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“Para a maioria dos colonos, era nula 
a possibilidade de abandonar África”

DR

Família Freitas Munheiro no Huambo, em 1962: chegou a Angola no séc. XIX e dispersou-se após a descolonização entre Portugal, Brasil e EUA

A guerra colonial passou desaperce-

bida a muitas famílias portuguesas 

em Angola e Moçambique, alheadas 

do confl ito e surpreendidas depois 

pelo processo de descolonização de-

corrente do 25 de Abril de 1974. O 

fi m do império signifi cou o regresso 

a Portugal de centenas de milhares 

de cidadãos nacionais, pejorativa-

mente apelidados de “retornados”, 

iniciando um processo de integração 

em muitos casos traumático e com 

efeitos ainda no presente. O “retor-

no” foi precisamente o último tema 

do painel “democratização e desco-

lonização” que encerrou o primeiro 

dia da conferência O Ano do Fim. O 

Fim do Império Colonial Português, 

que terminou ontem no Instituto de 

Ciências Sociais (ICS), em Lisboa.

“Muitas destas famílias [de colo-

nos] receberam o 25 de Abril em Por-

tugal com indiferença, acabando por 

ser obrigados a regressar por força 

dos confl itos armados internos da 

pós-descolonização, nomeadamen-

te em Angola”, explicou Elsa Peralta, 

antropóloga e investigadora do ICS. A 

guerra colonial que antecedeu as in-

dependências foi seguida com igual 

distanciamento. “Na maior parte das 

entrevistas que realizei junto desta 

população, não se verifi ca um dis-

curso que permita pensar que existia 

uma noção do que estava a aconte-

cer. Nem sequer havia conscienciali-

zação de que ocorria um confl ito ar-

mado”, revela, ressalvando que esta 

indiferença não pode ser generaliza-

da a toda a sociedade colonial.

A natureza do regime que a revo-

lução de Abril encerra em Portugal 

e o seu minucioso controlo da infor-

mação junto das populações africa-

nas poderão explicar, em parte, este 

distanciamento, segundo defendeu 

António Costa Pinto, historiador e 

organizador da conferência, que 

alerta para a ausência de grandes 

estudos sobre esta temática. Elsa 

Peralta alarga o leque de hipóteses 

ao facto de estas populações estarem 

concentradas em centros urbanos, 

longe dos palcos do confl ito, e à au-

sência de qualquer tipo de politiza-

ção e envolvimento, que potenciava 

o desinteresse.

“É difícil aferir e podem existir vá-

rias explicações”, salienta a antropó-

to e inesperado da descolonização e 

do regresso a Portugal. Para a maio-

ria dos entrevistados, a possibilida-

de de virem a abandonar África era 

nula, mesmo depois do 25 de Abril. 

Sentem-se inconformados e mesmo 

ludibriados pelo processo das inde-

pendências conduzido pelas forças 

revolucionárias em Lisboa”, escla-

rece Elsa Peralta. A perda dos bens 

materiais deixados para trás e o cha-

mado “desapossamento”, ou perda 

da legitimidade aos olhos do Estado 

e da sociedade, são igualmente fac-

tores de ressentimento, segundo a 

investigadora.

E depois, houve os traumas de 

um regresso súbito e inesperado a 

Portugal, onde foram recebidos, em 

muitos casos, com hostilidade e des-

confi ança por uma sociedade então 

emersa num processo revolucioná-

rio, marcado pela forte radicalização 

ideológica em torno da questão co-

lonial. “Aqui são apelidados de ‘re-

tornados’, que muitos consideram, 

na melhor das hipóteses, um eufe-

mismo para nomear uma população 

de refugiados das guerras civis em 

África. Na pior das hipóteses, consi-

deram-no um termo ofensivo e per-

secutório que permitia rotular parte 

da população nacional como coni-

vente com a doutrina do salazarismo 

e da colonização.” Para outros ainda, 

a expressão seria apenas inexacta, 

visto já estarem em terras africanas 

há várias gerações.

Inquestionável é que muitos dos 

testemunhos recolhidos por Elsa Pe-

ralta contrastam claramente com o 

quadro traçado para esta população, 

que sugere a sua integração positiva 

na sociedade portuguesa: “Esta su-

posta história de sucesso não é corro-

borada por muitos dos entrevistados, 

que preferem salientar o efeito trau-

mático, marcado por uma integração 

muito difícil, que, em muitos casos, 

ainda hoje não está completada.”

Estudo antropológico junto de famílias de colonos procura cruzar histórias de vida com a história da 
colonização e descolonização portuguesa em África. Há muitas resistências para revisitar este passado

Memória
Paulo Curado

populações, na sua maioria brancas, 

mas também mestiças e negras, Elsa 

Peralta encontrou muitas resistên-

cias para revisitar este passado, que 

deixou feridas que ainda perduram, 

em muitos casos. “Muita gente recu-

sou-se a falar, não só por receio de 

exposição, mas simplesmente por 

não quererem recordar. Há um res-

sentimento muito grande, privado, 

mas também com uma face pública, 

expresso quando chega o momento 

das eleições, por exemplo. Não ima-

gino estas populações a votarem em 

candidatos ou linhas políticas próxi-

mas de fi guras que identifi cam como 

responsáveis pelo processo de des-

colonização. Não desculpam o que 

aconteceu.”

É um passado traumático, que cau-

sa mágoa e ainda não se reconciliou 

com o presente. “Os ressentimentos 

que emergem das entrevistas são ge-

ralmente três, começando pelo ran-

cor relacionado com o carácter súbi-

loga que iniciou esta investigação há 

cerca de ano e meio, no âmbito do 

desenvolvimento do projecto Memó-

ria, esquecimento e pós-colonialismo: 

Representações públicas do Império 

Colonial Português. “Este trabalho 

segue a longa tradição tipológica 

das biografi as familiares, escritas a 

partir da recolha de dados etnográ-

fi cos e de entrevistas em profundi-

dade. Uma abordagem que permite 

compreender como forças sociais e 

quadros culturais e históricos são 

incorporados com a experiência in-

dividual. Ou seja, a partir de experi-

ências de vida concretas, pretende 

alcançar estruturas sociais, políticas 

e históricas mais amplas.” Deixam 

de ser apenas histórias de vida, para 

se tornarem também na história da 

colonização e descolonização portu-

guesa em África.

Apesar das quatro décadas de-

corridas sobre as independências e 

o regresso forçado a Portugal destas 
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Em 1921, em Lourenço 

Marques, capital da colónia de 

Moçambique, num dos mais 

célebres espaços culturais da 

cidade, o Varietá, o programa 

de cinema norte-americano, o 

mais longo, era seguido pelo 

francês, pelo italiano e, por fi m, 

pelo português. Nessa altura, 

os espaços mostravam cinema, 

promoviam um embrionário star-

system internacional, estimulado 

pelos grandes estúdios norte-

americanos, a Warner Brothers, 

a MGM, ou a RKO. O cinema, 

suportado por uma tecnologia 

de difusão única, conquistou um 

ainda restrito público local, que 

assistiria também aos espectáculos 

de companhias de teatro, de 

opereta, de zarzuela, de circo e de 

cabaret. Alguns artistas vinham 

propositadamente à cidade, 

mas a maior parte, estrangeiros, 

passava no decurso de tournées 

pela África austral. Na imprensa, 

as páginas dedicadas à “vida 

artística” assinalavam a animação 

cultural da cidade, mas também 

se referiam aos heróis do cinema 

clássico americano, bem como 

a êxitos franceses e italianos. 

Chaplin, Buster Keaton, Sarah 

Bernard, Totó, Cantinfl as, Errol 

Flynn ou Sophia Loren tornaram-

se personagens familiares num dos 

pontos mais longínquos da África 

Oriental.

Nas festas, onde uma elite 

portuguesa se juntava a uma elite 

internacional ligada aos negócios 

com a África do Sul, escutava-se 

Glenn Miller e Louis Armstrong, 

dançavam-se conhecidos estilos 

internacionais, como o jive e o 

foxtrot, ao som de conjuntos 

de jazz, em teatros, salões de 

chá, hotéis e casas privadas. Em 

1932, o Grémio dos Radiófi los 

de Moçambique iniciou as suas 

emissões. Transmitia para o 

território moçambicano, mas 

também para a África do Sul, em 

inglês e africânder. Apostou numa 

programação cosmopolita, com 

destaque para os chegados dos 

circuitos norte-americanos.

Mas as redes de uma cultura 

popular produzida e consumida 

nas cidades coloniais revelavam 

outras morfologias, menos 

evidentes porque raras nos 

arquivos e na imprensa da época. 

Os trabalhadores africanos em 

trânsito entre o Sul de Moçambique 

e as minas do Transval, muitos 

deles “alugados” pelo Estado, 

transmitiram novos hábitos 

e consumos. Estes percursos 

culturais escapavam aos circuitos 

da chamada “cidade de cimento”, 

onde viviam maioritariamente 

os colonos. No regresso do 

“John”, estes trabalhadores 

traziam instrumentos musicais, 

performances e estilos novos, 

alguns ouvidos na rádio ou 

num gramofone, que depois se 

cruzavam com outras tradições, 

elas próprias já variações urbanas 

de estilos antigos, realidades 

demasiado fl uidas e ricas para 

serem fi xadas por uma qualquer 

noção de cultura.

Os subúrbios coloniais, 

subsistindo em precariedade 

constante, eram espaços de 

uma troca cultural cosmopolita 

que ultrapassava as fronteiras 

do território colonial. Nestas 

periferias, a existência de cinemas 

para indígenas era apenas um 

entre muitos indicadores de 

que a cultura popular urbana, 

partilhada em larga escala por 

meios tecnológicos cada vez mais 

efi cazes, se encontrava sujeita 

às lógicas de uma desigualdade 

social e racial prevalecente. A força 

de uma cultura popular global, 

tanto aquela proporcionada pelas 

grandes indústrias culturais como 

a que circulava em circuitos mais 

restritos, permaneceu até ao fi m 

do período imperial.

A expressão “cultura popular” 

é imprecisa e não valerá a pena 

tentar delimitá-la a partir de um 

elenco de géneros culturais, dado 

que a sua defi nição depende 

mais dos contextos de produção 

e consumo, no âmbito dos quais 

a industrialização da cultura e 

a tecnologia são componentes 

essenciais, do que de uma 

abstracção qualquer. Noutro 

sentido, sabe-se que a sua 

separação de outras designações, 

como “cultura erudita” ou “cultura 

tradicional”, é também  bastante 

artifi cial. Ainda assim, o estudo 

de um conjunto de objectos que 

podemos incluir neste universo 

oferece observatórios de análise 

do processo colonial português 

e permite questionar as linhas 

de continuidade e de ruptura 

depois do fi m do império. Estes 

questionamentos convocam ainda 

para a narrativa histórica actores 

sociais marginalizados e dimensões 

do quotidiano negligenciadas pela 

investigação.

Talvez uma das questões mais 

relevantes que o estudo da cultura 

popular pode colocar ao estudo 

das formas imperiais é até que 

ponto é possível uma potência 

colonial como Portugal controlar 

práticas e consumos culturais no 

quadro das fronteiras do império 

e dos seus territórios. E, neste 

contexto, qual o papel ideológico 

desempenhado pela cultura 

popular.

Durante o Estado Novo a 

censura afectou a edição musical e 

editorial, a produção e a exibição 

de fi lmes, impondo limites à 

circulação cultural. O Estado 

produziu cinema, música, livros de 

propaganda e fi scalizou os canais 

de produção privados, vigiou os 

jornais e as associações, controlou 

a escola ofi cial e procurou impor 

uma língua. Num universo de 

estudos concentrado na análise 

da produção cultural, e muito 

menos no consumo, qual foi o 

efeito das políticas estatais, e das 

suas mudanças, na formação de 

um campo de práticas e consumos 

culturais? Como se apropriaram 

as populações destas formas 

culturais? 

Outras pistas de interpretação 

podem ser propostas a partir 

De Sophia Loren a Maxi Pereira:
cultura popular e os legados do império

Série Fim do Império (3)
Nuno Domingos

da análise da cultura que terá 

permanecido depois do fi m do 

império nas antigas colónias. É 

certo que o império deixou uma 

língua que os novos Estados 

africanos, mais do que o sistema 

colonial português, se esforçaram 

por generalizar, ajudados pelo 

burocracia e pela escola e depois 

pela televisão; e que esta língua 

é o idioma da literatura nacional, 

forma de cultura mais erudita do 

que popular, em países em que os 

livros são produtos de luxo.

Se em cidades como Maputo é 

simples reconhecer a projecção 

cada vez mais tecnológica de uma 

cultura popular global, misturada 

com dinâmicas regionais africanas 

e nacionais, é mais difícil de 

encontrar os resíduos de uma 

cultura popular defi nida pelo 

tempo do império. Talvez o futebol 

seja, neste quadro, a excepção. 

Hoje, é muito provável que um 

“moçambicano comum” saiba 

melhor quem é Maximiliano 

Pereira, o defesa-direito uruguaio 

do Benfi ca, do que quem foram 

o navegador Vasco da Gama e 

Mouzinho de Albuquerque, o 

grande símbolo do poder colonial 

português no território, quem é 

Aníbal Cavaco Silva, bem como 

quem são os maiores vultos da 

cultura portuguesa cantados pela 

diplomacia cultural.

Uma tal constatação obriga 

a olhar para a cultura popular 

como um universo dotado 

de certa autonomia e uma 

dinâmica própria, distintas da 

lógica de actuação do poder 

político. Extravasa, assim, 

o âmbito da constituição de 

uma memória ofi cial. É que o 

“tempo do império” foi também 

o período em que a cultura 

popular se tornou num princípio 

fundamental de relação entre os 

indivíduos nos espaços urbanos, 

e isso não pode ser reduzido às 

narrativas da história nacional.

ICS-UL

Série feita em colaboração com 
os participantes na conferência 
O Ano do Fim. O Fim do Império 
Colonial Português, organizada 
pelo ICS

Em cidades como 
Maputo é difícil 
encontrar os 
resíduos de uma 
cultura popular 
defi nida pelo 
tempo do império
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Estudo cruza histórias de vida 
com a história da colonização 
e descolonização p24/25

“Para os colonos, era 
nula a possibilidade 
de abandonar África”


