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Um passado comum
Portugal não re/eita a história ou a discussão do passado, mas não pode mais ser
conotado apenas como colonizador porque os colonizadores estão mortos, e o país ho/e dá
exemplo de antícolonialLsmo, como demonstrou na luta pela independência do Timor  Leste

Silvino Ferreira Leite
Cônsul de Portugal em Belo

Horizonte

ntcndo que nenhuma
nação, nenhum povo,
poderá construir um
projetc) de futuro se não
levar em conta o seu

passado. A história é fundamental.
Temos exemplos bem recentes da
falência objetiva da aplicação de
ideologias que pretendiam partir da
construção de um homem novo,
desligado de todo C) seu passado, e
lUC redundaram em fracasso, Como

se viu na Europa recentemente, no-
meadamente nas seqüelas das in-
dependências que surgiram na ex-
Iugoslávia, onde tive urna missão
de observação em que pude cons-
tatar a importância da estruturação
histórica dos POVOS e das nações.

Parece-me fundamental que se
faça urna reflexão da Ilistária 500
anos depois cIa chegada dos portu-
gueses ao Brasil, com vistas a defi-
nir um projeto dt desenvolvimen-
to. Mas !1to q a História nem
semr , é analktda de maneira oh-

e coere	Normalmente, ela
tpropriada aos regimes de dita-

,ura e analisada de forma subjeti-
va, parcial, para engendrar senti-
mentos que sirvam aos objetivos
dessas políticas ditatoriais. Aconte-

ceu assim comigo, porque fui urna
vítima desses sistemas. Vivi em Por-
tugal até meus 22 anos, nuni regi-
me de ditadura e que perseguia, em
plena década de 70, urna política
colonial. E foi a adoção dessa polí-
tica colonial que, infelizmente, le-
vou Portugal à queda, porque era
uma política que não tinha a míni-
ma tradução no sentimento do povo
português.

Tenho quase dois anos e meio
de Brasil. Queria começar por di-
zer que a História de Portugal, como
de todas as nações e de todos os
povos, encerra grandezas, mas ram-
bem muitas misérias. Essa história,
atualmente, é assumida por inteiro.
É evidente que, no nosso passado
com o Brasil, há grandeza e há mi-
séria. Há misérias da escravatura,
há misérias na história das popula-
ções indígenas, que são totalmente
assumidas, e deve-se falar delas,
assim como, dos descobrimentos (los
portugueses, da glória (lesse feito
que levou a civilização ao mundo.
Esse é o discurso dos portugueses,
mas felizmente está ultrapassado,
está morto. Fiquei cinco anos na
Embaixada de Portugal em Tóquio.
Levei para lá uma visão de que OS
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portugueses seriam IflUit() admira-
dos no Japão, porque introduziram
arma de fogo. etc. Fomos os pri-
meiros ocidentais a contatar os ja-
poneses. Os portugueses. cjuanclo
lá chegaram estavam num estágio
de desenV0lVifl1t0 flIUitO interior
àquele das civilizações asiáticas. A
China, a Índia e o .tapào eram civi-
lizações muito mais sofisticadas,
mais desenvolvidas cio cicie Portu-
gal. Aí Portugal liii aprender isso.

Quando se fala em civilização,
importa questionar também ideolo-
gicamente em que isso tudo se tra-
duziu. Acho que é importanle que
essas interrogações sejam levanta-
das. Não pensem que Portugal ou
os portugueses temem essa discus-
são, até porque os colonizadores
estão todos mortos. Portugal hoje dá
exemplo de antic( )lonialismo, como
demonstrou na questão timorense há
pouco tempo. Timor não seria um
país independente e livre se nao
fosse a luta de Portugal, que sem-
pre acompanhou o Timor, que es-
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tava isolado na cena internacional.
Creio que há que se fazer esse
distanciamento, e não conotar Por-
tugal e os portugueses hoje como
colonizadores.

Fies foram colonizadores. isso é
assumido, com todas as grandezas
e misérias, mas creio que LaMbélil
é estéril o discurso e a maneira
como se ensina a 1 listoria aqui n(
Brasil. Sempre colocam: pena que
foram os portugueses, que são fei-
os. andrajosos. burros. Creio que
urna elite neste país preferia ter um
colonizador chique, de cartola e
iraque. que lavasse as mãos depois
de contatar o negro ou o indígena.
Acho que é urna discussão que não
levará a grande coisa. Essa fala de
que para aqui foram enviados os ck'-
grudados também não leva a nada. I
uma questão ultrapassada. Vejamos o
exemplo (Ia Austrália. Vejam o que
os ingleses inanclaraiii para lá. Creio
que os australianos já terão superado
essas pechas, que aqui no Brasil ain-
da alligern algumas psoas.

Em rcl:mç:1( ) à esta( la de Cubral
gostaria de lazer algumas conside-
rações. Em Portugal, a viagem de
Cabral não é entendida como des-
cobrimento do Brasil, lá ninguém
defende essa tese. A maior parte
dos intelectuais, dos historiadores
ligados à visào quase oficial da via-
gem de Cahral, não a entende, de
modo nenhum, como achamento. e
sim uma viagem intencional.

É evidente que, se analisarmos
o desenvolvimento das negociações
cio Tratado de Tordesilhas, iren10
verificar que havia conhecimento da
existência destas terras. Se analisar-
mos o sigilo da Coroa Portuguesa,
sortuda em relação à Coroa Espa-
nhola, na fase posterior .à descoberta
do Brasil, a própria designação desta
terra como Ilha de Vera Cruz, a
maneira como os cartógrafos deli-
nearam os contornos deste continen-
te, diminuindo-o e afastando-o cia
sua situação física para servir aos
interesses da Coroa Portuguesa, con-
seguindo ili.mchr os espanhóis duran-
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te algum tempo, vamos ver que ela
demonstra que, de fato, há uma in-
tenção.

Aliás, Cabral foi um homem aza-
rado, que perdeu metade das naus
que lhe foram confiadas. Quando
chegou a Portugal o rei nau ficou
muito contente com a sua missão.
porque os objetivos não foram aten-
dido.Mesmno no período da dita-
dura, em que se agigantavam os
méritos dos descobridores, a figura
de Cabral em Portugal nunca foi a
de uni herói para nós.

Por outro lado, a importância do
Brasil sempre foi fundamental
Portugal. Foi no passado e continua
a ser no presente, numa visão coo]-
pletamente diferente daquela que
tivemos no passado. Efetivamente,
a política colonial, graças a [)eus,
está definitivamente encerrada. 1 nia
das vergonhas da História de Portu-
gal é que ele foi um pais coloniza-
dor até 1975. Mas isso acabou defi-
nitivamente. Portanto, a visão que
estou aqui a exprimir não é. de
modo algum, a visão do coloniza-
dor. Esses, como já tive a oportuni-
dade de dizer, estão mortos.

Atualmente ternos no governo
português um Ministério da Igual-
dade. que define as práticas políti-
cas ativas positivas contra a discri-
minação. Com certeza, existe em
Portugal a discriminação contra os
negros, contra os ciganos. Portanto,
há situações de desigualdade na
sociedade portuguesa que são as-
sumidas. Daí a importância desse
Ministério da Igualdade, que tem a
missão de definir políticas para aca-
bar com a discriminação que, infe-
lizmente, ainda existe no meu país.

Como nào sou historiador, não
posso dar urna visão erudita e cien-
tífica do que foi o passado colonial.
Ouço com muita atenção todas as
teses apresentadas sobre o assunto,
reconheço o mérito e tenho enor-
me admiração por Eliane Suassuna,
que é uma personalidade que faz a
análise do flOSSO passado com uma

objetividade e urna clareza funda-
mentais. Se ficou algum mérito des-
se passado entre Portugal e o Bra-
sil, será o fato de termos aqui im-
plantado um país tão imenso e uno.
A nossa língua comum é um fator

Portugal é um país
com quase nove

séculos de
história e já era

uma nação
quando descobriu

o Brasil, já
possuía as suas

fronteiras, que são
as mais antigas da
Europa. Portugal

já tinha a
configuração que

tem hoje

de unidade. Quando olhamos para
o lado de influência espanhola en-
contramos iS países, quer dizer,
uma extensão territorial praticamen-
te equivalente à do Brasil.

Portugal é um país com quase
nove séculos de história e já era
urna nação quando descobriu o Bra-
sil, já possuía as suas fronteiras, que
São as mais antigas da Europa.

Portanto. Portugal já tinha a con-
figuração que tem hoje. Apesar de
serem - e creio que essa seja outra
grandeza - apenas 1 milhão de ha-
bitantes, os portugueses consegui-
ram o feito de arredondar o mundo,
digamos, indo cia ponta da Europa
aos confins da Ásia. Quer dizer,

quando encontraram civilizações
mais desenvolvidas, não foram elas
que chegaram à Europa. mas os
europeus que foram a elas. Esse
feito é urna das grandezas da histó-
ria de Foriugal.

E creio que essa língua, que é
uni fator de unidade no Brasil, será
de fato uma das principais e mais
honïtas heranças desse nosso pas-
sado comum. Se bern que, aqui, a
língua adquire cambiantes, sonori-
dade e tonalidades muito mais inte-
ressantes cio que a própria sonori-
dade da maneira corno falo. Quer
dizer, no Brasil, a língua foi
enriquecida pela sonoridade africa-
na. digamos. Essa abertura das vo-
gais, que se faz no Brasil, tem ori-
gem na África. Assim é que os afri-
canos que falani português têm urna
sonoridade muito mais próxima da
brasileira do que da portuguesa. De
qualquer maneira, entendemo-nos
na mesma língua, o que. para Por-
tugal, é fundamental: é por isso que
Portugal se empenhou na constitui-
çao cia comunidade dos países de
língua portuguesa - uma realidade
que, de fato, une povos, ainda que
com culturas diferenciadas.

Dizer que Portugal e Brasil são
irmãos, que um é o filho. o outr( é
pai, a mãe ou o que seja. é bonito;
é bom que haja essa fraternidade
que se traduz na prática. Mas não
podemos confundir isso com uma
identidade total. O Urasil tem uma
cultura e um caráter extremamente
diferenciados dos de Portugal. Di-
gamos que o Brasil construiu um
caráter, uma identidade totalmente
diferenciada de Portugal. Aliás, um
caráter e uma identidade muito mais
expressivos. Por exemplo. quando
se compara a expressão musical
brasileira corri a portuguesa, todos
sabemos para que lado pende a
balança. Eu, que andei um pouco
por todo o mundo, sei que em to-
dos os países o Brasil é conhecido;
o Brasil tem urna imagem muito boa
no mundo. A música brasileira é
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conhecida em todos os lugares, as-
sim como o futebol brasileiro. Em
qualquer lugar do mundo, se falar-
mos em Brasil, as pessoas têm al-
guma referência; se falarmos em
Portugal, já não e bem assim. Por-
tanto, podemos dizer que o Brasil
construiu uma identidade e uru ca-
ráter que lhe dão urna expressão
muito diferenciada, individualizada,
separada e independente da de Por-
tugal. E ainda bem que é assim.

Atualmente há. em Portugal e
em seu povo, grande interesse e
curiosidade pelo Brasil. Por vez.
ouço falarem aqui que é o Brasil
que está colonizando Portugal. Já
em Portugal ninguém diz isso. O
fato é que as novelas brasileiras
passam todas em Portugal exala-
mente ao mesmo tempo em que
passam aqui. Quer dizer, a nove-
la da Globo está sendo transmiti-
da ao mesmo tempo em Portugal,
por um canal privado, e faz gran-
de sucesso. Aliás, desde os anos
70, todas as novelas de sucesso
passam em Portugal. A maior par-
te dos valores do futebol portu-
guês são brasileiros. Atualmente
há uma pressão migratória imen-
sa, ou seja, há muito brasileiros
morando em Portugal, querendo
ir para Portugal, querendo recu-
perar suas raízes, com seus ascen-
dentes, querendo adquirir a naci-
onalidade portuguesa. Aliás, devo
dizer que esse é um dos setores
no Consulado em que temos mais
forte pressão. Enfim, digamos que,
em Portugal, o Brasil é sempre
muito presente. Quer dizer, as
pessoas conhecem ,,[ realidade bra-
sileira. Toda a minha geração co-
nhece os grandes cantores brasi-
leiros - Maria Bethânia, Chico,
Mílton -, que são tão conhecidos
em Portugal como no Brasil, ou
até mais.

Mas OS portugueses nunca en-
tenderam isso como um perigo de
colonização do Brasil em Portugal.
Isso não está em questão, isso nos

enriquece, porque, de fato, é um
aporte de qualidade que recebemos
do Brasil e que nos beneficia de
certa maneira.

As novelas brasileiras, por exem-
plo, tiveram uma enorme influên-

Se ficou algum
mérito desse

passado entre
Portugal e o
Brasil, será o

fato de termos
aqui

implantado um
país tão

imenso e uno.
A nossa língua
comum é um

fator de
unidade

cia na organização social em Portu-
gal. Acho que esse é um trabalho
que os sociólogos poderiam anali-
sar e produzir teses sobre isso. 1.emn-
bro-me perfeitamente de que na
minha geração nenhum filho ho-
mem beijava o pii. Eu estava na
Universidade de Coimbra, portanto
longe de minha casa, ia para casa
nas férias, e a saudação que fazia a
meu pai era um aperto de mão,
porque era essa a expressão de afe-
to. A influência da novela brasileira
revolucionou completamente essa
maneira de sentir dos portugueses.
Hoje, ninguém tem medo de expri-
mir o afeto. Isso, em grande parte,
no meu ponto de vista, foi urna

melhoria que se introduziu nas re-
lações familiares em Portugal e que
é resultado da novela brasileira.

Atualmente, nota-se uma grande
afluência de agentes econômicos no
Brasil. Portugal, felizmente, está
numa situação econômica favorável,
a partir de sua integração na União
Européia, e começa a haver exce-
dentes de capital que são orienta-
dos para o mercado externo. Essa
internacionalização da economia
portuguesa, no que se refere à ex-
portação, é direcionada sobretudo
para o Brasil.

Creio que os empresários portu-
gueses não são agentes da Cruz
Vermelha, não vêm aqui fazer cari-
dade, não investem aqui por cari-
dade pelo Brasil. Vêm, como todo
empresário, seguindo uma visào
calculista e realista de que de fato
o Brasil é um país com um enorme
potencial de desenvolvimento.

Portugal é um país que, em ter-
mos de território, equivale a ape-
nas 1/(- de Minas Gerais, e é o
terceiro ou quarto maior investi-
dor estrangeiro no Brasil. O in-
vestimento português tem quali

-dade, sào investimentos de longo
prazo, que vêm para criar fábri-
cas, que geram empregos, são in-
vestimentos para ficar. Não são
investimentos mercenarios, que se
retiram na primeira crise. E um
investimento calculista, pois visa
ao lucro, mas tem por objetivo
também o desenvolvimento eco-
nômico do Brasil, e, nesse senti-
do, ele é apoiado pelo governo
português.

Não é possível fazer uma refle-
xão sobre o Brasil sem incluir Por-
tugal no sistema, ou seja, temos um
passado comum, que não pode ser
ignorado. Várias coisas nos identifi-
cam, falamos a mesma língua,
estamos inseridos numa comunida-
de de países de língua portuguesa
que o Brasil deveria liderar. Espero
que tenhamos um longo futuro lado
a lado.
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