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DAS ALTERNATIVAS AO COLONIALISMO 
 
 
Na sessão solene evocativa do 47.º aniversário do 25 de Abril, realizada na Assembleia da 
República, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa proferiu um discurso notável no qual, 
aproveitando igualmente a recente passagem do 60.º aniversário do início da guerra em 
Angola, entendeu discorrer sobre o nosso passado colonial e sobre a memória que devemos 
reter desse tempo. 
 
O notável discurso – que mereceria o aplauso generalizado dos presentes e da opinião 
posteriormente publicada – defendeu um princípio básico da análise histórica que, nos tempos 
correntes, tem sido esquecido por alguns sectores da sociedade portuguesa, acompanhando um 
fenómeno de “correcção cultural” que parece emergir em diversos países do mundo ocidental. 
Conhecedor da distorção dessa forma de encarar o passado, Marcelo Rebelo de Sousa 
sublinharia: 
 

Olhar com os olhos de hoje e tentar olhar com os olhos do passado que as mais das vezes 
não nos é fácil entender sabendo que outros, ainda, nos olharão no futuro de forma diversa 
dos nossos olhos de hoje. 
 
Acreditando muitos, nos quais me incluo, que há no olhar de hoje uma densidade 
personalista, isto é, de respeito da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos, na 
condenação da escravatura e do esclavagismo, na recusa do racismo e das demais 
xenofobias que se foi apurando e enriquecendo, representando um avanço cultural e 
civilizacional irreversível. 
 
Acreditando muitos, nos quais também me incluo, que o olhar de hoje não era nas mais das 
vezes o olhar desses outros tempos. 
 
O que obriga a uma missão ingrata: a de julgar o passado com os olhos de hoje, sem exigir, 
nalgumas situações, aos que viveram esse passado que pudessem antecipar valores ou o 
seu entendimento para nós agora tidos por evidentes, intemporais e universais, sobretudo 
se não adoptados nas sociedades mais avançadas de então. 

 
Estas considerações, fruto de uma cultura que tem em conta o percurso de aperfeiçoamento da 
humanidade ao longo dos séculos, foram, naturalmente escutadas e lidas com ampla 
compreensão e aplauso da parte dos portugueses de diversas sensibilidades ideológicas. Achei, 
até, que, lendo a opinião publicada posteriormente, havia uma muito escassa parcela de 
discordantes, o que, no debate de um tema histórico, naturalmente o empobrece.  
 
Mas ouve alguns textos que não comungaram da geral aprovação do discurso. Por esse motivo, 
julgo que é de saudar o aparecimento de um artigo do professor Manuel Loff, publicado no 
Público de 27 de Abril de 2021, intitulado Uma história “sem álibis nem omissões”, no qual o 
autor, renomado historiador, começa logo por esclarecer: 
 

Lamento mas, se chegou a haver alguma unanimidade quanto ao discurso de Marcelo 
Rebelo de Sousa no 25 de Abril, eu não me junto a ela. 

 
Depois, expôs diversas discordâncias, quer quanto ao conteúdo do discurso como relativamente 
à pessoa do Presidente da República, designadamente quando afirmou: 
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É compreensível que o filho de Baltazar Rebelo de Sousa, cuja carreira política esteve 
associada até à medula à gestão colonial nos anos da guerra, nos recorde que, como 
“constituinte, [viveu] o arranque do novo tempo democrático (...) como milhões de 
portugueses [situado] entre duas histórias da mesma história” – mas já não é aceitável ser 
quem nos peça que, ao “revisitarmos a história”, não a julguemos com os valores do 
presente. 

 
E, mais adiante, refere o que considero ser a parte mais inovadora do seu texto e a que mais 
promete no avanço deste importante debate: 
 

Quando Marcelo nos pede para não “[exigir] aos que viveram esse passado que pudessem 
antecipar valores (...) agora tidos por evidentes, intemporais e universais”, persiste num dos 
mais velhos erros metodológicos da leitura reacionária do passado: o de inventar um tempo em 
que os valores dominantes seriam tão consensuais que nenhuns outros teriam sido enunciados. 
Em todas as épocas os valores dominantes tiveram alternativas; todas as ordens tiveram 

resistência; todas as verdades do tempo tiveram quem as denunciasse. (sublinhado meu) 
 
Ora, se, em termos gerais, a afirmação sublinhada não sofre contestação – como o provam, por 
exemplo, as censuras contidas em obras sobre o Império do Oriente, publicadas no final do 
século XVI e início do século XVII –, há uma parte da aventura ultramarina cuja abordagem 
das “alternativas” se encontra por fazer. No caso que interessa directamente a Portugal, refiro-
me, essencialmente, aos primeiros tempos da colonização do Brasil e dos territórios da África 
Subsariana, sobre as quais interessaria imenso conhecer as alternativas que então seriam 
praticáveis, com pleno respeito pelo que designamos hoje por ‘direitos humanos’, e que 
tornassem possível algo de semelhante à modernização dos povos que ali residiam. 
 
Oxalá o professor Manuel Loff tenha tempo e disposição para nos explicar este decisivo 
aspecto da colonização, sem o qual jamais poderemos saber a dimensão dos nossos erros nem 
construir a correcta memória da nossa história. O pedido (não desafio) que aqui deixo ao 
professor Manuel Loff é extensivo a quem quer que seja capaz de nos elucidar sobre as 
referidas alternativas. 
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