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Um que Portugal cometeu, pelaprimeira vez, há mais de 500 anos,
e só cessou em 1974, está aí à porta: o colonialismo. Pela Europa, há
países a reescrever histórias nacionais e a caminhar para uma descolonização da cultura; desejam-se menos epopeias, mais factos.

França passou à prática: encomendou um inventário do património pertencente às antigas colónias para que pudesse ser restituído.
O relatório Savoy- Sarr, publicado no final de 2018, gerou uma onda
de mudança, na qual Portugal recusou entrar.
No passado dia 3 de fevereiro, foram chumbadas as duas propostas para uma "descolonização do conhecimento"
entregues pelo
Livre para o Orçamento do Estado para 2020, assinadas pela deputada Joacine Katar Moreira (que, entretanto, saiu do partido).
PS, PSD, IL, CDS-PP e Chega! votaram contra e rejeitaram a possibilidade de ser feita "justiça histórica". "Acertos" com o passado
poderiam levar a uma "espiral [de retribuições] que não tem fim",
avisou o social-democrata Paulo Rios de Oliveira. Apenas o PAN e
o Bloco de Esquerda votaram a favor da proposta do Livre.
"E óbvio que já tinha mais ou menos em mente que as propostas para o Orçamento não iam ser aprovadas", confessa Joacine Katar Moreira. A primeira - que teve um "mediatismo enorme, absolutamente enorme" - defendia a criação de uma comissão multidisciplinar para inventariar o património das antigas colónias presente nos museus portugueses; a segunda, que nem chegou a ser no-

tíciada, pedia a "alocação de euros" em prol da "descolonização do
conhecimento, em particular dos manuais escolares, de modo a garantir um tratamento correto e científico".
As propostas foram apresentadas a 28 de janeiro e causaram
ampla discussão; jorraram artigos e textos de opinião contra a devolução de património e foram feitas acusações de falta de patriotismo. Passados seis dias, ambas foram chumbadas. "Patriotas são
os nostálgicos do passado colonial ou são aqueles que procuram
aprofundar a descolonização para termos um país livre, capaz de se
relacionar com os novos países independentes de forma igual e sem
complexos? Qual é a visão do futuro papel de Portugal na CPLP?
Certamente não será de guardião do passado colonial", questiona
Francisco Bethencourt, historiador e professor no King's College
de Londres.
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do Parlamento em dar espaço ao tema da descolonicultural
foi, para alguns ativistas, um ato de racismo. Joacine
zação
não vai tão longe. "Seria assumir que os vários partidos políticos tinham rejeitado esta iniciativa com base em questões raciais. Na minha ótica, está relacionado com a negação absoluta não apenas do
racismo, mas sobretudo da violência da História colonial. Portugal
é exímio a escondê-la. A maneira como nos é contada é muito heroicizada, omitindo ou secundarizando todas as suas violências",
explica.
da mesma opinião. "Arecusa do
Francisco Bethencourtpartilha
Parlamento revela a debilidade do debate sobre a devolução do património colonial no nosso país. É mais um caso de atavismo e de

desconforto que será, a meu ver, ultrapassado, quando existirem
pedidos concretos dos PALOP", diz o autor do livro "Racismos Das Cruzadas ao Século XX".
Mexer na História colonial é mexer na identidade nacional, no
imaginário da nação "valente e imortal". As duas estão intimamente ligadas, separá-las é um processo que demorará anos. "A época
áurea da História nacional é a época colonial. Estamos a chamar à
atenção de que esta época foi também o momento em que milhões
de africanos foram explorados. Aempresa colonial era mesmo uma
empresa. O objetivo nunca foi civilizar, foi explorar, ter recursos, é
aquilo a que hoje damos o nome de capitalismo", diz Joacine Katar

Moreira.
Nascida na Guiné-Bissau, a deputada que cresceu e estudou em
Portugal lembra-se de que era "incómodo" aprender a história dos
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"Descobrimentos"
na adolescência. Nessa época, "não tinha as ferteóricas"
ramentas
para desconstruir a narrativa que lhe era ensinada. "Nos manuais escolares há uma omissão completa da história da resistência das colónias. É-nos sucessivamente dada a imagem de que os portugueses negociaram, trocaram umas coisas por
outras, ninguém nos diz que houve muita resistência", afirma Em
todo o caso, isto não significa que a deputada queira acabar com a
História de Portugal. Quer é que ganhe novas dimensões. "Se nós
nos damos a hipótese e a alegria de celebrarmos os feitos heróicos,
o que não é errado, temos de nos dar também o reconhecimento das
violências que tais feitos heróicos tiveram", aponta
0 SEU A SEU DONO
O debate em torno da devolução do património às antigas colónias não é novo. Joacine Katar Moreira não o inventou. Os primeiros textos com esta reivindicação datam do final do século XIX. E

mais: existem tambémpedidos

de restituição entre países europeus,
como o caso do Brexit e os malfadados mármores de Elgin, que estão no Museu Britânico de Londres. Há anos que o Reino Unido e
a Grécia andam às turras devido às estátuas da Acrópole, em Atenas, que o embaixador da corte britânica em Istambul, Lord Elgin,
retirou do país quando a Grécia estava sob o domínio turco-otomano. Os britânicos alegam que foram compradas, os gregos falam em
roubo. Agora, nas negociações para a saída do Reino Unido da União
Europeia, há uma cláusula, inseridapelo governohelénico, que determina "o retorno e a restituição de objetos culturais ilegalmente
retirados aos seus países de origem" - o que pode abrir um precedente.
Emmanuel Macron tem um mérito: em 2017, deu um empurrão definitivo na discussão sobre o património africano, ao encomendar o relatório Savoy- Sarr; os resultados chegaram no ano seguinte. O Presidente francês percebeu "que, apesar de a Segunda
Guerra ter sido um acontecimento traumático para a Europa, houve outro acontecimento traumático sobre o qual nunca se tinha falado nem pensado: o colonialismo", conta o investigador António
Pinto Ribeiro.
Há largos anos que intelectuais de países africanos como a Nigéria ou a África do Sul começaram a questionar a narrativa histórica dos antigos colonos. Na Europa, falta ainda fazer muito trabalho. "Há muito a ideia de que a colonização acabou com o fim das
colónias. Não é verdade. O processo de descolonização é um verbo,
não uma data, nem um substantivo. É um processo que a Europa
ainda não fez", frisa o especialista.
Para concretizar a descolonização, é necessário trabalhar em
três eixos: alteração dos currículos escolares, de modo a refletirem
cada vez mais uma "história global que não glorifica apenas um território"; mais investigação nas universidades, mais especialistas; e
os media têm de mudar a linguagem que usam para se referir à expansão ultramarina.
Em qual dos eixos Portugal está mais avançado? "Nenhum."
"Este processo vai continuar por muito tempo. Faz parte de uma reflexão sobre racismo e de revisão de tudo quanto é História, todas
as histórias e a questão também fulcral da restituição das obras, arquivos e restos mortais", nota António Pinto Ribeiro.
Outro dos problemas é que o debate em torno da devolução está
pejado de falácias, explica o investigador. Primeira falácia: o processo de devolução ainda não foi iniciado porque não foi pedido.
"Estamos a falar de obras e de arquivos que foram pilhados. Ou que
foram comprados de má-fé. Não parece ser um bom princípio dizer-se que 'como não pediram, não estamos a trabalhar nisso'." Segunda: as obras não podem ser restituídas porque são património
universal. "Bom, se são património universal, isso implica que as
obras europeias também são património universal e, portanto, devem circular por todo o mundo. Porque é que a carta de Pêro Vaz de
Caminha não circula? Se é património universal, é património universal para tudo." Terceira: em África não há museus. "Neste momento, em África, existem mais de 500 museus. Acresce ainda outro aspeto: as obras, antes de serem expropriadas, não estavam em

A ideia de a conservação de uma obra ser apenas feita num
museu é uma ideia completamente europeia e corresponde a uma
história da classificação da museologia europeia." Quarta: as obras
não têm valor. "Quem diz se as obras são significativas são os herdeiros dos antigos proprietários."
Recordando a frase de um escritor belga que diz "tudo passa, exceto o passado", António Pinto Ribeiro afirma que "podem continuar a esconder as obras, podem continuar a resistir à sua restituição. Mas o passado está lá. É necessário saber lidar com ele de forma justa e transparente".
Quando um possível caminho para este processo de reflexão
chegou à Assembleia da República, os deputados ignoraram-no. Segundo Joacine Katar Moreira, "as reações [às propostas] foram de
indivíduos que utilizaram todos os seus medos, preconceitos e, alguns, o racismo para arrasarem uma iniciativa que tinha como objetivo fazer um inventário". A deputada sublinha que nunca defendeu a "restituição imediata das obras" ou o "esvaziamento dos museus nacionais", mas são poucos os partidos a partilhar a mesma visão. "Já não tenho ilusões sobre absolutamente nada, por isso não
nos iludamos de que vai ser espontâneo, natural e amigável. Vai hamuseus.
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ver sempre resistência. É sinal de que é efetivamente urgente", diz a ex-deputada do livre.
Por uma questão de "princípio e de justiça", o PAN defende "a criação de uma comissão técnica que proceda ao levantamento do património cultural das ex-colónias existente em território português e o
contexto em que foi adquirido". Porém, mantém uma posição defensiva quanto ao modo como tal poderá ocorrer. "É uma medida que consta do nosso programa eleitoral baseado num princípio de justiça histórica, mas que não está acompanhada de nenhuma proposta concreta, a
não ser a proposta de debate e ponderação sobre esta matéria", disse,
numa declaração enviada ao Negócios. Da parte do Bloco de Esquerda, cuj a votação também foi favorável à proposta do Livre no Parlamento, não foi possível obter resposta.
À PROCURA DO PATRIMÓNIO

Uma prateleira no gabinete de Paulo Costa, diretor do Museu Nacional de Etnologia (MNE), na qual estão arrumadas mais de dez capas de lombada amarela, é dedicada exclusivamente ao tema de devolução de património. O porquê é evidente: sempre que esse cenário é
conjugado em Portugal, o espaço museológico que o antropólogo gere
é dos mais referenciados.
"Grande parte das coleções de arte africana
existentes em Portugal estão aqui." A semelhança do levantamento pedido por Macron, e de acordo com o historiador Francisco Bethencourt,
também em Portugal é possível elencar espaços nos quais a inventariação podia ser feita: além do Museu Nacional de Etnologia, o Museu da
Ciência da Universidade de Coimbra, os Museus da Universidade de
Lisboa, onde se encontram as coleções do antigo Instituto de Investigação Científica Tropical, ou o Museu da Sociedade de Geografia.
Convém, contudo, referir que dentro da comunidade científica o valor do relatório Savoy-Sarr não é unânime. Vários especialistas põem
em causa a metodologia adotada, o espólio estudado e mesmo as soluções apresentadas. Há quem o considere um "panfleto ideológico", por
sugerir a devolução de todo o património africano independentemente de como foi adquirido. E há quem acredite que o total de 90 mil objetos inventariados peca por defeito, por não incluir coleções privadas.
No contexto nacional, a ideia de um levantamento também não será
consensual. Por exemplo, para Paulo Costa, as múltiplas referências ao
espólio do MNE partem de uma confusão. "Quando é criado em 1962,
este espaço é de vanguarda, o que o distingue dos museus etnológicos
europeus, que tinham sido criados na viragem do século XLX para o sé-

culo XX, e que eram efetivos museus coloniais. Ora, nas coleções que
deram origem ao MNE tanto havia peças de Portugal como de Maconde, em Moçambique. O 'nós e o outro' estão aqui juntos desde a consti-

tuição do museu".
Até à data, nenhum pedido de restituição foi dirigido ao MNE ou à
tutela, garante o diretor. Este défice, porventura, pode estar relacionado
com o impacto limitado do debate da devolução de património na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Em fevereiro, o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, veio dizer
que um possível pedido "não está em cima da mesa". Do Brasil, Moçambique, São Tomé ou Guiné-Bissau não se ouviu nenhuma reivindicação.
Angola, sim, já se pronunciou. Em dezembro do ano passado, aministra

da Cultura angolana, Carolina Cerqueira, revelou que queria "dar início
a consultas multilaterais com vista a regularizar aquestão da propriedade, da posse e da exploração dos bens culturais angolanos no estrangeiro". Uma intenção, mas nada mais. "Não há ninguém que contradiga a
ideia de que todas as peças que foram adquiridas em situação de ilegitimidade deverão ser objeto de restituição. E por isso que os museus estão obrigados, há muitas décadas, ao cumprimento de códigos de ética e
políticas de aquisição formuladas", reitera Paulo Costa
A descolonização da cultura portuguesa, para já, poderá começar

pela linguagem. De modo a mudar consciências, será preciso mudar o
vocabulário relativo ao período colonial. Substituir termos como "escravatura" por "tráfico de seres humanos ou pessoas escravizadas"; trocar "Descobertas" por "Expansão"."Os conceitos são importantíssimos,
não têm inocência nenhuma Amaioria dos conceitos têm objetivos sociais", defende a deputada Joacine Katar Moreira. Prova disso: a discussão que emergiu, em 2018, em torno do Museu dos Descobrimentos, que a Câmara de Lisboa queria construir; o nome foi encarado por
muitos afrodescendentes como uma agressão histórica. "Na parte conceptual, podemos iniciar uma revolução sem muito dinheiro. Passarmos a escrever escravatura com 'E' maiúsculo, assim como j á se faz com
Holocausto." w

