECPS. 
O trabalho desenvolvido por Adriano Moreira à frente do CEPS, criado 
pela Portaria n .Q 15737, de 18 de Fevereiro de 1956, denota 
preocupações nascidas da reflexão sobre o luso-tropicalismo. O centro 
tem como fins “coordenar, estimular e promover o estudo dos 
fenômenos políticos e sociais verificados em comunidades formadas em 
territórios ultramarinos ou relacionados com estas, observando e 
expondo especialmente os fundamentos, características e resultados da 
acção desenvolvida pelos portugueses no Ultramar”. A sua actividade 
divide-se por três grandes áreas: a edição (através da colecção ECPS); a 
organização de colóquios; e a coordenação de missões de estudo às 
províncias ultramarinas. (CASTELO, 1998, p.102) 

 
 
 

Adriano Moreira publicou Política Ultramarina, em 1956, que alcançou 

importante repercussão, com quatro edições. No mesmo ano foi delegado do Ministério do 

Ultramar na Reunião de Peritos de Ciências Sociais da CCTA (Comissão de Cooperação 

Técnica em África ao Sul do Saara) que se realizou em Paris e, em setembro, foi o 
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representante português em Genebra, na conferência da ONU que aprovou um tratado 

sobre a abolição do trabalho escravo.  

Ao escrever sobre as elites das províncias portuguesas de indigenato - Guiné, 

Angola e Moçambique - elaborada pelo CEPS, a pedido do Departamento de Ciências 

Sociais da UNESCO, e primeiramente publicada na revista Garcia de Orta em 1956, o seu 

posicionamento é revelador da política portuguesa de assimilação. Reafirma que as 

províncias são territórios integrados na unidade nacional e a cultura portuguesa está em 

contacto com a cultura indígena. No entanto, considera esta “inferior em muitos aspectos” 

e pretende uma acção de assimilação dos povos indígenas para a cultura portuguesa. As 

instituições tradicionais são consideradas “valorativamente inferiores” bem como a política 

de convencer a abandonar sua cultura para integrarem-se nos critérios da vida portuguesa. 

Acentua que esse processo de integração-assimilação teve êxito no Brasil, Cabo Verde, S. 

Tomé e Príncipe, Macau, Timor, Estado da Índia, “nas mais variadas latitudes e em 

contacto com culturas muito divergentes”. 

 

 

Precisamente, as províncias de indigenato portuguesas, que hoje apenas 
existem no continente africano, são territórios integrados na unidade 
nacional, mas onde decorre uma situação colonial: a cultura portuguesa 
está ali em contacto com a cultura indígena, considera que esta é inferior 
em muitos aspectos e pretende exercer uma acção valorizadora sobre as 
pessoas e os territórios. Essa acção é orientada pela assimilação dos povos 
indígenas para a cultura portuguesa e o objecivo final é o da igualdade de 
estatuto jurídico, político e econômico de todos os portugueses, sem 
distinção da origem, da raça, da cor, do território. Admite-se todavia que as 
instituições tradicionais de cada povo, embora consideradas 
valorativamente inferiores, são a expressão da sua personalidade básica, e 
que a assimilação para a cultura portuguesa deve ser um fenômeno 
voluntário. Por isso, e pondo de lado a necessária proibição de todas as 
práticas tradicionais que contrariam os ditames da humanidade, a moral 
tradicional ou livre exercício da soberania, as populações indígenas vêem 
respeitadas as suas instituições e direito tradicional, incluindo a suas 
organizações políticas costumeiras, embora se afirme a clara política de as 
convencer a abandonar gradualmente e voluntariamente tal sistema para se 
integrarem inteiramente nos critérios da vida portuguesa. Este processo de 
integração, que em África é fundamentalmente assimilação, foi levado a 
cabo com êxito no Brasil, em Cabo Verde, em S. Tomé e Príncipe, em 
Macau, em Timor, no Estado da Índia, portanto nas mais variadas latitudes 
e em contacto com culturas muito divergentes. (MOREIRA, 1961, p. 41-
42). 
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Adriano Moreira identifica as relações que se estabelecem entre português com 

critérios de fraternidade entre raças com forte inspiração cristã. 

 

 

Não parece que se esteja assim em face de um grupo que venha porventura 
a exercer uma acção no sentido de constituir uma casta, com os seus 
critérios privativos de ascensão social e as suas formas privativas de 
solidariedade, base de um complexo de superioridade em que o mito racial 
sempre desempenha e cria algum papel. Pelo contrário, a superioridade 
exibida é apenas cultural e, por isso mesmo, baseada na fraternidade das 
raças, de inspiração arraigadamente cristã, transponível pela assimilação 
dos indígenas. (MOREIRA, 1961, p. 45) 

 

 

Como base de sua exposição ao Comissariado da Exposição Universal e 

Internacional de Bruxelas, em 1958, e publicada primeiramente em Portugal – Oito 

Séculos de História ao Serviço da Valorização do Homem e da Aproximação dos Povos, 

temos a apresentação dos fundamentos da cultura lusíada como portadora de uma 

especificidade para o contato com os trópicos.   

 

 

E, quando verificamos que o pensamento político dominante no mundo de 
hoje se mostra tão caracterizadamente orientado pela referida idéia de 
conflito, não podemos deixar de considerar auspicioso para a ação da 
cultura lusíada no mundo que lhe seja possível manter o seu traço 
inconfundível de cordialidade e a força necessária para proclamar 
serenamente a validade dessa atitude, pela voz de tantos do seus filhos 
ilustres, entre os quais se destaca o vigor de doutrinação de Gilberto 
Freyre. Foi ele quem especialmente pôs em evidência a capacidade dos 
Portugueses  para, em contacto com os trópicos, proceder a uma 
interpenetração de valores e de técnicas que se torna evidente na 
arquitectura,  no vestuário,  na alimentação, na medicina,  na agronomia, na 
religião, na vida familiar, etc. Tudo isso mercê de uma sensibilidade 
especial para valorizar os métodos, as técnicas, e os valores dos povos com 
quem entramos em contacto, sensibilidade que se filia directamente na 
crença, de raiz cristã e católica, na igualdade dos homens, crença numa 
justiça transcendente, perfeitamente equacionada com modo de ser 
fraternal de um povo [...] 

O simultâneo respeito pelas culturas alheias e pela dignidade do homem, 
sem distinção de raça ou de cor, cedo havia de encaminhar a organização 
jurídica e política portuguesa para uma concepção dos direitos políticos de 
natureza efectiva e não puramente abstracta, que só recentemente havia de 
ser geralmente adoptada, e essa não é das menores contribuições 
portuguesas para a dignificação do homem. (MOREIRA, 1961, p. 17-25).  
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É ilustrativo que o segundo volume da Série de Estudos Políticos e Sociais, 

editados pelo CEPS e publicado em 1957, seja dedicado a um Inquérito sobre o 

Anticolonialismo com vários escritos de personalidades estrangeiras, entre elas, Hélio 

Viana (da Universidade do Brasil). O professor português Oscar Soares Barata, bolsista do 

CEPS, assim se refere a esse volume: 

 

 

Apresenta o livro o Comodoro M. M. Sarmento Rodrigues, também 
membro do Conselho Orientador do CEPS, que abertamente se dirige 
aos Estados Unidos, para notar que as suas políticas hostis aos poderes 
europeus na Ásia e em África estavam a estimular os movimentos 
autonômicos locais e a conduzir, assim, à desagregação de todo o 
sistema mundial de defesa face ao comunismo, que se tinha criado no 
pós-guerra por iniciativa e sob a hegemonia dos próprios Estados 
Unidos, sem benefício visível para as populações dos territórios em 
causa e com graves riscos para a segurança do Ocidente e até dos 
Estados Unidos, em perigo de ficarem isolados por efeito do 
enfraquecimento da Europa. (BARATA, 1995, p. 28) 

 

 

No ano de 1957, como representante do Ministério do Ultramar português, 

participou da 11ª e 12ª Sessão da Assembléia Geral da ONU, e teve um papel 

preponderante ao barrar as iniciativas estatutariamente obrigatórias de Portugal: comunicar 

à ONU sobre as Provícias Ultramarinas Portuguesas. Decorrente dessa experiência, 

publicou o estudo Portugal e o Artigo 73 da Carta das Nações Unidas, recebendo do 

governo português a Comenda da Ordem de Cristo pelos serviços prestados. Em 1958 foi 

nomeado Diretor da Escola Superior Colonial, sendo ainda membro da delegação 

portuguesa à Assembléia Geral da ONU, em 1958 e 1959. O balanço desse período e a 

importância de suas atividades podem assim ser resumidas: 

 

 

O CEPS tinha-se, com efeito tornado o núcleo agregador da actividadede 
dos principais especialistas que na época se dedicava aos estudos 
ultramarinos e o seu Director, vogal do Conselho Ultramarino e 
Procurador à Câmara Corporativa, um conselheiro cada vez mais 
escutado pelos membros do governo com responsabilidades directas em 
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relação ao Ultramar. Sob a sua influência, tendo redigido os projectos, 
foram criados no Ministério do Ultramar em 1959, pelo Decreto-Lei nº 
42671, de 23 de Novembro, o Conselho Superior da Política Ultramarina 
e o Gabinete dos Negócios Políticos. O Conselho Superior reuniu pouco, 
mas o Gabinete teve importante papel na renovação da política 
portuguesa relativa ao Ultramar. (BARATA, 1995, p. 33) 

 

Em 3 de março de 1960 foi nomeado Subsecretário de Estado da 

Administração Ultramarina e, em 13 de abril de 1961, foi nomeado Ministro do Ultramar, 

responsável por iniciar a reação contra os primeiros ataques desencadeados pelos 

movimentos de libertação de Angola, União do Povo de Angola (UPA). Perry Anderson 

analisa o contexto da ascensão de Adriano Moreira a Ministro do Ultramar dentro da 

tentativa de um golpe militar fracassado para derrubar Salazar:  

   

 

A gravidade da situação angolana para o regime foi evidente logo que a 
insurreição teve lugar. Menos de um mês depois de a ofensiva 
nacionalista ter começado, a estrutura do poder de Salazar estava em 
crise profunda, e um golpe de estado militar foi evitado por pouco. 
Conforme se tornou claro mais tarde, a maioria do comando do Exército 
ficara desanimada, tanto pela extensão da insurreição como pelo 
isolamento de Portugal após a votação do Conselho de Segurança, a 15 
de março. A sua própria política para Angola pode ter sido “liberal” - i.e. 
em favor da tática de concessões – ou simplesmente uma política de 
maior racionalização militar e eficiência. Foi, provavelmente, uma 
combinação de ambas. Salazar sobrevivera mas por pouco. A unidade e 
a estabilidade do regime haviam-se tornado precárias. Em 3 de maio, 
uma nova mudança drástica no Conselho de Ministros instalou novos 
titulares nos Negócios Estrangeiros (Alberto Franco Nogueira), do 
Interior (Alfredo Rodrigues dos Santos), da Educação (Manuel Lopes de 
Almeida) e das Corporações (José Gonçalves Proença). O Ministério do 
Ultramar já fora entregue ao Professor Adriano Moreira, pelo decreto de 
13 de abril. Em 3 de junho, o General Venâncio Deslandes, que fizera 
parte de um esquadrão de bombardeiros de Franco, durante a Guerra 
Civil, e fora mais tarde, Embaixador em Madri, foi nomeado 
Governador-Geral e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas [...]  
(ANDERSON, 1966, p. 171-172) 

 

A política de Adriano Moreira procurava ajustar o colonialismo português à 

nova realidade das pressões internacionais e às iniciativas dos movimentos de libertação 

nas colônias portuguesas. É sob sua administração que em 1961 se publica o Decreto nº 

43.639, que põe fim à obrigatoriedade da cultura do algodão e o que revoga o Estatuto do 
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Indigenato.  Era a política de “entregar os anéis para não perder os dedos e a mão”, uma 

iniciativa política que permitisse ao sistema responder aos ataques dos movimentos de 

libertação, atendendo parte das reivindicações sem perder o controle da situação.  

Tomou também outras medidas administrativas para ajustar os órgãos da 

administração à nova realidade política: transferiu para a “província” do ultramar o Grêmio 

do Milho do Ultramar, cuja sede foi transferida para Angola; extinguiu as Juntas de 

Exportação do Algodão, dos Cereais e do Café e criou os Institutos do Algodão de Angola 

e de Moçambique, o Instituto dos Cereais de Angola e o Instituto do Café de Angola.   

Juntamente com essas medidas, incentivou o povoamento com elementos 

metropolitanos, criando as Juntas Provinciais de Povoamento em Angola e Moçambique 

(Decreto nº 43.895, de 6 de setembro de 1961), a criação de instituições municipais e uma 

nova regulamentação das milícias tradicionais de moradores e vizinhos (Diploma 

Legislativo Ministerial nº 55, assinado em Angola em 23 de outubro de 1961) 

complementando a criação nas Províncias Ultramarinas do Corpo de Voluntários (Decreto-

Lei nº 43.568, de 28 de março de 1961) “constituído por cidadãos portugueses ali 

residentes e em condições de cooperarem na manutenção da ordem” e um novo 

Regulamento da Ocupação e Concessão de Terrenos nas Províncias Ultramarinas (Decreto 

n º 43 894, de 6 de setembro de 1961).  

Deu seqüência às alterações na legislação trabalhista, seguindo as 

recomendações da OIT – Organização Internacional do Trabalho, criando o Institutos do 

Trabalho, Previdência e Acção Social de Angola e Moçambique (Decreto nº 44 111, de 21 

de dezembro de 1961) e aprovando o Código do Trabalho Rural com a revogação do 

Código do Trabalho Indígena (Decreto nº 44.309, de 27 de abril de 1962). Realiza também 

uma série de medidas judiciárias procurando uniformizar a aplicação da lei penal.  

O conjunto dessas medidas foi justificado, em seus discursos, como parte da 

desconcentração administrativa prevista pela Constituição e na Lei Orgânica do Ultramar 

como forma de garantir melhor administração dos territórios ultramarinos e melhorar a 

economia e as condições sociais.  

A administração Kennedy, em 1962, aumentou as pressões internacionais dos 

EUA favoráveis à descolonização dos países africanos; aumentaram as pressões da ONU e 

da comunidade africana. Adriano Moreira foi a principal voz do governo português e 

resistiu às pressões com discursos e medidas políticas. 
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A passagem de Adriano Moreira como ministro foi breve e isso se deveu às 

diferenças políticas de como tratar os levantes da África. Tudo indica que Adriano Moreira 

era mais favorável a uma política de concessões parciais para conservar o domínio 

português, uma espécie de abertura controlada do sistema. Essa política enfrentou 

resistências no governo, acabando por forçar a sua queda, deixando de exercer a função de 

ministro no dia 4 de dezembro de 1962. 

 

 

A verdade é que a rapidez das mudanças em cursos na legislação 
ultramarina estava a suscitar cada vez mais visíveis resistências. As 
conclusões dos estudos do CEPS e as recomendações dos colóquios, em 
que se fundavam muitas das novas medidas, estavam então muito 
avançadas em relação ao estado de espírito de grande número dos 
detentores de posições de mando e de lugares de influência, que tendiam 
a encarar as alterações da ordem como coisa passageira, sem apoio de 
fundo na população, e susceptível, por isso, de ser controlada em pouco 
tempo por um esforço militar apropriado. (BARATA, 1995, p. 55-56)   

 

 

O próprio Adriano Moreira posteriormente, escreveu: 

 

 

Em relação às coisas desagradáveis, o presidente do Conselho tomou a 
atitude do pretor, condenando-as com higiênica distância, mas assumiu o 
facto de que o seu poder estava em erosão, explicou o alheamento não 
como indiferença mas como meditação, entendia que a descentralização 
já existente tinha demonstrado, especialmente em Angola, a 
incapacidade política em que se encontrava de controlar iniciativas 
aberrantes que ameaçariam multiplicar-se, e assim não estava seguro de 
poder manter-se como presidente do Conselho se continuasse na linha 
que lhe demonstrava perigos graves, lhe fazia prever novas 
confrontações, pelo que lhe era imperativo mudar de política. Disse-lhe 
então que mudara de Ministro, o que não estranhou. (MOREIRA, 1990, 
p. 71-72) 

 

 

Juntamente com a continuidade de sua vida acadêmica, o professor Adriano 

Moreira passou a ser o Presidente da Direção da Sociedade de Geografia, a partir do ano de 

1964, exercendo a presidência até o ano de 1974; nesse período, foi lançada a Revista 

Geografhica e desenvolvida a política de congregar a comunidade portuguesa espalhada 

pelo mundo, procurando uma estrutura institucional que formatasse esse projeto. Nasceu o 
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Congresso das Comunidades Portuguesas, realizado de 8 a 16 de Dezembro de 1964, na 

sede da Sociedade de Geografia em Lisboa, com congressistas vindos de várias partes do 

mundo e que aprovou a criação da União das Comunidades de Cultura Portuguesa, A 

Academia Internacional da Cultura Portuguesa e a Revista das Comunidades 

Portuguesas. É importante assinalar que as relações luso-brasileiras sempre receberam 

destaque no âmbito desse projeto.  

Adriano Moreira tinha relações estreitas com o Brasil e parte de sua 

comunidade acadêmica. Em 1966 esteve no Brasil proferindo palestras, recebendo várias 

homenagens e títulos. Recebeu o título de doutor honoris causa pelas Universidades 

Federais de Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Foi homenageado como cidadão 

honorário do Estado da Guanabara, das cidades de São Paulo e Curitiba e sócio emérito da 

Academia Luso-Brasileira de Letras. Recebeu do Ministro das Relações Exteriores do 

Brasil, Juracy de Magalhães, as insígnias de Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do 

Sul. Em 11 de junho de 1968 recebeu também, na Universidade Federal de São Salvador 

da Bahia, o grau de Doutor Honoris Causa. Em 15 de junho de 1972, participou de uma 

sessão da Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Deputados do Brasil para falar 

sobre os problemas do ensino superior em Portugal e em 18 de junho recebeu, novamente, 

da Universidade Federal do Amazonas o grau de Doutor Honoris Causa.  

Em Conferência pronunciada  no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio 

de Janeiro, em 1966, podemos perceber a clara influência das idéias centrais do 

lusotropicalismo, a miscigenação do português, a prática da igualdade e a mistura de 

etnias. 

 
 
A esta vocação de convergência se manteve fiel o povo português que, 
dentro e fora das fronteiras, com as inevitáveis contingências das coisas 
humanas, deu sempre a mais clara demonstração da tendência de reunir 
num só povo etnias que, isoladas, seriam inviáveis no mundo de hoje. 
Os principais instrumentos que utilizou foram a lingua, a religião, a 
prática da igualdade do gênero humano em que se inscreve a 
miscegenação. Estes últimos instrumentos, a religião e a prática da 
igualdade do género humano, usou-os também fora das fronteiras, uma 
demonstração, como que involuntária, de que a convergência não era um 
valor para uso exclusivo. Sobretudo a crença na igualdade do gênero 
humano que teria uma das suas expressões, mas apenas uma das suas 
expressões, na miscegenação ou mistura de etnias. [...] 
Mas estes dois poderes - Brasil e Portugal - responsáveis por uma 
herança comum, subordinados a uma concepção comum do mundo e da 
vida, porque é que não hão-de encontrar respostas convergentes para os 
desafios do mundo e da vida que nos esperam? Estes desafios são uma 
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chamada para a grandeza que a juventude da Comunidade deveria 
procurar em comum. (MOREIRA, 1966, p. 16 e 17) 

 

 

Com a revolução de 25 de Abril, em Portugal, foi destituído de suas funções 

públicas pela Comissão de Saneamento, impedido de exercer a docência em Portugal; 

mudou-se para o Brasil, passando a ser professor da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro e fundou o Instituto de Relações Internacionais e de Direito Comparado – 

IRICO, editando vários livros no Brasil. em 1984, em Recife, participou das 1ªs Jornadas 

de Tropicologia.  

Passado o período revolucionário, regressou a Portugal tornando-se professor 

da Universidade Livre; foi reintegrado em 1980 às suas funções públicas, elegendo-se 

deputado independente pela A.D. - Ação Democrática, proposto pelo C.D.S. - Centro 

Democrático Social para o circulo de Bragança. Foi presidente do partido e várias vezes 

deputado. 

Ao reconstruir os traços marcantes da vida de Adriano Moreira, o nosso 

objetivo foi contextualizá-lo como um intelectual do sistema salazarista e do domínio de 

Portugal no Ultramar. Um político dentro do espectro da “direita” portuguesa que 

estabeleceu aproximação com as teses freiryanas. 

Em suas palestras proferidas nas 1ªs Jornadas de Tropicologia, em 1984, da 

qual resultou o livro Condicionamentos internacionais da área lusotropical, publicado 

pela Fundação Joaquim Nabuco, reflete sobre a importância das idéias de Freyre para o 

estado português. Enfatiza que as contribuições de Freyre fazem parte dos documentos 

oficiais e revela a influência do lusotropicalismo em sua formação:  

 

 

Também vou ter por bem lembrar que no mundo de fala portuguesa - e 
Gilberto, que foi merecidamente cumulado de honras ao longo de uma vida 
operosa, talvez tenha esquecido esse detalhe - suponho que o único 
investigador citado num diploma fundamental do Estado Português para 
fazer terminar com o Estatuto que parecia completamente desatualizado e 
obsoleto, que era o Estatuto do Indigenato, diploma que em umas quinze 
ou vinte páginas de relatório e um só artigo, que é o da revogação do 
Estatuto, cita como autoridade abonadora da decisão tomada, os trabalhos 
de Gilberto Freyre. Creio que deve ser difícil encontrar um investigador 
que tenha tido ocasião de figurar num relatório de um decreto de um 
Governo que não é o do seu país e para um ato tão importante, como foi 
esse. Por outro lado, também é certo que numa experiência de tantos 
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séculos como foi a da ação portuguesa no mundo, o único escritor de 
língua portuguesa que tentou sistematiza-la e teorizá-la foi Gilberto Freyre. 
Quando fiz concurso de jovem professor para o então Instituto de Estudos 
Ultramarinos o lusotropicalismo já era doutrina de ensino obrigatório. 
Tudo isso são fatos que ligam muito Gilberto Freyre aos últimos anos da 
vida portuguesa. Penso que um dos documentos que alertaram para a crise 
é o livro – não creio que só tenha trazido a Gilberto reações agradáveis – 
que se chama Aventura e Rotina. (MOREIRA, 1985, p. 18)  

 

 

Gilberto Freyre responde:   

 

 

Na época de Oliveira Salazar foi dado, ao então ainda mais jovem do que 
hoje, Adriano Moreira, uma incumbência importantíssima: a de Ministro 
do Ultramar. Esse ministro do Ultramar sentiu o momento que Portugal 
começava a atravessar. Momento delicadíssimo. Momento que exigia o 
máximo de sabedoria política. O máximo de psicologia ligada a essa 
sabedoria. O máximo da combinação de estudo com ação.  

E a atuação de Adriano Moreira foi magnífica. Ainda não está bem 
conhecido o que foi o esforço, e empenho, o saber posto a serviço de 
Portugal por Adriano Moreira, para evitar uma crise que se aproximava. 
Pode-se dizer que no momento ele foi o que José Bonifácio representou 
para o Brasil, ao lado - não nos esqueçamos da lição magnífica de Oliveira 
Lima – desse por tanto tempo injustiçado Dom João VI. Ambos 
compreenderam que  era inevitável uma maior autonomia brasileira. E 
ambos trabalharam nesse sentido, tanto José Bonifácio como, antes dele, 
Dom João VI.  

Adriano Moreira começou a ter um desempenho igual. Ele começou a 
sentir que Portugal europeu não era Portugal total, que Portugal 
ultramarino não era apenas um apêndice do Portugal europeu, que era parte 
vital, dinâmica, muito projetada sobre o futuro do Portugal total. Ele 
pensou, até, - creio que não estou sendo indiscreto neste sentido – em fazer 
de Angola uma capital do todo, do conjunto português de então. Angola, 
Angola, Angola. Infelizmente, o então governo português não 
compreendeu o que havia de imaginação, vamos dizer, socialmente 
científica, nesse arrojo de Adriano Moreira, que teria marcado outro 
destino para Portugal no seu conjunto. [...] 

Eu o conheço de perto. Somos velhos amigos. Creio que nos 
compreendemos de modo bastante significativo. Vocês sabem que 
intelectuais nem sempre se entendem bem entre si, mas às vezes acontece 
que sim, que se entendem. É o nosso caso. (MOREIRA, 1985, p. 15 - 17)  

 

 

Adriano Moreira, por sua vez reitera:  
 
 



 102 

Acontece que nas últimas semanas tenho estado ocupado com a  obrigação 
de rever alguns velhos documentos de Estado que dizem respeito a 
evolução que Portugal sofreu nos últimos 20 anos. E em dois ou três 
pontos importantes dessa experiência, em que participei, encontrei o nome 
de Gilberto Freyre.  
Encontrei que na década de 50 reuniu-se, em Lisboa, o Congresso do 
Instituto das Civilizações Diferentes, de que fui Secretário e em que as 
figuras mais eminentes foram Gilberto Freyre e Senghor. Recordo-me 
como os problemas dos trópicos foram discutidos e recordo-me deu um 
fato que talvez Gilberto Freyre já se tenha esquecido, e que estou anotando 
nestas interpretações dos acontecimentos. Foi uma entrevista que ele teve 
com o Dr. Oliveira Salazar, a qual foi assistida pelo Almirante Sarmento 
Rodrigues, Presidente do Congresso, e eu, na minha qualidade de jovem 
Secretário[...] 
Recordo-me e que Gilberto teve uma conversa animada com o Dr. Oliveira 
Salazar, defendendo os seus pontos de vista fundamentais e conhecidos do 
mundo, mas que contrariavam um pouco as concessões da Conferência de 
Berlim que ainda inspirava o pensamento do Presidente do Conselho. À 
saída, quando Gilberto, tentando amenizar um pouco as diferenças de 
opiniões que foram evidentes durante essa conversa, se lembrou de 
recordar ao Presidente do Conselho a admiração que seu velho pai, 
professor Freyre, tivera por ele, Dr. Salazar não resistiu e disse: ‘Bem sei, 
mais salazarista que o filho’. 
Justamente o problema que fundamentalmente me preocupa neste 
momento – julgo que ele deve ser objeto de meditação não apenas de 
antropólogos e sociólogos, cientistas da política para iluminar os 
responsáveis pela ação política –  é o problema de saber o que aconteceu 
no mundo internacional de hoje, em que se transformou o motor desse 
lusotropicalismo, que função ainda lhe pode caber e que responsabilidades, 
resultantes do próprio constrangimento sistêmico do mundo em que 
vivemos, podem caber ao Brasil no processo em curso e se ele as entendeu 
todas ou se tendo-as entendido as assumiu.” (MOREIRA, 1985, p. 18) 

 

 

A Academia Internacional da Cultura Portuguesa, em sessão de 1º de junho de 

1967, prestou homenagem a Gilberto Freyre, por lhe ter sido atribuído o Prêmio Aspen, e a 

Revista do ISCSP publicou, no primeiro tomo de 1984, Metodologia Gilbertiana23.  

Em conferência proferida em 11 de Dezembro de 1973, na Sociedade de 

Geografia de Lisboa, em Sessão Solene de inauguração da “Semana do Ultramar”, sobre a 

“conjuntura internacional portuguesa” e publicada, suas elaborações refletem uma década 

depois a luta dos movimentos nacionais de libertação nas colônias portuguesas. Adriano 

                                                
23 Estudos Políticos e Sociais, 1984, nº1-2, p.75-85.  
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Moreira escreve analisando as grandes transformações ocorridas e chega a enunciar “a lei 

da complexidade crescente da vida internacional”.  

 

 

De acordo com a lei da complexidade crescente da vida internacional, que 
oportunamente tentamos enunciar, pensamos que a conjuntura portuguesa 
é dominada pelo factor internacional. Sabemos que, depois da última 
guerra, os centros autônomos de decisão política se multiplicaram no 
mundo em termos de triplicar o número existente antes do mesmo conflito. 
(MOREIRA, 1973, p. 7) 

 
 
Reflete claramente a polarização da Guerra Fria entre EUA e URSS e o fato 

dessas duas potências dominarem o cenário internacional. Concebe a conjuntura como 

sendo formada por novos centros internacionais de decisão política e de decisão privada, 

em que se alterou a noção de “soberania” e ocorreu a “degradação do velho direito oci-

dental em face de uma actividade política que é planetária e já não dominada pelo 

ocidente.(MOREIRA, 1973, p. 7)”  

Dentre os mais importantes centros de decisão que surgiram estão “muitas 

populações que não aceitam o direito internacional do Ocidente. Consideram tal direito 

como uma imposição de agressores coloniais, em geral de etnia branca, eticamente cristãos 

e culturalmente ocidentais.(MOREIRA, 1973, p. 7)”.  Diante dessa nova situação da 

conjuntura, analisa um “mundo que se revolta”, que “converteu a sociedade internacional 

numa sociedade também contestatária, instável, revisionista e polemica.” Alerta para a 

necessidade de se procurar novas soluções em base à negociação, em um mundo ocidental 

que questiona as antigas normas jurídicas é alerta para a situação de isolamento de Portugal  

afirmando que “Não chega ter direito, é necessário ter parceiros. A razão não vale a quem 

não for útil.”  

 

O direito foi relegado para um modesto plano. Tudo com evidente 
demonstração no que se passa na O.N.U. em relação ao caso português. A 
Carta da Organização é constantemente violada, no entendimento dos que 
a consideram um texto jurídico. Só que não parece corresponder aos factos 
entendê-la ainda hoje como um Tratado no sentido tradicional do direito 
ocidental. (MOREIRA, 1973, p.8) 
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Reafirma a evolução via da qual a Assembléia Geral da O.N.U. se transformou 

em “um corpo político, não é a de um tribunal” e dessa maneira “o factor internacional, 

dominante na conjuntura portuguesa, não oferece a garantia da cobertura pelo direito. É de 

solidariedades políticas que se trata e estas não existem sem interesses comuns”. 

(MOREIRA, 1973, p.9) 

Chama a uma meditação sobre o europeísmo e o ocidentalismo, afirmando que 

a concepção do europeísmo é menor que a do ocidentalismo, que existe uma polêmica em 

curso e que o europeímos é incipiente porque ainda o é o Mercado Comum europeu. 

Compara as duas visões que se tem de Portugal, a “concepção rectangular do país, que 

seria a europeísta, e a concepção ultramarina que seria a herdeira da tradição”, e reafirma a 

“expressão ultramarina permanente do país”. (MOREIRA, 1973, p.9), a necessidade de se 

entender a nova face da política atlântica portuguesa, de se redefinir, reequilibrar, com 

dignidade e sabedoria, os interesses recíprocos e que apenas a violência do discurso não 

levaria a nada. Chama para a necessidade de se meditar sobre o “ocidentalismo”, e que este 

problema caracteriza a conjuntura de maneira mais incisiva e evidente; destaca a 

importância do problema das relações luso-brasileiras, a importância do Atlântico e a 

aliança com o Brasil.   

 
 

Faz parte dessa novidade insistir no velho projecto do Atlântico mare 
nostrum e, mais recentemente, na proclamada convicção de que viremos a 
ser uma superpotência, umas vezes com o Brasil, outras sem ele. De 
qualquer modo e sempre, a doutrinação do interesse que o Brasil tem em 
contar com Portugal para a realização do sonho brasileiro. Sem analisar o 
bom fundamento e oportunidade desta linha de proclamações, ocorre 
meditar sobre se não haverá outras perspectivas que valha a pena 
considerar. Uma delas seria a de que há várias maneiras brasileiras de 
encarar o futuro do seu país, que aceitam dispensar a participação 
portuguesa. Isto não pode nunca ser ignorado. Por outro lado, talvez não 
haja hoje qualquer brasileirismo que defenda para o Brasil outra posição 
que não seja a da liderança internacional importante. (MOREIRA, 1973, 
p.10) 

 
 
Chama o Brasil a assumir suas responsabilidades na preservação dos valores 

lusíadas e da herança portuguesa, destacando que o Atlântico Sul significa a 

“sobrevivência do Ocidente”.  

 
 
[...]os valores lusíadas exigem, para a sua preservação planetária, que o 
Brasil aceite uma directa responsabilidade pela respectiva defesa, na quali-
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dade de titular de uma herança portuguesa. Mas deve notar-se que é uma 
herança que hoje está somada a outras, e não é portanto exclusiva, embora 
tal herança seja a matriz da sua nacionalidade, e por isso de importância 
primacial. De tudo parece resultar a oportunidade de estudar todos os 
modelos de interesses cuja liderança convenha irrecusavelmente ao Brasil 
por decisão brasileira, e no qual os interesses portugueses possam 
inscrever-se tão naturalmente que tudo o mais possa vir por acréscimo, 
incluindo a comum sustentação dos valores lusíadas. Não apenas os 
valores éticos, estéticos ou culturais. Também os valores políticos, que 
incluem a defesa da integridade recíproca. No caso de esta reflexão ter 
alguma oportunidade, ocorre lembrar, como exemplo, que o Atlântico Sul 
é hoje caminho de sobrevivência do Ocidente, (MOREIRA, 1973, p.11) 

 
 
No Atlântico, defende a liderança do Brasil por ser o país melhor colocado para 

tentar superar os conflitos ideológicos da área, articulando uma aliança com a África do 

Sul, os novos países africanos e reafirma o papel de Portugal em articular o Atlântico Sul 

com o Atlântico Norte. Retoma de forma implícita o imaginário da miscigenação ao definir 

o Atlântico Sul como um “oceano moreno” capaz de defender o Ocidente. 

 
 
Mas a organização do Atlântico Sul requer ainda o convencimento dos 
Estados negros ribeirinhos de que não é feita contra eles, é feita a favor de 
todos. Só o Brasil aparece como o intermediário possível, capaz de 
conseguir que as ideologias se subordinem à definição de uma plataforma 
de interesses. Tudo indica que esta liderança é destino manifesto do Brasil, 
se estiver à altura do desafio. Por outro lado, só Portugal está indicado para 
articular o Atlântico Norte com o Atlântico Sul. [...] 
Descrevi oportunamente este desígnio como sendo o projecto de trans-
formar o Atlântico Sul num Oceano Moreno, plataforma regional da 
organização do Ocidente. Tudo em coerência com a linha do 
ocidentalismo, a inoportunidade da opção entre uma concepção rectangular 
do país e uma concepção atlântica. A interdependência é planetária. 
Estamos no mundo, sem alternativa. No Ocidente, por fatalidade e 
responsabilidade históricas. (MOREIRA, 1973, p.11) 

 
 

Destaca que o momento histórico é de descolonização, que a autodeterminação 

dos povos  é uma obrigação jurídica dos signatários e aderentes à Carta da O. N. U. e 

contrapartida do direito dos países colonizados. Mas, afirma que os “povos 

autodeterminam-se para a independência, mas também se autodeterminam para a 

federação, para a integração noutros Estados” como forma de justificar que países de alto 

poder financeiro, industrial e cultural, como a Inglaterra, que não abandonaram posições na 

África, decidiram continuar “mudando a maneira de estar”. Novamente vemos os 

imaginários do lusotropicalismo expressos na maneira diferente do colonizador português, 
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para justificar a tese de que não se deve aplicar às colônias africanas a independência e sim 

a federação com Portugal.   

 
 

Ora, a comparação dos modelos parece levar-nos à conclusão de que, em 
relação à posição no ultramar, só existem duas orientações sérias: a 
portuguesa e a britânica. Os portugueses com a sua política de igualdade e 
unidade, os ingleses com a sua política de desenvolvimento separado. Por 
isso, quem entender que a herança portuguesa da unidade compreende 
todos os territórios povoados, não pode aceitar que a internacionalização 
da época é o mesmo que autodeterminação para a separação 
[...](MOREIRA, 1973, p. 12) 

 
 
Conclui chamando a meditação que “o problema da Comunidade luso-

brasileira se transformou em um dos temas maiores de uma doutrina actual da segurança 

nacional num mundo que se internacionaliza” e na qual “a política do Atlântico, o Brasil e 

o Ocidentalismo parecem ocupar lugar destacado”(MOREIRA, 1973, p.15). 

Por sua vez o marechal António de Spínola24 assumiu a Presidência da 

República na transição dos regimes autoritários de Salazar e Caetano para o regime que 

emergiu decorrente do 25 de abril. Spínola foi um homem do Exército e fez a maior parte 

do seu percurso militar durante a vigência do Estado Novo, que tinha como um dos pilares 

de sustentação o império colonial. Sempre foi integrado ao aparato de estado salazarista, 

durante a guerra na África comandou o Batalhão de Cavalaria em Angola (1962 e 1963) e 

foi o comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné (1968).   

Em 1974, durante o governo de Marcelo Caetano, tomou posse no cargo de 

vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas. Em fevereiro publica o livro 
                                                
24 Spínola (1910-1996). Oficial oriundo da arma de cavalaria, começou a construir a imagem de chefe militar 
que vai onde os seus homens vão desde que, como tenente-coronel, se ofereceu para comandar um batalhão 
em Angola. Nomeado em 1968 por Salazar para governador e comandante-chefe da Guiné, no primeiro 
estudo da situação, apresentado por Marcelo Caetano, afirmava ter a guerra a finalidade de "resistir para 
permanecer"; ligava entre si a sorte de cada território, de modo a evitar as tentações do regime se libertar da 
ovelha negra que era a Guiné; e caracterizava o PAIGC como o movimento de libertação mais consequente 
de quantos se opunham ao colonialismo português, classificado por Amílcar Cabral como líder merecedor do 
maior respeito. A sua acção na Guiné cobre toda a panóplia de manobras politícas e militares, subordinando 
sempre esta àquelas e tendo por finalidade a conquista das populações. Promove conversações ao mais alto 
nìvel com Leopoldo Senghor; tentando chegar a Amílcar Cabral, procura cindir o PAIGC, num episódio de 
que resulta a morte de três majores da sua confiança; lança uma operação contra Conacri para derrubar Sekou 
Touré, mas realiza também congressos do povo, liberta presos políticos, cria uma força africana. Nunca um 
governador de provincía ultramarina, e muito menos um general, ousara ir tão longe. Em 1973, quando 
Marcelo Caetano proíbe a continuação dos contactos com o "inimigo", Spínola compreende que deixou de ter 
lugar no regime e prepara a publicação de Portugal e o Futuro, bomba-relógio que iniciará a sua destruição. 
http://www.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=protags. Acesso 05-04-2007, às 23:30 h. 
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“Potugal e o futuro”, expressando uma divisão pública no alto escalão militar em como 

tratar a guerra colonial. A publicação do livro teve uma enorme repercussão e sua primeira 

tiragem de cinqüenta mil exemplares se esgotou rapidamente. Face ao significado das 

afirmações do livro Marcelo Caetano ameaça renunciar, recebendo em março uma 

manifestação pública de apoio à política africana do governo por parte de vários generais, 

que se deslocaram ao Palácio de São Bento. Esse episódio ficou conhecido como a 

“Brigada do Reumático”. No mesmo dia são demitidos do Estado-Maior os generais Costa 

Gomes e Antonio de Spínola. Em 25 de abril o golpe dirigido pelo MFA põe fim ao 

governo de Marcelo Caetano nomeando, em maio, Spínola como Presidente da República 

pela Junta de Salvação Nacional (MATTOSO, p. 350). 

 

Começa a destacar-se em 1961, com o início da guerra em Angola, para 
onde se ofereceu como voluntário. Em Angola, toma consciência de que 
para vencer a guerra de guerrilha a solução jamais poderia ser militar, mas 
sim política. Gradualmente faz sentir isto ao Governo. É na Guiné, quando 
assume o seu governo, que faz essa pressão. A pouco e pouco vai 
advogando a ideia da constituição de uma federação que poderia ser 
aplicável aos territórios ultramarinos. O seu livro Portugal e o Futuro 
expressa bem essas ideias. Ideias de transição, já que não concebiam a 
concessão de uma independência total aos territórios 
ultramarinos.(http://www.presidencia.pt/?id_categoria=13&id_item=6) 

 

As suas posições no trato da questão ultramarina e a guerra na África entraram 

em choque com os oficiais do MFA que tinham outra orientação política sobre a questão. 

Essa divergência, entre outras, ocasionou sua demissão da Presidência da República, após 

a tentativa fracassada do golpe da chamada "maioria silenciosa", em 28 de Setembro de 

1974. 

O estudo do livro Portugal e o futuro ajuda a entender o processo de 

descolonização e permite verificar o uso das teses de Freyre, o lusotropicalismo, por parte 

de um general do regime que assume o governo em um novo contexto, em que se prepara o 

triunfo final da luta pela independência na África. Nota-se o quanto a guerra na África 

desgastava Portugal. 

 

 

Claro que não deve inferir-se daqui qualquer oposição a essa redistribuição 
do bem-estar pela via “impostos-subsídios”, que pelo contrário se 
considera da maior justiça social; a questão é saber se será possível manter 
tal preocupação à custa de um agravamento do peso dos encargos sociais e 
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fiscais se continuar a consagrar-se perto de 50% do orçamento do Estado a 
despesas militares e sem que a produtividade do trabalho receba o 
correspondente incremento. Quanto a nós, qualquer estratégia nacional 
fundada na rígida prossecução de uma política que impõe tão pesado 
encargo de defesa acabará comprometendo irremediavelmente os fins de 
sobrevivência nacional a que, exactamente, se votam hoje esses encargos. 
(SPÍNOLA, 1974, p. 38) 

 
 

Afirma que o livro surge como instrumento de debate no momento em que se 

extremam em posições antagônicas a questão ultramarina, que não se deve reduzir a 

questão ultramarina a posições extremas, e apresentar ao país o dilema da eternização da 

guerra ou da traição do passado colonial .  

 
 
Elegeu-se a questão ultramarina em primeiro problema nacional do 
presente pois, com efeito, o futuro de Portugal depende de uma adequada 
resolução das situações decorrentes da guerra que enfrentamos, 
consumindo vidas, recursos e capacidades, e retirando cada vez maior 
potencialidade ao ritmo a que teremos de processar o nosso desen-
volvimento para cobrir a distância que nos separa dos países a cujo lado 
deveríamos estar. Situa-se o problema ultramarino no núcleo da temática 
da encruzilhada em que nos encontramos; e, por isso mesmo, em momento 
que é acima de tudo de análise objectiva, de repensamento de estratégias e 
de formulação de opções, (SPÍNOLA, 1974, p. 16) 

 
 
 

Defende a aspiração a uma “Comunidade Lusíada”, como parte de um novo 

conceito unidade da Nação, como forma de se encontrar a “via da lusitanidade”, ataca os 

“intolerantes” e defende uma “terceira corrente de pensamento que torne o diálogo possível 

e concite a unidade de todos”, uma verdadeira “síntese nacional” capaz de potencializar o 

“espírito lusíada”. 

 
 
É este, no fundo, o espírito que presidiu à elaboração deste livro, que 
pretende ser uma resposta a quantos receiam qualquer fórmula de 
evolução; resposta ainda a quantos, agitando a bandeira de princípios que 
fizeram história, mas que o tempo arquivou e o mundo de hoje não aceita, 
acabarão por conduzir o País à desintegração pela via revolucionária; 
resposta aos intolerantes, afinal destruidores da unidade nacional que 
pretendem defender; resposta enfim aos que, cegos à potencialidade do 
espírito lusíada, desprezam quanto pode construir-se sobre as bases do 
nosso secular esforço, e que, em nome de utopias, pretendem reduzir o 
País a um canto sem expressão no contexto das nações. Entre uns e outros 
se situa o caminho de uma verdadeira comunidade lusa, aceite que não 
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imposta, e mantida pela firme vontade dos seus integrantes; (SPÍNOLA, 
1974, p. 18) 

 
 
 
Passa a destacar o Brasil como exemplo da cultura lusíada, da forma de estar e 

viver do português e da miscigenação racial apelando diretamente ao imaginário 

construído por Gilberto Freyre.  

 
 
Na verdade, ignorando o incomodo grito soltado à nascença, temos hoje no 
Brasil um prolongamento cultural sobre o qual se podem vir a fundar as 
mais justificadas esperanças. Ali se fala o português e se cultivam, em 
certos meios, com apreço e até orgulho, os traços da cultura lusíada e da 
nossa forma de estar, de viver e de conviver em ambiente de autêntica 
miscigenação racial, que Gilberto Freire enalteceu. (SPÍNOLA, 1974, p. 
117)  

 
 

Esclarece por fim sua proposta de solução para a questão do ultramar 

defendendo a “autodeterminação das populações ultramarinas pela sua integração na 

República Portuguesa”.  

 
 

O problema reside, assim, em promover a autodeterminação das 
populações ultramarinas pela sua integração na República Portuguesa, o 
que, não sendo fácil no quadro actual, o será todavia num quadro diferente. 
Sê-lo-á quando essas populações se sentirem em pleno pé de igualdade; 
quando puderem dar expressão às suas instituições tradicionais, fazendo-as 
evoluir dentro de um contexto português; quando puderem, de facto, votar 
as leis aplicáveis às suas comunidades; quando puderem eleger sem 
restrições os seus representantes; quando constituírem livremente as suas 
próprias autarquias; quando os seus governantes puderem ser produto das 
instituições locais democraticamente constituídas; quando, enfim, 
sentindo-se livres para optar, puderem igualmente compreender que é na 
adesão a uma comunidade lusíada que está o caminho do seu progresso, do 
seu bem-estar e da sua verdadeira independência, face ao neo-colonialismo 
que avassala os seus vizinhos africanos. (SPÍNOLA, 1974, p. 144)  

 
 

Por fim gostaria de destacar como as teses freyrianas se enraizaram no discurso 

oficial português. Na citação abaixo volta a ficar claro o papel diferenciado do colonizador 

português.  

 
 
Ainda hoje o português é preferido pelos africanos, que nos não 
votam os sentimentos que lhes foram inspirados por belgas e ingleses 
e, até, embora em escala significativamente menor, por franceses. Em 
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clima de livre opção, e depois de inequivocamente esclarecidos acerca 
das perspectivas abertas pela tese aqui defendida e desde logo 
documentada pela evidência dos factos preparatórios, tudo indica que, pelo 
menos a maioria absoluta dos nossos africanos, escolheria a 
permanência num contexto português. (SPÍNOLA, 1974, p. 145)  

 
 

Spínola volta a se utilizar do ideário freyriano em outra oportunidade, quando 

já está à frente do governo. Três meses após assumir, em discurso pronunciado no dia 

27/7/74, reconhecia o “direito dos povos dos territórios ultramarinos portugueses à 

autodeterminação, incluindo o imediato reconhecimento do seu direito à independência”, e 

reivindicava, novamente, as teses de Freyre explicitas na obra “O mundo que o português 

criou”, que passam a servir para encobrir o passado e mitificar o presente: 

  

 

A Lei constitucional nº 7/74, decretada pelo Conselho de Estado, e ontem 
promulgada, cria o quadro de legitimidade constitucional necessário para 
que se dê imediatamente início ao processo de descolonização do ultramar 
português. 
[...] 
chegou o momento de o Presidente da República reiterar solenemente o 
reconhecimento do direito dos povos dos territórios ultramarinos 
portugueses à autodeterminação, incluindo o imediato reconhecimento do 
seu direito à independência.  
[...] 
Reentramos com o orgulho de quem soube honrar uma tradição histórica e 
reintegrar-se na sociedade das nações. Possibilitamos, enfim, o quadro de 
pleno desenvolvimento dessa vasta comunidade espiritual e humana, a que 
Gilberto Freyre chamou “O mundo que o português criou”. 25 (grifo meu) 

  
 
 As teses freyrianas foram utilizadas em diferentes conjunturas com o mesmo 

objetivo de justificar, pela “teoria científica”, as posições de domínio do império colonial 

português. O seu uso se fez antes e durante a guerra colonial, no momento em que a guerra 

está perdida e se procura manter o domínio através de uma “federação” dirigida por 

Portugal e posterior à independência das colônias africanas com a tese da comunidade dos 

países de língua portuguesa. Esse fato expressa a força ideológica e o forte apelo que as 

                                                
25 Centro de documentação 25 de abril da Universidade de Coimbra,  
http://213.228.163.33/cd25a/lista_documento.asp, 18/02/2007, às 21:48,  Arquivos privados | Fundo Geral | 
Pesquisa  F: Geral > SC: Monografias > T: Dossier 2ª República > A: 1º Volume > DL: 25-04-74 a 25-04-75. 
Acesso 19-07-2007, às 22:30 h.  
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teses de Freyre tiveram no imaginário do povo português, dando seqüência às antigas 

tradições do Império Ultramarino.    
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CAPÍTULO III 

 

 

JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES E A DESCOLONIZAÇÃO: BRASIL E 

ÁFRICA OUTROS HORIZONTES. 

 

 

Um intelectual que se destaca, nesse período, em defesa da descolonização e 

pelo reconhecimento por parte da diplomacia brasileira das independências das colônias 

africanas, foi o brasileiro José Honório Rodrigues (1913 -1987). No período publica dois 

livros que abordava a questão Brasil e África: Outro horizonte (1961) e Interesse Nacional 

e Política Externa Brasileira (1967). O estudo de sua trajetória, livros e correspondências 

ajudam na compreensão do processo de descolonização e suas teses se constituiram num 

contraponto às teses freyrianas.  

 José Honório Rodrigues trabalhou no Instituto Nacional do Livro sob a 

direção de Sérgio Buarque de Holanda e chegou a exercer o importante cargo de diretor do 

Arquivo Nacional, que lhe proporcionou intenso contato com os estudiosos do Brasil, 

tornando-se um historiador internacionalmente reconhecido. Foi docente no ensino 

superior, em importantes universidades no Brasil e no exterior. Foi diretor da Seção de 

Pesquisas e professor do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores; secretário 

executivo do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais; editor da Revista Brasileira de Estados 

Internacionais e conferencista na Escola Superior de Guerra. Essas funções eram exercidas no 

período que o estudamos e em que estavam se desenrolando as guerras de descolonização nas 

colônias portuguesas.  

Contextualizei suas reflexões partindo de resumo de sua biografia construída 

pela Academia Brasileira de Letras à qual foi eleito: 

 

Passou os anos de 1943-1944 nos Estados Unidos. Havia sido 
contemplado com uma bolsa de pesquisa da Fundação Rockefeller. 
Freqüentou cursos na Universidade de Colúmbia e fez pesquisas 
históricas. No Brasil, começou a trabalhar no Instituto Nacional do 
Livro, passando a diretor da Divisão de Obras Raras e Publicações da 
Biblioteca Nacional (1946-1958) e diretor interino da mesma Biblioteca 
em várias ocasiões; diretor da Seção de Pesquisas do Instituto Rio 
Branco, do Ministério das Relações Exteriores (1948-1951); diretor do 
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (1958-1964), tendo promovido 
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extensa reforma do seu serviço; secretário executivo do Instituto 
Brasileiro de Relações Internacionais (1964-1968) e editor da Revista 
Brasileira de Estados Internacionais.[...]  

Exerceu, também, o magistério, como professor de História do Brasil, 
História Diplomática do Brasil, História Econômica do Brasil e 
Historiografia Brasileira. De 1946 a 1956, foi professor do Instituto Rio 
Branco, do Ministério das Relações Exteriores; professor do Ensino 
Superior do Estado da Guanabara, de 1949 até aposentar-se; professor da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro por vários anos; 
professor visitante em inúmeras universidades norte-americanas; 
professor de Pós-Graduação na Universidade Federal Fluminense e de 
Doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro.[...]  

Colaborou no Programa de História da América, promovido pelo 
Instituto Pan-Americano de Geografia e História, com sede no México, 
de que resultaram três séries de publicações universitárias e um livro 
conjunto para o ensino de História da América. Participou dos debates 
de várias reuniões e sua colaboração está no livro Brasil. Período 
colonial (1953). Foi conferencista em várias universidades brasileiras e 
norte-americanas e, de 1956 a 1964, na Escola Superior de Guerra, pela 
qual se graduara em 1955. José Honório costumava dizer que foi a partir 
daí que começou a perceber a importância da História na vida dos povos: 
"Esse despertar fez com que eu tentasse nas minhas obras seguintes 
encontrar sempre uma explicação em fato histórico passado para 
problemas da atualidade."26  

 

Cabe ainda considerar que produziu extensa obra, com publicação de livros e 

artigos e, quando diretor do Arquivo Nacional, inovou a sua administração aproximando-a 

dos métodos da arquivologia internacional.  

Para dimensionar o trabalho de José Honório como diretor do Arquivo 

Nacional, ressalto alguns dos parágrafos de sua carta, dirigida ao padre Serafim Leite, 

especialista em história da Companhia de Jesus, com foro em Roma e Lisboa, datada de 

1951, bem como a carta de Sérgio Buarque de Holanda:  

 
 
d) J.H. [...] 
Saiu pelo Instituto Rio Branco o Catálogo da Coleção Visconde do Rio 
Branco, publicado sob minha direção. São cerca de 50.000 documentos 
catalogados da Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional sobre a 

                                                

26 http://www.biblio.com.br/conteudo/biografias/josehonoriorodrigues.htm, Acesso em 24-01-2007, às 22:33 
h. 
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guerra do Paraguai e as relações diplomáticas com o Rio da Prata. (Carta 
de 15 de março de 1951), in RODRIGUES, 1994). 

 
SERGIO Buarque de HOLANDA. 1962 
São Paulo, 3 de junho de 1962. 
Caro José Honório. 
Depois de sua notável excursão afro-brasileira, venho acompanhando com 
o maior interesse as últimas publicações do Arquivo, que bem mostram o 
acerto de sua escolha para a direção daquela Casa. [...] (in RODRIGUES, 
2000, p. 282) 

 

 

Na introdução do livro Brasil e África: Outro horizonte (1961), no primeiro 

parágrafo, já sinaliza porque o escreveu: “Este livro, dividido em duas partes, uma 

histórica e outra política, ligadas intencionalmente, tenta fornecer os fundamentos de uma 

ação atual.”  

Escreve “não comungo com o colonialismo” e seu livro defende os “ interesses 

nacionais”, livro nacionalista, defendia uma “política internacional independente e realista” 

e que vai “desagradar a muitos amigos portugueses e a muitos brasileiros”. 

  

 

[...] apesar de bisneto de portugueses e de uma francesa, não comungo 
com o colonialismo da França na África do Norte e o de Portugal. Nem 
por isso deixo de manter intata minha amizade aos portugueses, povo 
bom, simples e trabalhador. Mas acho que não se devem subordinar os 
interesses nacionais a sentimentos de filiação sanguínea e só reconheço 
como Mãe Pátria o Brasil. Neste sentido, de defesa apenas e sobretudo 
dos interesses nacionais, este livro é nacionalista. Acredito, mais, que a 
soberania de um pais só se exprime numa política internacional 
independente e realista, como a definida, por exemplo, pelo Presidente 
Jânio Quadros, sem falsos sentimentalismos, que inclusive confundem 
Portugal com  sua oligarquia. Sei que vou desagradar a muitos amigos 
portugueses e a muitos brasileiros ligados à idéia de uma comunidade 
inexistente e que só tem servido à oligarquia portuguesa, que deseja 
conduzir-nos a reboque, como se hoje o Brasil não fosse, realmente, a 
cabeça dos povos de língua portuguesa. (RODRIGUES, 1961, p.XI-XII) 

 

 

Em 1962, quando foi publicado o livro, dezenas de países já tinham 

conquistado a independência, “um dos mais violentos processos históricos, talvez mesmo o mais 

acelerado que a história conhece, começou a ocorrer justamente na África. Nada é mais 

extraordinário, mais vivo, mais dinâmico, que a repentina criação de vários Estados africanos como 

em cadeia”. Refletindo o profundo impacto com o processo de descolonização e suas 
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repercussões no mundo, assinalaria a importância desse fenômeno para “os que cuidam de 

relações diplomáticas e internacionais”, professores e estudantes:  

 
 
De repente, um dos mais violentos processos históricos, talvez mesmo o 
mais acelerado que a história conhece, começou a ocorrer justamente na 
África. Nada é mais extraordinário, mais vivo, mais dinâmico, que a 
repentina criação de vários Estados africanos como em cadeia, e como 
há um século sucedeu nesta parte da América. A imagem brasileira dos 
africanos vai sofrer então, uma radical transformação, que o noticiário 
dos jornais ajuda a formular, sem reatá-lo, já não digo às antigas ligações 
étnicas ou aos precedentes históricos, mas aos motivos do processo de 
libertação, que não teve geração espontânea  
Para duas espécies de brasileiros, esta evolução tem um sentido, um 
significado profundo. De um lado, os que cuidam de relações 
diplomáticas e internacionais, que estão atentos aos acontecimentos e 
precisam conservar-se alerta sobre suas conseqüências; de outro lado, os 
professores e a nova geração de estudantes, que precisam estar 
informados sobre as razões e os motivos desta evolução tão rápida e de 
tanto futuro, mas que nada ou pouco podem dar ou sabem. 
Pouco ou quase nada se ensina sobre a África. (RODRIGUES, 1961, p. 
7) 
A luta contra o colonialismo está quase encerrada; dos quatro países 
independentes na África, em 1946, chegamos, quatorze anos depois, a 
17; dos quatro Poderes Coloniais, só Portugal e Espanha se detêm diante 
dessas grandes mudanças, pois a França e a Grã-Bretanha procuram 
solucionar a situação do que lhes resta. [...] só a Espanha e Portugal 
insistem em manter inabaláveis e firmes as suas posições. Portugal vê-se 
atualmente em dificuldades em Angola e, por isso, nas Nações Unidas; 
amanhã as zonas de atrito serão Moçambique e as áreas coloniais da 
Espanha. Desde março de 1961, Espanha e Portugal debatem a atitude a 
tomar nas questões africanas e a reafirmação de uma única política 
colonial de resistência. A aliança hispano-portuguêsa estabelece a 
consulta mútua obrigatória em assuntos de importância para a Península 
Ibérica e os dois países ameaçam rever sua posição em face do chamado 
Ocidente e especialmente da O.T.A.N. e dos Estados Unidos. 
(RODRIGUES, 1961, p.217)  

 
 

O autor convocava o Brasil a mudar sua política frente a Portugal destacando a 

importância da “comunidade atlântica”; criticava a política dos EUA, em especial os 

acordos que levaram à conformação da OTAN – Organização do Tratado do Atlântico 

Norte,  por excluir o Brasil e as nações africanas. E deste modo, uma comunidade atlântica 

só seria completa e verdadeira, quando inclusive todas ou quase todas as nações latino-

americanas e africanas, quando incluísse poderes extraeuropeus (RODRIGUES, 1961).  

Ponderava ainda que, na era de declínio do colonialismo, os países da 

comunidade européia começavam a construir uma série de acordos comerciais em torno de 
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um mercado comum, o Mercado Comum Europeu, com os países da África, cujas 

conseqüências para o Brasil seriam o aumento da competição comercial com os países 

africanos na produção de produtos primários e a necessidade do Brasil exportar para o 

mercado africano produtos industrializados, favorecendo nossa industrialização.  

 
 
Em compensação os principais fornecedores de Angola foram, entre 1953-
1957, em ordem decrescente, a Metrópole (46,66), os Estados Unidos 
(14,75), o Reino Unido (10,92) e a Alemanha (9,42), sendo a O.E.C.E. 
(Organização Européia de Cooperação Econômica), de que faz parte 
Portugal, o principal fornecedor de aparelhos e máquinas industriais.  
Os principais produtos adquiridos pelos Estados africanos ao Brasil foram 
o açúcar (Marrocos, Sudão, Egito), o café (Marrocos, União Sul-Africana, 
Egito e Argélia), o fumo (Argélia e Tunísia), a manteiga de cacau (União 
Sul-Africana). O artigo de maior vulto foi o tecido de algodão, com vendas 
de 30 milhões de cruzeiros à União Sul-Africana, sendo o Marrocos, pela 
importação de açúcar (239 milhões) e de café (109 milhões), o nosso 
principal comprador na África.  
A concorrência africana ao nosso café, ao cacau, especialmente em Gana, 
ao algodão, deve estimular o exame da possibilidade do Brasil exportar 
para a África aparelhos elétricos e máquinas [...](RODRIGUES, 1961, 
p.219)  

 
 

Reiterava a sua argumentação de que o Brasil não tinha nada a ganhar 

materialmente ao apoiar Portugal e não reconhecer a independência das colônias africanas, 

indispondo-se com os países africanos que competiam com os produtos brasileiros como o 

café, cacau e algodão. Essa política iria contra a possibilidade de o Brasil ampliar seu 

comércio na fronteira atlântica que, sabiamente, foi-nos bloqueado no passado.  

O Brasil estaria diante da possibilidade de perder uma vantagem histórica, pois 

os laços com a África eram profundos; a miscigenação no país e o fato de termos sido 

colonizados pelos africanos, retomava o conceito de africanização do povo brasileiro e 

nossa vantagem estratégica por sermos mestiços, com forte influência africana, além de 

sermos irmãos no subdesenvolvimento.  

  

 

A modesta exportação industrial brasileira pode e deve expandir-se nesta 
vasta região da África Ocidental, onde chegariam despidos das imputações 
colonialistas, imperialistas e racistas. Uma ofensiva de exportação de 
produtos químicos e farmacêuticos, de maquinaria, veículos e acessórios, 
de manufaturas de borracha, de madeira e de minerais, de têxteis e de 
metais, de artigos sanitários de louça, e especialmente de máquinas de 
costura e veículos a motor pode ajudar-nos a nos libertar da exportação 
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dominadora de produtos primários e acelerar nosso processo de 
industrialização. (RODRIGUES, 1961, p.242)  

 
 

Cobrava da diplomacia brasileira uma ação mais enérgica na censura à África 

do Sul e seu regime de apartheid, saudava o levante dos povos africanos contra o 

colonialismo, a diversidade africana, criticando a política colonialista portuguesa, além de 

denunciar o Estatuto do Indigenato, do sistema de arrendamento de mão de obra – os 

contratados - de Moçambique, para a Rodésia e a África do Sul, condenando também a 

política de assimilação racial dos portugueses.  

 
 
A África não é complemento da Europa, como repete Salazar; ela pertence 
a si mesma, e pode e quer receber os recursos que outros queiram aplicar 
para seu desenvolvimento, mas debaixo de seu próprio controle e 
legislação. Como é sabido que o estabelecimento industrial conduz à 
descolonização econômica, evitou-se, como fez Portugal no Brasil, e 
como fizeram os Poderes Mundiais a que estivemos sujeitos, por 
largos anos, que a industrialização pudesse processar-se com liberdade. 
(RODRIGUES, 1961, p.286)  

 
 
 
Entre o Brasil aliar-se à Portugal ou à África em processo de independência 

não usava subterfúgios: 

 
 
Se laços afetivos nos ligam a Portugal, ligam-nos também e muito ao 
sangue angolano, ao africano de Angola, como tentamos mostrar neste 
estudo. Para nós, a África libertada pode ser nossa aliada, e enquanto 
esteve realmente nas mãos européias, especialmente depois de 1870, só foi 
nossa concorrente. ... A nossa posição deve ser definida com urgência e a 
"comunidade" luso-brasileira não deve ser empecilho a uma clara direção 
em defesa de nossos interesses nacionais, econômicos, culturais e 
estratégicos. O Atlântico Sul não pertence às Potências ou subpoderes 
europeus, mas aos povos livres de suas duas margens. (RODRIGUES, 
1961, p.287)  

 
 
Outro elemento inovador em sua análise é a denúncia da chamada comunidade 

luso-brasileira, afirmando que esse conceito só beneficiava Portugal e não trazia nenhuma 

vantagem às nossas relações comerciais. Posiciona-se a favor do bloco africano nas Nações 

Unidas, pregando uma mudança completa na política externa brasileira, reafirmando o 

importante papel que o Brasil poderia desempenhar no Atlântico. 
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[...] cabe apenas surpreender-nos diante dos que defendem a comunidade 
luso-brasileira. Ela é inexistente e nula; ela é um desserviço ao Brasil, pois 
serve apenas a Portugal e não a nós; ela emprega um trabalho vão, 
supérfluo, desnecessário, desvalioso. Creio que acabou a fase rósea lítero-
ortográfica; acabou a fase de concessões sem reciprocidade. A comunidade 
tem sido uma pregação, mas não uma realidade. A política exterior da 
Presidência Kubitschek comprometeu demais o Brasil com Portugal, ao 
prometer-lhe o voto nas Nações Unidas, quando as notas interpretativas do 
Tratado de 1953 eliminavam o "Ultramar" da Comunidade. O Brasil tem 
sido um trunfo para Portugal; a comunidade só nos poderia ter interessado 
se tivesse sido "africanizada" e "ultramarinizada". Os portugueses não 
compreenderam assim e agora, como no Império, afastaram-nos da África, 
mas facilitaram o intercâmbio europeu, a que se sentem mais ligados do 
que a nós. 
Não podemos chegar à África de braço dado com Salazar. Isso nos 
comprometeria irremediàvelmente não somente com a África Portuguesa 
mas com todas as novas nações africanas e nosso interesse legítimo 
consiste em vê-Ias livres e prósperas, pois se continuar o predomínio 
europeu, agora econômico, continuará a concorrência maior aos nossos 
produtos, sem a troca industrial que podemos iniciar livres das acusações 
colonialistas, imperialistas e racistas. (RODRIGUES, 1961, p.320)  

 
 
 

 Defendia a política exterior do Brasil de aproximação com a África, 

elogiava o governo Jânio Quadros que “interpretou com grande sagacidade o atual mo-

mento histórico e tentou ajustar nossa política exterior aos objetivos nacionais”. 

 

 
A política exterior é uma das alavancas da revolução social pacífica e a 
independência consiste, fundamentalmente, nas relações exteriores livres e 
soberanas. Parece-me que o Presidente Jânio Quadros interpretou com 
grande sagacidade o atual momento histórico e tentou ajustar nossa 
política exterior aos objetivos nacionais ampliados pela oportunidade 
internacional. (RODRIGUES, 1961, p.359 )  

 

 

Outra abordagem diferenciadora das teses freyrianas é sobre a colonização 

portuguesa e o processo de miscigenação na África.  Escreve sobre as relações de Portugal 

com suas colônias no período 1500-1800 e caracteriza que a expansão portuguesa teve 

enorme repercussão mundial, ocasionando a irradiação social dos portugueses e dos 

europeus, um dos maiores feitos da história internacional.  

Entretanto, é categórico ao declarar que a colonização portuguesa foi precária e 

que sempre enfrentou a concorrência de outros povos: os islâmicos e, posteriormente, os 
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holandeses e ingleses. Essa situação levou a que os portugueses na costa oriental da África 

só conseguissem consolidar suas possessões em Moçambique.   

 
 
Nada é mais precário, fugitivo e frágil que a alegação de uma vasta 
província portuguesa nas Áfricas. De um e de outro lado, porém, o 
monopólio português começara desde o século dezessete a fragmentar-
se, diante da crescente competição de outras fôrças européias. Se no 
Ocidente Angola, Guiné, Ilhas do Cabo Verde e do Gôlfo, São Tomé, 
Príncipe resumem o domínio português, os árabes, no Oriente, se 
opunham cada vez mais em guerras contínuas aos portugueses e 
controlavam o comércio oriental. [...] 
Desde 1651 estabeleceram-se os holandeses no Cabo da Boa Esperança. 
A partir daí Portugal perde seus pontos de apoio na costa. Do interior só 
cuidaram os portugueses mais tarde, no século dezenove, quando a 
ocupação passou a significar posse. (RODRIGUES, 1961, p. 12-13)  

 

 

 

Uma de suas mais importantes conclusões é a desmistificação da intensidade 

da colonização portuguesa na África. 

 
 

Finalmente, a existência de uma vasta província portuguesa na África não 
passa de uma conjetura de historiadores portugueses, tão subjetivos 
quando tratam do Império. Os trechos isolados mantidos em várias partes 
da costa em períodos maiores ou menores fizeram incendiar a imaginação 
de uma grandeza quantitativa inexata. (RODRIGUES, 1961, p.14)  

 
 

Este fracasso português incidiu sobre o processo de miscigenação que não 

ocorreu nas colônias africanas, “nenhuma das colônias portuguesas na África atingiu a 

miscigenação ou a europeização o grau conseguido no Brasil”, contrapondo-se à 

idealização da colonização portuguesa, sua tendência nata à miscigenação, uma crítica à 

idéia de que teria ocorrido uma “simbiose social e cultural”, contrapondo-se às teses 

defendidas pelo lusotropicalismo e seu autor Gilberto Freyre. Alerta para que o processo 

foi outro “combater o inimigo nativo e impor, pela assimilação, as formas européias”. 

 
 
De modo geral, pode-se dizer que em nenhuma das colônias portuguêsas 
na África atingiu a miscigenação ou a europeização o grau conseguido no 
Brasil. E os dados modernos sobre a mestiçagem, tão insignificantes na 
sua expressão estatística, comprovam a falta de êxito da política 
colonizadora e o estacionamento econômico das áreas que lhe ficaram 
subordinadas. Quando se tentou, neste século, o desenvolvimento da 
colônia, "já as condições gerais de vida tinham deixado de ser próprias aos 
fenômenos de simbiose social e cultural". [...] 
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Não se cuidou de criar um tipo original de cultura própria, mas de 
combater o inimigo nativo e impor, pela assimilação, as formas européias; 
daí a razão por que autores modernos defendem a tese de que, no caso de 
Angola, desapareceram as condições propícias ao desenvolvimento da 
miscigenação étnica, evoluindo a vida social da referida Província no 
sentido da assimilação social e cultural. (RODRIGUES, 1961, p. 15)  

 
 
Outra grande diferença com a obra de Gilberto Freyre é que procura 

demonstrar a ocorrência de um processo de discriminação racial, no Brasil, por parte da 

colonização portuguesa. Esse processo foi demonstrado com a pesquisa de alvarás, 

portarias, obras literárias - que condenavam o “amigar-se o senhor com sua escrava” - e 

nas Ordenações Filipinas, que legislavam sobre “a incapacidade de direito público e 

privado dos escravos”. Cita o Alvará de 20 de outubro de 1621, que proibia os índios, 

negros e mulatos, ainda que forros, de aprender o ofício de ourives. Afirma que o 

preconceito de cor era acentuado nas Irmandades religiosas e nos regimentos do exército. 

Nas Irmandades era nítida a separação entre brancos, negros e pardos. Todo esse sistema 

procurava manter a superioridade do colonizador português e favorecer o domínio dos 

senhores brancos. 

 
 
Na tropa também os Terços de Homens de Côr, onde se alistavam os 
pardos, e o Regimento dos Henriques, em homenagem a Henrique Dias, 
onde se agrupavam os negros forros, representavam os interêsses divididos 
do regime senhorial escravocrata. Tudo foi sempre, assim, dividido e 
discriminado no período colonial, e a própria legislação eclesiástica 
considerava incapazes para o sacerdócio os negros e mulatos. Ainda no 
período colonial era costume classificar-se pela cor os homens que se 
distinguiam pelas virtudes ou pelas armas. 
Seria sem fim enumerar as restrições estabelecidas pela política racial da 
Coroa, para pardos ou negros livres. Em 1730, na Bahia, negou-se posse 
do cargo de procurador da Coroa a um advogado diplomado "por ser 
pardo"; anteriormente, já em 1696, se dispensara um, de ler na Suplicação 
e ser advogado nela (Decreto de 28 de junho de 1696). A lei dissimulava 
os preconceitos, ora cedendo, ora negando, como ao proibir a negros e 
mulatos trajar como brancos, sob graves penas (Lei de 24 de maio de 
1745), proibição logo suspensa (Lei de 19 de setembro de 1749). 
(RODRIGUES, 1961, p.58)  

 
  

Para José Honório a mestiçagem não significou a ausência de preconceitos. 

Pelo contrário, o autor destaca que esse sempre foi uma marca de diferenciação social; no 

entanto, ele também valorizava a importância do mestiço para atenuar e mascarar as 

relações sociais.  
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Uma grande população mestiça, colocada entre as duas castas de senhores 
e escravos, dava maior expansão ao cruzamento inter-racial, sem ameaçar 
o regime senhorial, mesmo sem recurso à concubinagem com as escravas, 
que também se mantinha.  
[...] 
A miscigenação se processava desenfreada, apesar dos preconceitos, pela 
influência do sistema econômico de senhor e escravo. Mas ela não 
representava apenas um cruzamento biológico ou étnico, mas também uma 
mestiçagem cultural acompanhada de transformações sociais. E é esta a 
que realmente interessa ao historiador ou ao estudioso social, pois revela 
as conseqüências sócio-culturais do cruzamento interracial. 
(RODRIGUES, 1961, p. 61-62)  

 
  

O autor destaca e compartilha a tese de Florestan Fernandes de que depois da 

abolição da escravidão as “formas de relações interétnicas tomaram um vôo distinto”, ao 

ajudar a desagregar a ordem escravocrata-senhorial, ao introduzir um novo papel para o 

trabalhador livre, uma nova dimensão política como cidadão e que acentuou o processo de 

miscigenação.    

 

 

Por isso, escreve ele, a Abolição representa um marco na história do negro. 
Ela servia não só para emancipar os cativos, como para destruir as 
barreiras opostas ao "progresso" pela ordem escravocrata-senhorial. 
Conclui Florestan Fernandes que três evidências fundamentais se devem 
extrair da mudança operada pela Abolição, ao transformar o escravo em 
cidadão, em 1888: a primeira, que "a transição lenta para o regime de 
trabalho livre constituiu um fator de acomodação inter-racial. [...] 
Segundo, a transição lenta assegurou as condições para a transformação 
orgânica dos manumitidos e dos seus descendentes em trabalhadores as-
salariados e, em menor escala, em empreendedores capitalistas. [...] 
Terceiro, a transição lenta permitiu a formação de novas representações 
sociais sobre o negro como agente de trabalho ou como empreendedor, 
tanto no seio da população branca, quanto no da população negra." 
(RODRIGUES, 1961, p.70-71)  

 
 

Analisando uma série de estatísticas sobre os censos da população brasileira, 

nota-se uma constante tendência à miscigenação; no entanto, demonstra que a proporção 

de negros começa a mudar com o fim da escravidão e a entrada massiva de imigrantes 

brancos.  
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Estancara a fonte de entrada de africanos no Brasil e abriam-se as portas 
para a imigração branca européia. De 1884 a 1940 entraram no Brasil 
4.177.286 imigrantes, dominando italianos, portugueses e espanhóis, 
contrapondo-se aos mais de 3 milhões de negros entrados até 1850. Em 
face desta desproporção é natural que o censo de 1940 mostre numa po-
pulação total de 41.236.315 habitantes, 26.171.778 brancos, 6.035.869 
pretos e 8.744.365 pardas. (RODRIGUES, 1961, p.71)  

 
 

Analisa todo o processo de arianização do Brasil, com suas teorias de 

branqueamento da raça e tece uma crítica implacável a Oliveira Viana, aos arianistas e à 

política imigratória brasileira que, em muitos momentos, discriminava a população negra; 

chama atenção que durante a República Velha a imigração de negros e asiáticos chegou a 

ser proibida por lei.  

 

 

Excluídos os chineses, começaram os defensores da branquidade, da 
europeidade de nossa gente, a opor-se à entrada de negros e amarelos. Foi 
a República que iniciou a discriminação. Já o Decreto nº 528, de 28 de 
junho de 1890, sujeitava à autorização especial do Congresso a entrada de 
indígenas da Ásia e África, que não tinham assim a mesma liberdade de 
imigração que os outros. Em 28 de julho de 1921, Andrade Bezerra e 
Cincinato Braga propuseram ao Congresso um projeto cujo artigo 1º. dis-
punha: "Fica proibida no Brasil a imigração de indivíduos humanos das 
raças de côr preta". Dois anos depois, a 22 de outubro, o deputado mineiro 
Fidélis Reis apresentava outro projeto relativo à entrada de imigrantes, 
cujo artigo quinto estava assim redigido: "É proibida a entrada de colonos 
da raça preta no Brasil e, quanto ao amarelo, será ela permitida, 
anualmente, em número correspondente a 5 % dos indivíduos existentes no 
país". Esse projeto foi criticado na imprensa por Evaristo de Morais, Tito 
Castro e em pareceres de Clóvis Beviláqua e Teixeira Mendes. 
Fidélis Reis pertencia, como Oliveira Viana, ao grupo arianizante 
brasileiro e admitia, com Gobineau, Lapouge e tôda a restante súcia, "a 
influência decisiva e incontrastável do lourodolicocéfalo, em todos os 
progressos da civilização". Se o artigo quinto proibia a entrada de negros e 
japonêses, o primeiro dizia: "Fica o govêrno autorizado a promover e 
auxiliar a introdução de famílias de agricultores europeus, que desejarem 
transferir-se para o Brasil, como colonos".  (RODRIGUES, 1961, p.86- 
87)  

 

 

Acentua que mesmo nas Constituições de 1934 e nos anos de 1938 e 1945 

ainda apareceram, na legislação de imigração, leis de discriminação racial contra os 

negros:  
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A Constituição de 1934 representou, com o regime norteamericano de 
quotas e o sistema de seleção, um dos maiores exemplos de alienação da 
minoria impondo a um povo mestiço imigrantes escolhidos para melhorar 
a etnia. Um desaforo inconcebível, que preconizava, pelo Decreto-lei n.° 
406, de 4 de maio de 1938, a preservação da "composição étnica e social 
do povo brasileiro" e que se reafirmava pelo Decreto-lei n.° 7.967, de 18 
de setembro de 1945, ao estabelecer no artigo 2.°: "Atender-se-á, na 
admissão dos imigrantes, à necessidade de preservar e desenvolver, na 
composição étnica da. população, as características mais convenientes da 
sua ascendência européia, assim como a defesa do trabalhador nacional". 
Deste modo participava o Brasil, pelos seus dirigentes e pelo próprio 
Congresso, de leis de discriminação racial, excluindo certas etnias e 
ofendendo os princípios liberais, democráticos e indiscriminatórios do seu 
povo . 
A Constituição de 1946, ao determinar que "a seleção, entrada, 
distribuição e fixação de imigrantes ficarão sujeitas, na forma da lei, às 
exigências e condições determinadas pelo interesse nacional", livrou-se de 
qualquer eiva discriminatória racial e respeitou os direitos humanos 
estabelecidos pela Carta das Nações Unidas, que o Brasil subscrevera. 
(RODRIGUES, 1961, p.90-91)  

 
 

 Apesar de tudo, buscou explicar que a política brasileira de confraternização 

racial se deveu mais ao povo que, na prática, continuou o processo de miscigenação, apesar 

e contra várias tentativas de nossa elite em impor um mais intenso sistema de 

discriminação racial. Por diversos fatores, principalmente pela profundidade da escravidão 

e a ação de seu povo o Brasil seria então uma República Mestiça.  

 

 

A história das nossas relações raciais apresenta, por isso mesmo, um 
progresso contínuo, macio, sem atritos amargos, sem terror de guerras, 
sem imposições extremas e assim têm sido resolvidos os problemas mais 
graves de nossa integração psicosocial. Mas porque alguns das minorias 
mais sociais que dirigentes resistem aos impulsos da vontade popular e 
mestiça, tem sido necessário resolver pela lei os problemas da igualdade 
racial. (RODRIGUES, 1961, p. 98) 
[...] 
Somos uma República de Mestiços étnica e culturalmente; não nos 
envergonhamos disso, honramo-nos de ser um exemplo mundial da 
coexistência pacífica. (RODRIGUES, 1961, p. 101)  

 

 

Nesse aspecto se aproxima mais das posições do historiador inglês C. R. 

Boxer, especialista na história do império português com quem manteve relações de 

intercâmbio acadêmico e troca de correspondências. Boxer realizou, em 1962, uma série de 



 124 

conferências nos EUA que, reunidas, deram origem a um livro publicado no Brasil, no ano 

de 1967, em que afirmava:  

 
 
Como todos devem saber, é questão de honra para muitos portugueses, o 
fato de seu país jamais ter tolerado barreiras raciais em suas possessões 
ultramarinas e que seus compatriotas sempre tiveram afinidade natural 
para contatos com gente de cor. Em entrevista recente para a revista Life, o 
Dr. Salazar afirmou: "Estes contatos jamais envolveram a menor idéia de 
superioridade racial ou discriminação... Creio poder dizer que a ca-
racterística principal da África portuguesa - apesar dos esforços 
conjugados em muitos setores para atacá-la com palavras e ações - é a 
primazia que sempre demos e continuaremos a dar à intensificação do 
valor e da dignidade do homem, sem distinção de cor ou credo, à luz de 
princípios da civilização que nós levamos às populações que em todos os 
sentidos estavam aquém de nós". 
Da mesma maneira, o preâmbulo de um recente decreto governamental 
abolindo o antigo "Estatutos dos nativos portugueses das províncias da 
Guiné, Angola e Moçambique, diz que "a composição heterogênea do 
povo português, sua tradicional comunidade e estrutura patriarcal, e o ideal 
cristão de irmandade, que sempre foi a base de nossa expansão 
ultramarina, cedo definiu nossa relação com outras sociedades e culturas e 
marcou-a desde o início com definido respeito pelos costumes e maneiras 
de ser dos povos que encontramos".  
[...] 
O objetivo destas conferências é mostrar que a verdade é mais complexa e 
que as relações raciais do velho império colonial português não 
apresentavam, invariàvelmente, tal quadro de integração harmoniosa que 
estas citações poderiam fazer supor. (BOXER, 1967, p. 35-36)  

 
 

Outro foco da análise de José Honório é a contribuição africana nas relações 

brasileiro-africanas, sendo a mestiçagem o seu fenômeno mais importante. Destaca a 

importância do estudo dos africanos no Brasil, analisa a bibliografia a respeito e suas 

transformações ao longo do tempo, bem como Perdigão Malheiros, Silvio Romero, 

Capistrano de Abreu, Nina Rodrigues, Gilberto Amado e Gilberto Freyre, sobre o qual tece 

elogios sobretudo a sua obra Casa-grande & senzala:  

 
 

Essa  visão de Nabuco da maldade da escravidão, sem detrimento do 
negro, e a de Gilberto Amado, em 1922, de que a intensificação do tráfico 
assegurara a produção agrícola, consolidara o regime e promovera a 
formação de grupos humanos mestiços adaptados ao clima e aptos a uma 
adesão natural à vida no Brasil, vieram a ser desenvolvidas, analisadas e 
interpretadas com a maior originalidade, com todo o rigor das ciências 
sociais de sua época, e numa indagação crítica a que nunca se atingira 
antes, por Gilberto Freyre, em sua Casa Grande & Senzala, especialmente 
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no capítulo sobre o escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro. 
(RODRIGUES, 1961, p.38-39) 

 
 

Endossa as teses freyrianas ao reivindica todas as contribuições dos africanos 

para a nossa formação, tais como a comida, a língua, a religião, o folclore e destaca a sua 

localização como escravo e as conseqüências que daí decorrem.  

 
 
Ainda assim o negro foi, de modo geral, como escreveu Gilberto Freyre, 
"o maior e o mais plástico colaborador do branco na obra de colonização 
agrária", tendo até desempenhado entre os indígenas uma missão 
civilizadora no sentido europeizante. Não sei até que ponto essa influência 
foi europeizante ou africanizadora, pois brancos e indígenas sofreram 
todos uma decisiva africanização, na cozinha, no trajo, na língua, na 
músia, na religião e no folclore. (RODRIGUES, 1961, p.44-45)  

 
 
O livro é abrangente e se presta a sustentar polêmicas historiográficas e 

políticas. Enfoca o conceito de relações e contribuições mútuas entre Brasil-África. 

Recupera a idéia “A África civiliza a América”, proferida pelo senador Bernardo Pereira 

de Vasconcelos, em abril de 1843:  

 
 
O Brasil desde seu nascimento até poucos anos depois da abolição do 
tráfico escravo teve as mais íntimas relações com a África, ou melhor 
ainda, com certas partes da África. Relações tão estreitas, que a África 
Portuguesa, já limitada nas suas fronteiras, era uma dependência 
administrativa do Brasil. Relações geográficas, étnicas, culturais, enfim, 
que duraram quase quatro séculos e se romperam, desde 1850, quando a 
imagem da África só sobreviveu nos centros de cultura afro-brasileira, 
espalhados pelo território nacional. (RODRIGUES, 1961, p. 1)  

 

 
Comenta as idéias de Freyre, as relações “genéticas, aproximando os dois gru-

pos, contemporizando-os, suavizando-as” e ressalta as revoltas dos escravos.  

 
 

Do ponto de vista social, se as relações entre senhores e escravos podem 
ter sido adoçadas, como escreveu Gilberto Freyre, pelas necessidades 
genéticas, aproximando os dois grupos, contemporizando-os, suavizando-
as pela concubina, a ama de leite negra, os criados, a verdade é que o 
negro sofreu muito na sua condição de escravo, como se vê pelos castigos, 
as idéias: de suicídio, as eliminações violentas dos senhores, as revoltas e 
os quilombos. (ibidem, p.48-49)  
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Ao enfocar “as eliminações violentas dos senhores, as revoltas e os quilombos” 

se diferencia de Gilberto Freyre, que não valoriza os quilombos como parte importante da 

resistência negra e de ocupação territorial.  Escreve uma análise comparativa com outros 

países destacando que o Brasil se distingue “da maioria dos países latino-americanos” , pois a 

“mestiçagem negro-branca representa um índice elevado de sua população”.  

 
 
Em conclusão, pode-se afirmar que a maior contribuição africana se 
contém na própria composição demográfica brasileira e é o que o distingue 
da maioria dos países "latino-americanos", seja porque o número de 
aborígines é reduzido em relação, aos demais, seja porque o número de 
negros é alto, seja, finalmente, porque a mestiçagem negro-branca 
representa um índice elevado de sua população.  
[...] 
Em relação aos negros, também o Brasil se distingue de nações como a 
Argentina, Uruguai, Costa Rica e Chile, onde sua influência não teve 
significação maior demográfica ou economicamente; ou de nações como o 
Haiti e a Federação Britânica do Caribe (Jamaica, Barbados, Tobago), 
onde prepondera o elemento negro (mais de sessenta por cento); e, final-
mente, se aproxima de Cuba, onde o negro desempenhou um papel 
importante no sistema econômico, influiu culturalmente e a miscigenação 
atuou decisivamente na formação étnica. Enfim, ele não é tão 
aboriginizado ou africanizado, mas mais equilibrado e homogêneo. 
(RODRIGUES, 1961, p.50-51)  

 
 

Através da análise da mestiçagem e da escravidão, aborda o tema da 

discriminação racial no Brasil questionando o ideal de uma democracia racial, uma das 

polêmicas mais importantes na década de sessenta. Nesse aspecto tem um ponto de vista 

completamente oposto ao de Freyre e sua idealização da tendência à mestiçagem do 

português, afirma que esse processo se deveu mais ao nosso povo e às circunstâncias 

históricas específicas, a importância e intensidade da escravidão: 

 
 
Convém notar, desde o começo, que a miscigenação foi e é mais um 
caminho brasileiro e americano que português ou espanhol, porque só se 
realizou, em escala considerável, aqui e não na África, tanto no período 
colonial, dominado pelos portugueses, como depois da Independência. O 
fracasso da miscigenação portuguesa na África, ou a pequena proporção 
em outros continentes, comparável a de outros povos colonizadores, revela 
que não foi o colono português em si e por si o elemento decisivo deste 
processo. (RODRIGUES, 1961, p.52)  
[...]    
Gilberto Freyre foi o primeiro a acentuar que "no Brasil, as relações entre 
brancos e as raças de cor foram desde a primeira metade do século XVI 
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condicionadas, de um lado pelo sistema de produção econômica - a 
monocultura latifundiária; e de outro, pela escassez de mulheres brancas, 
entre os conquistadores". "Mas logo de início", acrescenta, "uma dis-
criminação se impõe: entre a influência pura do negro (que nos é quase 
impossível isolar) e a do negro na condição de escravo. (RODRIGUES, 
1961, p.54)  
[...] 
Foi, portanto, a escravidão o elemento decisivo a facilitar as relações inter-
raciais, que, como escreveu Gilberto Freyre, eram relações de "superiores" 
e "inferiores". Os que viriam depois, neste aspecto, não deixaram de 
acentuar o elemento escravidão como decisivo. Foi, talvez, a falta deste 
elemento na colonização portuguesa na África, só começada verdadei-
ramente no fim do século dezenove, e a abolição nas colônias se deu em 
1858, que explica o fracasso da miscigenação lusoafricana. 
O fato é que sem o domínio português no Brasil e com a escravidão o 
processo de miscigenação só fez acelerar-se, à medida que se iam 
amaciando os preconceitos e as discriminações impostas pela política 
racial portuguesa, que, se não foram totalmente desfeitos aqui, vem sendo 
vencidos e dominados. 
No princípio as três etnias, oriundas de continentes diversos, pareciam 
irredutíveis e inassimiláveis, mas o sistema escravocrata, promovendo a 
miscigenação, foi desfazendo estes fatores dispersivos e ajudando, assim, a 
integração psico-social. (RODRIGUES, 1961, p.55)  

 

 

Depois de destacar as contribuições brasileiras no intercâmbio com a África, 

como por exemplo a expansão da cultura da mandioca e outros produtos, dedicou-se a 

explicar as relações internacionais do Brasil, no período de 1800-1960, analisa os tratados 

da Grã-Bretanha com Portugal sobre escravos (1818-1817), a “expansão brasileira” quando 

o Brasil dominava o tráfico de escravos na África portuguesa nos anos de (1817-1826) e o 

processo orquestrado por Portugal e pela Grã-Bretanha para a expulsão do Brasil da África. 

A ação conjunta de Portugal e Inglaterra, quando da assinatura dos acordos 

para reconhecer a independência do Brasil em 1822, estabeleceu, e foi aceito por D.Pedro 

I, que o Brasil abrisse mão de qualquer reivindicação de possessões na costa da África, 

reconhecendo as colônias de Portugal na África.  

As conseqüências dessa ação foi responsável por romper três séculos de 

intenso comércio Brasil-África, voltando inclusive o tráfico de escravos a ser ilegal, 

motivo de revista e apreensão do navio e pena de fuzilamento para quem desrespeitasse a 

proibição do tráfico. A proibição do tráfico de escravos por parte do governo brasileiro 

interrompeu as ricas relações Brasil-África por um longo período.   
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Ao recuperar o discurso de Cunha Matos na Câmara dos Deputados, em 3 de 

julho de 1827, José Honório destacou que parte da elite brasileira se opôs a esse processo e 

resistiu às pressões inglesas.  

 
 
A Inglaterra aspira ao domínio universal da Ásia, assim como pelas 
colonizações e guerras que vai empreendendo na África, se deve supor que 
aspira ao senhorio absoluto desta grande região. Tanto uns como outros 
países têm os mesmos gêneros e produções do Brasil e por isso devendo 
êles preferir a saída dos seus, procurarão por todos os modos obstar ao 
aumento dos nossos e para conseguirem não há melhor meio do que privar 
ao Brasil do aumento dos braços: esta é a verdadeira política inglesa. 
(CUNHA MATOS, apud RODRIGUES, 1961, p.114)  

 
 
 

 Essa análise da realidade do Brasil colônia, “tornando o Rio de Janeiro o centro 

de um comércio intercontinental afro-asiático” é uma marca forte das inovações que introduziu 

na historiografia, recuperando e/ou destacando fatos até então negligenciados e/ou 

desconhecidos de nossa história colonial.  

 
 

O Brasil, como sede da monarquia, comanda e exerce o império, mesmo 
antes de tornar-se Reino, em 1815. Todo o negócio e a navegação que 
vinham, como denunciara Martinho de Melo e Castro em 1770, tornando o 
Rio de Janeiro o centro de um comércio intercontinental afro-asiático, 
passam definitivamente para as mãos do Brasil, onde se instalara o Trono e 
toda a vida diplomática da América do Sul Atlântica. Era aqui também o 
centro ideal da irradiação comercial inglêsa, que visava conquistar as 
imensas regiões da América, já que haviam sido os inglêses excluídos da 
Europa em geral pela guerra napoleônica, e do comércio norte-americano 
pelo Non Importation Act (1809). 
Desde então duas correntes inconciliáveis chocam-se no caminho de nossa 
história. A primeira levava-nos à África para buscar os escravos que a 
nossa agricultura em desenvolvimento exigia cada vez mais, tanto a 
açucareira, que ainda foi a base econômica de nossa independência, como 
o café, a crescer na província do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba e em 
Cantagalo. A segunda afastava-nos da África, pela imposição inglesa de 
abolir o tráfico de escravos e, logo, a escravidão, por interesses 
econômicos e humanitários tão bem mesclados no cristianismo protestante. 
Esse choque entre as necessidades nacionais e as exigências inglesas 
constitui, em sua essência, a nossa história, nos primeiros cinqüenta anos 
do século dezenove. 
A África é, assim, o ponto fundamental do nosso ser ou não ser. 
Precisávamos de braços escravos, mas dependiam D. João e toda a política 
portuguesa que nos dirigia, segundo seus interesses e não os nossos, do 
favor da proteção inglesa, e esta exigia a abolição. Contraditòriamente, 
pois, enquanto crescia o nosso interesse negreiro e se avolumava a 
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importação dos escravos, aumentava a pressão britânica para aboli-Ia. 
(RODRIGUES, 1961, p.115) 

 
 

Recupera a perspectiva sobre a estreita relação entre Angola e Brasil, realiza 

uma verdadeira retrospectiva dessa memória histórica “esquecida” e mal conhecida pela 

historiografia, desmistificando nossas relações com a África.  

Angola estava centralizada pela metrópole portuguesa, que priorizou o Brasil, 

utilizando-se a principal fonte fornecedora de mão-de-obra escrava. Essa relação criou uma 

dependência do Brasil com Angola e com a costa da África, que passou a ser administrada 

diretamente da colônia brasileira. A maior prova dessa relação seria a resistência contra a 

invasão holandesa ao Brasil, bem como a retomada de Angola aos holandeses. Do Brasil 

partiram as principais forças que retomaram a colônia africana dos holandeses e 

consolidaram o tráfico negreiro controlado diretamente a partir do Brasil, tanto em Angola 

como na costa da Mina e no Daomé.  

 
 

Salvador Correia de Sá deixou o Tejo a 7 de novembro de 1647 e a 23 de 
janeiro de 1648 alcançava o Rio de Janeiro, com o objetivo de mobilizar 
fôrças para libertar Angola. Apesar dos temores de um possível ataque 
holandês ao Rio de Janeiro e das críticas de deixá-lo exposto às 
depredações holandesas, saiu para Angola a 12 de maio de 1648, com 15 
navios e 1.400 homens. Afora os cinco galeões fornecidos pela Coroa, 
todos os outros navios, todos os homens, munições e provisões foram 
fretados, recrutados, pagos e comprados no Rio e com os recursos aqui 
levantados. (RODRIGUES, 1961, p.21) 

 
 
Além do tráfico, o Brasil tinha forte e direta presença no comércio africano, 

que em boa parte era controlado pelo Brasil.  

 

 

Continuava, assim, às vésperas da chegada da Família Real e quando se 
iniciava a grande transformação político-econômica do Brasil, o comércio 
com a África não só de escravos, mas de drogas que para lá enviávamos e 
que de lá recebíamos.  
[...] 
Enquanto os portugueses foram intermediários, isto é, enquanto Lisboa e o 
Porto se incumbiram de colocar no estrangeiro os produtos brasileiros, ou 
recebiam nosso ouro, Portugal teve no Brasil sua grande riqueza, muito 
mais importante que as exportações de suas manufaturas ou de seus 
gêneros. O comércio com Portugal e a remessa de ouro para Portugal a 
Ásia diminuíam e em compensação aumentava o americano e o africano, 
isto é, todo aquele que não dependia da tutela do comércio português. No 
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começo do século já se constituíam as fazendas de café, não só no Vale do 
Paraíba, como ainda em Cantagalo. Elas exigiam escravos e ano a ano 
aumentava seu número.  
[...] 
A solidariedade da nação com o tráfico, que aumenta para satisfazer as 
exigências do trabalho cafeeiro, amplia o comércio com a África, cria o 
negócio dos traficantes e aumenta, pela importação da gente, a 
africanização do país. (RODRIGUES, 1961, p.34)  

 
 

 

Em geral se desconhecia as simpatias que a independência do Brasil 

despertaram em Angola e as tentativas de unificação dos dois lados do Atlântico, como 

demonstra o autor.  

 

 

Tôda esta série de acontecimentos pela Africa e Asia portuguêsas mostra a 
teia de relações, a coordenada influência que o Brasil exercia sôbre o 
mundo afro-asiático português, sem contar a ação dos traficantes e dos 
escravos libertos retornados à Africa, que no Daomé e por todo o Gôlfo da 
Guiné levavam costumes, tradições e palavras brasileiras. 
Grandes partes da costa africana sentiam o influxo brasileiro, e por isso 
não só Portugal, como a própria Grã-Bretanha, ao comêço da sua segunda 
expansão imperial, preferiam ver desatados êsses laços em crescente união. 
Por isso quando se faz a independência do Brasil é evidente o receio de 
uma provável união, que já Euzébio de Queiroz ou Amaral Gurgel haviam 
sugerido no Rio de Janeiro aos angolanos. Que deve fazer D. João? Ficar 
na inação, tratando só de defender as colônias da costa da África, ou tentar 
ocupar alguma porção do Brasil? Eis uma das questões que teve de 
enfrentar o Conselho de Estado convocado por D. João, em janeiro de 
1824, quando a pressão britânica se tornou maior ajudando a separar, para 
se impor livremente, Portugal do Brasil e o Brasil da África. 
Reconhecia-se então que Portugal não tinha meios, nem gente, nem 
dinheiro para subjugar o Brasil e que na sua libertação estava interessada a 
Grã-Bretanha, ... (RODRIGUES, 1961, p.139)  

 
 

Essa interpretação histórica é reconstruída em uma rica documentação que 

analisa os tratados da Grã Bretanha com Portugal de 1810-1817 (Aliança e Amizade, 

Comércio e Navegação), as correspondências do Ministro Britânico Lorde Strangford e de 

outros ingleses, os acordos do Congresso de Viena, a Convenção de 1826 sobre o tráfico 

de escravos, os debates parlamentares, leis inglesas e portuguesas, documentos dos 

traficantes de escravos, ofícios trocados entre as administrações, artigos de imprensa e atas 

das sessões do Conselho de Estado.  
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Entre 1850 e 1858 se processa a retirada do Brasil da África e rompe-se a 
tradição de três séculos de contatos étnicoculturais. As pequenas relações 
comerciais que ainda persistem entre Lagos e a Bahia, a volta de africanos 
libertos do Brasil para a África e mesmo a fundação de cidades africanas 
por afro-brasileiros, a que se referiram Nina Rodrigues e Gilberto Freyre, 
não disfarçam o rompimento, nem ocultam a alheação que daí por diante o 
Brasil sente pela África. Se dominamos até 1835 o comércio angolano, se 
as relações comerciais com outros grupos africanos foram tão estreitas, se 
a escravatura foi a fonte do nosso trabalho agrícola, desde 1826 as nossas 
relações são perturbadas pelos interesses europeus, especialmente 
britânicos, e se transformam num problema político interno e 
internacional.[...] 
Para a Grã-Bretanha, como mais tarde para os Estados Unidos, a política 
que nos convinha e a única em que podíamos ser protagonistas era a da 
América "Latina". Regionalizar a política exterior, impedi-la de agir ou de 
se interessar extracontinentalmente foi sempre o objetivo dos dois grandes 
Poderes Mundiais, em suas épocas de ascensão. Veja-se o exemplo do 
século passado com o nosso afastamento da África e note-se hoje a 
Organização Atlântica que despreza nações atlânticas sul-americanas. 
(RODRIGUES, 1961, p.195-196)  

 
 

Além dessa política das grandes potências chama também a atenção para a política 

portuguesa, contrária à participação do Brasil na África. 

 
 
Já em 1840, porém, Pedro José da Costa Pacheco era nosso Consul-Geral 
nos Domínios Ingleses e Portugueses na Ásia e João Stein representava-
nos no Cabo da Boa Esperança. Esta foi, por muito termo, a nossa única 
representação na África, embora desde1847 viéssemos - pleiteando um 
consulado em Angola.[...] 
Mas Portugal não queria nossa presença na África e assim mantínhamos 
21 vice-cônsules no território metropolitano e na Madeira, mas nenhum na 
África. Foi somente em 8 de janeiro de 1895 que se criou o lugar em 
Luanda, embora já aos 7 e 20 de maio de 1892 fôssem criados os vice-
consulados de Moçambique e Quelimane; em  1896 criou-se o de Goa. 
Deste modo, somente no fim do século, quando as esferas de influência na 
África já estavam estabelecidas e o Brasil dela praticamente afastado há 
quarenta anos, foi que se permitiu de novo nossa presença nos territórios 
luso-africanos. (RODRIGUES, 1961, p. 197-198)  

 
 

A partir desse momento, pontua que nossas relações com a África durante o Império 

foram meramente formais e que a República ignorou-as totalmente, limitando-se a reconhecer a 

independência do Egito e um acordo com a Libéria. No entanto, as novas relações de comércio 

internacional trouxeram as discussões, ainda esporádicas, sobre a África.   
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Ainda de 1919 a 1923 o Brasil dominava o mercado mundial de café (mais 
de 64%) e a África contribuía com apenas 2%, mas os preços magníficos 
da década de 1920 a 1930 estimularam extraordinàriamente as plantações 
mundiais.  
Na África, a Eritréia, Uganda, Quênia, o Congo Belga, a Nigéria, a África 
Ocidental Francesa, a Rodésia iniciaram as plantações para a disputa do 
mercado mundial. A África ia reaparecer como nossa concorrente, 
estimulada pela Europa, para vantagem do eterno Poder maligno mundial. 
(RODRIGUES, 1961, p. 201)  

 
 

O interesse brasileiro pelo continente aumentou depois da Segunda Guerra 

Mundial, com o reconhecimento de uma série de países independentes, com o Brasil reconhecendo 

novos países  - Guiné, R.A.U. (República Árabe Unida), Camarões, Togo, Madagascar, Congo 

Belga, da Somália, do Alto Volta, Costa do Marfim, Daomé, Níger, República Centro Africana, 

Tchad, Gabão, Congo, Federação da Nigéria e dos Camarões Britânicos, da República Livre do 

Mali, Mauritania – e incoerente votava na O.N.U a favor do colonialismo português no continente 

africano.  

José Honório entra na polêmica sobre a política Brasileiro-Africana, as 

relações internacionais que envolvem o Brasil e sua fronteira atlântica. Começa por fazer 

uma retrospectiva do avanço das potências coloniais na partilha e colonização da África, 

destaca o papel central da Inglaterra, da França e o papel subordinado de Portugal. 

Comunga a tese de que Portugal sempre se apoiou na Inglaterra para manter suas colônias 

no território africano mesmo que, para isso pagasse alto preço, entregando parte dos seus 

antigos territórios; abrindo mão do projeto de unir por terra Angola  - Moçambique, abriu  

mão da região da foz do rio Congo, mantendo, apenas, o território de Cabinda.  

Mesmo assim, Portugal foi um grande império colonial em extensão - do 

“Minho ao Timor”; A região de Angola significava um território dezesseis vezes maior que 

o território metropolitano;  

A subordinação portuguesa se acentuou durante as guerras mundiais e no pós 

Segunda Guerra a “neutralidade” diante da guerra permitiu ao regime de Salazar negociar e 

manter suas possessões ultramarinas. A classe dominante portuguesa foi hábil e sua 

diplomacia aplicou a orientação de sempre negociar com os ingleses, aceitar as inversões 

estrangeiras e a associação com os portugueses na exploração do continente africano.  

A “neutralidade” da Espanha e Portugal diante dos regimes nazi-facistas foi 

parcial, sem ameaçar seus territórios diante das outras potências internacionais como EUA, 

Inglaterra e França. Portugal negociou bases militares em suas ilhas nos Açores, para o uso 

das tropas norte-americanas durante a guerra e a posteriori entrou na OTAN. 
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O livro do autor desmistifica a imagem da África divulgada sobretudo no 

Brasil, cheia de exotismos, eivada de preconceitos, mitos e lendas, da “maldade do clima”, 

de zona tórrida, inabitável de um “calor inacreditável” que a tudo queimava. Uma África 

longínqua, afastada, explorada por brancos europeus, de onde vinham nossos antigos 

escravos.” Neste sentido, Rodrigues lembra ainda que a expressão "é uma África" traz um 

significado de uma “façanha, uma proeza, uma grande dificuldade a vencer”, ou seja “a 

imagem de um território difícil pelas condições naturais, pela barbaridade de sua gente e 

pela multidão e ferocidade de seus animais.” (RODRIGUES, 1961, p. 8). 

Caracteriza que “pouco ou quase nada se ensina sobre a África” e defende 

mudar os currículos das escolas secundárias e das universidades para que os professores e a 

juventude sejam melhores informados sobre a Ásia e a África, adquirindo uma visão mais 

ampla da história da humanidade 

O livro é uma síntese de posições na historiografia; assume posições,  ajuda a 

formar nos quadros do aparato de Estado, em formuladores da política externa brasileira, 

nos meios universitários, na opinião pública, uma política favorável ao reconhecimento da 

independência das colônias africanas. Enfoca os dilemas postos à diplomacia brasileira, 

critica a política externa submissa a Portugal, aborda as relações internacionais, a 

africanização do Brasil, a mestiçagem, o preconceito racial e a descolonização. Por sua 

importância fez-se necessário o seu estudo e a comparação com as idéias assumidas por 

Freyre. O livro teve uma segunda edição em 1964, foi publicado nos EUA e reivindicado 

pelo pan-africanismo sendo, em parte, publicado na revista Presence Africane.  

José Honório, em 1966, publica outro livro, Interesse nacional e política 

externa, que aborda os processos de descolonização na África e no qual volta a criticar as 

orientações da diplomacia brasileira.  

  

 

A fachada construída por Salazar para efeitos externos não conseguiu 
deter a onda crescente de exacerbação que por toda parte e, 
especialmente nas Nações Unidas, provoca sua sistemática defesa de que 
as províncias africanas são parte integrante do território nacional, ou sua 
negativa de aceder às aspirações de autonomia e Govêrno próprio para as 
colônias.  
[...] 
Não creio que a consciência mundial, dia a dia mais determinada a 
acabar com o colonialismo, chocada diante da recusa de Portugal de 
colaborar com as Nações Unidas, alarmada com a violência da repressão 
das tropas portuguesas aos rebeldes angoleses, segundo as informações 
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da imprensa mundial, deixe de condenar cada vez mais a política 
portuguesa. (RODRIGUES, 1966, p.159 -p.160)   

 
 
 

 Volta a criticar a diplomacia brasileira, ressaltando os estudos sobre a África 

promovidos pelo Instituto Brasileiro de Estudos Afro-Asiáticos que demonstraram as 

grandes possibilidades de intensificar o comércio brasileiro-africano. Nessa crítica, 

acentua-se a negativa em reconhecer na África uma “civilização portuguesa” como 

justificativa para uma política que vacilava em reconhecer as independências das colônias 

africanas. 

 
 

Mas, como vimos, a política externa do atual Govêrno pouco tem falado 
da África. Segundo informações dos jornais, o Senhor San Tiago Dantas 
pretende dar brevemente atenção a êste problema, inclusive à possível 
futura viagem do Presidente a alguns países africanos. Fala-se também 
no provável interêsse do Departamento de Estado pela ajuda brasileira à 
solução do problema angolano. São rumores, que não podemos analisar, 
exceto aquela frase sibilina do Senhor San Tiago Dantas de que em 
relação à África "o Brasil defende a emancipação, embora trabalhe para 
a preservação dos focos da civilização portuguêsa". Duvidamos que haja 
em Angola simplesmente uma civilização portuguêsa e não uma cultura 
angolana, ou pelo menos luso-angolana. Em segundo lugar, não será o 
Brasil, ou pelo menos sua política exterior, que irá defender pelo mundo 
afora, no Malabar, em Goa, no Ceilão, na China, os restos da cultura 
portuguêsa. Ou ela tem fôrça e sobrevive, ou morre, com ou sem a ajuda 
de San Tiago Dantas. (RODRIGUES, 1966, p.178-179). 

 
 
 
Para compreendermos o contexto da época e a importância desse segundo livro 

de José Honório sobre a questão africana, citamos a opinião de José Otávio.  

 

 

Sob outro ângulo, Interesse Nacional e Política Externa tornou-se obra 
das mais representativas da Historiografia honoriana. Com ela, o autor 
antecipou a futura orientação da diplomacia brasileira, a partir da 
Presidência Geisel, sob a direção dos chanceleres Azeredo da Silveira, 
africanista, e Saraiva Guerreiro, terceiro-mundista. Sob o impacto do pri-
meiro choque do petróleo, em 1973, o Brasil reorientou sua conduta; 
tornou-se em tudo ajustada às teses do livro: desengajamento dos 
Estados Unidos, mediante não renovação de Acordo Militar, importação 
de know-how alemão para a energia atômica, reconhecimento da China 
Popular e aproximação das jovens nações africanas, mediante 
reconhecimento. (Mello apud, RODRIGUES, 1994, p.174) 
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Para avaliar as repercussões do livro Brasil e África: Outro Horizonte e Interesse 

nacional e política externa, utilizei as correspondências de José Honório que foram 

organizadas por Lêda Boechat Rodrigues e publicadas. Essas cartas, como fontes 

documentais têm valor inestimável, a sua pesquisa e análise servirá para refletirmos sobre o 

contexto em que o autor escreveu. Estamos diante de um recurso valiosíssimo para o 

historiador, parte de uma correspondência, uma escrita de si.  

 
 
José Honório tinha plena consciência da importância das 
correspondências, e guardou as cartas trocadas com historiadores e 
professores nacionais e estrangeiros com o maior cuidado, em arquivos de 
aço, organizadas em ordem alfabética. Quinze dias depois de sua morte, 
resolvi prepara-las para publicação, pois conhecia os nomes ilustres dos 
correspondentes e os assuntos históricos tratados. Gastei dois anos de 
trabalho, em dedicação integral, nessa tarefa. Adotei, no arranjo das cartas, 
a ordem cronológica, em vez da ordem alfabética em que se encontravam 
(RODRIGUES, 1994, p.31).  

 

 

Na análise dessas correspondências levaremos em conta as referências aos 

livros e aos aspectos políticos do período, procurando contextualizar a reflexão do autor.  

 

 

 

REPERCUSSÕES DAS POSIÇÕES DE JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES 

 

 

Nas correspondências dos anos de 1964 e 1965, percebe-se o agravamento das 

tensões políticas no Brasil quando anuncia-se a aposentadoria compulsória do professor 

Amaro Quintas da Universidade Federal de Pernambuco pela ditadura militar e registram-

se os protestos de José Honório:  

 
 
v) J.H. Acabo de ler no Correio da Manhã que o Presidente da República o 
aposentou. Esta notícia da sua aposentadoria estarreceu-me e estou certo 
de que causará o maior choque nos meios universitários e intelectuais do 
País. Quero, por isso mesmo, nesta hora em que se comete contra você esta 
injustiça inominável, manifestar todo o meu respeito pela sua obra, todo o 
apreço pela sua pessoa, toda a minha total e integral solidariedade. (Carta 
de 10 de outubro de 1964, p. 53, in RODRIGUES, 1994). 

 



 136 

 

Em duas correspondências seguidas, Amaro Quintas agradece e elogia às 

“atitudes dignas e corajosas”, contra o “acovardamento e o espírito de submissão” e “em defesa da 

Democracia e da  Liberdade”; constrói também uma interessante caracterização  de José 

Honório como historiador e seu ofício:  

 
 
x) A.Q. Sou-lhe muitíssimo grato pela corajosa e incisiva carta que me 
mandou. Ela muito me compensou de todos os aborrecimentos que tenho 
suportado nessa fase de nossa vida que se caracteriza por aquela "apagada 
e vil tristeza", de que fala Camões. Sobretudo vendo-se o acovardamento e 
o espírito de submissão serem as tônicas de nossa triste época. Jamais, 
fique disso certo, me esquecerei de seu magnífico e decidido gesto. Ele 
ficará eternamente no meu espírito, mostrando-me, mais uma vez, que é 
nesses momentos que os verdadeiros homens se revelam. Os verdadeiros 
homens e os verdadeiros amigos. 
Folgo imenso de ver a intensidade de sua produção, produção que se 
distingue e vem a ser da melhor categoria, honrando, assim, as letras 
nacionais. Mande-me constantes notícias suas, pois o contato com homens 
do seu quilate nos faz um bem imenso e honra-nos bastante. 
(Carta de 8 de novembro de 1964.p.53, in RODRIGUES, 1994) 

 
 

y) A.Q. Tenho andado entusiasmado com as suas atitudes dignas e 
corajosas. Constantemente vejo a sua assinatura em defesa da Democracia 
e da Liberdade. Você tem honrado a sua qualidade de escritor, de 
historiador, de nosso maior historiador, sem nenhuma lisonja, porque ser 
historiador não é alinhavar documentos, formando com eles pilhas, 
esmagando o leitor com o seu peso, e sim dar vida aos fatos históricos, 
interpretá-los, como vem você fazendo. E não ficar omisso, numa cômoda 
posição de permanecer au dessus de la melée, quando não de aprovar e 
colaborar com os donos do poder. Não percebem eles que, por mais 
modestos que sejamos, temos a nossa parte na História, nela penetramos? 
E como depoentes nela ficarmos como acomodados ou cúmplices de 
inigüidades. A responsabilidade do escritor, sobretudo sendo um 
historiador, em certos momentos cruciantes de uma nacionalidade, 
transcende de sua contingência física e reflete-se na ação e no pensamento 
da comunidade.  
[...] 
Não há dúvida de que você já se tornou um dos mestres, um dos 
verdadeiros líderes da intelectualidade nacional. (Carta de 20 de junho de 
1965. p. 55, in RODRIGUES, 1994) 

 
 

 

José Honório agradece, reafirmando suas convicções de que “não é possível ficar 

neutro, nem alheio a este retrocesso da vida política brasileira” destacando que “estes acon-
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tecimentos têm me levado a estudar mais a política brasileira, o papel de nossas lideranças, a 

missão das Forças Armadas, especialmente do Exército”. 

 

 
z) J.H. Agradeço muito as suas palavras sobre minha posição política. 
Penso como você: não é possível ficar neutro, nem alheio a este retrocesso 
da vida política brasileira, especialmente à aliança que conduz à 
submissão. Estes acontecimentos têm me levado a estudar mais a política 
brasileira, o papel de nossas lideranças, a missão das Forças Armadas, 
especialmente do Exército.  
(Carta de 26 de junho de 1965. p.55, in RODRIGUES, 1994) 

 
 

Em 1965, pouco mais de um ano do golpe militar, Amaro Quintas, ao escrever, 

revela a influência de José Honório no meio estudantil. 

 
 
a) A.Q [...] Você é muito admirado no meio da mocidade estudantil daqui, 
que lê sofregamente os seus livros. A admiração não é só pela sua 
inteligência e cultura, mas principalmente pela sua qualidade humana de 
afirmação e de impavidez. (Carta de 8 de agosto de 1965. p.55, in 
RODRIGUES, 1994) 

 
 

Dez anos depois, em 1976, narra a supressa que teve, ao elogiar José Honório 

Rodrigues, em um curso de História ministrado por ele:   

 

 
n) A.Q. [..] Ao declarar que o historiador que, no Brasil, merecia esse 
título era José Honório Rodrigues, Mestre de todos nós, fiquei surpreso 
com os aplausos recebidos. No término da conferência, cercado pelos 
assistentes, fiquei empolgado em ver como a sua obra é conhecida, mesmo 
de leigos. Enquanto um antropólogo enaltecia o seu Brasil e África, um 
engenheiro se mostrava empolgado com o seu Vida e História.  (Carta de 
21 de abril de 1976. p. 59, in RODRIGUES, 1994) 

 
  

Dessas correspondências podemos aferir a posição política de José Honório 

contra a ditadura. Conhecido nos meios universitários, seu nome era aplaudido, seu livro 

publicado no exterior e citado em público.  

Em carta de 1961, anuncia que estava escrevendo o livro Brasil e África, sua 

disposição de se dedicar ao estudo das relações internacionais do Brasil e comunica que 

ministraria um curso no seminário de Relações Internacionais do Brasil, na Universidade do 



 138 

Texas, entre 1963 e 1964. Em 1963, escrevia que estava atarefadíssimo com a segunda edição do 

livro.   

O professor Lewis Hanke agradece o envio do livro afirma que o utilizará em 

suas aulas e colóquios, numa demonstração da repercussão do livro nos meios acadêmicos. 

 
 
q) J.H. Terei a maior satisfação em ajudar a dissertação de E. Bradford 
Burns, especialmente agora que vou dedicar-me ao campo da história 
diplomática e das relações internacionais do Brasil. 
Desde alguns anos venho me interessando por estes aspectos, e meu novo 
livro Brasil e África, Outro Horizonte já reflete esta tendência. A Imprensa 
da Universidade da Califórnia pediu opção para a tradução para o inglês 
desse livro, dependendo agora do consultor. Burns poderá procurar-me de 
abril a junho. 
(Carta de 28 de dezembro de 1961, p. 79, in RODRIGUES 1994).   

 
r) J.H. Recebi convite de Archibald R Lewis e John P. Harrison para ir 
dar um curso de História do Brasil e um seminário de Relações 
Internacionais do Brasil na Universidade do Texas, de setembro de 1963 a janeiro 
de 1964. Aceitei. (Carta de 7 de abril de 1963.p. 80 in RODRIGUES, 
1994). 

 
u) J.H. Infelizmente, não recebi sua carta de 27 de abril, mas recebi a de 25 
de maio, e só agora posso respondê-la porque estive atarefadíssimo com a 
revisão e preparo da 2ª edição do meu Brasil e África. Ele sairá ainda este 
ano, servindo o texto revisto e atualizado para a tradução inglesa, a ser 
editada pela Imprensa da Universidade da Califórnia. O contrato já está 
assinado.[...] 
Carta de 19 de junho de 1963, p. 80, in RODRIGUES, 1994).  

 
 

v) L.H. Agradeço-lhe o Brasil e África em 2 volumes. Eles me serão muito 
úteis nas minhas aulas, e acredito que farei o meu Colóquio, que será no 
ano próximo, discuti-lo em algum momento. 
Carta de 19 de agosto de 1964, in RODRIGUES, 1994).  

 
 

O professor John P. Harrison, do Arquivo Nacional, das Universidades do 

Texas e de Miami, e da Fundação Ford agradece o recebimento do livro, e José Honório 

em resposta, anuncia a publicação de um novo com tema semelhante “Interesse Nacional e 

Política Externa.”  

 
 
d) J.P.H  
Recebi e muito lhe agradeço a nova edição do seu Brasil e África. 
Carta de 2 de setembro de 1964.p. 101, in RODRIGUES, 1994). 
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k) J.H. Espero que dentro em pouco você receba meu novo livro Vida e 
História, dedicado a quatro amigos, inclusive você. Foi publicado uma 
semana depois do aparecimento de Interesse Nacional e Política Externa, 
ambos da Civilização Brasileira. São compostos de material já publicado, 
ensaios e artigos, e material novo. 
Carta de 9 de outubro de 1966. p.103, in RODRIGUES, 1994). 

 
 

Em carta ao professor Eugênio Pereira Salas da Universidade do Chile, datada 

de 1964, percebemos que as tensões políticas aumentam, começam as retaliações aos que 

tinham posições políticas como a de José Honório. No ano de 1964, Carlos Lacerda lhe 

nega licença para proferir palestras no exterior e é demitido do Arquivo Nacional.   

 

 

g) J.H. Não sou mais diretor do Arquivo Nacional; agora dou apenas aulas, 
pesquiso e escrevo. O Governador Carlos Lacerda, que me negou licença 
para lecionar na Universidade do Chile, negou-me também licença para 
atender convite da Universidade do Texas. Hoje ele é grande figura da 
Contra-Revolução militar. (Carta de 8 de dezembro de 1964.p.106, in 
RODRIGUES, 1994). 

 
 

 
Lêda Boechat Rodrigues explica esse acontecimento: 

 
 
Professor do Ensino Universitário do Estado, José Honório pediu licença 
ao Governador Carlos Lacerda para ir dar o curso naquela Universidade. O 
Governador fez publicar na primeira p. do Diário Oficial este despacho 
inacreditável: "Processo n. tal. JHR. Está na hora de trabalhar e não de ir 
passear." Falta absoluta de respeito ao funcionário - amigo que, em sua 
casa, na Samambaia, na presença de Lúcia Miguel Pereira e Octavio 
Tarquínio de Sousa, apontara aos filhos como exemplo de estudioso sério e 
dedicado à sua matéria histórica. José Honório iria ensinar História do Bra-
sil na Universidade do Chile e despertar o interesse de futuros 
historiadores chilenos pelo nosso país.   (RODRIGUES, 2000, p.263) 

 

 

O professor Stanley Stein, da Universidade de Princeton, em carta, firma 

protestos pela demissão de José Honório do Arquivo Nacional: 

 
 
c) S.S. Acabo de saber por Robert Levine que você foi demitido da direção 
do Arquivo Nacional mediante razões puramente políticas, como 
conseqüência do coup d'état do último mês de abril. [...] A comunidade 
internacional de scholars deve-lhe e a outros brasileiros igualmente 
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afetados mais do que simpatia; ela lhe deve um protesto formal. (Carta de 
6 de agosto de 1964.p.119, in RODRIGUES, 1994). 

 
 
 

 A carta a seguir revela o relacionamento existente com Ivan Lins, um alto 

funcionário do Estado, Ministro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, escritor e 

historiador. Revela, também, sua amizade com Paulo Carneiro, Ministro e embaixador do 

Brasil junto à Unesco, entre os anos de 1946 e 1968. Seus contatos com a área diplomática 

continuavam mesmo depois do golpe militar. A esta altura, José Honório já tinha alguns de 

seus livros, inclusive Brasil e África: Outro Horizonte, publicado em vários idiomas. Uma 

rede de contatos com professores de várias universidades do mundo, estava construída, 

constituindo-se José Honório em um conferencista requisitado.    

 

  

Prezado Paulo Carneiro, 

Tenho sabido notícias suas por intermédio de Ivan Lins, com quem 
freqüentemente estou. Afinal de contas não foi possível a publicação do 
Brasil e África em francês, mas a edição inglesa deverá sair no mês de 
setembro deste ano, pela Imprensa da Universidade da Califórnia. 
Também acabo de contratar a publicação, em inglês, das Aspirações 
nacionais, cuja segunda edição em português acaba de sair. 
JHR (Rio de Janeiro, 1 de junho de 1965, p.129, in RODRIGUES, 2000) 

 
 
 
O seu reconhecimento internacional é confirmado na carta dirigida a Hermes 

Lima Ministro do Trabalho e das Relações Exteriores, chefe da Casa Civil do presidente 

João Goulart e Ministro do Supremo Tribunal Federal.  

 
 
Dei opção para a tradução inglesa do meu Brasil e África à Universidade 
da Califórnia. Publiquei um artigo sobre "Relações mútuas entre brasil e 
África" no Journal of African History, de Londres, e outro sobre a 
"Política externa do Brasil", no Foro Internacional. Logo que receba as 
separatas lhas enviarei. Enviei também agora um para o International 
Affairs (Londres) sobre as "Foundations of Brazil's Foreign Policy".  (16 
de março de 1962, P.136,  in RODRIGUES, 2000) 

 
 
  

O conjunto de cartas abaixo, recebidas e dirigidas a professores de instituições 

internacionais assinalam a intensidade de sua atividade acadêmica. Era comum vários 
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professores norte-americanos indicarem seus alunos a José Honório para que este os 

ajudassem em suas pesquisas, oferecendo orientações valiosas.  

 
 

Rio de Janeiro, 5 de março de 1963. Prezado Professor Drechsler, 
[...] Também lhe enviarei o meu Brasil e África. Outro horizonte, já 
esgotado. É possível que uma nova edição saia atualizada. Houve 
propostas do exterior de que sejam editadas traduções em inglês, francês e 
italiano. 
O artigo publicado no Journal of African History é somente um sumário de 
dois capítulos do meu livro Brasil eAfrica. Não há necessidade, portanto, 
de lê-lo e acontece também que não tenho mais separatas. 
José Honório Rodrigues (in RODRIGUES, 2000, p. 346) 

 
19 de junho de 1963. Prezado Professor Drechsler, 
[...] 
Acabo de entregar ao editor a segunda edição do meu Brasil e África, 
inteiramente revisto e aumentado na segunda parte, com 5 capítulos novos. 
Será publicado em inglês pela Imprensa da Universidade da Califórnia e 
aparecerá simultaneamente em francês, pela Presence Africaine, talvez.[...]  
Sinceramente seu, 
José Honório Rodrigues (in RODRIGUES, 2000, p.350) 

 
Jacques Larnbert  Lyon 9 novembro 1964,  
Meu querido amigo José Honório, 
Acabo de ler com o maior interesse os dois volumes do seu Brasil e África. 
Aí reencontrei suas qualidades de historiador-sociólogo, caso infelizmente 
muito raro, o historiador que não teme enfrentar o presente e se refugia no 
passado. 
Meu gosto pela demografia, que ainda não se atenuou, fez-me apreciar, 
particularmente, o seu capítulo sobre a mestiçagem e a "arianização", bem 
como suas conclusões muitíssimo penetrantes. 
Apreciei também o seu segundo volume. O Brasil aqui te um papel 
admirável no que diz respeito às relações com a África e todos ganhariam 
muito se este papel tivesse sido tomado mais seriamente. 
Jacques Larnbert (in RODRIGUES, 2000, p.336) 

 
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1964. Prezado Professor Lambert, 
Recebi sua carta de 9 de novembro e somente agora posso responder-lhe, 
para agradecer-lhe suas palavras de animação e incentivo. Brasil e África 
será editado também em  inglês, pela Imprensa da Universidade da 
Califórnia. [...] 
José Honório Rodrigues (in RODRIGUES, 2000, p.336) 

 

 
Victor Nunes Leal era mais um dos Ministros do STF que mantinha relações 

com José Honório, e em carta endereçada a ele se obtém a informação de que já escrevia 

para vários órgãos de imprensa.  
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Prezado Victor Nunes Leal, 
[...]  
Toynbee esteve aqui em nossa casa, onde jantou, com um grupo de amigos 
nossos, e acabo de receber uma carta dele, de Brasília agradecendo-nos o 
jantar, o convívio que mantivemos sempre com ele e o artigo que escrevi 
no Correio da Manhã. Na Manchete da manhã passada saiu também uma 
entrevista minha com ele. 
Até 15 de setembro devem sair dois novos livros meus, reunião de ensaios 
publicados anteriormente, com alguma matéria nova: Interesse nacional e 
política externa e Vida e História, ambos pela Civilização Brasileira. 
31 de agosto de 1966p. 256, in RODRIGUES, 2000) 

 

 

A correspondência a seguir revela as relações com a revista Présence 

Africaine. Esta revista aglutinava os mais importantes intelectuais das colônias da França, 

editada em Paris e contava com a participação de vários intelectuais do mundo 

comprometidos com a luta pela independência dos povos africanos. O Empenho de Cícero 

Dias - pintor e pesquisador do Itamaraty - em publicar José Honório nessa revista também 

demonstra o quanto existiam pessoas interessadas em divulgar suas idéias.  

 
 

Meu caro José Honório, 
Junto o último número da Présence Africaine, acompanhado do catálogo 
de publicações.  
Já tratei do seu assunto. Apenas aguardo a vinda a Paris de Oliveira Diop, 
um dos principais dirigentes da Revista, e estou seguro de que ele se 
interessará muito pelo seu livro Brasil e África. Diop trata do assunto com 
muita segurança e verá a diferença de tudo que sobre a África se tem 
publicado mesmo aqui na Europa. 
Dê uma vista rio catálogo e diga-me o que necessita. Terei o maior prazer 
em enviar-lhe. 
Aqui fica o abraço de seu amigo 
Cícero Dias (in RODRIGUES, 2000, p. 259) 

 

Paris, 7 de março de 1962.  Meu caro José Honório, 
Junto remeto a nota sobre "África e Brasil" que aparecerá no próximo 
número da Présence Africaine. O Comitê da revista anda cogitando da 
tradução. Em português foi o que mais impressionou a gente da Présence. 
Preciso de outro exemplar. 
Com o abraço do seu 
Cícero Dias (in RODRIGUES, 2000, p.262) 

 
Rio de Janeiro, 19 de março de 1962. Prezado Cícero, 
Acabo de receber sua carta, acompanhada da crítica que sairá na Présence 
Africaine. Gostei muito da nota e aguardo vê-la na Revista. Você notou 
que ele escreveu que sou Conservador-Chefe dos Arquivos Nacionais, 
quando sou Diretor? Agradou-me muito a idéia da tradução que ele sugere 
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e de que você me fala na sua carta. Apresso-me a enviar-lhe um exemplar, 
esperando que de seu apoio e de seus amigos possa resultar algo concreto. 
Já fiz a revisão do artigo do Journal of African History, a sair brevemente. 
A questão da tradução inglesa do livro ainda não está resolvida. Você sabe 
que meu interesse atual são as relações internacionais até à época corrente. 
Espero poder terminá-lo aqui ou no Chile, onde vou lecionar um curso 
semelhante. 
Aguardando resposta sua, e muito agradecido por toda sua simpatia, 
interesse e atenção, aqui fico como sempre ao seu dispor 
José Honório (in RODRIGUES, 2000, p. 262) 

 
Paris, 21/5/62. 
Delegation du Brésil près l'Unesco. Meu caro José Honório, 
É com grande prazer que remeto hoje o último número da Présence 
Africaine, contendo o artigo de A. Guibert a respeito do seu África e 
Brasil. Outro horizonte. 
Fui informado de que o Bastide faz parte do Comitê de Traduções da 
Revista; assim, vou pessoalmente procurá-lo. Sei que todo grupo da 
Présence Africaine ficou bem impressionado com o livro, "ça c'est la 
verité, mon cher", o amigo 
Cícero Dias (in RODRIGUES, 2000, p.263) 

 
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1962. Prezado Cícero, 
Acabo de receber o volume da Présence Africaine e o "Catálogo das 
Publicações". Antes de mais nada, quero agradecer-lhe essa publicação e o 
que fizer pelo livro. O interessante seria, além da tradução, publicar, 
talvez, de início, um trecho ou capítulo na Présence Africaine. Os dois 
capítulos sobre a "Contribuição africana e brasileira" foram traduzidos 
para o inglês e devem sair no nº. III, 1 do Journal of African History 
(1962, p. 67-85), publicado em Londres. A Editora da Universidade da 
Califórnia pediu à Civilização Brasileira opção para a tradução inglesa e 
estou em combinação para a tradução espanhola com editores do México. 
Como você vê, não há nada da presença brasileira nas páginas da Présence 
Africaine. Estou lhe enviando outro exemplar, para que você possa 
conservar o seu e fazer do segundo o que lhe parecer melhor: entregar o 
exemplar à Présence Africaine, para review; tradução de um capítulo, ou 
tradução total.[...] 
José Honório (in RODRIGUES, 2000, p.264) 

 
 
A correspondência com o ex-presidente da República, Jânio Quadros, em 1964, 

revela a repercusão do livro Brasil África e traz a declaração de voto de José Honório para 

Jânio e o pedido de acesso aos arquivos pessoais do ex-presidente, pedido que lhe foi 

negado. 

  
 

São Paulo, 11/7/64. 
Prezado Sr. José Honório Rodrigues. 
Saudações. 
Meus mais vivos cumprimentos pelo magnífico estudo Brasil e África. 
Merece meditação cuidadosa, enfim nos revela, a todos, as novas 
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fronteiras do País, que muitos teimam em não ver. Estou entusiasmado, 
sem embargo do que reputo injustiças acidentais, na obra, no que concerne 
à política que procurei imprimir, com indizíveis resistências, a respeito da 
África. Mas, isso não é relevante. O que importa, é a excelência do 
trabalho. Meus parabéns. 
Do J. Quadros 
P.S.: Devo a leitura ao J. Pereira. 
(in RODRIGUES, 2000, p.285) 

 
Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1964. Presidente Jânio Quadros 
Cordiais saudações. 
Acabo de receber o seu cartão cumprimentando-me pelo livro Brasil e 
África. Foi com a maior satisfação e prazer que recebi seus parabéns. 
Aliás, não foi esta a primeira vez que tive a oportunidade de lhe enviar um 
exemplar deste livro. Quando o senhor estava em Londres, enviei por 
intermédio da mala diplomática, para o então Ministro Castelo Branco, 
com quem me dava desde a época da Faculdade de Direito, um exemplar 
da primeira edição. Infelizmente nunca tive notícia de que o senhor 
recebera o volume. Vejo também agora que o senhor deve a leitura a J. 
Pereira, quando, no dia 3 de julho, pelo registro do correio nº 220.717, lhe 
enviei os dois volumes da 2ª edição. 
Sempre fiz questão de que o senhor tomasse conhecimento não somente 
deste trabalho como também de outros que tive oportunidade de publicar 
sobre a sua política internacional, no International Affairs de Londres e no 
Foro Internacional, do México. 
Agora foi Joel da Silveira quem me forneceu o seu endereço, mas 
infelizmente não chegou às suas mãos o exemplar com dedicatória que lhe 
enviei. Receio repetir o envio pelo correio e por isso estou pensando se não 
seria melhor solicitar à própria Civilização Brasileira que lhe fizesse 
chegar outro exemplar com dedicatória. 
Estou agora preparando a 2ª edição de meu livro Aspirações nacionais 
Interpretação histórico-política e logo a seguir devo dedicar-me à 
elaboração de uma Modern History of Brasil, a ser publicada em Londres, 
pela editora Weidenfeld & Nicholson, conforme contrato já assinado. 
Como esta obra dará particular atenção ao período moderno e 
contemporâneo da História do Brasil, estou muito interessado em 
documentação deste período. Por isso pergunto-lhe se o senhor me 
permitiria o acesso à sua documentação, respeitadas as reservas naturais 
que seriam impostas pelo senhor. Fui seu eleitor e acompanhei com muito 
entusiasmo as suas iniciativas no Governo. Se cometi, como diz o senhor, 
alguma injustiça ocasional, elas foram mais devidas a desconhecimento do 
que à intenção de crítica. Não pertenço a partidos nem a grupos e vivo 
inteiramente devotado aos meus trabalhos intelectuais. 
Por tudo isso recebi seu cartão como um grande estímulo e lhe agradeço a 
atenção que der a esta carta. 
José Honório Rodrigues  (in RODRIGUES, 2000, p.285) 

 
 

S. Paulo, 16/8/64. 
Prezado amigo Honório, 
Por determinação do Presidente Jânio Quadros, escrevo-lhe a fim de 
informar-lhe: não poderá pesquisar seus arquivos, mas, se assim o desejar 
o caro amigo Honório, ele verá os originais, fazendo os acréscimos ou 
sugestões convenientes numa Modem History of Brazil. Em seu nome, 
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apresento-lhe os agradecimentos e atenções reiteradas, acompanhadas do 
seu abraço muito amigo. Respeitosamente. 
F. Figueiredo, auxiliar  (in RODRIGUES, 2000, p.286) 

 
 
 
O embaixador do Senegal no Brasil, Henri A. Senghor, em 1967, convidava 

José Honório a assumir o cargo de Diretor Cultural da Sociedade Cultural Brasil-Senegal. 

Depois das publicações na revista Présence Africaine, essa carta assinala maior aproximação 

e reconhecimento dos intelectuais africanos pró-independência sobre o pionerismo de José 

Honório em relação à causa: 

 

 

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1967. Prezado Senhor, 
Reportando-me à conversação telefônica mantida ontem com V.S. a 
respeito da Sociedade Cultural Brasil-Senegal, tenho a honra de lembrar-
lhe que a idéia da criação desta organização nasceu do desejo de amigos 
brasileiros do Senegal e da África de trabalhar para uma melhor 
aproximação entre os nossos dois países. 
Este trabalho abrangerá não somente o intercâmbio intelectual 
propriamente dito, mas também o estudo das relações econômicas entre o 
Brasil e a África. 
Neste intuito, a Sociedade possuirá um departamento de estudos 
econômicos encarregado dos estudos das possibilidades comerciais e 
procederá notadamente ao exame das possibilidades comerciais entre 
nossos dois países, até hoje inaproveitadas. 
A Sociedade Brasil-Senegal terá um estatuto jurídico nos moldes das 
sociedades congêneres, conforme determina a lei. Será uma Sociedade 
Civil apolítica com finalidade exclusiva de intercâmbio cultural e 
econômico. Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações 
sociais como é de regra nas entidades do gênero. 
Assim sendo, em virtude de sua grande projeção na vida brasileira e de seu 
perfeito conhecimento dos diversos laços existentes entre o Brasil e a 
África, V.S., sem dúvida, é a personalidade indicada para dar o maior 
brilho e dinamismo aos trabalhos desta Sociedade Brasil-Senegal em 
formação, que seria honrada de ver V.S. aceitar o cargo de Diretor 
Cultural. 
Espero que V.S. não nos negará a sua prestimosa colaboração e aproveito 
o ensejo para reiterar-lhe os meus protestos de elevada estima e 
consideração. 
Henri A. Senghor, Embaixador do Senegal (in RODRIGUES, 2000, p. 384) 

 

 

A correspondência com Carlos Guilherme Mota demonstra as articulações e 

influências universitárias que continuavam a indicar o seu nome para expositor. Carlos 

Guillherme Mota, ironicamente, sugere que ele adote como título para a palestra: o que 
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aconteceu com o mundo que o português criou? Parafraseando o título de livro “O mundo 

que o português criou.” De Gilberto Freyre.  Um verdadeiro balanço, uma espécie de ajuste 

de contas entre as teorias ao longo da história.  

 
 
S. Paulo, 6 de março de 1979. Caro amigo José Honório, 
[...]  
A reunião da SBPC será em Fortaleza (11 a 18 de julho). Indiquei seu 
nome para ir fazer uma conferência especial (sobre seu livro Brasil e 
África. Outro horizonte), para redimensionar as relações históricas 
Brasil/Portugal/África. Estou tentando uma jogada para trazer ao Ceará 
um pessoal de primeiro nível como Godinho, Serrão (estão brigados!), 
Barradas, Soboul, Mário de Andrade (Guiné-Angola), Aquino de 
Bragança (Moçamb.), o Faoro, Alice Canabrava (contra a Hist. 
Quantitativa), Emília, Florestan, etc., e o pessoal novo e médio de S. 
Paulo. 
Carlos Guilherme  
Sugiro: O que aconteceu com o mundo que o português criou? Pode ser 
um bom título.  (in RODRIGUES, 2000, p. 299) 

 
 
José Honório Rodrigues foi um dos intelectuais que se destacou na defesa da 

descolonização das colônias africanas, criticou as posições da diplomacia brasileira em 

apoio a Portugal. Diferente de Freyre, suas teses não tiveram o apoio do aparato de um 

estado e sua influência ficou restrita ao meio universitário, a setores da diplomacia e em 

parte dos quadros políticos do período. Pelas suas posições políticas foi marginalizado pelo 

regime militar e suas teses só tardiamente se veriam confirmadas com as novas orientações 

da diplomacia.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O império colonial português na África só ganhou dimensões de colonização 

no século XIX, a partir da independência do Brasil, em um momento em que o mercado 

internacional era dominado pelas potências capitalistas, as grandes empresas internacionais 

e em que se consolida o imperialismo. A virada do século XX acentuou a supremacia das 

grandes economias capitalistas e a força de suas empresas.  

Portugal, uma metrópole sem recursos suficientes, adota a associação com os 

capitais europeus para montar uma estrutura que permita usufruir as vantagens dos 

territórios africanos. É através das rendas pagas pelas companhias majestáticas, da 

exploração de produtos primários, do uso do trabalho forçado e de sua venda que vai se 

montar o aparato do estado colonial português.   

Portugal nunca conseguiu impor um controle absoluto sobre o comércio nas 

possessões africanas. Apenas conseguia absorver parte das economias coloniais; a 

diplomacia portuguesa aceitou o papel subordinado e dependente do apoio inglês e dos 

investimentos estrangeiros. 

Da África, Portugal lucrou com milhões de escravos e o trabalho forçado era 

utilizado para se conseguir capitais, um mecanismo de superexploração da mão-de-obra, 

que utilizava de uma forte demarcação racial, com diferenciações claras entre indígenas e 

cidadãos portugueses para justificar a exploração. 

O regime salazarista deu continuidade à política da África absorver a produção 

de Portugal, continuando com as concessões às empresas estrangeiras, a super-exploração 

e discriminação da mão-de-obra, garantindo um importante fluxo de divisas das colônias.  

Sua política para o “indígena” manteve o princípio da natureza especial da legislação 

diferenciando-a, retirando-lhes o direito de cidadania por não fazerem parte da comunidade 

cultural lusíada.  

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um processo intenso de 

descolonização, com as independências sendo precedidas de intensas lutas e rebeliões anti-

coloniais. Em geral, as metrópoles responderam às lutas pela independência com 

verdadeiras guerras coloniais, que se arrastaram por anos e que polarizaram o contexto da 

Guerra Fria.  
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As lutas pela independência das colônias africanas conferiram uma expressão 

crescente àquele continente nas décadas do pós Guerra. Essas lutas tiveram um impacto, 

polarizando países e opiniões, além de projetar os povos do continente africano como 

protagonistas da luta contra as metrópoles coloniais capitalistas. No Brasil, as lutas de 

libertação colonial tiveram repercussão e os processos de descolonização na África 

levaram os governos a se posicionarem nos fóruns internacionais, com o alinhamento a 

Portugal e um reconhecimento tardio das independências africanas.  

No caso do império colonial português a década de 60 é marcada pelo início da 

guerra colonial em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. A situação portuguesa piora 

quando as tropas da União Indiana ocupam Goa, Damão e Diu.  

A guerra colonial se intensifica, transformando-se na questão mais crucial da 

sociedade portuguesa. Marcelo Caetano sucede a Salazar no governo e ensaia algumas 

mudanças; no entanto, o regime se aferra à manutenção das colônias e da guerra. O 

descontentamento no exército diante da guerra se agrava, ocasionando a Revolução dos 

Cravos que põe fim ao regime salazarista e ao fim da guerra colonial, com o 

reconhecimento das independências na África. 

A guerra nas colônias desestruturou a estabilidade do império português 

levando-o a uma crise econômica, fragilizando sua economia, levando à crise do regime 

salazarista, dividindo a burguesia portuguesa e o exército. Desgastado pela guerra, o 

exército desencadeia a Revolução dos Cravos, o “25 de abril” de 1974, que libera as forças 

do movimento popular e operário que se mobilizam em torno de reivindicações reprimidas 

por quarenta e oito anos de regime ditatorial. Ao estudar as guerras do império colonial 

português percebemos que os processos revolucionários na metrópole foram deflagrados 

por desdobramentos da revolução nas colônias, um processo combinado de revolução nas 

colônias que desencadearam revoluções nas metrópoles.   

Nesse processo, observamos o uso sistemático da violência por parte do estado 

colonial e ao mesmo tempo a procura de ideologias que dessem legitimidade ao império e 

seus mecanismos de superexploração dos povos coloniais. Nesse contexto, o luso 

tropicalismo ganhou importância ideológica, peça chave da propaganda do governo 

português para se contrapor às pressões internacionais e ao isolamento de Portugal. Freyre 

defende a política colonial portuguesa e passa a ser divulgado pelo aparato de estado, como 

ideologia para demonstrar que os portugueses eram diferentes dos demais colonizadores e 
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que teriam desenvolvido uma capacidade de mestiçagem com os povos que iam 

colonizando.  

Freyre em suas análises sobre a África nunca explicitou o sistema de 

exploração imposto pelos portugueses, do trabalho forçado, do uso de leis e de um estatuto 

jurídico que diferenciava e discriminava a população negra. O trabalho forçado era um 

elemento da realidade africana que questionava a tese de integração e de democracia racial 

por parte dos portugueses.  

Mesmo quando a grande imprensa divulgava ao mundo uma guerra de 

proporções gigantescas, com o genocídio da população negra pelas tropas do império 

português, Freyre se posicionou ao lado dos portugueses, legitimando os argumentos da 

diplomacia brasileira. Seguiu condenando as frentes de libertação que lutavam pela 

independência e os brasileiros que apoiavam esses movimentos; saudava “a democracia 

racial” existente no Brasil e em África e atacava o movimento negritude. 

A tese do lusotropicalismo cometeu o equívoco de “essencializar” o português, 

generalizando sua capacidade para a miscigenação e a “democracia racial”.  Outro 

equívoco das elaborações de Gilberto Freyre está em não considerar em suas análises a 

organização econômica das sociedades, como se a economia não fizesse parte da cultura, 

como se essa não fosse influenciada pelos regimes econômicos de exploração. A 

“essencialização” do português também se expressa em não considerar a exploração 

econômica e suas implicações na exploração dos povos colonizados pelos portugueses, 

construindo uma visão harmônica de integração, sem levar a fundo a correlação de forças 

entre as culturas, que nem sempre se estabelece através de relações de igualdade. Em 

nenhuma de suas obras se aborda as relações capitalismo – colonialismo- racismo e suas 

teses foram utilizadas em diferentes conjunturas com o mesmo objetivo de justificar, pela 

“teoria científica”, as posições de domínio do império colonial português.  

Por sua vez, José Honório Rodrigues, foi um intelectual que se destacou em 

defesa da descolonização e pelo reconhecimento por parte da diplomacia brasileira das 

independências das colônias africanas. Para José Honório a mestiçagem não significou a 

ausência de preconceitos por parte do colonizador português. Destacava que esse sempre 

foi uma marca de diferenciação social e valorizava a importância do mestiço para atenuar e 

mascarar as relações sociais.  

Denunciou a ação conjunta de Portugal e Inglaterra para a expulsão do Brasil 

da África. Argumentava que o Brasil não tinha nada a ganhar materialmente ao apoiar 
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Portugal e não reconhecer a independência das colônias africanas, correndo o risco de 

perder uma vantagem histórica de ser um país com alta miscigenação e laços profundos 

com a África.  

Retoma o conceito de africanização do povo brasileiro e nossa vantagem 

estratégica e cobrava da diplomacia brasileira uma ação mais enérgica contra o 

colonialismo. Traz um elemento inovador em sua análise: a denúncia da comunidade lusa, 

desmistificando a intensidade da colonização e da miscigenação portuguesa na África, bem 

diferente do processo que ocorreu no Brasil. Diferente de Freyre, revela através de 

documentação histórica que ocorreu um processo de discriminação racial por parte da 

colonização portuguesa no Brasil. Acentua o peso social da escravidão brasileira no 

processo de mestiçagem, abordando o tema da discriminação racial no Brasil, 

questionando o ideal de uma democracia racial.  

O livro é uma síntese de posições contrárias às principais teses de Freyre e 

contribuiu para formar uma opinião pública favorável ao reconhecimento da independência 

das colônias africanas, tendo suas posições reivindicadas pelo pan-africanismo e o 

movimento negritude. No entanto, diferente de Freyre suas teses não tiveram o apoio do 

aparato de estado, sendo marginalizado pelo regime militar e só tardiamente sua teses se 

veriam confirmadas.  

O estudo da descolonização, das lutas de libertação das colônias portuguesas 

no continente africano, ajuda para uma melhor compreensão da história do Brasil e das 

nossas relações com o mundo.  



 151 

BIBLIOGRAFIA E FONTES 
 
 

 

ALEXANDRE, Valentim. Origens do colonialismo português moderno: (1822-

1891), vol. 3, Lisboa: Sá Da Costa, 1979.  

 

ANDERSON, Perry. Portugal e o fim do ultracolonialismo. Rio de Janeiro: Editora 

Civilização Brasileira S.A., 1966. 

 
ANDRADE, Mario de e OLILVIER, Marc.  A guerra em Angola.  Lisboa: 

Seara Nova, 1974. 

 

AZEVEDO, Licínio de,  Diário da Libertação: a Guiné-Bissau da nova Africa 

(por) Licínio de Azevedo (.) Maria da Paz Rodrigues. São Paulo, Versus,1977. 

 

BARATA, Óscar Soares. Adriano Moreira: quarenta anos de docência e acção 

pública. In Estudos em homenagem ao professor Adriano Moreira, vol. I., 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.  Lisboa: Universidade 

Técnica de Lisboa, 1995.  

 

BENDER, Gerald J. Angola sob o domínio português. Mito e realidade. Lisboa: 

Sá da Costa Editora, 1976. 

 

BOAS, Franz, in Antropologia cultural / Franz Boas; organização e tradução Celso 

Castro. - Rio de janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. 

 
BOXER, C.R. Relações Raciais no Império Colonial Português – 1415-1825, 

Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1967. 

 

CASTELO, Cláudia. O modo português de estar no mundo. O luso-

tropicalismo e a ideologia colonial portuguesa (1933-1961), Edições 

Afrontamento, Porto,1998. 

 



 152 

CERVO, Amado Luiz. Depois das caravelas: as relações entre Portugal e 

Brasil: 1808- / Amado Luiz Cervo, José Calvet de Magalhães; Dário Moreira de 

Castro Alves (organização e apresentação) - Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 2000.  

 

FILHO, Pio Pena. O Brasil e a descolonização da África nos anos Kubitschek - 

1956-1961: ensaio de mudança. UnB - Departamento de História, dissertação 

de mestrado, 1994. 

 

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob 

o regime da economia patriarcal. 49ª ed. rev.-São Paulo: Global, 2004. 

 

________. Aventura e rotina, Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 1953.  

 

________. Um brasileiro em terras portuguesas, Rio de Janeiro, Livraria José 

Olympio, 1953b. 

 

________. Um instituto de tropicologia no Brasil. O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 

28 jul. 1956. Pessoas, Coisas & Animais. 

 

________. Integração portuguesa nos trópicos. Estudos de Ciências Políticas e 

Sociais. Vol.VI. Lisboa, Ministério do Ultramar – Junta de Investigações do 

Ultramar – Centro de Estudos Políticos e Sociais, 1958.  

 

________. Valor da independência. Diário de Pernambuco. Recife, 10 jul. 

1960.  

 

________. O Brasil em face das Áfricas negras e mestiças. Rio de Janeiro: 

Federação das Associações Portuguesas, 1962. Também disponível em: 

<www.bvgf.fgf.org.br/portugues/obra/opusculos/africa_negra>.Acesso em: 10 

de jun. 2005. 

 



 153 

________. Atualidade de uma idéia brasileira. O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 20 

out. 1962. Pessoas, Coisas & Animais. 

 

________. Um ano histórico para o Brasil. Diario de Pernambuco. Recife, 26 

abr. 1964. 

 

________. O mundo que o português criou: aspectos das relações sociais e de 

cultura do Brasil com Portugal e as colônias portuguesas. Livros do Brasil, 

Lisboa, 1940.  

 

GUIMARÃES, Josué. Lisboa Urgente, Rio de Janeior, Civilização Brasileira, 

1975. 

 
JÚNIOR, Antonio Simões. O Sr. Gilberto Freyre e a verdade sobre Portugal. in  

FREYRE, Gilberto, Um brasileiro em terras portuguesas, Rio de Janeiro, 

Livraria José Olympio, 1953.  

 

FREYRE, Gilberto. Getúlio Vargas: meu depoimento. O Jornal. Rio de Janeiro, 

5 set. 1954. 

KI-ZERBO, Joseph. História da África Negra. Lisboa: Publicações Europa-

América, Vol. 2, 1972.   

 

KISSINGER, Henry. A diplomacia das grandes potências. Rio de Janeiro, 

Livraria Francisco Alves Editora S.ª, 1999. 

 
LAMBERT, Jean-Marie. História da África Negra. Editora Kelps, Goiânia, 
2001.  
 

LINHARES, Maria Yedda. A luta contra a metrópole (Ásia e África: 1945-

1975), Brasiliense, 1986. 

 

MACQUEEN, Norrie A descolonização da África portuguesa, a revolução 

metropolitana e a dissolução do império. Portugal, Editorial Inquérito, 1998. 

 



 154 

MANDEL, Ernest. O significado da Segunda Guerra Mundial.  Editora Ática, 

São Paulo, 1989. 

 

MATTOSO, José. História de Portugal. Lisboa, Editorial Estampa, 1998. Vol. 7 

e 8. 

 

MOREIRA, Adriano. A função convergente da cultura portuguesa, Fundação 

Infante Dom Henrique, Rio de Janeiro, 1966. 

 

MOREIRA, Adriano. A conjuntura internacional portuguesa. Separata do 

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 1973. 

 

MOREIRA, Adriano. Notas sobre o Último Plenário do Conselho Ultramarino. 

Instituto D.João de Castro, Lisboa, 1990.  

 

MOREIRA, Adriano. Condicionamentos internacionais da área lusotropical. 

Primeiras. Conferências de Adriano Moreira. Recife, Fundação Joaquim 

Nabuco, Editora Massangana 1985.  

 

MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da cultura brasileira: pontos de partida 

para uma revisão histórica. 3. ed. São Paulo, Ática,1977. 

 
NOGUEIRA, Franco. As Nações Unidas e Portugal, Publicações do 

Movimento dos portugueses do Brasil, RJ, 1961. 

 
OLIVEIRA, Laiana Lannes de.  A Frente Negra Brasileira: Política e Questão 

Racial nos anos 1930, Rio de Janeiro,UERJ,  tese de mestrado em História 

Política, 2002, p. 20. Disponível em: 

http://www.capes.gov.br/bdteses/ficha.asp?intIdTese=15 Acesso: 01 dezembro 

de 2005.  

 
PINTO, João Alberto da Costa Gilberto Freyre e os “cães de guarda” de 

Salazar: a trajetória do lusotropicalismo nas práticas institucionais dos 

ideólogos do colonialismo português nas décadas de 1940 – 1960.  s/d. 



 155 

 
 

PINTO, João Alberto da Costa . Gilberto Freyre e o nacionalismo africano: 

recepção e abjuração em Cabo Verde. In: Serpa, Élio Cantalício et al (Org.). 

Escritas da História: Intelectuais e Poder. Goiânia: Editora da Universidade 

Católica de Goiás, 2004. 

 

RODRIGUES, José Honório. Brasil e África: Outro horizonte. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1961.  

  

RODRIGUES. Interesse nacional e política externa.  Editora Civilização 

Brasileira S.A., Rio de Janeiro, 1966.  

 

________. José Honório. Brasil e África. Outro Horizonte. 3ª ed. Rio de Janeiro, 

Nova Fronteira, 1982. 

 

RODRIGUES, Lêda Boechat,  José Honório Rodrigues: um historiador na 

trincheira / Lêda Boechat Rodrigues, José Octávio de Arruda Mello. - Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1994. 

 

RODRIGUES, Lêda Boechat.  Correspondência de José Honório Rodrigues. Rio de 

Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2000. 

 

SARAIVA, José Flávio Sombra. O lugar da África: a dimensão atlântica da 

política externa brasileira de 1946 a nossos dias. Brasília, Editora Universidade 

de Brasília, 1996. 

 

SARAIVA, José F. S. e PANTOJA, Selma (orgs.). Um momento especial nas 

Relações Brasil-Angola: do reconhecimento da independência aos 

desdobramentos atuais. In Angola e Brasil nas rotas do Atlântico Sul. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.  

 

SPÍNOLA, Antônio. Portugal e o futuro. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira 
S.A.,1974. 



 156 

 

TELO, António José. Economia e Império no Portugal Contemporâneo. 

Edições Cosmos, Lisboa, 1994. 

 

THOMAZ, Omar Ribeiro. Uma retórica luso-tropical. Folha de São Paulo. 12 

mar. 2000. Mais! Disponível em: BVGF\uma retoria luso tropical.htm. Acesso: 

02 fev. 2006. 

 

ZAPARONI, Valdemir D. Gênero e trabalho doméstico numa sociedade 

colonial: Lourenço Marques, Moçambique, C. 1900 – 1940, V Congresso Luso-

Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Maputo, Moçambique, 1998. 

 

ARQUIVOS CONSULTADOS 

 

Acervo da Biblioteca Virtual Gilberto Freyre - 
http://prossiga.bvgf.fgf.org.br/portugues/ 

 

Centro de Documentação 25 de abril – Universidade de Coimbra - 

http://www.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=glossario 

 

Fundação Mário Soares, Arquivo e Biblioteca - 

http://www.fmsoares.pt/aeb/Dossier01/crono01.htm 

 

Presidência da República Portuguesa (página oficial) - 

http://www.presidencia.pt/ 

 

O portal da história - www.arqnet.pt/portal/portugal/guerrafrica 
  

 


