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EM BUSCA DO HISTORICAMENTE CORRECTO 

 
 
 A polémica originada pela anunciada criação de um Museu das Descobertas vem 
decorrendo dentro dos limites estreitos dos estudiosos da História, aos quais se juntaram, como 
seria inevitável, algumas personagens menos qualificadas, provenientes da área política, que 
dispõem de lugares cativos na bancada dos media portugueses. 
 Na discussão em curso, é possível assinalar dois campos antagonistas principais, que, 
por facilidade de exposição, me atrevo a classificar do seguinte modo: 
 

1. Tradicionalistas – aqueles que aceitam como natural a designação de Museu das 
Descobertas, que acham mesmo que os portugueses descobriram/revelaram rotas e 
povos até aí desconhecidas(os) e que se orgulham desses feitos (como se orgulhariam 
os japoneses se tivessem sido eles a chegar ao Tejo e a concretizar, pela primeira vez, 
esse encontro de culturas); 
 

2. Moralistas – aqueles que discordam da designação inicialmente proposta para o museu 
e que vêem na gesta marítima portuguesa o início de diversas violações de direitos 
humanos, designadamente a prática da escravatura, o massacre de africanos, 
americanos e asiáticos, e o lançamento das bases do colonialismo moderno. Neste 
grupo, em vez de se realçar o orgulho pelo papel de Portugal, predomina o sentimento 
de culpa e o desejo de uma expiação cultural. 
 
É público e notório que as opiniões publicadas possuem matizes variáveis, mas julgo 

que não terei cometido um erro grosseiro ao esboçar a divisão de campos que atrás formulei. 
Importa referir que, hoje por hoje, se tivesse que optar por um desses grupos, me 

situaria no primeiro. Devo sublinhar que tal facto deve-se, sobretudo, à expectativa em que me 
encontro, há várias décadas, quanto à ALTERNATIVA a certos métodos que foram empregues 
pelas potências europeias, como consequência da expansão marítima, das conquistas e, 
particularmente, da adopção de um sistema colonial. É que, quando recordamos, por exemplo, 
o caso das perseguições aos judeus, em Portugal – sobretudo as que ocorreram no seguimento 
do matrimónio de D. Manuel I com Isabel de Aragão, filha dos Reis Católicos –, é possível 
condenar em definitivo as violências que se abateram sobre os Cristãos Novos (caso do 
massacre iniciado a 19 de Abril de 1506, no largo de S. Domingos). Essa condenação afigura-
se fácil, porque está de acordo com princípios humanos que então se encontravam em vigor e 
porque a solução natural era NÃO cometer esses actos. Aliás, a nossa historiografia também 
assinala abundantemente a expulsão dos judeus como erro político, para cujo remédio bastava a 
sua NÃO-EXECUÇÃO. 

Podemos, de forma idêntica, escolher outros passos da História de Portugal, sobre os 
quais tenderíamos a preferir outro desfecho, sendo certo que, para todos eles, encontraríamos 
ALTERNATIVAS políticas exequíveis – a ida da família real para o Brasil, em 1807, o 
empenho do governo português na questão do Mapa Cor-de-Rosa, a pressão do governo da 
República para a nossa entrada na 1.ª Guerra Mundial, etc. Podiam não ser soluções melhores 
do que aquelas que a história registou, mas não constituiria um grande esforço nem uma mera 
fantasia indicarmos uma alternativa. 

Assim, no que toca às barbaridades da expansão europeia e ao pecado do colonialismo, 
encontro-me preparado para saltar do grupo de Tradicionalistas para o grupo de Moralistas, 
faltando apenas que, dentre as várias personalidades de indiscutível mérito académico que 
guarnecem aquele último grupo, alguma ou algumas tenha ou tenham a iniciativa de informar o 
mundo sobre a visão ALTERNATIVA e sem qualquer VIOLÊNCIA onde assentaram os 
pressupostos prioritariamente humanitários da sua condenação moral. Ficaremos a saber se 
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teríamos ou não navegado para o Índico; se, no tocante à África a sul do Sara e ao Brasil, 
teríamos tido algum tipo de relacionamento (diplomático?) com os seus habitantes, e em que 
estado de desenvolvimento estariam hoje as populações desses continentes, livres de qualquer 
tipo de colonização, de escravatura, de massacres, de doenças levadas por europeus, etc.. 
Ficaremos a saber, também, como é que o desenvolvimento industrial mundial se teria 
processado – tendo em conta a necessidade de utilizar matérias-primas oriundas de África e da 
América – e o patamar de felicidade em que se encontrariam os povos assim poupados à 
exploração europeia. 

 
Vou aguardar, mas, pelo sim, pelo não, acho que é melhor sentar-me. 

 
 
David Martelo – Junho de 2018 

 
 
 
 
 

 
 
 


