
e um lado, a Índia britânica, no auge do seu pro
jecto imperial; do outro, a Índia portuguesa, em 
declínio acentuado. Para os viajantes britânicos 

dos séculos xix e xx, ir à «Índia do lado» significava trans
por fronteiras espaciais e, sobretudo, temporais.

Nesta época, a Índia portuguesa — e Goa em particu
lar — sugeria aos ingleses duas perspectivas: tanto servia de 
lição histórica sobre os erros a evitar para manter a domi
nação colonial, como era a ruínarelíquia que nas mãos dos 
britânicos poderia tornarse um centro de prosperidade.

Em qualquer destas visões, Goa surgia como um lugar 
diferen te, híbrido, com fronteiras fluidas entre o portu
guês e o indiano, e com abundantes sinais visíveis dessa 
mistura — na arquitectura, na música, na roupa, nas prá
ticas religiosas, na língua, na cultura intelectual, no corpo.

Duas viajantes escritoras, o príncipe de Gales, a mulher 
de um cônsul, vários governadores, reverendos anglica
nos, diplomatas, militares, funcionários administrativos 
e cientistas — foram vários os britânicos que fizeram da 
sua viagem a Goa uma comparação entre dois impérios.

«A história dos portugueses na Índia 
contribuiria certamente para enrique 
cer a narrativa moral de qualquer his
toriador de filosofia que quisesse 
debruçarse sobre o declínio e a queda 
de impérios. (...) Gama! Albuquerque! 
Estes são os grandes nomes a ter em 
consideração. É um lugar que qualquer 
inglês deveria visitar.»

William Howard Russell, 1875

«Os goeses são católicos fervorosos e, 
face aos excessos dos republicanos, exis
te hoje uma corrente entre a população 
que é favorável à transição para a Ingla
terra. Até os nativos do interior antipa
tizam com o domínio português, sinóni
mo de impostos pesados, corrupção e 
negligência. (...) Pela parte que nos toca, 
gostaríamos muito de ficar com Goa, 
que é como a Delagoa Bay do Decão.»

Reverendo Robert Palmer, 1912

«As regras de etiqueta portuguesas eram 
tão antiquadas. Nas festas, as mulheres 
sentavamse à volta da sala por ordem 
hierárquica. A mulher do governador 
sentavase à cabeceira da mesa, e as ou
tras mulheres tinham forçosamente de 
se sentar ao seu lado. Nenhuma mulher 
solteira se podia sentar ao lado de uma 
mulher casada. As meninas da ponta ti
nham de se sentar consoante o estatuto 
dos seus respectivos pais. Já os homens 
podiam conviver junto ao bar e falar uns 
com os outros.» 

Anne Bremner, 1940
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«era muito difícil perceber  
onde acabava o hindu e começava  

o europeu»:  porquê ir a goa?

William Howard Russell, o escritor oficial da viagem do príncipe 
de Gales a Goa, em 1875, descreveu as recepções e eventos orga‑

nizados pelas autoridades goesas em sua honra. A primeira impressão 
centrou ‑se na aparência das pessoas – os «europeus» pareciam «hindus» 
mascarados e, em geral, «era muito difícil perceber onde acabava o hindu 
e começava o europeu».

Para um inglês, Goa era mais estrangeira do que o resto da Índia. O 
facto de ser uma Índia colonizada por portugueses há tanto tempo distin‑
guia ‑a profundamente do imaginário imperial britânico.1 Duplamente 
exótica, Goa não encaixava nas representações que os viajantes faziam 
da Índia, mesmo antes de partirem. Em Goa, os britânicos revelavam 
muitas vezes uma estranheza em relação ao cruzamento de dois con‑
ceitos – «indiano» e «europeu» – cuja distinção era não só mais evidente 
na Índia britânica, como fazia parte da própria definição do colonial. 
Em Goa, pelo contrário, as fronteiras não eram tão claras, e isso, para 
muitos viajantes, podia ser perturbador. Isabel Burton, por exemplo, 
quando esteve em Pangim em meados de 1870, queria que os goeses can‑
tassem «música nativa» e se vestissem de «nativos». Quando cantavam 
em italiano ou francês e se vestiam à moda de Paris, mesmo que de umas 
temporadas atrás, os nativos não correspondiam às suas expectativas 
sobre a alteridade e a vontade de reconhecer fronteiras bem definidas 
entre «nós» e os «outros». Como muitos outros viajantes, Isabel Burton  

I N T R O D U Ç Ã O : 
C O N H E C I M E N T O S  E 

C R U Z A M E N T O S  C O L O N I A I S
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não queria ver ‑se ao espelho. Queria, sim, estar perante o diverso, pe‑
rante o que ela própria não era nem queria ser mas que, como viajante, 
queria ver. O que a perturbava não era a diferença, mas a familiaridade 
do que via e ouvia, o confronto com todos os que eram demasiado se‑
melhantes a si própria. Burton não conseguia reconhecer autenticidade 
naquilo que percebia como sendo um mimetismo, uma imitação indiana 
do europeu, e não um entrosamento efectivo de factores, de caracterís‑
ticas, de costumes indianos com europeus, ou hindus com cristãos, onde 
deixasse de fazer sentido procurar distinguir o original do adquirido, o 
«autêntico» daquilo que fora «apropriado».

Membro da comitiva de Lord Minto aquando da sua visita a Goa em 
1909, Dunlop Smith escreveu um diário onde registou o encontro entre 
os mais altos representantes das colónias britânica e portuguesa, ambas 
em aparente pé de igualdade. Porém, as palavras duras de Dunlop Smith 
revelam bem a superioridade sentida pelos britânicos em relação à «outra» 
colónia – atitude idêntica à de tantas outras descrições britânicas de Goa. 
O que mais parecia incomodar Dunlop Smith não era a pobreza, nem a 
óbvia decadência goesa em relação a um passado longínquo, mas os sinais 
de riqueza, de orgulho ou de ostentação que pareciam ter sobrevivido 
ao declínio. Era este contraste que surgia paradoxal aos olhos da colónia 
britânica: a profusão de medalhas nos peitos dos homens em contraste 
com a ausência de poder militar colonial; a alegria dos ritmos das bandas 
de música em contraste com a tristeza das ruínas; os olhos cruéis de um 
arcebispo que comia demais e as igrejas brancas numa paisagem tropical; 
enfim, um «governador ‑geral da Índia» que gostava que o tratassem por 
«vice ‑rei».

Implícita em todas as suas descrições estava a ideia de um territó‑
rio mal gerido que seria mais eficiente se fossem eles, os britânicos, a 
governá ‑lo. A ironia e mordacidade de Dunlop Smith demonstram que o 
seu relato não fora pensado para publicação e nada tinha de narrativa ofi‑
cial. Pelo contrário, a sua escrita parece acolher aquilo que a função oficial 
não podia revelar. Em Goa, enquanto acompanhante do maior represen‑
tante do governo colonial da Índia britânica, Dunlop Smith sentia que 
os seus gestos e o seu olhar eram constantemente seguidos – as sessões 
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de cumprimentos intermináveis, as cerimónias codificadas e as palavras, 
ditas ou ouvidas, condicionadas pela função exercida. Só na intimidade 
dos seus diários podia encontrar o espaço para escrever sobre aquilo que 
pensava mas que nunca poderia ter manifestado: a opereta colonial, na 
qual todos representavam um papel. Um papel que Smith põe por escrito, 
com a distância condescendente de quem apenas observa.

Em suma, as múltiplas manifestações do «europeu» misturadas com 
aquilo que era percebido como sendo indiano, bem como o orgulho apa‑
rente dos representantes do Estado colonial português – quando não 
havia nada de que devessem orgulhar ‑se – eram traços frequentes em rela‑
tos de viagem de britânicos à Índia portuguesa.

Existem muitos espaços de encontros coloniais, espaços que, numa 
expressão muito citada, Mary Louise Pratt denomina de «zonas de con‑
tacto», que permitem analisar as relações entre colonizadores e coloni‑
zados, viajantes e viajados, discursos masculinos e discursos femininos, 
através da sua «co ‑presença, interacção, práticas e entendimentos entre‑
laçados, muitas vezes no interior de relações de poder radicalmente 
assimétricas».2 Os relatos de britânicos em Goa vêm complexificar este 
debate. As relações assimétricas de poder não se encontram apenas entre 
colonizadores e colonizados, mas também entre colonizadores perten‑
centes a contextos coloniais muitos distintos, aqui sobressaindo tensões, 
rivalidades, condescendências e comparações.

A dificuldade em chegar a Goa era outro tema comum nos relatos de 
viagem. Quando, no princípio do século xx, o italiano Guido Gozzano 
explicou aos leitores por que razão ir a Goa era uma «fantasia de adoles‑
cente», invocou a sua atracção por um lugar obscuro e de difícil acesso: 
«Porquê ir a Goa? Porque nem Cook nem Loti se lembraram de Goa, por‑
que nenhuma companhia de navegação faz lá escala, porque há um soneto 
de Herédia, inesquecível, que me empurra em direcção a ela, porque pou‑
cos nomes apareciam tanto nas minhas fantasias de adolescente como o 
nome de Goa: Goa, a Dourada.»3

Na sequência da abertura do canal do Suez em 1869, o percurso entre 
a Europa e a Índia tornou ‑se muito mais fácil e breve, e o número de via‑
jantes aumentou consideravelmente. Porém, Goa continuou à margem de 
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um mapa da Índia onde os lugares visíveis estavam cada vez mais codi‑
ficados. A dificuldade em chegar a Goa e a falta de mobilidade já dentro 
do território era, assim, um tema persistente dos relatos de viagem de 
estrangeiros – mesmo em começos do século xx, quando grande parte da 
Índia já estava coberta de caminhos ‑de ‑ferro. O famoso guia de viagem 
Murray (1859), o mais utilizado por viajantes britânicos na Índia, incluía 
Goa nas suas propostas, citando até o livro que Richard Burton publi‑
cara em 1851, mas a vastidão do império exigia escolhas e estas eram cada 
vez mais determinadas por descrições de outros viajantes, bem como por 
outras formas de conhecimento e de divulgação eminentemente visuais: 
das popularíssimas e pitorescas gravuras setecentistas de William Hod‑
ges ou de Thomas e William Daniell, onde as ruínas de templos hindus 
emergiam de uma natureza idílica, às reproduções de monumentos india‑
nos expostas em exposições universais europeias; das litografias de cenas 
e vistas indianas que abundavam nos jornais ilustrados europeus às foto‑
grafias e estereoscopias, banalizadas com o avançar do século xix, ou, 
já na transição para o século xx, à vulgarização dos postais fotográficos.  
A Índia tornara ‑se mais visível na Europa através da escrita, mas também 
através de uma cultura visual alargada desenvolvida pelas novas tecnolo‑
gias de reprodução de imagens.4

Na literatura de viagens sobre a Índia, protagonizada sobretudo por bri‑
tânicos, Goa manteve ‑se à margem dos destinos preferidos de um conti‑
nente cada vez mais colonizado ao longo do século xix e, por isso mesmo, 
mais turístico. Se a viagem de barco, da Europa até Bombaim, ou de com‑
boio, de Bombaim até muitas cidades indianas, era cada vez mais fácil, os 
acessos a Goa permaneciam difíceis. Existia apenas uma ligação marítima 
quinzenal com Bombaim, que, segundo Isabel Burton, não era certa nem 
suficiente para tornar a capital da Índia portuguesa num lugar de paragem 
ou sequer de passagem. Ainda era difícil ser um «estranho em Goa».5

Só em 1888 é que Goa passou a estar ligada à Índia britânica através 
dos caminhos ‑de ‑ferro. Porém, como Mormugão era a única paragem em 
território goês, continuava a ser difícil chegar à capital, Pangim. 

Quando Graham Sandberg chegou à estação de comboio de Mormu‑
gão, em 1890, para visitar o túmulo de São Francisco Xavier em Velha 
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Goa, a primeira coisa com que se deparou foi uma placa, escrita em por‑
tuguês, a dizer «entrada proibida». A escolha do itinerário do caminho‑
‑de ‑ferro, longe quer de Pangim, quer de Velha Goa, também foi sujeita 
à ironia de Sandberg: o seu propósito devia ser o de «fazer o visitante 
regressar a território britânico o quanto antes».

Contrastando com a crescente visibilidade de uma Índia cada vez 
mais descrita, fotografada, escavada, musealizada, a Índia portuguesa era 
quase um não ‑lugar esquecido no mapa do vasto império colonial britâ‑
nico da Índia.6 O antropólogo francês Marc Augé teoriza sobre os «não‑
‑lugares»: espaços transitórios por onde se passa mas onde não se pára. 
Embora o autor se debruce sobre lugares da modernidade como aeropor‑
tos ou escadas rolantes de estações de metro, será que também podemos 
pensar em Goa – neste período e no contexto de uma Índia sinónima do 
império britânico – como um não ‑lugar? Como um lugar de passagem, de 
difícil acesso e, no contexto de uma Índia britânica preeminente, tam‑
bém um lugar de difícil definição?

Embora as duas palavras sejam muitas vezes usadas alternativamente, 
no caso de Goa penso ser mais adequado utilizar a palavra «viajante» do 
que «turista». Por um lado, porque existiam poucos sinais de turistifica‑
ção – meios de transporte, hotéis, guias turísticos ou guias de viagem, 
relatos de viajantes, fotografia, souvenirs – na Goa da segunda metade do 
século. Por outro lado, durante o mesmo período, Goa também acabou 
por ser afectada, mesmo que de modo muito indirecto, pelo crescimento 
de um turismo global para o qual começava a haver poucos lugares desco‑
nhecidos. Mas continuavam a ser mais «viajantes» do que «turistas».

Simultaneamente, e apesar desta invisibilidade numa Índia mais alar‑
gada, ao longo do século xix houve cada vez mais viajantes, sobretudo bri‑
tânicos, à procura da Goa arqueológica e histórica, onde as ruínas de Velha 
Goa, a Igreja do Bom Jesus e o túmulo de São Francisco Xavier se torna‑
ram protagonistas.7 Velha Goa – também conhecida simplesmente por Goa 
– fora capital do Estado da Índia até ao século xviii, quando uma epide‑
mia levou as autoridades a transferir a capital para Pangim, ou Nova Goa. 
A antiga capital, semiabandonada no século xix, constituía a metáfora per‑
feita para a história do auge e declínio do império português. Correspondia 
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também a um interesse pela ruína já consolidado pelo Romantismo e pela 
curiosidade antiquária desde o século xviii. O facto de o príncipe de Gales 
ter visitado a colónia portuguesa no seu tour indiano de 1875 – uma viagem 
que teve enorme impacto na imprensa indiana e britânica, dando azo a inú‑
meras publicações – também constituiu um incentivo para os seus compa‑
triotas. Esta breve estadia em Goa do filho da rainha Vitória, recentemente 
autoproclamada imperatriz da Índia, inaugurou uma série de visitas oficiais 
por parte dos mais altos dignitários da Índia britânica.

São Francisco Xavier foi um nome mencionado por quase todos os 
autores britânicos em Goa e, no caso das duas inglesas da década de 1870 
que analisarei na segunda parte do livro, ocupou mesmo um lugar central 
nos seus relatos de viagem.8 Isabel Burton, enquanto católica, colo cou ‑o 
no centro da narrativa. A sua abordagem de São Francisco Xavier foi his‑
toriográfica, mas também devota. Katherine Guthrie, pelo contrário, 
mantinha com o catolicismo a mesma relação que tinha com o hinduísmo 
ou com o islamismo: um interesse etnográfico, marcado pela curiosidade 
de quem observa de modo distante e pontual.

Além de ser um lugar sacro, o túmulo, a Igreja do Bom Jesus e toda a 
iconografia do santo transformaram ‑se em objectos monumentais, artís‑
ticos e históricos. O sagrado e o turístico não só não se opunham, como 
se encontravam entrelaçados num projecto que, em muitos momentos  
da história de Goa, foi especialmente politizado. A segunda metade do 
século xix foi um período de especial aproveitamento religioso e polí‑
tico da relíquia sagrada por parte do governo português em Goa, ritua‑
lizando ‑se e consolidando ‑se um culto que se queria vivo e bem visível.9 
Longe de se contradizerem, os dois factores eram indissociáveis – os  
peregrinos às vezes eram também turistas, e os turistas que não eram pere‑
grinos também contribuíam para que o túmulo de São Francisco Xavier 
em Velha Goa fosse o mais importante objecto visual goês, o único monu‑
mento de visita obrigatória para quem passasse por Goa.

1. «Estação de Caminho ‑de ‑Ferro de Mormugão, em Margão» e 
«Vista do Quebra ‑Mar em Mormugão». Duas fotografias coladas. 
Álbum da Índia. Fotógrafos Souza & Paul. Arquivo ANBA, n.º 57.
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A crescente musealização da relíquia sagrada coincidiu com a con‑
solidação de vários instrumentos de construção histórica – museus, 
arquivos, exposições industriais, a par da publicação de jornais, livros e 
documentos históricos –, reforçando ‑se a criação de um cânone temá‑
tico goês. Assim, é neste período que se oficializa e ritualiza o culto de 
São Francisco Xavier, sobretudo através da visibilidade das exposições 
periódicas do corpo incorrupto; que se multiplicam as reflexões escritas 
sobre o auge e a decadência de Velha Goa, símbolo do império; que sur‑
gem iniciativas de restauro de igrejas e renovação das infra ‑estruturas 

2. (esq.) «Capela e Túmulo de São Francisco Xavier. 
Velha Goa», c. 1890. Fotografia de Souza & Paul. Nova 

Goa. Álbum Índia Portuguesa. Exposição de Sevilha 
de 1929. Sociedade de Geografia de Lisboa.

 
3. (dir.) «Túmulo de prata de São Francisco Xavier.  

Velha Goa». c. 1890. Fotografia de Souza & Paul. Nova 
Goa. Álbum Índia Portuguesa. Exposição de Sevilha 

de 1929. Sociedade de Geografia de Lisboa.
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da antiga capital, mesmo que esporádicas e pontuais;10 que se investe na 
preservação de uma memória histórica goesa, através da publicação de 
fontes documentais e da organização de arquivos; que se consolida uma 
esfera pública, protagonizada por homens pertencentes às elites goesas, 
brâmanes e católicas, para os quais a escrita surgia como o principal ins‑
trumento de intervenção;11 e que se começam a formar comissões com 
as palavras «preservação», «arqueologia» e «história» nos títulos, sinais 
de um despertar museológico e historicista que se manifestou de muitas 
formas diferentes. Em 1870, por exemplo, o visconde de São Januário, 
governador ‑geral da Índia portuguesa entre 1870 e 1875, nomeou uma 
comissão composta por membros das elites locais, portuguesas e goe‑
sas, para identificar e classificar todos os edifícios públicos sob a sua 
tutela.12

4. «Frontispício da Igreja do Bom Jesus Velha Goa», c. 1890. 
Fotografia de Souza & Paul. Nova Goa. Álbum Índia Portuguesa. 
Exposição de Sevilha de 1929, Sociedade de Geografia de Lisboa.
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Este é também o período em que a consciência de um declínio geral da 
colónia portuguesa parece mais aguçada, mais falada, mais debatida, talvez 
porque múltiplos periódicos, publicados em Goa e em Bombaim, davam 
voz a tantos lamentos e protestos. O contraste com o vizinho império bri‑
tânico, no aparente auge da sua pujança, enfatizava o estado enfraquecido 
da colónia portuguesa e ameaçava a sua existência.

No século xix houve dois momentos ‑chave nas relações oficiais entre 
a Índia britânica e a Índia portuguesa. O primeiro teve lugar durante as 
invasões napoleónicas, quando os conflitos europeus e as ambições do 
imperador francês se estenderam para os territórios ultramarinos na pri‑
meira década de Oitocentos. O segundo quando, em 1878, um tratado 
comercial entre ambas as Índias coloniais colocou a questão da supre‑
macia económica e política de Inglaterra em relação a Portugal. Veremos 
como estes dois acontecimentos marcarão as percepções de vários viajan‑
tes britânicos sobre Goa.

Havia muitas razões para visitar Goa, mas, entre aqueles que escreve‑
ram sobre as suas viagens e que analisaremos neste livro é possível identi‑
ficar três modelos dominantes. Em primeiro lugar, estariam aqueles que 
viajavam por motivos de doença e que aproveitavam para escrever. Tanto 
Richard Burton como Tom Cringle visitaram Goa por razões de saúde. 
Para Burton, foi um dos principais lugares do seu percurso, enquanto para 
Cringle foi apenas uma das muitas regiões por onde passou. No século xix 
desenvolveu‑se aquilo que poderíamos denominar «turismo de saúde», ou 
«turismo medicinal», em que um paciente se deslocava a um lugar onde as 
águas ou o ar lhe trariam benefícios. Em muitos casos, o tratamento era a 
própria viagem, o movimento, a distracção, a mudança de ares, o quebrar 
da monotonia do quotidiano. São inúmeros os casos de relatos de viagem 
oitocentistas que invocam a saúde como razão para partir, mesmo que no 
texto nada relembre ao leitor que o viajante ‑escritor estava doente. Tanto 
nos casos de Burton como de Cringle, a doença foi mencionada apenas no 
título ou na introdução, e não faz parte da narrativa.

Outra das categorias de viajantes era a dos padres católicos ou protes‑
tantes que tinham um interesse religioso por Goa. São Francisco Xavier, 
enquanto principal símbolo católico da Ásia, assim como as igrejas e a 
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identidade católica goesa, constituíam o principal atractivo de Goa. Os 
reverendos britânicos Robert Palmer e Graham Sandberg ilustraram 
esta tendência. Outros viajantes, como a católica Isabel Burton, também 
tiveram a religião como principal motivo de visita à colónia portuguesa, 
lugar de devoção e de interesse histórico pela vida do santo.

Em terceiro lugar, estariam os relatos de viagem escritos por homens  
que foram a Goa em visita oficial nas últimas décadas do século xix, pri‑
meiras do século xx, em representação da Índia britânica, ou por acom‑
panhantes que integravam a comitiva de figuras ilustres. Se Lord Curzon 
e Grant Duff foram tanto os protagonistas da visita como os seus narra‑
dores, Dunlop Smith e William Howard Russell encarnaram o papel de 
acompanhantes, descrevendo os acontecimentos a partir de um lugar 
mais discreto. Russell viajou para escrever, pois foi ele quem teve como 
missão narrar a viagem oficial do príncipe de Gales em 1875, com vista a 
alcançar o maior número de leitores possível. Dunlop Smith, pelo contrá‑
rio, não escreveu para publicar, nem estava oficialmente encarregado de 
descrever a viagem. As suas palavras constituíam notas pessoais, fora do 
protocolo e mesmo dos constrangimentos da diplomacia.

Esta terceira categoria insere ‑se na tradição das narrativas de acom‑
panhantes de soberanos ou governadores, salvaguardada a diversidade 
intrínseca da classificação. Dos tutores de jovens aristocratas em grand 
tour que escreviam para deixar prova da sua função – qual relatório para 
os progenitores que tinham ficado em casa –, ao livro do acompanhante 
do príncipe de Gales no seu périplo indiano, que elaborou um texto para 
fins de publicação, havia muitos modos de escrever sobre uma viagem 
sem se assumir o protagonismo. A característica que define esta tipologia 
de narrativas é o facto de não estarem centradas no «eu» que escreve, mas 
sim no protagonista da viagem.

O tema mais comum e persistente de qualquer viajante em Goa du‑
rante este período é o do contraste entre o passado glorioso do império 
português na Índia e a decadência do presente. Ao passar sob o Arco dos 
Vice ‑Reis, Grant Duff, governador de Madras, descreveu «uma das cenas 
mais singulares de desolação sobre as quais os meus olhos alguma vez pou‑
saram». Russell, ao pôr por escrito a viagem indiana do príncipe de Gales, 
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parte da visita oficial a Velha Goa para uma reflexão mais geral sobre as 
lições da história e sobre a forma como os britânicos deveriam analisar as 
causas da decadência portuguesa na Índia, para não incorrer nos mesmos 
erros. Não por acaso, quando, em 1878, José Nicolau da Fonseca publi‑
cou em Bombaim An Historical and Archaeological Sketch of the City of Goa, 
destinado a um público britânico, utilizou as palavras de William Howard 
Russell para abrir o seu livro, tal como eu faço aqui.

Richard Burton, ao escrever sobre Goa em meados do século xix, foi 
mais longe do que qualquer outro escritor de viagens, pois teorizou como 
ninguém sobre o que considerava ser a especificidade goesa, ao mesmo 
tempo que estabeleceu comparações com a contemporaneidade da Índia 
britânica. Usou a tão repetida constatação de auge e declínio para uma 
reflexão histórica de carácter utilitário, tornando ‑se o autor que mais uti‑
lizou o passado de Goa enquanto laboratório para as políticas coloniais 
britânicas do presente. Este tópos sobre o auge, o declínio e a queda 
dos impérios iterado a propósito de Goa, era já tão comum que, quando 
Graham Sandberg foi a Goa em 1890, não se atreveu a repeti ‑lo. Limitou‑
‑se a demonstrar a consciência de que ele existia – «bem, bem, já proferi‑
mos a velha lamúria que hoje em dia todos os visitantes de Goa se sentem 
obrigados a expelir» –, optando por umas palavras optimistas acerca dos 
benefícios trazidos pela abertura recente da primeira linha de caminho‑
‑de ‑ferro em Goa, em 1888.

Para os viajantes britânicos, Goa era uma outra Índia, um lugar colo‑
nizado por outros mas que seria mais bem colonizado por eles. Os habi‑
tuais discursos de contraste entre a decadência do presente e a glória 
do passado vinham demonstrar que, por um lado, a colonização britâ‑
nica não podia cometer os mesmos erros e que, por outro, Goa só seria 
devidamente aproveitada se se tornasse mais um território da Índia bri‑
tânica. Assim, submetia ‑se frequentemente aquilo que era percebido 
como «português» aos mesmos discursos orientalistas sobre aquilo que 

5. «Goa. Arco dos Vice ‑Reis» e «Goa. Ruínas do Convento 
da Cruz dos Milagres». Duas fotografias coladas. Álbum da 
Índia. Fotógrafos Souza & Paul. Arquivo ANBA, n. 4.
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era «indiano». Em Goa confluíam quer as representações da Índia, numa 
já longa tradição de relatos de viagem, quer os múltiplos estereótipos 
que definiam a Europa do Sul, onde Portugal era desde há muito des‑
crito por britânicos com a adjectivação do atraso e da inferioridade. 
Uma adjectivação que, no fundo, se assemelhava àquela a que muitos 
europeus recorriam para descrever os lugares que colonizavam ou que 
ambicionavam colonizar.

Um tema recorrente em textos de autores britânicos sobre a Índia 
do século xix era o da incapacidade dos indianos para se governarem a si 
próprios, legitimando ‑se assim a necessidade de uma presença activa – e 
colonizadora – por parte do império britânico. Burton, Guthrie, o reve‑
rendo Palmer e outros viajantes britânicos em Goa recorrem a pressupos‑
tos equivalentes no seu confronto com a colónia portuguesa – incapaz de 
aproveitar aquilo que possui, o governo português deveria ceder Goa à 
Grã ‑Bretanha.

A hipótese da venda de Goa, discutida em vários meandros políticos 
entre as metrópoles, Pangim e Bombaim, foi considerada durante um 
determinado período. Nesta suposição de transferência de poderes da 
Índia portuguesa para a Índia britânica – imaginada, sugerida, sonhada 
– nunca se admitia a possibilidade da independência de Goa. A voz ou a 
vontade dos povos locais, quando surgia nos textos britânicos, manifes‑
tava ‑se sobretudo favorável à transferência de governo. São raros os casos 
em que, nas narrativas dos britânicos, os goeses resistem à sua hegemo‑
nia. Apenas encontrei um caso em que um britânico reconhece a resis‑
tência activa e transgressora de goeses (anónimos) à presença britânica. 
Esse caso será tratado no capítulo sobre o grupo de britânicos que, em 
1880, se instala em Goa durante uns meses para fazer o estudo hidrográ‑
fico necessário à construção do porto de Mormugão, e vê o seu trabalho 
obstruído pela sabotagem activa de «nativos» que viam na presença dos 
oficiais estrangeiros um sinal das suas pretensões colonizadoras.

Se na Índia britânica os viajantes britânicos assumem inevitavelmente 
o papel de «colonizadores», na Índia portuguesa poderia dizer ‑se que são 
duplamente colonizadores. Embora os seus discursos coloniais se mani‑
festem de modos diversos, a maior parte dos viajantes deixa entrever uma 
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hierarquia entre colónias onde uma – a mais recente, a britânica – se apre‑
senta como claramente superior à outra – a portuguesa, essa «colónia pior 
do que inútil», como Richard Burton a designou. Na sua relação com uma 
colónia que não era a sua, muitos britânicos reforçam a legitimidade de 
um império britânico que, contrastando com o português, merece o terri‑
tório dominado. Visitarem a «Índia do lado» serve também para reafirma‑
rem o domínio sobre a «sua» Índia, um argumento semelhante ao que as 
nações colonizadoras utilizavam para legitimar a sua ingerência política, 
económica ou religiosa noutros territórios.

Este raciocínio estará latente nas pretensões britânicas sobre o ter‑
ritório goês, ecoadas por grande parte dos relatos – demasiado passiva, 
demasiado selvagem, os recursos e as possibilidades de Goa não eram 
bem aproveitados. Se o governo português não sabia fazê ‑lo, então devia 
permitir que outros o fizessem. Nas pretensões britânicas sobre o terri‑
tório goês está latente uma metáfora muito comum nos discursos colo‑
niais – a feminização dos territórios colonizados ou dos seus habitantes. 
Em muitos textos britânicos sobre a Índia, Goa era do género feminino. 
Da ausência de um exército à desolação de uma capital parada no tempo, 
da riqueza da terra por explorar aos portos onde não havia movimento ou 
comércio, da ridicularização de cerimónias e costumes desajustados ao 
abuso de indumentárias que já tinham passado de moda, da religiosidade 
exacerbada do catolicismo (como a do hinduísmo) às ruínas de um passado 
que não voltaria: tudo isto culminava numa Velha Goa, onde a natureza já 
ganhara há muito a batalha contra a intervenção humana e onde as ruínas 
eram tanto matéria como metáfora, o desmoronamento do império por‑
tuguês tornado visível. O império britânico, pelo contrário, apresentava 
sinais de uma masculinidade latente – da rede de caminhos ‑de ‑ferro em 
crescimento à exploração dos recursos naturais, do investimento nos estu‑
dos científicos sobre a Índia à militarização da presença colonial.

Embora o meu levantamento de textos de viajantes britânicos em Goa 
não pretenda ser exaustivo, um dos propósitos deste livro é tentar 
compreender o denominador comum desse tipo de relatos. Procurarei  
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analisar as repetições de ideias, os tópicos comuns e as genealogias tex‑
tuais partilhadas por uma série de viajantes. Entre os temas mais per‑
sistentes dos relatos britânicos sobre Goa podemos identificar, em 
primeiro lugar, a estranheza da cidade, com origem no que os britânicos 
percebiam como simbiose entre as culturas europeia e asiática, cristã e 
hindu, reconhecível e longínqua, familiar e estrangeira. Depois, a ideia 
de Goa enquanto laboratório histórico onde os britânicos do presente 
podiam aprender com os erros dos portugueses colonizadores do pas‑
sado, ou seja, o que não deveriam fazer se quisessem preservar o seu 
império. E, finalmente, a possibilidade de uma transferência dos pode‑
res coloniais, isto é, o projecto e as vantagens de uma Goa britânica. 
Não poderemos encontrar nestas posições uma forma de «dupla coloni‑
zação» ou de «duplo orientalismo»?

à procura dos viajantes  
nos arquivos:  exclusões e inclusões

A nacionalidade britânica dos viajantes – mulheres e homens – foi o cri‑
tério dominante da minha selecção. Um critério transgredido num dos 
capítulos, dedicado ao relato de viagem de um francês, Montholon‑
‑Sémonville, na primeira metade do século xix, que pode ser conside‑
rado especialmente interessante pela sua apreciação política de Bernardo 
Peres da Silva, o primeiro governador de Goa de origem indiana. Este 
predomínio britânico, quer de viajantes, quer da escrita de viagens, nada 
tem de surpreendente: os britânicos formavam a vasta maioria dos estran‑
geiros a viver ou a viajar na Índia, principal espaço imperial britânico.

Os casos de viajantes britânicos que escreveram sobre Goa que refiro e 
analiso no livro foram encontrados ao longo de uma investigação que durou 
mais de dez anos e que foi sendo construída de forma intermitente e frag‑
mentada. Praticamente toda a pesquisa para este livro foi feita na British 
Library, em Londres, muitas vezes enquanto pesquisava outros assuntos 
relacionados com a história colonial portuguesa e britânica na Índia do 
século xix. Como acontece frequentemente, apesar da sua aparente ordem 

Impérios copy.indd   32 14/01/16   12:19



33

i n t r o d u ç ã o :  c o n h e c i m e n t o s  e  c r u z a m e n t o s  c o l o n i a i s

e coerência, o índice demorou muito tempo a ser construído. Primeiro 
escrevi a segunda parte do livro, dedicada às mulheres britânicas que escre‑
veram sobre Goa, e só depois fui à procura de outros relatos britânicos que 
me ajudassem a compreender melhor as questões que se levantavam quando 
os colonizadores de uma colónia viajavam por uma outra colónia vizinha. 

Esta pesquisa demorou muito tempo, não só por ter sido feita de uma 
forma intermitente, como já referi, e partilhada com vários outros pro‑
jectos de investigação, mas sobretudo porque a grande maioria dos tex‑
tos sobre Goa não inclui a palavra «Goa» no título.13 Aliás, uma pesquisa 
bibliográfica no Google, ou mesmo no excelente catálogo das publicações 
da British Library, apenas me levaria ao livro de Richard Burton, Goa and 
the Blue Mountains, ao livro de Hutchinson, A Pattern of Life in Goa e, tal‑
vez, à passagem por Goa do príncipe de Gales em 1875. Todos os outros 
– escassos – relatos sobre a principal colónia portuguesa da Índia foram 
identificados de duas formas: por um lado, através da leitura de dezenas 
de livros de viagens na Índia publicados no século xix e nas primeiras 
décadas do xx, escritos por homens e mulheres, tendo sempre em vista 
as referências à presença portuguesa, contemporâneas ou anteriores; por 
outro lado, muitos dos relatos de viajantes em Goa, de Guthrie a San‑
dberg, inéditos tanto quanto pude averiguar, partiram de breves refe‑
rências que encontrei em documentação da época: narrativas de viagem 
que referiam os nomes de viajantes que os tinham precedido; artigos de 
jornal que mencionavam a passagem de estrangeiros pelo território goês; 
ou notas de rodapé que remetiam para nomes e textos de outros viajantes 
em Goa. Noutros casos, como veremos, foram as fotografias ou os dese‑
nhos, e não os textos, as primeiras provas materiais encontradas acerca da 
passagem por Goa. Quem fotografou esteve lá, foi necessariamente uma 
testemunha ocular, presencial, que poderá ou não ter escrito, como acon‑
teceu com o «espião» britânico, Reginald Teague ‑Jones, na década de 1930.

A cronologia deste livro também se foi alargando, de modo a incluir 
um conjunto representativo de casos. A minha intenção inicial fora a de 
me concentrar apenas nas últimas décadas do século xix, por serem aque‑
las em que as comparações e cruzamentos coloniais eram mais visíveis 
e latentes, num contexto de disputas internacionais pelo imperialismo 
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europeu. Mas a própria natureza das fontes levou ‑me a recuar até finais 
do século xviii e a avançar até 1940, tendo o livro acabado por beneficiar 
de uma reflexão que integra um período de tempo mais alargado, na pri‑
meira parte, e uma análise mais profunda de um curto espaço de tempo, 
na segunda parte, dedicada aos livros publicados por duas mulheres britâ‑
nicas que escreveram sobre Goa na década de 1870. Ou seja, ao privilegiar 
a sincronia, na primeira parte, e a diacronia, na segunda, pude combinar 
uma abordagem mais extensa no tempo, e portanto mais consciente das 
persistências de certas características entre um grupo heterogéneo de 
viajantes, com uma outra abordagem mais profunda, num curto espaço de 
tempo. De facto, na segunda parte pude explorar mais a fundo muitas das 
questões já identificadas na primeira parte, ao mesmo tempo que contex‑
tualizo as suas experiências num período alargado – de 1800 a 1940 – que 
coincide com o auge da presença britânica na Índia. A independência da 
Índia britânica, em 1947, vem fechar um ciclo, desencadeando outro tipo 
de relações entre Goa e o resto da Índia.

Tenho dificuldade em dividir a análise histórica em categorias estan‑
ques. A política por um lado, a cultura e as mentalidades por outro, a 
economia ou a sociedade por outro ainda. Foi assim, e ainda é assim, 
que a história é muitas vezes ensinada e que os historiadores se vêem 
por vezes impelidos a autocategorizarem ‑se. Identifico ‑me muito mais 
com uma abordagem histórica de múltiplas faces, em que essas catego‑
rias desaparecem nos interstícios em que se cruzam. Foi com essa abor‑
dagem que procurei ler e interpretar esta documentação.

Ao longo desta investigação, houve alguns textos de viajantes britâni‑
cos em Goa que encontrei mas que não aprofundei, por variadas razões, 
mas que quero deixar aqui identificados para que outros o possam fazer. 
Assim, nesta secção gostaria de referir os casos que foram excluídos de 
uma análise mais profunda, quase sempre porque já estava numa fase final 
do livro e porque, de qualquer forma, nunca foi minha intenção fazer um 
levantamento exaustivo. Alguns deles surgiram quando já estava mesmo a 
fechar este livro, pelo que apenas anotei a referência. É o caso, por exem‑
plo, do diário manuscrito do capitão John Budgen, do exército britânico, 
que descreve as suas viagens enquanto assistente pessoal do major ‑general 
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David Baird e as suas visitas aos portos do Mar Vermelho e a Goa, entre 
1798 e 1802.14

Noutros casos, avancei mais na pesquisa, mas não o suficiente para 
lhes dedicar um capítulo. Assim aconteceu com o caso de um reverendo 
e missionário escocês que foi a Goa mais do que uma vez em trabalho de 
missionação e com uma clara agenda «anti ‑Romish», ou seja, anti ‑igreja 
católica romana. Finalizado o curso na Universidade de Edimburgo e de‑
pois de estudar várias línguas asiáticas, John Wilson (1804 ‑1875) partiu 
para Bombaim com a sua mulher Margaret Bayne, ambos missionários 
apoiados pela igreja da Escócia. Durante a sua longa estadia na Índia, 
John Wilson destacou ‑se pelos seus projectos educativos e pelo seu em‑
penho na preservação e no estudo da cultura material indiana. Participou 
na fundação da Universidade de Bombaim, criou o Wilson College, na 
mesma cidade, e, entre 1835 e 1842, presidiu ao departamento de Bom‑
baim da Royal Asiatic Society, o principal espaço de promoção de conhe‑
cimento sobre a Índia criado pelos britânicos. Margaret Bayne também 
se empenhou especialmente na educação das jovens raparigas indianas, 
criando o primeiro colégio interno feminino na Índia ocidental.

Como tantos outros britânicos na Índia, o casal Wilson tinha um cria‑
do goês.15 Por não estarem sujeitos aos preceitos de casta do hinduísmo, 
os goeses serviam mais facilmente aqueles com religiões diferentes da 
sua. Podiam, por exemplo, cozinhar ou viajar, como fez o «João», ao acom‑
panhar um dos filhos dos Wilson na longa travessia de barco entre Bom‑
baim, onde viviam, e Edimburgo, de onde eram originários. Este criado 
de confiança – que, como lamentavam os Wilson, «ainda» resistia a tornar‑
‑se protestante e continuava a assistir às festividades católicas – fora o seu 
primeiro contacto com Goa e com o catolicismo.

A base dos Wilson era em Bombaim, mas, devido à sua vocação mis‑
sionária, John Wilson viajou pela Índia e foi num desses périplos que 
conheceu Goa, escrevendo sobre a sua estadia. Acontecia frequente‑
mente, como veremos nalguns casos explorados neste livro, os casais par‑
tilharem o seu trabalho intelectual, as viagens e mesmo a escrita sobre o 
percurso. Neste caso, apenas o marido viajou, enviando cartas à mulher 
em que descrevia a experiência. Ela, por sua vez, citava as narrativas do 
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marido nas cartas que enviava aos irmãos que tinham ficado na Escócia. 
Finalmente, foi o próprio John Wilson que, após a morte prematura da 
mulher, publicou as muitas cartas que ela enviara da Índia para a metró‑
pole europeia.

Assim, o livro daí resultante contém várias camadas de texto interca‑
ladas entre as vozes de Margaret e de John. Foi publicado em Bombaim, 
em 1838, mas teve logo uma segunda edição em Edimburgo, constituindo 
um prolongamento do trabalho de missionação que levara o casal à 
Índia.16 Dedicado a um professor de línguas orientais da Universidade de 
Edimburgo, instituição onde John Wilson também começara a aprender 
diversas línguas indianas, o livro apresenta como uma das ideias ‑chave 
o argumento de que a língua dos «nativos» constituía um instrumento 
essencial de conversão. Demonstra também a persistência da associação 
entre conhecimento orientalista, no sentido do estudo de línguas «orien‑
tais», e os projectos de conversão religiosa em contexto imperial.17

A narrativa indiana, inclusive a passagem por Goa, voltou a surgir 
impressa quando as memórias de John Wilson – 50 anos como «filan‑
tropo e académico no Oriente» – foram publicadas pouco depois da sua 
morte, em 1878.18 Claudius Buchanan, um reverendo protestante que 
tinha ido à Índia portuguesa em 1808 e que escrevera sobre o cristia‑
nismo na Ásia, surge como a principal referência textual da sua aborda‑
gem a Goa.19 Entre a missão de um e de outro, mais de 20 anos depois, 
em 1833 ‑34, não parecia ter havido nenhum outro projecto britânico de 
conversão religiosa na região, facto que o próprio Wilson denunciou. 
Goa nunca deveria ter sido «negligenciada pelas nossas igrejas» e tam‑
bém devia constituir uma «estação missionária para os protestantes».20 
Ao considerar que Goa tinha de ser incluída no mapa da missionação 
britânica, Wilson não estava a pensar apenas nos hindus de Goa, mas 
também nos católicos. Converter os católicos era um objectivo, pois a 
«igreja católica romana estava degradada pela idolatria, e era contrária à 
palavra de Deus».21 Na bagagem, o missionário levou bíblias para distri‑
buir, tanto em línguas indianas como em português. Goa estava ainda, 
segundo ele, «em território da besta e do falso profeta». A adjectivação 
tantas vezes utilizada para descrever o hinduísmo em relatos de estran‑
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geiros serve aqui para identificar também o catolicismo, em contraste 
com o Deus moderado dos protestantes.22

Aquilo que nos textos de John Wilson é muito evidente devido à sua 
vocação e ao objectivo religioso da sua viagem está presente, de modo 
mais indirecto, noutras abordagens de britânicos em Goa, como vere‑
mos ao longo do livro: a ideia de que o catolicismo era uma religião 
exacerbada, excessiva, plena de rituais e de imagens que a afastavam 
da essência divina e do verdadeiro cristianismo, imbuído no protes‑
tantismo. Um excesso semelhante ao do hinduísmo. Em Goa, o que o 
missionário percebia como mais problemático era a fusão entre uma 
e outra religião, entre o catolicismo e o hinduísmo, que levara a que 
«algumas das superstições dos gentios» fossem acrescentadas «às suas».23 
No fundo, um argumento semelhante ao que Richard Burton desen‑
volveria poucos anos depois, afirmando que a hibridez de Goa congre‑
gava o pior de dois mundos. Nesta alteridade, em que de um lado está 
o protestantismo e, do outro, tanto o hinduísmo como o catolicismo, 
o espaço colonial português ocupa um lugar equivalente ao da Índia 
hindu, sujeito aos discursos orientalistas que legitimavam a imposição 
do domínio colonial.

A segunda visita de John Wilson a Goa é feita poucos anos mais tarde, 
em 1837, já depois da extinção das ordens religiosas no contexto da re‑
forma constitucional do Liberalismo e durante o reinado de D. Maria. 
Desta vez acompanhado pelo reverendo Dr. Smyttan, do Bombay Me‑
dical Board, Wilson dá conta das profundas transformações vividas 
no território da Índia portuguesa: apenas as instituições religiosas fe‑
mininas – o convento das Mónicas em Velha Goa e a Misericórdia –  
tinham sido poupadas às decisões da metrópole. E, apesar da carta de 
apresentação que levavam de Roger Faria24, ilustre comerciante goês 
de Bombaim, as autoridades tinham ‑lhes recusado uma licença formal 
para distribuir publicações protestantes – publicações a que, como fez 
questão de sublinhar, os habitantes continuavam muito receptivos. Mas, 
segundo Wilson, algo tinha mudado desde a sua primeira viagem: «a 
moralidade da colónia, há muito conhecida por ser diminuta, não pare‑
ce estar a melhorar e provavelmente nunca o fará».25 Esta ideia de lugar 
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amoral, onde o excesso de riqueza levara à decadência, também será, 
como veremos, recorrente nas abordagens britânicas à história de Goa.

Porque optei por me concentrar apenas em Goa, e não noutros lu‑
gares que, no passado, tinham estado sob o domínio português, não ex‑
plorei relatos como o de Marianne Postans, original nas suas reflexões 
políticas sobre uma Índia contemporânea que ela, ao contrário de mui‑
tos dos seus compatriotas, via em mudança e transformação. Postans 
descreveu a sua ida a Baçaim, a cidade que fora portuguesa e que, desde 
a transferência para território britânico, passara a chamar ‑se Bassein, e 
referiu Goa no seu livro Western India in 1838. No confronto com o pas‑
sado imperial português, a viajante descreve a emoção de um presen‑
te desolador onde sobrava Velha Goa, «ainda uma bela e curiosa cidade 
mas habitada por um tipo de gente muito diferente dos primeiros re‑
presentantes do poder soberano».26

A experiência de Baçaim permitiu ‑lhe estabelecer o contraste entre a 
pujança do império britânico do presente e o declínio do império portu‑
guês do passado, onde as igrejas em ruínas no meio da vegetação surgiam 
como «relíquias de um poder à beira da decadência».27 De vez em quando, 
o pequeno grupo de viajantes britânicos com quem ela viajava via o seu 
caminho bloqueado por uma pedra. Eram túmulos cujas inscrições sus‑
citavam «meditações filosóficas sobre o declínio do poder português no 
Oriente, e sobre o carácter transformado e humilde dos seus filhos auda‑
zes e cavaleirescos». Marianne Postans partiu dos nomes que encontrou 
nos túmulos para uma digressão histórica sobre os primeiros homens que 
teriam imposto o poder europeu em solo indiano.

Nos anos 1880, Nora Scott, uma outra mulher britânica, casada com 
um juiz do Tribunal de Bombaim, visitou Baçaim várias vezes.28 Tratava ‑se 
de uma excursão em busca do pitoresco, das ruínas no meio da natureza 
exuberante, e sobretudo de temas para esboços e fotografias: «A Berta e 
eu fizemos uns pequenos esboços, e a Ethel tirou uma fotografia e depois 
fomos ver outras ruínas».29 Este grupo de mulheres, acompanhado pelo 
marido da narradora, encontrou em Baçaim um lugar de lazer instrutivo, 
o passado romantizado pela iminência do seu desaparecimento, e captou‑
 ‑o em fotografias e desenhos.
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A prática de desenhar em viagem – os esboços rápidos a que as condi‑
ções obrigavam – já fazia parte de modelos de viagem anteriores, enquanto 
a prática fotográfica era um modo recente de apreender o observável. 
Desde a invenção da técnica fotográfica, em 1839, que a viagem – as vistas 
de cidades, de ruínas, de monumentos – se tornou um dos objectos privi‑
legiados da fotografia. Quando Nora Scott foi a Baçaim nos anos 1880 já 
a fotografia se tornara mais fácil, barata e acessível aos muitos amadores, 
e também amadoras, que começaram a usá ‑la para fazer os seus próprios 
souvenirs de viagem. Fotografar não substituiu o desenho, mas amplificou e 
multiplicou os modos de reprodução das experiências visuais.

As ruínas das igrejas católicas – ao lado de templos hindus, no meio 
da vegetação – surgiam como um «um belo motivo para um esboço» 
e a prova de que a procura do pitoresco na paisagem subsistira muito 
para lá da sua teorização no século xviii. Tal como existem em arquivos 
públicos algumas fotografias de Goa com autoria de estrangeiros que 
por lá passaram, mas sem documentação escrita acerca dessa viagem, 
também existem documentos visuais anteriores à fotografia. É o caso 
de duas aguarelas de Goa assinadas pelo tenente ‑coronel John Johnson 
em finais do século xviii, onde monumentos e paisagem se concentram 
na Goa católica e europeizada, e onde apenas a legenda nos remete para 
a Índia.30 O britânico Johnson poderia entrar na categoria de «soldados 
artistas», na medida em que aproveita a deslocação à Índia possibilitada 
pela sua carreira militar para fazer uma série de aguarelas dos lugares 
por onde passa.31

Outros casos de passagens breves – em tempo e em texto – por Goa 
são os do diplomata austríaco conde Von Hübner e o de Ferdinand de 
Lanoye (1810 ‑1870), escritor de viagens francês que percorreu a Índia e, 
em 1855, publicou L’Inde Contemporaine, onde incluiu uma curta descrição 
da sua visita a Goa e a Velha Goa.32 Nascido em Viena em 1811, o conde 
Von Hübner exerceu funções em várias cidades – secretário da embaixada 
em Lisboa e, mais tarde, embaixador em Paris e em Roma – e depois de 
se retirar da diplomacia dedicou ‑se a viajar e a escrever. Através do Império 
Britânico, que relata a sua viagem pela Índia, foi publicado em francês em 
1886 e obteve bastante popularidade. Ao ir também a Goa, naturalmente 
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visitou Velha Goa, onde referiu que apenas as igrejas tinham sobrevi‑
vido à ruína.33 Com apenas algumas excepções, estavam «bem conserva‑
das, bem mantidas e, por ocasião de certas festividades, eram visitadas 
por milhares de peregrinos que acudiam de Pangim e de outras partes da 
colónia». No Bom Jesus, Von Hübner viu o túmulo do grande apóstolo  
da Índia. Mas a própria cidade de Velha Goa era um «monumento fúne‑
bre» que preservava as cinzas do Portugal heróico, enquanto a natureza 
selvagem que a tinha invadido substituía a função das flores que, habitual‑
mente, se plantavam junto aos túmulos.34 A vida tinha ‑se retirado daquele 
lugar, onde apenas restavam uns quantos padres, uma freira, muitas pan‑
teras e serpentes. O silêncio sepulcral apenas era interrompido pelos 
sinos que chamavam devotos inexistentes, e o abandono desolador da 
antiga cidade apelava tão ‑só à lira de Camões para lhe cantar as tristezas.

6. «Velha Igreja de São Paulo, Velha Goa, com padre em 
primeiro plano», c. 1795 ‑1801. John Johnson (c. 1769‑

‑1846). Aguarela. Fólio 9. British Library, Londres.
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Também Evelyn Hutchinson, já na década de 1930, encarou Goa 
como mais do que um mero ponto de passagem de um vasto itinerário. 
Hutchinson nasceu e morreu em Inglaterra (1903 ‑1991), mas costuma 
ser identificado como zoólogo norte ‑americano porque fez toda a sua 
carreira na Universidade de Yale, onde se naturalizou. É considerado 
o pai da ecologia moderna, e dos primeiros a combinar a matemática 
com a ecologia.35 Trabalhou em entomologia, genética e várias outras 
áreas, e foi enquanto académico e cientista que participou na expedi‑
ção que o levou a Goa. Em 1932 fez parte da Yale North India Expedi‑
tion; da experiência resultou o seu primeiro livro – The Clear Mirror.  
A Pattern of Life in Goa and in Indian Tibet –, publicado pela primeira 
vez em 1936.36

7. «Vista de Velha Goa em direcção nordeste, onde se vê a Igreja do 
Rosário com um telhado encarnado e o novo Seminário de São Paulo, 
que ficou em ruínas no começo do século xix», c. 1795 ‑1801. John 
Johnson (c. 1769 ‑1846). Aguarela. Fólio 17. British Library, Londres.
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A designação do seu capítulo sobre Goa – «Spain at Sea» – denuncia a 
confusão, muito comum, entre a identidade portuguesa e a espanhola; quan‑
do avalia a arquitectura de Velha Goa, conclui mesmo que «não há nada de 
especificamente português na sua construção».37 Em retrospectiva, a «Índia 
portuguesa» de 1932 era «o lugar mais feliz da península indiana». Durante a 
sua estadia, tirou inúmeras fotografias, que hoje estão na colecção de foto‑
grafia da Art and Architecture Library, na Universidade de Yale.

T. W. Venn, que nos anos 1930 e 1940 publicou vários textos sobre ter‑
ritórios indianos que tinham estado ou estavam sob domínio português, 
referiu a passagem de um «entomologista americano» por Mormugão, que 
se tinha dedicado a recolher animais marítimos na região de Goa, e levara 
também vários mosquetes (espadas) do forte de Mormugão.38 Tratar ‑se ‑ia 
de Hutchinson? 

Outro caso que não explorei em profundidade foi o de Reginald 
Teague ‑Jones. Fotografou Goa nos anos 1930 mas, tanto quanto pude 
saber, não escreveu nada sobre a sua passagem pelo território. Nasceu 
em 1890, cresceu em São Petersburgo, morreu em 1988 e foi agente dos 
serviços secretos britânicos.39 Conhecido como Ronald Sinclair, em 
1910 trabalhou na força policial da Índia, mas logo passou a integrar o 
Foreign and Political Department do governo colonial britânico. Uma 
pesquisa mais profunda, nomeadamente nos Kew Gardens ou no India 
Office da British Library, ajudaria a compreender por que motivo esteve 
em Goa e por que a fotografou. O seu espólio fotográfico encontra ‑se 
no arquivo do India Office, mas não me foi permitida a sua reprodução 
por questões de direitos de autor.40

Existem outros casos de fotografias de Goa tiradas por viajantes britâ‑
nicos que surgem isoladas no «arquivo», ou seja, não estão acompanhadas 
de documentos escritos ou outros materiais que contribuam para com‑
preender as razões e as características da viagem. É o caso de algumas 
fotografias de «Old Goa», não datadas, que existem na British Library, 
na colecção de Sir Louis William Dane (1856 ‑1946), um inglês que inte‑
gra o Indian Civil Service em 1874 e que vive na Índia entre 1876 e 1913, 
ocupando vários postos administrativos.41 O catálogo da British Library 
refere que a maior parte das fotografias na colecção de Dane foram tira‑
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das pela sua filha Denise Bunting Dane. Mais um caso que demonstra 
como muitas vezes a produção feminina – tanto de fotografia como de 
escrita – também consta do arquivo, mas nem sempre é fácil de encontrar.

Outros três exemplos de escritores ‑viajantes britânicos num período 
colonial tardio foram já identificados por Pearson na sua história dos 
portugueses na Índia: Somerset Maugham, em 1938, Evelyn Waugh, em 
1952, e Graham Greene, este já depois do período colonial, em 1964.42  
Maugham deixou as suas impressões em A Writer’s Notebook,43 enquanto o 
relato de Waugh seguiu um percurso mais complexo. Em finais de 1952, 
o autor do conhecido Brideshead Revisited, já convertido ao catolicismo, 
foi a Goa numa peregrinação pessoal para assistir à última Exposição 
do Corpo de São Francisco Xavier antes de se proceder ao seu enterro. 
Numa altura em que a Índia britânica era já um país independente, e que 
o governo português sofria pressões assumidas para «largar» o seu impé‑
rio, a exposição do santo em 1952 assumiu um significado político evi‑
dente. Waugh foi comissariado para escrever para a revista Picture Post, 
mas acabou por retirar o artigo, descontente com os cortes dos editores. 
Acabou por publicar «Goa: the Home of a Saint» em Dezembro de 1953, 
na revista Month.44

Finalmente, Graham Greene – também católico – escreveu sobre a 
sua ida a Goa já depois da independência, em 1964, e publicou o texto no 
conhecido jornal britânico The Sunday Times.45 Paulo Varela Gomes, histo‑
riador de arte e de arquitectura e escritor, ligado a Goa de muitas formas, 
usou o texto de Greene no seu livro Era Uma Vez em Goa, de 2015.46 Por um 
lado, traduziu para português e publicou em apêndice o relato de Greene 
sobre Goa. Por outro lado, transformou o escritor inglês numa das perso‑
nagens da sua ficção original passada em Goa, precisamente nos anos em 
que Graham Greene lá esteve.
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viajantes ou turistas?  
da herança dos cânones ao primeiro  

guia de goa em língua inglesa

Quando o reverendo francês Cottineau de Kloguen foi a Goa, no final 
dos anos 1820, eram poucos, segundo ele, os viajantes europeus que visita‑
vam a colónia. Quem o fazia demorava ‑se ali «poucas horas» e limitava ‑se 
a ir a Velha Goa ou a Pangim.47 As províncias de Bardez e Salsete, muito 
populosas e com os habitantes mais abastados, ficavam fora quer desta 
geografia dos viajantes, quer dos «tratados geográficos» contemporâneos, 
repletos de informações «deficientes e incorrectas».

Perante este enorme desconhecimento sobre a Goa contemporânea, 
Cottineau de Kloguen reconhece que as principais informações continua‑
vam a ser as oferecidas pelos relatos de viajantes de séculos anteriores, já 
canonizadas: «os viajantes franceses, Tavernier, Dellon, alguns missioná‑
rios», e «outros homens de nenhum nome, que escreveram algumas notí‑
cias breves e truncadas».48

Existiam estudos sobre Goa inseridos no interior dos múltiplos sur‑
veys levados a cabo pelos britânicos para melhor conhecerem o território 
indiano. Uma palavra sem tradução literal portuguesa, o survey, ou censo, 
contém tanto a ideia de levantamento como de relatório. Durante toda 
a segunda metade do século xix e primeiras décadas do século xx foi a 
forma mais utilizada pelos britânicos para levantamento de informação 
sobre a Índia. «To survey» implicava criar um grupo de trabalho especiali‑
zado que fazia quase sempre uma viagem ao lugar geográfico que iria estu‑
dar e, para culminar o processo de investigação, publicava um documento 
escrito que congregasse todo o conhecimento adquirido e o disponibili‑
zasse a um público de especialistas. A ideia de utilidade era indissociável 
do processo, tal como o era a ideia de que para melhor aproveitar eco‑
nómica e comercialmente os recursos disponíveis havia que começar por 

8. «Igreja de Saligão, Bardez» e «Igreja de Calangute, Bardez».  
Duas fotografias coladas. Álbum da Índia. Fotógrafos 

Souza & Paul. Arquivo ANBA, n.º 45.
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estudá ‑los. No contexto imperial indiano, a ideia do survey, conhecer para 
explorar e dominar, tornou ‑se central e são muitos os estudos que se têm 
debruçado sobre o assunto, sobretudo desde que Bernard Cohn escreveu 
o seu livro pioneiro.49

Nalguns casos, estes relatórios publicados pela administração britâ‑
nica na Índia aproveitavam textos já publicados em Goa, e em português, 
como no caso do Mapa Geral Estatístico e Histórico da Índia Portuguesa, 
empreendido pelo capitão Joaquim José Cecilia Kol, secretário ‑geral do 
governo do conselheiro Pestana.50 Mas não eram documentos de divulga‑
ção geral e muitas vezes permaneciam em forma de manuscritos ou eram 
impressos para circulação restrita.51 A resposta de Cottineau de Kloguen 
a estas ausências foi a publicação, em 1831, de An Historical Sketch of Goa. 
The Metropolis of the Portuguese Settlements in India. O livro foi dedicado ao 
major ‑general Sir John Malcolm e aos membros do Bombay Auxiliary of 
the Royal Asiatic Society, da qual ele também era membro.

Na introdução ao seu estudo sobre Goa, o reverendo revela a natu‑
reza das suas fontes de informação e o seu método de pesquisa: durante 
mais de um mês ficou hospedado no palácio do arcebispo, onde teve 
a oportunidade de conversar muito com o prelado residente, assim 
como com vários outros membros da igreja.52 Já em Bombaim, recolheu 
informações entre a comunidade goesa residente na cidade. Trabalhou 
também nos arquivos públicos e em diversas bibliotecas e, finalmente, 
o governador de Damão, Julião José da Silva Vieira, fornecera ‑lhe os 
documentos que ele, sozinho, não tinha conseguido obter. Apesar de 
diversos factores terem esvaziado os arquivos goeses, Kloguen consi‑
derou que «poucos factos interessantes e informações relativas a Goa 
terão escapado às nossas investigações».

O livro ‑guia voltou a ser publicado em 1910, enquanto Souvenir of the 
Exposition at Goa, demonstrando a sua permanência no tempo e os modos 
como as exposições – quer as religiosas, as do venerando corpo do após‑
tolo São Francisco Xavier, quer as industriais, agrícolas e artísticas – eram 
indissociáveis da construção de uma identidade goesa também para fora 
das fronteiras locais. Esta construção identitária tendia a homogeneizar 
o território, distinguindo ‑o de outros lugares da Índia, mas, ao mesmo 
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tempo, reforçava o lugar de Goa numa contemporaneidade dominada 
por valores de progresso e indústria, onde as próprias exposições surgiam 
como prova efectiva de pertença, ou de pretensão, a uma modernidade. 
Como o livro estava esgotado desde há muito, havia que explicar o con‑
texto da sua produção passados quase cem anos, mesmo antes da extin‑
ção das ordens religiosas, em 1834, que tanto determinaria a história de 
Velha Goa.

As celebrações em Goa previstas para Novembro ‑Dezembro de 1910 
criaram o momento oportuno para reimprimir um pequeno mas admirá‑
vel volume sobre Goa escrito pelo Padre Denis L. Cottineau de Kloguen, 
antigo capelão em Colaba, que passou muito tempo em Goa a estudar 
a história da velha cidade, e depois escreveu um livro que merece ser 
considerado um clássico. Foi publicado em Madras em 1831 logo após a 
morte do autor, com um mapa a mostrar o estado em que estava a cidade 
de Goa no exacto momento em que ele a descreveu, um estado bem dis‑
tinto daquele em que agora se encontra. Pois no seu tempo as Ordens 
Religiosas ainda floresciam nos conventos, tendo a sua extinção aconte‑
cido somente uns anos depois – i.e. em 1835; e muitas das igrejas que hoje 
desapareceram por completo estavam na altura intactas ou deterioradas 
mas ainda visíveis. Com algumas omissões, o volume foi tomado quase 
por inteiro pelo Fonseca no seu Historical Sketch of Goa; e mesmo algumas 
das partes omitidas foram precisamente aquelas que desejaríamos que 
ele tivesse incluído.53

An Historical and Archaeological Sketch of the City of Goa, preceded by a short  
statistical account of the territory of Goa, de José Nicolau da Fonseca, desti‑
nava ‑se a um público inglês, e importa reflectir sobre o contexto da sua 
publicação em 1878.54 Em primeiro lugar, a inclusão de Goa na «Índia»  
do príncipe de Gales em 1875 chamou naturalmente a atenção do público 
britânico sobre o território. Em segundo lugar, as discussões contempo‑
râneas acerca dos tratados comerciais entre as duas Índias, e o interesse 
económico que Goa poderia representar para a sua vizinha, também 
transformaram a colónia portuguesa em notícia no contexto da Índia  
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britânica; em terceiro e último lugar, o facto de 1878 ter sido a data 
escolhida para uma nova exposição do corpo de São Francisco Xavier 
(a segunda vez no século xix, depois de 1859 ‑60), com o movimento de 
peregrinos que isso representava, também terá incentivado a publicação 
do livro de José Nicolau da Fonseca nesse mesmo ano.

O Historical and Archaeological Sketch of the City of Goa tornou ‑se uma 
referência fundamental para os ingleses que viajaram em Goa depois 
de 1878. O seu trabalho foi inclusivamente aproveitado noutras publi‑
cações. O Imperial Gazetteer of India, publicado em 1881, com ambições  
de expor resumidamente uma vasta panóplia temática sobre a Índia, 
incluía uma secção sobre o «Goa settlement» escrita por José Nicolau da 
Fonseca.55 Perante uma Índia britânica que muitas vezes se auto ‑referia 
simplesmente como «Índia», as colónias portuguesas eram denominadas 
de «settlement», «assentamento», ou «estabelecimento», um estatuto que 
as remetia para uma dimensão reduzida e de menoridade face à Índia bri‑
tânica. O Dr. José Nicolau da Fonseca, presidente da Sociedade dos Ami‑
gos das Letras, em Bombaim, passou a assumir o papel de especialista em 
Goa para um público britânico que lia em inglês.

Na primeira metade do século xx, Goa continuará a aparecer nos guias 
de viagem à Índia em geral de uma forma sucinta, resumida a umas bre‑
ves linhas. Um guia dos anos 1930 descreve Goa, telegraficamente, como 
«um porto de mar português na costa do Malabar perto da boca do man‑
dovi e a capital portuguesa. Velha Goa quase deserta fica a três milhas de 
Nova Goa. O túmulo de São Francisco Xavier está agora em Nova Goa e 
o principal comércio é o de sal, cereais e leguminosas».56 Outro guia, já de 
finais dos anos 1940, não acrescenta muito. Pangim, com os seus «belos 
edifícios», contrasta com aquela que fora a «Goa dourada» e que era agora, 
segundo o guia, «uma cidade de ruínas», mas que ainda era também «uma 
cidade de igrejas magníficas, quatro ou cinco de primeira categoria e 
perfeitamente preservadas».57 O guia de Nicolau da Fonseca remete para 
vários relatos de viagem sobre a Índia, entre os quais o do capitão Mar‑
ryat, Phantom Ship, o navio ‑fantasma. Os anteriores relatos de viagem de 
estrangeiros também foram consultados. Mas apesar de os ter examinado 
«escrupulosamente», tentando separar «a verdade da mentira», o autor do 
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guia considerou que havia na maioria dos relatos «muito mais a lamentar 
do que a instruir ‑nos».

Será que encontramos aqui diferentes expectativas em relação ao que 
era um guia de viagem e ao que era um livro de viagem? Será que ao guia 
se poderia associar uma maior objectividade, um carácter mais científico 
e menos autoral, enquanto ao relato de viagem se permitiria uma maior 
subjectividade, e a presença assumida de quem escrevia?

O declínio do império português na Ásia e a ascensão paralela do poder 
britânico nos séculos xviii e xix repercute ‑se nas escolhas geográficas dos 
viajantes europeus que visitam a Índia. Enquanto até ao século xviii mui‑
tos destes viajantes incluíam Goa nos seus trajectos, tal já não acontece 
nos séculos xix e xx.58 As críticas de alguns destes viajantes – também não 
britânicos e, por vezes, até católicos – em relação a Goa e aos «portugue‑
ses» na Índia foram reproduzidas em escritos britânicos posteriores, como 
forma de legitimar as posições assumidas. A propósito do relato seiscen‑
tista de Pietro della Valle, em meados do século xx James Talboys Wheller 
e Michael MacMillan afirmam que «os portugueses eram católicos, e odia‑
vam tanto os ingleses como os holandeses por considerá ‑los heréticos na 
religião e rivais no comércio oriental. Por outro lado, tanto os ingleses como 
os holandeses eram igualmente amargos em relação aos portugueses, não 
apenas por serem papistas, mas por se declararem na posse, graças a uma 
duvidosa dádiva do Papa, do monopólio de todo o comércio do leste». 59

Em finais do século xix, uma escritora que assinava com nome mas‑
culino publica a narrativa autobiográfica e manuscrita de Edward Car‑
lyon de Ellswether.60 Datado de 1697, o texto descrevia a experiência de 
um funcionário da East India Company enviado a Goa para aprender 
português e, sobretudo, para tentar obter informações sobre os projec‑
tos comerciais portugueses que pudessem boicotar as ambições britâ‑
nicas. Preso pela Inquisição, que teria identificado a verdadeira razão 
da sua estadia, parte do relato é dedicada a explicar como conseguiu 
escapar. Para lá da veracidade ou ficção do texto, o que importa aqui 
sublinhar é o lugar ocupado pela Inquisição numa tradição de aventu‑
ras narradas por viajantes que enfrentaram perigos mas que foram capa‑
zes de escapar deles. O relato de Charles Dellon, de 1675, que também  

Impérios copy.indd   49 14/01/16   12:19



50

e n t r e  d o i s  i m p é r i o s

descreve uma fuga da Inquisição, é o mais citado deste cânone e, não 
por acaso, tornou ‑se um clássico das narrativas sobre Goa.

Indissociável do livro da novelista britânica Hilda Caroline Gregg –  
que utilizava um pseudónimo masculino – é também a crítica a um 
catolicismo simbolizado no tribunal eclesiástico que contrasta com o 
protestantismo, um binarismo muito presente em relatos de britâni‑
cos sobre a Índia portuguesa. Goa surge como prova desse paradoxo, «a 
mais mal governada e desavergonhada das cidades que se auto ‑intitulam 
cristãs», onde os idólatras são os «papistas» e não os hindus.61 A lenda 
negra da Inquisição goesa não é apenas tema de narrativas britânicas, 
mas a partir do momento em que se dá uma coexistência de impérios – 
o britânico e o português – ela serve naturalmente para reforçar as qua‑
lidades do primeiro, e para justificar o fim do segundo.

Em 1874, o advogado britânico T. W. H. Tolbort escreveu um artigo na 
revista do Instituto Vasco da Gama, criado em Pangim em 1871, onde con‑
siderou que as descrições mais interessantes da Índia foram feitas por via‑
jantes europeus não  britânicos62: Duarte Barbosa, Fernão Mendes Pinto, 
mas também Linschoten, Pyrard de Laval, Dellon, Tavernier e Cottineau 
de Kloguen, autor daquela que considerou uma «relação moderna de 
Goa».63 Numa avaliação das fontes históricas que existiam em Goa, Tol‑
bort lamenta já não existirem documentos de valor em Goa, por terem 
sido, segundo ele, transferidos para Lisboa: para a Torre do Tombo e 
outros arquivos. O Boletim do Governo do Estado da Índia publicava tam‑
bém, segundo ele, muitos artigos de valor histórico e arqueológico, mas o 
nome principal deste movimento de publicação de fontes históricas era, 
sem dúvida, Cunha Rivara, que no seu Archivo Portuguez ‑Oriental publi‑
cara documentação goesa do século xvi.64

O artigo de Tolbort foi publicado com anotações do próprio Cunha 
Rivara. Este último, ao ver referido o seu nome no texto do britânico, 
introduziu uma nota onde escreveu o seguinte: 

É pena que o autor inglês não consultasse antes de escrever a sua obra cer‑
tos críticos, nascidos ou residentes na Índia, porque lhe afirmo que se os 
consultara, veria como em tom magistral lhe aconselhavam que rejeitasse 
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com horror esses acervos de impertinências, caturrices e ridicularias, que 
na opinião daqueles sábios mentecaptos se contem no Archivo, no Bole‑
tim do Governo e em outras publicações que ele teve a fragilidade de achar 
úteis ou curiosas; e ficaria abismado daquela eloquência de refugo, e dos 
argumentos de arromba, com que os tais críticos se esfalfariam a provar 
suas estupendas conclusões.

Embora não seja o objecto deste livro escrever sobre a produção histórica 
em Goa durante este período e as complexas relações entre os seus inte‑
lectuais, nem explorar os conflitos que por vezes se adivinham entre estes 
homens de diversas origens étnicas, nacionais e sociais, não podia deixar 
de reproduzir esta curiosíssima nota, em que com uma enorme ironia – 
assim como com ressentimento e rancor – um dos principais agentes da 
história goesa revela, através de uma nota de rodapé, as tensões existentes 
entre ele e outros eruditos locais. Estas palavras, onde o homem substi‑
tui o historiador, num desabafo apenas inteligível para os leitores locais, 
adivinhamos que o registo da história de Goa não era pacífico. As críticas 
mútuas e as negociações entre quem tinha e quem não tinha legitimidade 
para escrever sobre a história de Goa raramente foram registadas como 
aconteceu nesta nota ao artigo do Tolbort. E mesmo esta aparece apenas 
discretamente, em rodapé.65

Na sua genealogia histórica, Tolbort também procura as versões india‑
nas e não católicas da história de Goa – «que autores indianos há sobre 
este mesmo assunto?».66 E dá a resposta: «Os hindus, que pouco tratam 
da história, não são próprios para nos auxiliar muito, mas o caso é diverso 
com os maometanos.» Refere vários casos de histórias escritas por muçul‑
manos em persa que mencionam portugueses e que tinham sido traduzi‑
das para inglês, da obra de Mahomed Kasim Ferishta ao Mir ‑at i Ahmadi, 
e agradece as várias referências fornecidas pelo orientalista alemão Hein‑
rich Blochmann, especialista em literatura e língua persa e professor na 
Madrassa de Calcutá.67 Os conhecimentos de Blochmann sobre a relação 
dos muçulmanos com os portugueses na Índia faziam parte dos seus inte‑
resses gerais mas também podem ter sido favorecidos pelos seus estudos 
sobre a curiosidade religiosa de Akbar, que fez chamar alguns missionários 
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de Goa à sua corte.68 Após a referência a todas aquelas crónicas muçulma‑
nas sobre o Decão ou sobre o império mogol onde havia menção dos por‑
tugueses na Índia, o autor faz o mesmo com o universo das publicações 
na Índia britânica em inglês – Calcutta Review, Asiatic Researches, Bengal 
Asiatic Society’s Journal, Journal of the Royal Asiatic Society, Bombay Literary 
Transactions, Journal of the Bombay Geographical Society, Journal of the Bom‑
bay Asiatic Society – e conclui que «em diversos periódicos se encontram  
bastantes informações» sobre os portugueses na Índia. Reproduz o pouco 
que encontra e acaba o artigo agradecendo a Cunha Rivara a sua preciosa 
colaboração. Curiosamente, Tolbort escreve este artigo uns anos antes 
de o historiador goês José Gerson da Cunha começar a publicar sistema‑
ticamente sobre os portugueses na Índia no Journal of the Bombay Asiatic 
Society.69 De facto, os muitos artigos que Gerson da Cunha escreveu desde 
finais da década de 1870 até 1900, em inglês, vieram inscrever a história 
da presença portuguesa na Índia no contexto dos estudos sobre a colónia 
publicados na Índia britânica.70

Havia em Goa, na segunda metade do século xix, uma motivação his‑
tórica para publicar relatos de viagem de séculos anteriores. Fazia parte 
de um movimento mais vasto de historização de Goa, onde a publica‑
ção de manuscritos relativos à história local ou a reedição e tradução de 
relatos de viagem publicados anteriormente surgia como uma forma de 
melhor conhecer o território. Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, por‑
tuguês que fora para Goa como secretário ‑geral do governador, por exem‑
plo, dedicou ‑se a publicar manuscritos existentes nos arquivos de Goa,  
a escrever sobre episódios específicos da história de Goa71, a reeditar tex‑
tos já publicados ou desconhecidos72, e a traduzir e publicar descrições de 
viagens, como a do francês Pyrard de Laval.73

Miguel Vicente de Abreu, historiador goês, fez o mesmo com o fa‑
moso relato que o viajante Dellon publicou sobre a Inquisição de Goa, 
numa edição comentada e com uma introdução do seu mestre Cunha Ri‑
vara.74 Além disso, traduziu para português e anotou a história de Goa 
que o reverendo Diniz L. Cottineau de Kloguen tinha publicado em 
inglês umas décadas antes.75 Na sua tradução e revisão do texto de Klo‑
guen – o mais importante dos relatos sobre Goa da primeira metade do  
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século xix – Miguel Vicente de Abreu é muito mais do que um tradutor 
ou um revisor. Entre a informação que acrescentou, destaca ‑se a descri‑
ção de Velha Goa e a de Pangim, assim como um excerto mais poético 
onde recorre ao discurso do auge e da decadência da cidade. Velha Goa 
surge «qual viúva, despida das suas antigas galas e louçanias, converti‑
das todas em tristes e numerosos pardieiros e montões de ruínas, espa‑
lhadas na extensão da sua longa área, onde crescem coqueiros e matos 
silvestres!!».76 Apesar disso, o historiador goês considera ser de «grande 
interesse histórico» «deixar memória aos nossos contemporâneos e patrí‑
cios» daquilo que era a antiga cidade nos seus tempos de «glória e esplen‑
dor». Para isso recorre à descrição feita por Francisco Pyrard em 1608, 
que estava naquele momento – 1858 – a ser impressa em Goa, na tradu‑
ção portuguesa de Cunha Rivara.

Os viajantes que tinham escrito sobre os lugares da presença portu‑
guesa na Índia, e que muitas vezes eram os mesmos que tinham escrito 
sobre Goa, surgiam como uma fonte histórica determinante para o his‑
toriador Gerson da Cunha, que ele reproduzia mas também contestava, 
num diálogo em que a testemunha ocular do presente  – o historiador que 
ia aos lugares sobre os quais escrevia e por isso era também viajante – 
entrava em diálogo com as testemunhas presenciais do passado.

Assim, na segunda metade do século xix, a história de Goa surge em 
várias camadas, em diálogos intertextuais que cruzam vários períodos. 
Textos que foram produzidos em diferentes momentos da história mas 
que se cruzam e encontram no mesmo período, naquele momento em 
que existe em Goa uma elite de homens com consciência da história de 
um lugar e que querem participar na sua identificação. Embora já existam 
goesas a escrever nos muitos jornais goeses publicados nesta altura, tam‑
bém como parte deste mesmo movimento, só bastante mais tarde é que 
surgem mulheres goesas a publicar sobre a história de Goa. Maria Ernes‑
tina dos Stuart Gomes, por exemplo, publica uma obra de divulgação,  
Os Portugueses na Índia, em 1926, mas assume que se trata de uma compila‑
ção de vários autores.77

Os historiadores contemporâneos goeses e portugueses que vive‑
ram em Goa, sobretudo nos séculos xix e xx, escreveram, mas também  
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publicaram textos do passado. Está muito presente uma consciência da 
relevância do documento escrito e da necessidade de preservar as fontes 
textuais, que também devem ser relacionadas com outras formas de cons‑
truir uma história e identidade goesas, não necessariamente baseadas na 
escrita. Esse mesmo impulso histórico consolidava uma valorização do 
património arquitectónico, da materialidade do passado, e que se traduzi‑
ria, sobretudo em finais do século xix e princípio do século xx, em concei‑
tos e práticas de escavação arqueológica, obras de restauro, musealização, 
identificação de monumentos, criação de comissões, museus, bibliotecas, 
arquivos, revistas eruditas e projectos fotográficos de inventariação e es‑
tudo de edifícios, de igrejas, de templos hindus e de palácios. A história de 
Goa era, assim, feita através da escrita, mas também através de práticas  
de recolha, preservação, inventariação, conservação e recuperação de 
tudo aquilo que, naquele momento, era valorizado – tudo aquilo a que se 
atribuía um valor histórico que justificava a identificação.

O projecto fotográfico de Souza & Paul – um levantamento de Goa rea‑
lizado em finais dos anos 1880 e na última década de Oitocentos – inseria‑
‑se nessas ideias de preservação. Para consolidar a Goa visual e, sobretudo, 
para poder comercializá ‑la, publicaram um catálogo com a lista de todas 
as imagens que tinham disponíveis para impressão. Bastava encomendar, 
pagar, e o estúdio fotográfico imprimia mais uma cópia da imagem esco‑
lhida. Nesta Goa, também havia amplo espaço para uma Goa hindu, uma 
Goa que ficou fora dos relatos de britânicos, talvez por ser demasiado 
parecida com a Índia de onde eles vinham.

Este hinduísmo fotografado em território goês também se baseava 
muito na arquitectura religiosa, num claro paralelismo com o que acon‑
tecia com a Goa católica das igrejas e dos conventos. Mas detinha uma 
outra característica sem equivalente na Goa católica – a dos «tipos e 
costumes» hindus, uma categoria muito comum que se movia nas fron‑
teiras fluidas entre a etnografia e outras múltiplas formas de divulgação 

9. «Pandonga Vide (medico gentílico)», «marata (lavadeiro)», «menina 
gentia», «bailadeira», «mendigo (gentio)», «bailadeira», «Durguina‑

‑bailadeira». Fotografias coladas na mesma página. Álbum da 
Índia. Fotógrafos Souza & Paul. Arquivo da ANBA, n.º 78.
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de conhecimento. Nestas fotografias de pessoas há no entanto uma clara 
distinção: as mulheres, homens e crianças hindus que não têm nome e 
vêm ocupar «tipos»; e aqueles que pertenciam às elites hindus, reconhe‑
cidas até pelas autoridades coloniais, e eram legendadas com os respecti‑
vos nomes e títulos da sua distinção. Até que ponto é que os compradores 
maioritários das imagens respeitavam estas distinções é algo que pode ser 
questionado pela própria forma como várias fotografias eram coladas na 
mesma folha de um álbum, como se a categoria «hindu» fosse crivo classi‑
ficatório suficiente.

Era esta Índia hindu que os britânicos não procuravam em Goa. Estas 
eram imagens semelhantes às que circulavam amplamente na Índia bri‑
tânica e que correspondiam à ideia da Índia indiana, sinónimo de hin‑
duísmo e de diferença. Ao fazerem parte do cânone visual que Souza & 
Paul fizeram de Goa, estas imagens também demonstram como o «hindu» 
em território católico já não constituía a ameaça que representara séculos 
antes. Já podia entrar na categoria do exótico e de uma Goa plural onde 
igrejas e pagodes, católicos e hindus podiam conviver (mesmo que vives‑
sem em regiões distintas e a sua não ‑mistura estivesse implícita). Não 
poderíamos aqui encontrar as raízes visuais da Goa luso ‑tropicalista de 
décadas posteriores feita de hibridismo e miscigenação?

10. «Pagode de Pernem». Duas fotografias coladas. Álbum da 
Índia. Fotógrafos Souza & Paul. Arquivo ANBA, n.º 73.

próxima dupla página: 
11. (esq.) «Barão de Pernem», «Netas e neto do Barão de Pernem». 

Quatro fotografias coladas, uma maior e três pequenas. Álbum 
da Índia. Fotógrafos Souza & Paul. Arquivo ANBA, n.º 81.

12. (dir.) «Baronesa de Pernem», «Mulheres brâmanes», «Filhas do Rei de 
Sunda», «Família Gentílica». Quatro fotografias coladas, uma maior e três 

pequenas. Álbum da Índia. Fotógrafos Souza & Paul. Arquivo ANBA, n.º 82.
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as periferias da escrita e dos lugares: 
mulheres britânicas em goa

A segunda parte deste livro irá centrar ‑se nos relatos escritos por duas 
mulheres britânicas que, além de viajarem pela Índia colonial britânica, 
também viajaram e escreveram sobre a Índia portuguesa em meados da 
década de 1870 – Isabel Burton (1831 ‑1896) e Katherine Guthrie.78

A perspectiva de uns meses livres em 1876, antes de Richard Burton 
(1821 ‑1890) retomar as suas funções como cônsul britânico em Trieste, 
teria levado Isabel Burton a propor ao marido uma viagem à Índia.79 
Richard Burton vivera na Índia durante vários anos enquanto oficial do 
exército colonial britânico, mas Isabel nunca lá fora. O tempo limitado 
de que dispunham para a viagem exigia um itinerário mais ou menos defi‑
nido. Com uma linha imaginária, cortaram o continente indiano em dois, 
de Caxemira ao Cabo Camorim, e decidiram percorrer o lado ociden‑
tal, deixando a outra metade para uma outra viagem que nunca chegou a 
acontecer. Goa fazia parte da metade escolhida.

Isabel pretendia, com esta visita dos dois à colónia portuguesa, reto‑
mar o caminho de Richard enquanto jovem soldado ainda solteiro e que 
resultara naquele que seria o primeiro dos muitos livros que escreveu ao 
longo da vida – Goa and the Blue Mountains, publicado em 1851.80 Mas a 
principal razão da visita, tantas vezes reiterada no seu relato sobre Goa, 
era conhecer a morada do seu «santo preferido». A presença do túmulo 
de São Francisco Xavier, apóstolo das Ásias, em Velha Goa, constituía o 
principal interesse desta inglesa católica e terá motivado a inclusão da 
colónia portuguesa no itinerário da viagem realizada durante os primei‑
ros seis meses do ano de 1876. Foi a sua primeira e única viagem à Índia.

Isabel Burton passara o ano anterior em Londres, a rever a família e os 
amigos – dos quais se afastavam tão amiúde e por tão longos períodos – e 
a concluir o seu primeiro livro, The Inner Life of Syria, Palestine and the Holy 
Land, o qual tivera considerável sucesso editorial.81 Poucos anos depois de 
regressar da Índia, publicou o seu segundo livro AEI. Arabia, Egypt, India, 
onde a Índia é a clara protagonista das três regiões geográficas.82 Além da 
descrição das experiências partilhadas com o seu marido Richard e das 
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suas impressões sobre a colónia portuguesa em 1876, finalizou o livro com 
três longos capítulos sobre a história de Goa, respeitando todas as regras 
de construção histórica – da profusão de notas de rodapé ao recurso a 
documentos manuscritos e a bibliografia secundária.

Entre as múltiplas referências feitas por Isabel Burton a outros textos 
sobre Goa, encontra ‑se, em primeiro lugar, o que o seu marido escrevera 
e publicara décadas antes, em 1851; em segundo lugar, os relatos de via‑
gem a Goa escritos em séculos anteriores e já canonizados e, finalmente, 
os escritos de eruditos locais, goeses que se dedicavam à investigação 
histórica sobre Goa, e que nalguns casos colaboraram directamente com 
Isabel Burton na sua versão da história da colónia portuguesa. Isabel 
Burton surge como a intermediária entre a tradição erudita local goesa 
e um público inglês, na Índia ou na Grã ‑Bretanha, que dificilmente teria 
um conhecimento aprofundado da colónia portuguesa. O livro de Isabel 
torna ‑se um veículo de transferência de conhecimento produzido num 
contexto colonial muito específico – o da Índia portuguesa –, para o con‑
texto da produção maciça de relatos de viagem sobre a Índia publicados 
na Grã ‑Bretanha.

Muitos factores poderiam ser invocados para nos ajudar a compreen‑
der estas diferentes colaborações: em primeiro lugar, as próprias carac‑
terísticas de Goa, pouco desenvolvida turisticamente, obrigavam os 
viajantes que permaneciam algum tempo a uma interacção com os ha‑
bitantes. O facto de Isabel Burton querer legitimar e aprofundar a sua 
pesquisa histórica sobre Goa com visitas a arquivos também requeria, 
naturalmente, a intervenção de elites locais. Por outro lado, o facto de 
falarem português (Richard mais do que Isabel) facilitava o diálogo e a 
interacção. Antes de chegarem a Goa, já tinham passado dois meses em 
Portugal e dois anos no Brasil e, mais tarde, Isabel publicaria uma tradu‑
ção da obra Iracema, de Alencar. Este conhecimento da língua portuguesa 
era algo que, naturalmente, a distinguia da maior parte dos viajantes bri‑
tânicos em Goa, possibilitando que a sua relação histórica com o lugar 
passasse também pelo estabelecimento de uma relação com a cultura es‑
crita e não apenas com a cultura material que estava disponível para todos 
os visitantes. Do mesmo modo, o facto de já ter vivido em lugares onde o 
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catolicismo era a religião oficial constituiu um ensaio para a experiência 
de Goa.

Katherine Blanche Guthrie foi a Goa em duas ocasiões, mas por razões 
muito distintas das de Isabel Burton. Ao contrário de Burton, Guthrie resi‑
dia na Índia, onde, como tantas outras mulheres britânicas, acompanhava 
o marido nas suas funções na administração colonial. A primeira vez que 
visitou Goa, em 1875 ou 1876, foi em férias. Permaneceu duas semanas em 
Pangim e relatou as suas experiências no segundo volume do seu primeiro 
livro sobre a Índia – My Year in an Indian Fort.83

Guthrie pouco escreve sobre a sua vida privada, o que torna muito difí‑
cil acrescentar dados precisos à sua biografia. De igual modo, como o seu 
nome não aparece nos vários catálogos da British Library, nem nos muitos 
livros que consultei sobre mulheres viajantes e sobre viajantes na Índia  
em geral, nem tão ‑pouco no Oxford Dictionary of National Biography, as 
informações que possuo sobre a sua vida são quase nulas.

Tal como acontecera com Burton, não era esta a primeira vez que 
Guthrie transformava uma viagem em palavras escritas. Em 1874 publi‑
cara, com razoável sucesso, Through Russia: from St. Petersburg to Astrakhan 
and the Crimea, um relato sobre uma longa digressão pela Rússia que 
realizara com a filha.84 Assim, à semelhança de Isabel Burton, quando  
Mrs. Guthrie (nome com que assinava os seus livros) chegou à Índia era  
já experiente em viagens, escrita e publicação.

A ida a Goa também dependeu da vontade do marido, embora as 
motivações de cada um fossem profundamente diversas: ele queria apro‑
veitar os 15 dias livres das suas funções coloniais enquanto responsável 
pelo forte de Belgaum, em Karnataka, para caçar, e lera que no território 
português existiam especímes que dificilmente encontraria noutros luga‑
res; Katherine, por outro lado, tinha por Goa a mesma curiosidade que 
demonstrara por todas as suas experiências indianas.85

Durante o período em que permaneceu na Índia, aproveitou para via‑
jar por outras regiões, e portanto a sua escrita não corresponde a uma 
descrição de vida num lugar específico de um país estrangeiro, mas antes 
a um relato de viagem onde o movimento e o desconhecido faziam parte 
do quotidiano. A sua Índia é a das pessoas e a da natureza. Não as pessoas 
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enquanto seres individuais, com nome, mas enquanto pertencentes a um 
lugar, a uma religião, enquanto entidade colectiva a participar numa ce‑
rimónia, ou dedicadas ao exercício de uma determinada função. Quando 
surgem nomes específicos de indianos, são quase sempre homens cultos 
que servem de intermediários temporários entre Mrs. Guthrie e o ritual 
ou evento a que assiste.86 Nestes casos, estabelece ‑se um diálogo que a au‑
tora, por vezes, transcreve.

A segunda vez que visitou Goa, em 1878, foi fruto do acaso, como 
comprova Life in Western India, o segundo livro que publicou sobre a 
Índia.87 Guthrie passava ao largo da costa goesa a caminho de um outro 
lugar, quando um acontecimento imprevisto obrigou a embarcação a 
adiar durante umas horas a continuação da viagem. Na sua segunda visita 
ao território português da Índia, Guthrie encontra uma Velha Goa muito 
diferente: em vez das «ruínas cinzentas de Velha Goa abandonadas na 
selva silenciosa» de poucos anos antes, em 1878 depara ‑se com um lugar 
repleto de vida e de peregrinos para ver a exposição sagrada do corpo de 
São Francisco Xavier, que só ocorria muito esporadicamente.

Assim, e paradoxalmente, Mrs. Guthrie teve a possibilidade de obser‑
var em pormenor as cerimónias em torno do corpo do santo, experimen‑
tando uma proximidade física com o objecto de culto que Isabel Burton, 
a católica, não pudera viver, pois estivera em Goa dois anos antes da expo‑
sição. Isabel, que fora a Goa com o desejo expresso de prestar devoção ao 
seu santo preferido, numa viagem que era também uma peregrinação, não 
teve a oportunidade de assumir o papel de peregrina que Guthrie encar‑
nou por mero acaso. Para esta, a visita a Velha Goa, cenário de uma reli‑
gião que não era a sua, e a observação do objecto sagrado constituíram 
mais uma das experiências de cariz etnográfico que mereciam ser narra‑
das no seu diário de viagem, onde as festividades religiosas hindus já ocu‑
pavam um lugar privilegiado.

Ambas viajaram acompanhadas por uma figura masculina, mas en‑
quanto o relato de Isabel entra em diálogo com o que o marido já escre‑
vera sobre Goa umas décadas antes, o de Guthrie é mais independente.  
O marido surge frequentemente ao longo do texto como sendo o «G.», 
sem nunca ter direito a nome completo ou, mais indirectamente, no «nós» 
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das experiências partilhadas a dois, mas a sua Índia é resultado de um 
olhar individual.

O caso das duas inglesas, provenientes da colónia vizinha, no terri‑
tório português da Índia dá ‑nos exemplos especialmente ricos das pos‑
sibilidades de «zonas de contacto» entre viajantes e viajados.88 O facto 
de serem mulheres é um elemento fundamental para a sua compreensão 
histórica. Tendo em conta que estamos a falar de escrita, de viagens, e de 
imperialismo na segunda metade do século xix – práticas e conceitos que 
durante este período têm implícita a sua masculinidade – os casos de Isa‑
bel Burton e Katherine Guthrie vêm desafiar, problematizar e enriquecer 
este confronto colonial.

Se na Índia britânica a principal dicotomia surge entre ingleses e 
indianos, colonizadores e colonizados, no caso das duas inglesas em Goa 
estas relações adquirem uma outra complexidade, implícita em múlti‑
plas hierarquias: de género, coloniais, mas também nacionais, e de acesso 
ao conhecimento. Tanto Isabel Burton como Mrs. Guthrie estabelecem 
relações bastante próximas com locais – goeses, portugueses e estrangei‑
ros habitantes em Goa. No caso de Burton, sobretudo, explorarei as con‑
tradições reveladas no seu texto sobre Goa. Por um lado, ela recorreu de 
diversas formas a intelectuais locais para construir a sua narrativa histó‑
rica, num gesto pouco usual em qualquer relato de viagem; de igual modo, 
interagiu socialmente com habitantes locais, algo que, devido à inexis‑
tência de estruturas turísticas e à raridade da presença de forasteiros, era 
quase inevitável. Mas, por outro lado, Isabel Burton foi extremamente 
crítica em relação à sociedade goesa, de um modo quase ofensivo que é 
mais frequente encontrar num diário de viagem sem intenções de publi‑
cação do que, como acontece neste caso, num livro que fora escrito com o 
intuito de ser impresso e lido – até possivelmente em Goa.

Como veremos, é vastíssimo o número e a diversidade de mulhe‑
res britânicas que escreveram e a publicaram livros de viagens sobre a 
Índia. Menos visível mas também relevante é o número de mulheres 
que escreveram sobre a sua experiência de vida na Índia, quase sempre 
como acompanhantes dos maridos, mas que não chegaram a publicar 
os seus relatos. Um instrumento precioso para chegar a este rico espó‑
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lio de escrita feminina em espaço imperial é o catálogo de manuscritos 
europeus da Oriental and India Office Collections da British Library.89 
Durante a pesquisa para este livro li dezenas destes manuscritos, diários 
e correspondência, textos muitas vezes acompanhados de fotografias, 
desenhos e colagens. Por um lado, estava à procura de referências a Goa 
e a tudo aquilo que se relacionasse com a presença portuguesa na Índia; 
por outro, queria compreender aquilo que distinguia, ou não, a escrita 
feminina da escrita hegemónica masculina.

Foi neste espólio que encontrei as páginas dactilografadas da mulher 
do cônsul britânico em Goa durante a Segunda Guerra Mundial, Anne 
Bremner. Optei por analisá ‑la na primeira parte deste livro, onde 
impera a diversidade e também a masculinidade dos textos, e não na 
segunda parte, onde apenas analiso os casos de duas mulheres. Embora 
a minha escolha seja questionável, fi ‑la por três razões: por um lado, 
trata ‑se de um relato breve quando comparado com os livros de Isabel 
Burton e de Katherine Guthrie; por outro, as questões de género não 
lhe são centrais; e, finalmente, cronologicamente fazia sentido inseri ‑la 
na primeira parte, onde percorro um período de tempo mais longo, e 
não na segunda parte do livro, que remete para uma cronologia especí‑
fica: a década de 1870.

A maior parte destes textos escritos por mulheres e que se encon‑
tram no India Office não será usada directamente no meu livro, apesar 
de ter sido muito importante para me ajudar a compreender e a pensar 
sobre a iniciativa (agency) das mulheres britânicas que não tinham acesso 
à maior parte dos lugares de acção colonial, mas tinham acesso à escrita. 
Os exemplos são inúmeros e aqui referirei apenas alguns. Todos aqueles 
que encontrei correspondem a «mulheres de», mulheres que foram para 
a Índia para acompanhar os maridos que iam ocupar lugares no aparelho 
colonial, como militares, juízes, ou funcionários do governo colonial. Só 
de mulheres de funcionários do Bengal Civil Service, por exemplo, exis‑
tem vários diários e cartas manuscritas: o diário de Maria Adelaide Cust, 
escrito entre 1833 e 1864, que descreve a sua vida no Punjab ao lado do 
marido;90 os diários, recortes de jornal e correspondência da mulher de 
outro membro do Bengal Civil Service, a descrever a revolta indiana de 
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1857;91 ou, ainda, as cartas de Elizabeth Ann Wyer enviadas à sua mãe a 
descrever o quotidiano em Bengal.92

Outros exemplos de manuscritos de mulheres existentes no India 
Office são: o diário de Louisa Compton durante a sua viagem de Bom‑
baim para Inglaterra;93 o diário de Lady Frances Chambers que narra a 
sua vida social na Índia em 1782;94 o diário de Emma Walter, com dese‑
nhos e aguarelas da sua vida na Índia enquanto mulher de um oficial da 
Bombay Army entre 1838 e 1850;95 as cartas de Lady Gwillin, mulher de 
um juiz do tribunal de Madras, que descrevem a sua vida na cidade;96 o 
diário de Mrs. Dherty que descreve a sua viagem para a Índia e a sua vida 
em Bangalore nas primeiras décadas do século xix;97 o diário de Alice 
Bosanquet, mulher de um oficial, que também narra a sua viagem a Bom‑
baim e o seu quotidiano na Índia, um século depois, entre 1906 e 1909;98 
as memórias de Elinor Tollinton, nascida em 1909, uma narração da sua 
infância na Índia, a vida dos seus pais e o seu casamento com um fun‑
cionário do Indian Civil Service.99 Neste último caso, ao lado da escrita, 
surgem imagens coladas num livro. Paisagens, retratos de pessoas iden‑
tificadas, ingleses e indianos do mesmo estatuto social misturados pela 
fotografia, pouco antes da independência indiana, da qual ela também 
foi testemunha.

Muitos dos diários e cartas vêm acompanhados por outros objectos, 
e penso que é no seu conjunto que devem ser estudados. O arquivo une 
os diferentes documentos e materiais numa caixa, numa tentativa de 
mimetizar a unidade que muitas vezes esteve presente na sua produção. 
O volume de memórias da Índia da mulher de Earl Canning, governador‑
‑geral da Índia entre 1856 e 1862, por exemplo, é composto de fotogra‑
fias, recortes e cartas.100 Charlotte Canning fotografada em cima de um 
elefante, as crianças, a família e os servos indianos. Talvez até fotografa‑
dos por ela, pois, além de ter levado o seu equipamento fotográfico para 
a Índia, ela própria fotografava e foi patrona da Bombay Photographic 
Society.101 As fotografias e memorabília de Mary Elliot Hunter, mulher  
de um engenheiro, que esteve na Índia já no século xx, são mais um exem‑
plo desta mistura, própria dos arquivos pessoais, e que importa preser‑
var na sua coerência.102 Estes exemplos são apenas uma ínfima parte dos 
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espólios manuscritos de mulheres que viveram na Índia, estando a maio‑
ria ainda na posse dos descendentes. Como tem sido afirmado inúmeras 
vezes a propósito do papel das mulheres no arquivo histórico, ou das suas 
ausências, é nestas «casas» desconhecidas que se encontra muita da docu‑
mentação necessária para se poderem estudar as vozes de mulheres nas 
suas experiências de viagem, escrita e colonialismo.

Com uma rara excepção, não conhecemos textos publicados, em 
livros ou em jornais, por mulheres goesas ou portuguesas residentes em 
Goa, sobre a sua vida quotidiana na Índia portuguesa ou as suas viagens 
a outras regiões da Índia. De facto, foi recentemente publicada a cor‑
respondência entre um casal, Inácia e Ernesto Kopke, este último tendo 
exercido várias funções no espaço imperial português, acompanhado pela 
mulher.103 A escrita feminina permaneceu assim, e permanece ainda, nos 
arquivos pessoais e íntimos das famílias goesas ou portuguesas em Goa, 
em manuscrito e inacessível.104

Mesmo os livros de viagem publicados por mulheres portuguesas du‑
rante este período são muito raros. Uma excepção é o livro escrito por 
Branca e Fernanda Falcão de Sommer, Journal de Voyage: Égypte, Palestine, 
Syrie, Turquie, Grèce, Italie.105 No entanto, este não era um livro destinado a 
um público alargado. Impresso na Suíça em 1908, uns anos depois de uma 
viagem realizada em 1904 e 1905, a edição luxuosa, com ilustrações de Luiz 
Falcão de Sommer e inúmeras reproduções fotográficas, teve uma tiragem 
limitada e destinava ‑se a ser oferecido a amigos. Era claramente uma ini‑
ciativa conjunta do grupo de viajantes que possuía as condições económi‑
cas para transformar a viagem em palavras e imagens destinadas ao círculo 
restrito em que se moviam, uma pequena elite portuguesa. É muito prová‑
vel que existam alguns textos escritos por mulheres goesas ou portuguesas 
sobre a Índia, perdidos nas colunas de alguns dos muitos jornais publica‑
dos em Goa durante os séculos xix e xx. Mas mais provável é que essas 
narrativas permaneçam sob a forma de diários íntimos e correspondência 
manuscrita, em arquivos de família que se mantêm privados.

Independentemente de terem sido escritos por mulheres, ambos os 
textos que aqui analiso – o de Isabel Burton e o de Katherine Guthrie – 
são, de longe, os mais longos e aprofundados que encontrei sobre a Goa 
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do período tratado neste livro.106 Na historiografia portuguesa sobre Goa 
não encontrei nenhuma referência a estas duas viajantes,107 o que não é 
surpreendente. Se a historiografia sobre o império e o colonialismo, em 
geral, só nas últimas décadas passou a incluir uma perspectiva de género 
nas suas abordagens, a historiografia portuguesa, quer em geral, quer 
especificamente sobre colonialismo, continua a caracterizar ‑se por uma 
indiferença ou desconhecimento em relação a essa mesma abordagem. 
Assim, a perspectiva crítica própria dos estudos de género tende a provir 
de grupos marginais ao discurso histórico dominante, ou a concentrar ‑se 
no passado recente do fim da colonização portuguesa, raramente enve‑
redando pelos períodos considerados «clássicos» da historiografia lusa.  
O facto de a historiografia convencional não integrar a questão de género 
leva também a outros paradoxos: o de se estudar uma mulher ignorando 
o facto de ela ser mulher, como se isso, de algum modo, retirasse valor ao 
argumento em si, ou mesmo pertinência ao trabalho do historiador.

No extremo oposto a esta abordagem encontra ‑se a da valorização do 
feminino, de modo a sublinhar a sua excepcionalidade – exercício este 
que se aproxima de um dos argumentos historiográficos usados para jus‑
tificar a ausência de mulheres na história, o da «raridade» de casos dig‑
nos de estudo. Outra abordagem, ainda, da crítica literária, da história da 
arte ou da história invoca a necessidade de sobrepor o «humano» a uma 
análise em que o género também seja tido em conta. Esta posição, por 
vezes defendida como um modo mais objectivo, menos politizado, ou até 
mais «humanista» de reflectir sobre a escrita ou a arte, acaba por desvalo‑
rizar os contextos sociais, históricos e ideológicos onde se dá a produção 
e o consumo literário ou artístico.108 Uma visão onde o género é excluído 
enquanto componente historicamente válida, em nome de valores como 
o mérito, a qualidade e a relevância históricas, tende a ocultar a produção 
intelectual e criativa das mulheres. Assim, concordo com a necessidade 
de se estudarem as mulheres escritoras, ou as mulheres que escrevem, 
também enquanto mulheres.

Na historiografia britânica, a ausência do relato de Isabel Burton nos 
inúmeros livros sobre a Índia é mais surpreendente. Afinal, enquanto 
mulher de uma das figuras mais emblemáticas (e mais biografadas) do 
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colonialismo britânico, seria de esperar que o seu livro AEI. Arabia, Egypt, 
India fosse utilizado pelo menos como acompanhamento do percurso de 
Richard. Mas nem assim. Numa biografia sobre Richard Burton publi‑
cada recentemente, por exemplo, não consta sequer da bibliografia.109 
Curiosamente, é o próprio autor desta excelente biografia, Dane Ken‑
nedy, que constata como a maioria dos biógrafos de Richard Burton pre‑
feriu concentrar ‑se nas suas aventuras árabes e africanas, e ignorar os anos 
passados na Índia. Num processo em que as hierarquias temáticas dos 
biógrafos reflectiriam as hierarquias da recepção das obras de Richard 
Burton durante a sua vida, os seus livros sobre a Índia, os primeiros da sua 
prolixa carreira de autor, não conheceram o sucesso das obras posterio‑
res. Tendo em conta que Kennedy pretende repor o papel determinante 
da Índia na geografia burtoniana, torna ‑se ainda mais surpreendente 
que ele não tenha usado o relato de Isabel Burton para escrever sobre o 
regresso de Richard à Índia, depois de 30 anos de ausência.

Um outro livro que, não sendo académico, teria obrigação de conhe‑
cer o AEI de Isabel Burton é o de Christopher Ondaatjee.110 Sobretudo 
porque, na sua introdução, o autor reconhece a importância da biogra‑
fia que Isabel escreveu sobre o marido. Numa iniciativa original, distinta 
de todos os outros autores que dedicaram biografias a Richard Burton, 
Ondaatjee fez ‑se ao caminho percorrendo os passos que Burton dera na 
Índia, entre 1842 e 1849. No seu texto existe também a clara intenção de 
reincorporar a Índia na geografia burtoniana, em pé de igualdade com a 
Arábia ou as muitas outras zonas do continente africano por onde viajou. 
Enfim, o facto de dois autores muito distintos, mas tendo em comum um 
interesse específico pela Índia de Richard Burton, não terem utilizado o 
relato publicado de Isabel Burton, em que se narra a viagem partilhada 
com Richard na sua segunda peregrinação indiana, pode ser também 
explicado pela maior invisibilidade da escrita feminina.

Quanto à invisibilidade dos dois livros de Guthrie sobre a Índia, talvez 
esta seja mais compreensível. Por um lado, a quantidade de livros escri‑
tos por ingleses e inglesas sobre a Índia só na segunda metade do século 
xix desafia qualquer tentativa de controlo absoluto da bibliografia. Por 
outro lado, o facto de Guthrie não fazer parte do cânone de mulheres 
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britânicas a escreverem sobre a Índia colonial revela também a subjec‑
tividade dos processos que fazem com que a historiografia sobre relatos 
de viagem tenda a reproduzir os relatos já identificados e conhecidos. 
Não apenas na historiografia tradicional, na qual os cânones temáticos 
ou de nomes individuais dão primazia aos autores masculinos, mas tam‑
bém nas muitas obras com uma abordagem de género que, nas últimas 
décadas, se têm concentrado nas mulheres viajantes e autoras de relatos.

Tal como Spivak afirmou a propósito das mulheres indianas «subalter‑
nas», existe hoje um projecto histórico de «recuperar as histórias daqueles 
que, tradicionalmente, foram ignorados – mulheres, operários, campo‑
neses, e minorias», e Spivak não questiona a necessidade de se fazer esta 
recuperação.112 As suas vozes devem ser recuperadas. O problema é 
que o próprio projecto de recuperação está limitado pela eliminação  
irreversível que a história já fez das vozes subalternas. Nas últimas 
décadas de Oitocentos havia cada vez mais indianos autores, historia‑
dores, arqueólogos, e antiquários a trabalharem em nome próprio e não 
somente a servirem de colaboradores a orientalistas estrangeiros: uma 
geração de homens, na sua vasta maioria, capazes de se representarem a 
si próprios e com consciência da sua posição activa no processo de cria‑
ção de uma «Índia».113 No entanto, estas vozes de indianos que transmi‑
tiam conhecimento sobre a Índia são sempre mais difíceis de recuperar.

As mulheres britânicas que escreveram e publicaram sobre a Índia, 
por outro lado, tiveram muito mais acesso à produção de conhecimento e 
à criatividade do que as mulheres indianas «subalternas», mas as suas pala‑
vras também só foram reconhecidas e lidas de forma significativa no inte‑
rior de uma historiografia de abordagem feminista, atenta aos seus traços 
e às suas vozes.
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