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PREÂMBULO DOS COORDENADORES

Central ao trabalho comparatista no nosso tempo é sem dúvida o 
encontro com o Outro, a investigação dos contactos culturais, a pes-
quisa sobre migrações discursivas e as reconfi gurações disciplinares e 
epistemológicas que advêm da irrevogável diluição de fronteiras que 
caracteriza o regime actual das Ciências Humanas. É por isso que o 
Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa, em colaboração com a editora Húmus propõe aqui uma 
série de publicações dedicada à exploração de “Alteridades, Cruzamen-
tos, Transferências”, ou – uma vez que também as línguas se submetem 
cada vez mais à lógica da travessia e da pluralidade – “Alterities, Cros-
sings, Transfers”, “Altérités, Croisements, Transfers”, e que se caracteriza 
essencialmente pela disseminação de assuntos, pelo nomadismo tópico.

O acrónimo ACT denuncia de imediato outra dimensão, agora 
pragmática, desta empresa: é que cada volume constitui a transcrição de 
uma performance, isto é, de um conjunto de textos comunicados oral-
mente a um público e com ele interactivamente discutidos. Ao decidir 
encenar regularmente estes ACT e transferi-los da palavra oral para a 
escrita, pretendem os Coordenadores antes do mais ampliar o âmbito 
da discussão por via da reapropriação intelectual que ao livro sempre 
subjaz; pretendem, em suma, contribuir para o continuado debate que a 
ciência é e, em particular no que diz respeito aos Estudos Comparatistas, 
para a possibilidade de conversão do ACT em acto de re-conhecimento.

Helena Carvalhão Buescu
João Ferreira Duarte
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INTRODUÇÃO

Everton V. Machado* / Duarte D. Braga** 

O trabalho de equipa desenvolvido no âmbito do projecto de investi-
gação ORION/Orientalismo Português: Textos e Contextos (séculos XIX 
e XX) – sediado no Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa e coordenado por Ana Paula Labori-
nho – incide basicamente sobre as imagens do Oriente feitas pelos por-
tugueses na literatura, na pintura, na música e em outras artes.

O ciclo colonial português, tendo sido formalmente encerrado em 
1999 com a transferência da administração de Macau para a República 
Popular da China, tornou possível estudar o Orientalismo Português 
de uma perspectiva pós-colonial e em diálogo com a obra seminal de 
Edward W. Said, Orientalism (1978), que analisa a experiência dos 
impérios britânico, francês e norte-americano e expõe um conjunto de 
categorias operativas que se acredita poderem ser extensíveis ao mundo 
de língua portuguesa. Afi rma Said que o Orientalismo:

is a style of thought based upon an ontological and epistemological dis-
tinction made between “the Orient” and (most of the time) “the Occident”. 
Th us a very large mass of writers, among whom are poets, novelists, phi-
losophers, political theorists, economists, and imperial administrators, 
have accepted the basic distinction between East and West as the starting 
point for elaborate theories, epics, novels, social descriptions, and political 
accounts concerning the Orient, its people, customs, “mind”, destiny, and 
so on. (Said 1978, 2-3)

*  Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa.
**  Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa.
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Dedicando-se em especial à China (particularmente Macau), ao 
Japão e à Índia, o projecto Orion tem como tópicos centrais “Orien-
talismo como estética europeia”, “Orientalismo e império”, “Estudos 
Inter-Artes: imagens do Extremo Oriente”, “Travel Writing”, “Writing 
Macau” e “Literatura de língua portuguesa da Índia”.

Os ensaios apresentados no presente volume da colecção Alterida-
des, Cruzamentos e Transferências (ACT 27) são fruto de uma colabora-
ção entre especialistas da Índia das áreas de Estudos Literários, História, 
Antropologia, Direito e Música. A particularidade desta obra consiste, 
portanto, no seu carácter marcada e determinantemente interdiscipli-
nar, para além das novas propostas de abordagem que o leitor encon-
trará sobre Goa: este território, com presença colonial portuguesa por 
quatro séculos e meio (1510-1961), afi gura-se como um espaço desa-
fi ante para a Academia, pela necessidade de se entender a hibridez cul-
tural que sempre o caracterizou. 

Os textos aqui reunidos focam-se nos séculos XIX, XX e XXI, ou 
seja, nos últimos duzentos anos da Índia Portuguesa e as suas transmu-
tações pós-coloniais. Como nos recorda o historiador Luís Filipe F. R. 
Th omaz:

A civilização goesa aparece perfeitamente caracterizada no século XIX, 
após a estabilização das fronteiras e da composição interna da população. 
Foi à medida que Goa se tornou menos cosmopolita que se tornou mais 
goesa. Até ao século XVIII vivera para o comércio internacional e para o 
seu império, que ia de Moçambique a Timor: agora viverá para si mesma. 
A supressão do Exército da Índia – feudo dos “descendentes” –, em 1871, 
deu a predominância ao elemento local. Foi então que Goa manifestou cla-
ramente a sua vitalidade e a sua personalidade, na literatura, na arte, no 
jornalismo, na actividade científi ca. (1965, 4)

As duas contribuições iniciais de Goa Portuguesa e Pós-Colonial: 
Literatura, Cultura e Sociedade oferecem, a primeira (por Kenneth 
David Jackson, da Universidade de Yale), um panorama necessário de 
toda uma literatura de e sobre Goa, preferindo o seu autor, no lugar de 
Orientalismo, falar em Orientalidade para as relações luso-indianas, e, 
a segunda (por Rosa Maria Perez, do Instituto Universitário de Lisboa, 
antropóloga com vasta produção sobre a Índia reconhecida internacio-
nalmente), um tema ainda muito pouco explorado que é o do Orien-
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INTRODUÇÃO 

talismo praticado pelos próprios orientais. Põem-nos perante questões 
que, de uma maneira geral, atravessam os restantes ensaios publicados.

Procurou-se, na edição dos mesmos, seguir uma linearidade tem-
poral relativamente aos temas abordados pelos nossos colaboradores, 
visto que permite traçar um quadro evolutivo dos variados discursos 
originários da própria Goa ou sobre ela produzidos a partir de outras 
realidades socioculturais. Tais temas compreendem não apenas o 
Orientalismo, mas também as relações entre viagens, impérios e escrita, 
literatura e prática institucional, colonialismo e identidades culturais 
religiosas, a literatura goesa de língua portuguesa e a pós-colonialidade.

A fotografi a que ilustra a capa foi gentilmente cedida por Hugo Car-
doso, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa.

OBRAS CITADAS

Said, Edward W. 1978. Orientalism. Londres: Penguin.
Thomaz, Luís Filipe F. R. 1965. O Cristianismo e as tradições pagãs na Índia Por-

tuguesa. Separata das Actas do Congresso Internacional de Etnografi a. Lisboa: 
Junta de Investigações do Ultramar.
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GOA E A ORIENTALIDADE

Kenneth David Jackson*

Rainha do Mandovy, ó emporio gigantesco
Que assombraste as nações com o teu esplendor

Floriano Barreto

Orientalidade é o termo com que designo teoricamente uma vivência 
entre-culturas, ou seja, um sincretismo de línguas e culturas ocidentais 
e orientais. Aplica-se sobretudo, no caso goês, a uma identidade híbrida 
construída durante meio milénio de coexistências. Foi essa a ideia, tal-
vez, de Jeremias Xavier de Carvalho ao fundar a Arcadia Oriente e Oci-
dente de Goa, de modelo renascentista, responsável pela terceira edição 
da História de Goa (1898) do Pe. M. J. Gabriel de Saldanha (1853-1930), 
“com informações precisas sobre o vasto império português no Oriente” 
(“Palavras necessárias”, introdução à segunda edição, 1925). Orientado 
também por esse conceito, foi lançado em 2012, em Margão, Oriente e 
Ocidente na Literatura Goesa: realidade, fi cção, história e imaginação, de 
Eufemiano Miranda, tratando da literatura em língua portuguesa dos 
séculos XIX e XX.

Goa era o centro administrativo da Índia Portuguesa, que se esten-
dia da África oriental até ao Extremo Oriente; funcionava como centro 
de uma cultura marítima de diáspora, crisol de um vice-mundo luso-a-
siático extremamente diverso. Goa é uma terra entre-culturas exemplar, 
com uma literatura escrita hoje em concanim, marati e inglês, apoiada 
por meio milénio de obras de língua portuguesa, para não falar das cul-
turas linguísticas primordiais do subcontinente. Sendo o primeiro cen-
tro de uma política de miscigenação, Goa na sua demografi a antecipou e 
prefi gurou o desenvolvimento do globalismo de diáspora e multiétnico 
atual. Os livros de Selma Carvalho (In the Diaspora Wilderness: Goa’s 
Untold Migration Stories from the British Empire to the New World) e Ste-
lla Mascarenhas-Keyes (Colonialism, Migration, and the International 

*  Yale University.
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Catholic Goan Community) são apenas os mais recentes a documentar 
uma cultura marítima que se deslocava para Mumbai, a grande Índia e 
outros continentes, às vezes disfarçando-se na imagem de outras etnias, 
principalmente a anglo-indiana. No recente trabalho de Carvalho sobre 
a diáspora goesa na África, há uma entrevista com Th omas Joaquim 
Lobo (n.  1909), em que descreve a sua transferência para Bombaim 
nos anos 20 e a longa residência em Marsabit (Quénia), entre ingleses. 
Outro residente de Bombaim, José Gerson da Cunha (1844-1900), hoje 
objeto de estudo, escreveu sobre as antiguidades de Chaul e Bassein, foi 
cofundador da Royal Asiatic Society e vestiu roupagens de brâmane. 
Transformou-se intelectual e culturalmente em “victoriano eminente”, 
como no livro de Lytton Strachey (1918). Tal hibridização, nas palavras 
de Haroldo de Campos (1992, 261), prefi gura os “transculturadores” 
do tipo Gerson da Cunha. O sincretismo goês é bem documentado em 
estudos fundamentais sobre elementos das culturas indiana e goesa, 
como A Índia Portuguesa (1887), por A. Lopes Mendes, cuja importante 
viagem científi ca recebeu o apoio da Sociedade de Geografi a, e pelas 
fotografi as, hoje raridades, da antiga casa Sousa & Paul. Para o goês, 
entre-culturas tem sido uma realidade quotidiana, uma vivência e uma 
maneira transcultural de ser.

A teoria entre-culturas pode ser considerada uma vertente do con-
ceito do ensaísta Silviano Santiago sobre o entre-lugar da cultura bra-
sileira (1973), considerada meio distante entre contactos com o seu 
próprio interior e com a Europa, localizada, portanto, em um espaço 
abstrato e dividido. Trata-se de um mundo atlântico que antecipa, do 
lado brasileiro, a península fl utuante do romance de Saramago, Jangada 
de Pedra. Ao contrário desse espaço abstrato, entre-culturas refere-se a 
um espaço geográfi co histórico onde culturas se misturam como uma 
prática e vivência, coexistindo em tempo real. É o mundo da criouliza-
ção de línguas e povos, em comunidades cujo folclore musical mistura 
temas populares com ritmos afro-asiáticos, em melodias como “Luzi, 
Luzi”, “Singalee nona” e “Papagaio verde”. No caso de Goa, signifi ca o 
encontro de Oriente e Ocidente num espaço híbrido da fusão da dife-
rença.

Mesmo um exame preliminar das restrições críticas e científi cas 
feitas aos postulados do Orientalismo de Edward Said (1978) conven-
ce-nos de que têm sido ultrapassados pelo discurso acadêmico nesses 
quarenta anos. Em Beyond Orientalism (1997), Wilhelm Halbfass, autor 
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de India and Europe (1990), defende os estudos orientalistas feitos no 
Ocidente. Descreve o panorama das reações acadêmicas ao livro de Said 
durante o passado quarto de século e questiona a acusação de coni-
vência entre o trabalho de estudiosos e as “imperativas de dominação 
colonial” (1990, 3). Entre as objeções de Halbfass incluem-se o interesse 
pessoal do autor no tema, a sua natureza altamente ideológica, a lin-
guagem polêmica, as inconsistências e confusões, os essencialismos e 
generalizações, o pouco caso dado a diferenças dentro de culturas e a 
falta de exatidão histórica ou fi lológica. Referindo-se às perspectivas de 
Carol Breckenridge e Peter van der Verr, em Orientalism and the Pos-
tcolonial Predicament (1993), e de Ronald Inden, em Imagining India 
(1990), Halberfass chama a nossa atenção para as construções ociden-
tais de sociedades não-ocidentais (Th e British Discovery of Buddhism, 
1988, de Philip Almond), assim como para aquelas sociedades não-o-
cidentais que imaginaram os seus próprios “Orientes” (Stefan Tanaka, 
Japan’s Orient: Rendering Pasts into History, 1993). Robert Irwin, em 
Dangerous Knowledge: Orientalism and its Discontents (2006), traça um 
quadro muito rico de estudos orientalistas feitos no Ocidente por estu-
diosos pouco conhecidos, cujos trabalhos têm sido negligenciados ou 
até denegridos. A tese de Irwin toca num ponto que alunos norte-ame-
ricanos dos chamados “Area Studies” sabem muito bem: que há uma 
tendência marcante para se identifi carem com a cultura estudada, até 
ao ponto de sua conversão sintomática às línguas, atitudes e normas 
de comportamento. Da mesma maneira, observa Irwin, os orientalistas 
mais renomados dos últimos dois séculos eram oriundos de um único 
país, a Alemanha, pouco presente no Médio Oriente ou na Ásia. Pode-se 
observar que o orientalismo justapõe apenas Oriente e Ocidente, grosso 
modo, quando há múltiplas possibilidades de encontros vindos de cen-
tenas de culturas, por exemplo, chineses no sul da Índia. Contudo, e 
não obstante essa série de objeções e restrições, o Orientalismo de Said, 
como aponta William Grimes (2006) em Th e New York Times, é invulne-
rável e não pode ser refutado por causa de sua natureza principalmente 
política, para não mencionar a sua solidariedade com os movimentos 
de independência mundiais após 1947. Irwin mantém, em face disso, 
que as distorções contidas na tese de Orientalismo são tão fundamentais 
que qualquer tentativa de corrigi-las seria apenas “uma perda de tempo” 
(2006, 4).
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Para o nosso argumento, as críticas pertinentes são essas: que Orien-
talismo omite o mundo lusófono do âmbito de estudos pós-coloniais, 
ignora as suas culturas híbridas e não estuda a Ásia Portuguesa. Não 
comenta a profunda infl uência do Oriente sobre o Ocidente, tema lite-
rário de Ethel Pope no estudo India in Portuguese Literature (1937); não 
inclui instâncias político-culturais de resistência e de autoafi rmação 
(d’Os Lusíadas, o episódio da primeira “expedição” de Fernão Veloso, 
na África, que acabou em fuga desordenada, não será um primeiro caso 
de resistência indígena?); e polariza as “múltiplas instabilidades e com-
plexidades do discurso no período colonial” (Codell e Macleod 1998, 5) 
numa dicotomia, quando poderiam ser poliédricas. No seu estudo do 
discurso colonial, Julie F. Codell e Dianne Sachko Macleod descrevem a 
dinâmica em jogo como “um coro instável de confl itos e lutas por vozes 
de múltiplos participantes (e não apenas dois lados opostos)” (1998, 5). 
Criticam o discurso orientalista sobre o outro por considerar-se o único 
válido; assume que os povos ditos indígenas ou nacionais nunca tiveram 
que se integrar em quaisquer outros, ou ceder autonomia a invasores 
ou forasteiros, e aceita que se organizam apenas sobre uma forma de 
governo ou organização social, de origem orgânica. A prestidigitação 
do orientalismo, como toda a historiografi a ocidental, é que a forma 
de representação escrita privilegia automaticamente o narrador-obser-
vador por defi nição. Existe o poder de citação, mas nunca conseguirá 
validar ou autorizar a voz do sujeito alheio; e se tal sujeito deseja alguma 
vez aproveitar-se do discurso ocidental, como meio de autoafi rmação, 
será ipso facto desqualifi cado e desacreditado.

O estado entre-culturas no Índico, que se enraizou com o tempo 
e que vigora hoje no globalismo, não representa simplesmente a alter-
nância entre uma ou outra cultura, um ou outro continente, à guisa de 
máscaras, disfarces ou heterónimos, muito menos uma assimilação de 
uma cultura por outra, mas outrossim uma mistura de práticas culturais 
num sincretismo e numa coexistência simbióticos, num discurso dialó-
gico interdependente e sintético, cuja signifi cação como Orientalidade 
vai muito além de um encontro de culturas para um estar entre-culturas, 
ilustrado por fi guras que entenderam muito bem Ocidente e Oriente. 
Ainda no século  XVI, o historiador Diogo do Couto passou 50 anos 
em Goa, de 1559 a 1616, enquanto o hortoculturalista, farmacólogo e 
médico Garcia da Orta passou lá os seus últimos 34 anos (1534-1568), 
onde revolucionou a ciência médica à base da fl ora tropical.
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O termo Orientalidade, que descreve a presença portuguesa no 
Oriente antes do orientalismo, caracteriza com maior acuidade, a nosso 
ver, os povos diversos que viajaram na carreira da Índia no primeiro 
século após 1499. O estado entre-culturas surge de comunidades híbri-
das e de povos miscigenados, criados ao longo do caminho marítimo 
seis e setecentista, do Brasil até ao Japão, onde viveram gerações refor-
çadas por sucessivas viagens e ondas de imigração. A nossa tese sugere 
que a estratifi cação desses primeiros viajantes e residentes na África e 
na Ásia, as suas comunicações com diversos povos e sociedades, seus 
propósitos e suas motivações, os contactos íntimos, fazem parte do que 
David Ludden chama o legado mais “diverso e vivo” da época colonial 
(Breckenridge e van der Verr 1993, 252), analisado por meio da dinâ-
mica intercultural na formação de laços de amizade e parentesco mistos, 
entre portugueses, africanos e asiáticos. Das 15 a 20.000 almas levadas à 
Ásia nas naus de carreira até meados do século XVII, muitas resolveram 
mudar a sua condição, saindo da jurisdição e até abandonando a identi-
dade portuguesa. A História Trágico-Marítima (Brito 1735-1736) docu-
menta mercadores livres no Zambeze e a Peregrinação (1614) comenta 
piratas e corsários portugueses no mar da China e fi lhos chineses de 
Tomé Pires. Degredados, casados e órfãs d’el-rei criaram novas vidas 
no além-mar, onde foram trabalhar, morar, apenas fi car, ou transfor-
mar-se radicalmente, muito antes de qualquer distanciamento crítico 
ou consciência de exotismo ou orientalismo. Formou-se a base de um 
mundo híbrido moderno, como afi rma Douglas Wheeler no ensaio 
“Th e Empire Time Forgot”, lido no Porto em 1998, no qual defende o 
papel signifi cante das elites crioulas de Cabo Verde e de Goa na expan-
são e na sobrevivência do mundo marítimo lusófono como interme-
diários de raça e cultura (1998, 9). Existe evidência dessa população 
mista desde perspectivas asiáticas em imagens de africanos ou indianos 
nas caricaturas das naus nos biombos japoneses da arte namban, hoje 
muito conhecidos. Falava-se em Macau um patois que, segundo Graça 
Pacheco Jorge, utilizava “antigos vocábulos do nosso vernáculo e mui-
tos outros oriundos da Índia e de Malaca” (1992, 11); paralelamente, a 
cozinha de Macau, na apresentação de Graça Pacheco Jorge, no livro 
magnifi camente ilustrado A Cozinha de Macau da Casa do Meu Avô, 
adaptava receitas da Índia e de Malaca, como Vindaloo, sarapatel e badji 
(arroz doce em coco) (1992, 15). A união entre goeses e macaístas é 
documentada numa quadra folclórica na Ta-Ssi-Yang-Kuo:
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Nhonha na jinella
Có fúla mogarim:
Sua mãe tankaréra
Sua pai canarim 
(Pereira 1901, 704)

De Malaca (1992), a musicóloga Margaret Sarkissian, no livro D’Al-
buquerque’s Children (2000), documenta a recuperação de uma iden-
tidade musical portuguesa como tradição inventada, apresentada e 
vendida como artefacto anacrónico e exótico. Em Goa, o baile formal 
de salão mandó, estudado por Michael Martins e José Pereira, exige ves-
timentos malaios, enquanto o uso em bailes ocidentais da saia balão foi 
parodiado pelo poeta Miguel Vicente Abreu (1827-1883) no seu Rama-
lhetinho:

A saia balão que acaba
Onde o mundo principia
A saia, que se desaba,
Põe a terra em anarchia. 
(N.º 3, Abril [1870, 37])

O falante nativo do crioulo de Korlai (Chaul), Jerome Rosário, hoje 
falecido, colaborou na pesquisa de Gritli von Mitterwallner, em Chaul, 
eine unerforschte Stadt an der Westküste Indiens (Berlim: Walter de 
Gruyer & Co., 1964), Clancy Clements, Th e Genesis of a Language: Th e 
Formation and Development of Korlai Portuguese (Amesterdão: John 
Benjamins, 1996) e no meu livro De Chaul a Batticaloa (Ericeira: Mar 
de Letras, 2005). Igualmente contribuiu Francis Paynter (†2003), da 
ilha de Vypeen, Cochim, com sua esposa Sophie, hindu do interior de 
Kerala, grande contador de histórias da paróquia de N. S. da Esperança 
(1608). Essas são as vozes dos descendentes de portugueses na Ásia, 
que falam em crioulo em comunidades ligadas pelo mar, cuja existência 
hoje é escassa, mas persiste em portos como Batticaloa, Vypeen e Chaul. 
Esses são o “people in-between”, no termo com que o sociólogo Michael 
Roberts (1989) identifi ca os “Burghers portugueses” do Sri Lanka, um 
povo entre culturas e entre sistemas, cujo mundo não se estende além 
dos pequenos enclaves que sobreviveram ao império marítimo, estatis-
ticamente insignifi cantes mas, não obstante, embriões do “admirável 
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mundo novo” da globalização e das populações multiétnicas (ver Can-
tha sen Vargonya, 2005).

É por meio da literatura das viagens que se fundamentam as 
modernas percepções de relacionamentos internacionais e intercultu-
rais, como sugere o título de Margaret Hodgen, Early Anthropology in 
the 16th & 17th Centuries (1964). Essa antropologia precoce é que vai 
denunciar problemas também com o conceito de “Outro”, hoje termo 
tão corrente. A ideia do Outro não parece ter em conta o fundo simbó-
lico, psicológico, social e evolucionário comum, revelado por Sir James 
Fraser nos arquétipos de sociedades primitivas no seu estudo magistral, 
Golden Bough: A Study in Magic and Religion (1907-1927). A categoria 
não parece reconhecer que o “Outro” é reversível com o mesmo, pro-
cesso patente no estudo de C.  R. De Siva sobre a recepção de portu-
gueses pelos povos da Índia (in Implicit Understandings, 1994), ou nos 
relatos da chegada dos “bárbaros dos mares do sul” ao Japão. Sendo 
uma construção social, o conceito de “Outro”, de parceria com o orien-
talismo, privilegia a observação do narrador. Mesmo se a existência do 
Outro seja considerada fundamental para a formação psicológica de um 
autoconceito, a diferença acaba por se incorporar à própria constituição 
do Eu, do Mesmo. A condição barroca no período dos contatos, escreve 
Haroldo de Campos, “extrai a diferença da morfose do Mesmo”, fala um 
“duplo dizer” (1992, 240) das alteridades de uma “estranha condição” 
camoniana. Consideremos o caso de Gregório de Matos: “[B]rasileiro 
formado em Coimbra, branco entre mulatos e mestiços, inimizado com 
os nobres da terra e com os reinóis de Portugal, por seu turno híbrido 
espiritual irremissível, não mais podendo ser uma coisa nem outra, nem 
juiz no reino nem advogado na Colónia ultramarina... estoura male-
dicentemente em boca-de-inferno” (Campos 1981, 16). Lembremos a 
história da donzela-guerreira do Rio de Janeiro, Maria Úrsula de Abreu 
e Lencastre (1682-1718), jovem de ilustre família anglo-carioca que foi a 
Goa aos 18 anos disfarçada de soldado com o nome de Baltazar do Couto 
Cardoso e que, mesmo depois do seu casamento com o ofi cial militar 
Afonso Teixeira Arraes de Melo, “nunca mais voltou a envergar os trajes 
do seu sexo” (Galvão 1997, 84) nem nunca saiu de Goa. Foi retratada no 
romance A Senhora de Pangim (1932) de Gustavo Barroso. Em cada via-
jante as mudanças de um mundo em desconcerto provocaram uma mor-
fose do ser, versão barroca do título de Mário de Sá-Carneiro, “Eu-mesmo 
o outro”, ou, se quiserem, de mudanças provocadas por diferenças latentes 
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na pessoa física, dramatizadas pela fi cção gótica do tipo “Dr. Jekyl and Mr. 
Hyde”. Garcia de Resende, na Miscelânea (c. 1530) fala do “gram sem 
razam”, da arbitrariedade e desordem dos intercâmbios demográfi cos do 
caminho marítimo: “Vimos muyto espalhar / Portugueses no viver / e 
aas Indias yr morar, / natureza lhe esquecer: / veemos no reyno metter / 
tantos captivos crescer.” (1917, poema 11). Muitos dos estudos pioneiros 
sobre assuntos luso-asiáticos são frutos de uma aprendizagem entre-cul-
turas. A primeira gramática de uma língua indiana, a Arte da Lingoa 
Canarim (1640), é obra do jesuíta inglês Th omas Stephens (1549-1619), 
superior de Salcete por 28 anos, enquanto as duas gramáticas da língua 
japonesa, “Arte da lingoa de iapam” (Nagasaki, 1604) e “Arte breve da 
lingoa iapoa” (Macau, 1620), são trabalhos de João Rodrigues, S.J., que 
chegou ao Oriente, onde passou o resto da vida, aos 15 anos.

A viagem e as culturas híbridas são os termos funcionais de um 
mundo transoceânico, “a world on the move”, na frase do saudoso 
historiador Russell-Wood (1992), um mundo cosmopolita que ainda 
espera uma teorização adequada, talvez porque as suas forças e dire-
trizes, no seu conjunto, preparem e indiquem, como precursores, os 
fundamentos da atual globalização (imigração, exílio, marginalidade, 
hibridismo, inclusão). Os seus descendentes miscigenados andam na 
diáspora global ainda, muitos sem nacionalidade ou inclusão social. A 
vida e a fortuna dos descendentes, nas comunidades afro-asiáticas, é 
testemunha de que todos os encontros provocados pelas viagens ini-
ciaram transformações profundas e dramáticas: sejam das castas que se 
converteram ao cristianismo e saíram da classifi cação hindu; sejam das 
muçulmanas obrigadas a casar-se com portugueses após 1510, com a 
política dos “casados”; sejam das moçambicanas que cantaram receitas 
de doces e confecções que preparavam no convento de Santa Mônica 
em Velha Goa em 1600; sejam das jovens japonesas e chinesas vendidas 
como escravas e transportadas a Goa e ao reino em grande número, 
apesar da queixa do daimô Hideyoshi, que ofereceu pagar resgate (Nel-
son 2004, 463-492). E nada mais diferente e nada mais coerente do que a 
história, quatro séculos mais tarde, de Wenceslau de Moraes e as musas 
O-Yonê e Ko-Haru, quando o ocidental resolveu dedicar-se amorosa-
mente a uma vivência oriental. Não é de subestimar a difi culdade de 
viver entre-culturas, com as imposições e violência, a fragilidade de sua 
composição, a rejeição pela cultura dominante, tema tocado no recente 
livro de Sanjay Subrahmanyam, Th ree Ways to Be Alien (2011), estudo 
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de três biografi as entre-culturas na Ásia. Citando carta de Luís Fróis, S.J. 
(1532-1597), reconstrói a história da fi lha de um príncipe muçulmana 
residente em Goa, separada de sua família por vários complôs e bati-
zada com o nome de Dona Maria de Além-Mar (Subrahmanyam 2011, 
28-33). Lembra-nos Subrahmanyam que o século XVI, sumamente cos-
mopolita, foi caracterizado por desconforto, fricção e dissimulação nos 
níveis existenciais e conceituais (2011, 173). Nesse desconcerto barroco, 
Camões, como se descrevesse os 17 anos no Oriente, é mais sucinto: 
escreve “muda-se o ser” (Soneto LIII, 1595). Foi o caso de Monçaide, 
futuro Gaspar da Gama, sombra inversa do navegador; e de Anjiro, 
samurai batizado com o nome de Paulo da Santa Fé, intérprete para 
S. Francisco Xavier. No estado entre-culturas na era de globalização, é 
mister respeitar e observar, de alguma forma, um equilíbrio entre cul-
turas justapostas. Viver entre-culturas signifi ca a coexistência de qua-
lidades dessas culturas em um indivíduo, ou em uma sociedade, que 
por isso adquire e vive uma nova identidade miscigenada, caracterizada 
por uma capacidade ou necessidade de adaptar-se a uma diversidade de 
línguas e práticas culturais, rituais, religiosas e políticas.

É a nossa afi rmação de que os estudos pós-coloniais anglocêntricos, 
com o orientalismo como alicerce teórico, devem ser refi gurados à luz 
do intercâmbio e do hibridismo complexos entre Oriente e Ocidente, 
criados nos espaços afro-asiáticos do “vasto mundo” da presença por-
tuguesa no Oriente e das profundas e duradouras transformações que 
provocaram. É de lastimar que o campo de estudos pós-coloniais, já ins-
titucionalizado, não tenha enriquecido as suas perspectivas com a inclu-
são da historiografi a e cultura das viagens portuguesas nem do contacto 
complexo e complicado entre povos da África e Ásia. O maciço volume 
ilustrado, Orientalismo em Portugal (Rodrigues e Hespanha 1999), 
documenta a revolução no gosto e na decoração efectuada em Portugal 
pelo mobiliário e objetos artísticos que chegaram de outros continentes, 
processo comparável aos empréstimos linguísticos do português para 
todas as línguas de contacto, e vice-versa, da África ao Japão, ou da pes-
quisa biológica e médica que transformou a medicina ocidental com 
estudos da fl ora tropical. São essas conquistas entre-culturas, hoje fan-
tasmas ou ruínas de um passado quase esquecido, que provocam uma 
brecha na concepção do orientalismo pós-colonial. Há ainda muito a 
retirar da imensa produção histórica e intelectual efectuada no âmbito 
da Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Por-
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tugueses, que facilitou nova leitura de identidades híbridas e histórias 
compartidas. Tampouco falta bibliografi a em inglês, incluindo traba-
lhos do brilhante historiador Charles Boxer e seus discípulos, ou as 
numerosas traduções de livros de viagens em tradução publicadas pela 
Sociedade Hakluyt.

Na introdução à História de Goa (1925-1926), de Saldanha, J.  A. 
Ismael Gracias comenta o serviço ao estudo do “génio indiano” da era 
vitoriana prestado por indianistas britânicos (“Briggs, Elliot, Dawson, 
McCrindle, Elphinstone, Grant Duff , Cunningham, Max-Muller, Malle-
son, Strachey, Hunter, Birdwood, Danvers, e tantos outros” [1980, 14]) 
e por estudiosos indianos (“Keshub Chunder Sen, Toru Dutt, Sumbhoo 
Shunder Mookerjee, Trimbak Telong, Ragendralala Mitra, Romesh 
Hunder Dutt, Bunkim Chunder Chatterjee, Rajaram Mohun Roy e Ish-
var Chundra Vidyasagar”). Alguns dos indianistas ingleses se interes-
saram pela história indo-portuguesa, algo comprovado pela publicação 
do esboço histórico de Goa por José Nicolau da Fonseca no Imperial 
Gazetteer (Historical and Archaeological Sketch of the City of Goa: Pre-
ceded by a Short Statistical Account of the Territory of Goa, Bombaim, 
1876) e pela obra notável de Frederick Charles Danvers (1833-1906), 
Th e Portuguese in India (1894). A visita de Lopes Mendes a Goa equi-
vale a um almanaque, compilado para documentar “vários pontos de 
geographia, historia, geologia, meterologia, agricultura, estatistica, eth-
nographia, religião, usos, costumes e leis dos povos do Estado da India” 
(Mendes 1886, XIII-XIV). Com centenas de ilustrações, os dois volu-
mes constituem uma etnografi a cultural compreensiva de documenta-
ção sobre a vida goense, talvez sem par. Desde meados do século XIX 
que estoura um período de dedicada observação etnográfi ca, linguística 
e científi ca que produziu outras coleções importantes, desde o Archivo 
Portuguez-Oriental (1857), de Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 
(1809-1879), o Bosquejo Histórico das Comunidades de Goa (1852), 
de Filipe Néri Xavier (1808-1874), Goa Antiga e Moderna (1888), de 
Frederico Diniz d’Ayala (1860-1923), ao “Dialecto indo-português de 
Goa” (Revista Lusitana VI: 63-84), de Sebastião Rodolfo Dalgado (1855-
1922), publicado em 1900. Dalgado foi um dos mais ilustres de entre as 
fi guras entre-culturas, formado no Seminário de Rachol e também em 
Roma; serviu no Ceilão, em Calcutá e Mumbai, falava várias línguas 
indianas, além de ser especialista em sânscrito. Em Mumbai publicou 
o Diccionário Komkani-Portuguez (1893) no alfabeto devanâgari, vindo 
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a Lisboa em 1907 como professor de Sânscrito e membro da Sociedade 
de Geografi a, fi gurando em 1911 entre os fundadores da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa.

A Orientalidade, no caso dos contactos Ocidente-Oriente, resulta da 
experiência histórica desses indivíduos, ilustrada aqui por meio da bio-
grafi a, poesia e prosa, cujos exemplos goeses atestam a pertinência do 
modelo de uma complexa, obrigatória e demorada existência e padrão 
entre-culturas. Entre muitos estudiosos dedicados a Goa, destaca-se o 
caso de José Pereira (n.  1931), cujos estudos e publicações abrangem 
religião, arquitetura barroca e igrejas de Goa, música goesa (Mandó, 
Dulpods e Deknnis), história social e relações culturais Índia-Portugal, 
em mais de 44  livros. Notável estudioso internacional, foi por muitos 
anos professor de Teologia na Fordham University de Nova Iorque. Em 
contraponto, desejamos igualmente homenagear um estudioso da terra, 
Percival Noronha (n. 1923), o sábio das Fontaínhas, cujo repertório de 
conhecimentos goeses e indo-portugueses é notório. Representa uma 
geração dedicada à promulgação de estudos goeses desde uma perspec-
tiva luso-indiana de largo alcance.

Dos séculos XVIII e XIX lembramos fi guras que representam o 
cosmopolitismo e liberalismo neoclássico fi losófi co-literário. José Cus-
tódio de Faria (1756-1819), nascido no mesmo ano que Mozart, publi-
cou em Paris De la cause du sommeil lucide ou étude de la nature de 
l’homme (Harmattan, 1819), criando fariísmo à base da experiência de 
Franz Anton Mesmer (1734-1815). Participou na Revolução Francesa 
e foi professor na Université de France em Nîmes, membro da Societé 
Médicale de Marseille e personagem do romance de Alexandre Dumas, 
père, Le Comte de Monte-Cristo (1844). Já em começos do século XX, o 
simbolismo literário francês deixou sua marca na poesia de António de 
Nascimento Mendonça (1884-1926) (pseudónimo Nitipal Muni), que 
publicou na revista de Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), Poe-
sia – Rassegna Internazionale (Milão, 1908-1909, n.os 11-12), o poema 
“La Tempête” (cf. Anexo), dedicado ao futurista italiano, destacando 
a própria origem (“Goa – Mapuçá – Indes portugaises”), cujos versos 
justapõem Oriente e Ocidente com “les Rakxas et les Dieux”, numa tem-
pestade onde se ouve: “Voix de Siddharta et de Prométhée!”

Os versos em português de poetas goeses ativos desde meados do 
século  XIX constituem um contraponto à viagem científi ca de Lopes 
Mendes de Lisboa a Goa; complementando a linguagem da coleção 
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científi ca, os poetas expressaram a sua íntima ligação e afeto à terra, 
costumes e história. A linguagem poética sofreu a infl uência da poesia 
portuguesa, brasileira e francesa do período, que lhes serviu de modelo. 
Escrever como poetas de língua portuguesa em Goa signifi cava evocar 
e dialogar com as realidades culturais da terra, na sombra da grande 
Índia, invertendo o sentido da expedição de Lopes Mendes para ima-
ginar uma volta alienada a um Portugal conhecido apenas por meio do 
seu refl exo colonial. Alguns poetas estudaram em Coimbra e Orlando 
da Costa (1929-2006) fi cou em Portugal como literato eminente. Para 
aqueles que continuaram a viver em Goa, porém, Portugal e o império 
signifi cavam ao mesmo tempo uma realidade quotidiana e lugar mítico 
de origem, tangente à esfera cultural e geográfi ca entre-culturas, onde a 
Índia e Portugal coabitaram por mais de quatro séculos. A poesia goesa 
foi forjada nessa projeção de chegadas e saídas, terra, natureza, mito e 
imaginação.

Muitas das características singulares da cultura indo-portuguesa 
documentadas por Lopes Mendes na sua etnografi a são evocadas pelos 
poetas goeses em versos ecoando, com memórias e temas da terra natal, 
a sua rica coexistência de culturas. Há constantes temas indianos: A Lyra 
da Índia (1907) de Manuel Sanches Fernandes (1886-1915) transporta o 
leitor a regiões de um paganismo resplandecente:

Brahma! Vishnu! Shiva! a Trimurti potente:
eis as grandes criações duma época esplendente,
que, na Índia, desfraldou o seu pendão de Luz
antes da lei budaica e antes da lei da Cruz. 
(Devi e Seabra 1971, 132)

Há sacerdotes, princesas e procissões épicas de elefantes a cerimô-
nias hindus em “Le Roi des éléphants” (No País de Súria, 1935) de Pau-
lino Dias (1874-1919):

Era ele, Naraiana, imenso como a serra,
com mil olhos a olhar, os braços infi nitos,
chapeado de rubis, letras de eternos ritos,
armas subindo ao ar, terríveis como as sombras 
(Devi e Seabra 1971, 143)
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ou a fi gura dramática da bailadeira em “Vatsalá” (1939) de Nasci-
mento Mendonça:

Vatsalá, fi na e formosa bailadeira, cheia de jóias e de guizos, vinte anos 
fervescentes, musicais e tentadores, cheirando à luz e à lava, como um fi ltro 
e uma fl or, poisa o olhar angustiado no corpo de um Rixi, hirto e seminu, 
estendido sobre uma pele de tigre... Sorri distante uma aldeia com as suas 
casas brancas, e, perto, um pagode de Cali, a Deusa da Morte, arqueia no 
ar as cúpulas laminadas de oiro. Um balsâmico mel selvagem impregna a 
paisagem e entontece. (in Devi e Seabra 1971, 200)

Em Áurea Goa (1958), Lino Abreu (1914-1975) louvou Goa acima 
de Portugal pela magnifi cência como capital do Oriente: “– Onde outra 
havia tanta raridade,/Que já não precisava ver Lisboa,/Quem tivesse 
visto essa linda Goa” (Devi e Seabra 1971, 307). “Redenção” (1931), 
de Adeodato Barreto (1905-1937), exalta a natureza numa sinfonia de 
fecundidade goesa:

Ó Goa bela, ouve os Gates cantando:
Nos seus milhares
De ôllos seculares
– imensas catedrais abobadadas –
Acordam as ninhadas! 
(Devi e Seabra 1971, 227-233)

As areias, as brisas, ondas e fl ores simbolizam a redenção do esque-
cimento histórico-geográfi co, “ao seu beijo fecundo redimida,/a Natu-
reza juncará teu leito/de mogarins!...”, enquanto a vitalidade de Goa vive 
com a chamada do Decão: “A brisa do Decão traz-nos, dos ninhos,/suas 
canções...” De Nascimento Mendonça, o “Cântico em louvor da Mon-
ção” faz os ventos soprarem em uma dialética de destruição e exaltação:

Ah! vento da monção, vai clangorando,
Vai ululando pelo mar e a serra...
Asa do mal que sobre o mundo esvoaça
Voz de tigre que os berços sobressalta...
No pó hostil a vida imensa exalta. 
(Devi e Seabra 1971, 204)
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Mariano Gracias (1871-1931), no poema “Dolor”, lamenta o para-
doxo da identidade goesa: “Ter Pátria e estar desterrado... Ter vida e, 
de quando em quando,/Afundar-se em agonia;/Ter amor não sendo 
amado,/Ai! ter tudo e não ter nada...” (Devi e Seabra 1971, 163). Essas 
escassas gerações de poetas, nascidas na virada do século XIX para o 
XX, conheceram uma vida goesa parada no tempo e quase desconhe-
cida, seja em Portugal, exceto uns poucos especialistas ou exilados, seja 
na Índia, fora dos territórios de Damão e Diu, outros poucos enclaves 
esquecidos pelo tempo, e Mumbai, com a sua infl uente população de 
imigrantes goeses.

Os poetas goeses liam os poetas românticos brasileiros. De todas 
as paródias da “Canção do exílio”, de Antônio Gonçalves Dias, talvez 
“Goa” (Almanach Annuario Recreativo, 1882) de Pedro António de 
Sousa (1854-1931), autor de Entre Crepúsculos e Orientais (Tipografi a 
Rangel, 1927), seja a primeira:

Minha terra tem mangueiras,
Onde canta o muruoni;
Minha terra é mais alegre,
Mais brilhante o sol dali.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas mangas mais sabores,
Tem mais luxo a Natureza,
Mais paixão nossos amores.

Em cismar ao pôr-do-sol,
Mais prazer encontro ali,
Minha terra tem colinas,
Onde canta o muruoni.

É mais saudoso o Setembro,
Mais ardente o nosso Estio;
Mais fértil o nosso Inverno,
Mais fecundo o terral frio.

E assim uma após outra,
Alternando as estações,

ACT27-Goa Portuguesa.indd   26ACT27-Goa Portuguesa.indd   26 08-11-2014   04:02:3008-11-2014   04:02:30



27

GOA E A ORIENTALIDADE

Há mais viço nas ideias,
Há mais fogo nas paixões.

Não permita Deus que eu morra
Sem que eu veja o seu farol,
Suas arequeiras belas,
Seu tão doce pôr-do-sol,
Sem ver as meigas donzelas
De pitambor, noto e chol. 
(Devi e Seabra 1971, 65-66)

Produto da expansão das profi ssões liberais no século XIX, a poe-
sia goesa de língua portuguesa, tão pouco conhecida hoje, evoca o eco 
expressivo de uma cultura parada no tempo e no espaço. A esplên-
dida isolação da vida goesa, excluída da marcha das culturas, como a 
expedição de Lopes Mendes consegue documentar, é lá evocada na sua 
perfeição estética, seja como memória seja como ruína do passado. A 
poesia goesa em português é necessariamente uma poesia da memória, 
mas com uma latente ou incipiente modernidade no seu cosmopoli-
tanismo, a sua posição entre-culturas e a sua formação marítima entre 
continentes.

Da poesia contemporânea entre-culturas, destacamos a obra de 
Manohararaya  Saradesaya (1925-2006), que escreveu versos em con-
canim, francês, inglês e marati, colecionados na antologia póstuma, My 
Song, ma Chanson, o meu Canto (2008). Ativo na educação superior, 
foi professor de Francês do Post-Graduate Centre, onde o conhecemos. 
Vinha preparado para a entrevista com uma cópia do ensaio “Romances 
velhos indo-portugueses”, de João Manuel Pacheco de Figueiredo (Sepa-
rata do Boletim da Sociedade de Geografi a de Lisboa, 1958). A coleção de 
sua poesia em concanim, Pisollim, publicada nos alfabetos devanâgari 
e romano, atraiu jovens poetas e escritores para aquela língua. Sarade-
saya é autor da History of Konkani Literature: from 1500 to 1992 (Sahitya 
Akademi, 2000). Estudou em França, onde recebeu o grau de Docteur 
des Lettres Françaises em 1958, pela tese L’Image de l’Inde en France, 
e em 1988 o título de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 
Dotado de um espírito lírico expansivo, interessou-se pela natureza e 
pela vida de aldeia goana:
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Like your land, O Goa
My heart is ruby red,
Like your green fi elds
My hope is ever green,
Like your sky, O Goa
Are my dreams soft  and blue,
Like your fl owers
Are my tears perfumed;
Sweet and full is my love
Like your full juicy fruits, 
And in my veins do ever fl ow
Your milk – white streams. 
(Saradesaya 2008, 38)

No longo poema “Caminheiros do mundo”, traduzido por Carmo 
Azevedo do original concanim Sonvsarache Bhonvddekar, identifi ca os 
goeses pelo destino de diáspora:

Somos fi lhos deste torrão
onde corre o leite e o mel
tecendo suas tranças de seda
onde reina eternal primavera
onde a monção
mitiga o ardor
do verão
onde de manhã e à tarde
se confundem
sinos de devalaias
e de igrejas
até nas aldeias sertanejas.
Somos caminheiros do mundo
[...] Retornemos à Terra Prometida
para reconstruir o velho solar
que se ergue, abandonado, 
no meio do vasto palmar. 
(Saradesaya 2008, 141-142)
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Manohararaya trabalhou pelo desenvolvimento da língua concanim 
até sua morte em 2006.

Na prosa goesa de língua portuguesa, há textos clássicos que olham 
ou para a Índia ou para as singularidades e a diferença com a vida indo-
-portuguesa. É o caso, de um lado, d’Os Brahamanes (1866) de Fran-
cisco Luís Gomes, traduzido para o inglês em Bombaim em 1889 por 
Joseph de Silva, com uma edição portuguesa de 1998 (Lisboa: Minerva), 
e, do outro, Jacob e Dulce: cenas da vida indiana, de João Francisco da 
Costa (Margão: Ultramar, 1896), publicado no mesmo ano em tradu-
ção inglesa na Índia por Álvaro Noronha da Costa (Nova Deli: Sahitya 
Akademi, 1896, 2004). Dizia-me o fi lósofo e crítico Benedito Nunes que 
muitas das expressões indo-portuguesas de Jacob e Dulce eram também 
comuns em Belém do Pará no fi m-de-século.

Há uma tendência que favorece a prosa autobiográfi ca e o autor-
retrato. Durante décadas, o desenhador Mário Miranda divertia-nos 
com cenas cômicas inconfundíveis de tipos e estereótipos da vida goesa, 
uma verdadeira aprendizagem da estratifi cação e dos costumes do povo 
goês por meio da caricatura e do humor. O escritor Dominic Francis 
Moraes (1938-2004), conhecido por Dom Moraes, saiu de Mumbai para 
Londres, Nova Iorque e Hong Kong como poeta, editor e repórter. Dei-
xou dois livros de memórias, My Father’s Son: A Poet’s Autobiography 
(Secker & Warburg, 1968) e Never At Home (Viking, 1992), além de 
Collected Poems: 1957-1987 (Penguin, 1987). Esta linha é representada 
por When the Mango-Trees Blossomed: Quasi-Memoirs, de Telo de Mas-
carenhas (Orient Longman, 1976); e, mais recentemente, My Goa: An 
Autobiography, por Luisinho Faleiro (Dr. Francisco Luís Gomes Memo-
rial Trust, 1999), Angela’s Goan Identity, de Carmo D’Souza (C. D’Souza, 
1994), e Goa, A Daughter’s Story, de Maria Aurora Couto (Viking, 2004). 
Há um surto recente de fi cção em inglês, quer na coleção de contos 
Ferry Crossing: Short Stories from Goa, editada por Manohar Shetty 
(Penguin, 1998), quer nos numerosos romances de qualidade desde os 
anos 1990. Há de Victor Rangel-Ribeiro o romance da vida aldeã Tivo-
lem, publicado nos EUA (Milkweed, 1998), em que um dos personagens 
principais volta a Goa da África oriental e outro emigra de outra parte 
da Índia. De Margaret Mascarenhas, nascida na Venezuela, diretora do 
Goa Centre for the Arts, o romance Skin (Penguin, 2001), traduzido 
para francês e português, passa-se entre a Califórnia e Goa e conta a 
história de um personagem da diáspora que volta a Goa para descobrir 
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a história da família. Em 2012 saiu Em and the Big Hoom, de Jerry Pinto, 
radicado em Mumbai, história das peripécias de uma família goesa na 
grande cidade nos anos 1990.

Em termos de romances políticos, Sorrowing Lies my Land (Hind 
Kitabs, 1955), de Lambert Mascarenhas, cobre o período 1910-1950, 
enquanto António Gomes, que mora nos EUA, publicou Th e Sting of 
Peppercorns (Broadway, 2010), um tipo de roman-fl euve que retrata o 
ano de 1961 em Loutolim, Salcete, no meio da dissolução da família 
e do poderio português. Ainda há uma tradição de romances interna-
cionais sobre assuntos goeses, como Th e Moor’s Last Sigh (Pantheon, 
1995) e Midnight’s Children (Knopf, 1980), de Salman Rushdie, Guar-
dian of the Dawn (Delta/Constable, 2005), de Richard Zimler, Notturno 
Indiano (Sellerio, 1984) de Antonio Tabucchi, ou Um Estranho em Goa, 
de José Eduardo Agualusa (Cotovia, 2000), esses fazendo contraponto 
com Pyrard, Linchoten, Burton e outros viajantes de séculos anteriores.

A memorialista e contista Edila Gaitonde apresenta-nos, como 
documentos entre-culturas, histórias pessoais em Th e Tulsi: And Other 
Stories from Goa (Broadway, 2011), cujo título se refere à fl or sagrada 
dos hindus, que ela cortou, sem saber, no jardim dos sogros, quando 
primeiramente levada dos Açores para Goa pelo marido, Dr. P. D. Gai-
tonde (1913-1992), presidente do Congresso Nacional, que desejava a 
libertação de Goa por meios pacífi cos. Nada mais comovente do que a 
recente tradução portuguesa, As Maçãs Azuis (Editorial Tágide, 2011), 
com prefácio de António Manuel Hespanha, do livro de memórias 
In Search of Tomorrow (Allied Publishers, 1987), onde impressiona a 
equanimidade com que Edila muda num instante de casa para casa, foge 
de cidade para cidade, viaja por Lisboa, Londres, Paris e Deli, nos anos 
de excitação política antes de 1961. Pianista de música clássica, quando 
residia em Deli acompanhava a todos os grandes artistas visitantes. Par-
ticipava profundamente na vida goesa, católica e hindu, portuguesa e 
indiana. Tornou-se cidadã do mundo por meio de um cosmopolitismo 
extraordinário, sem abandonar as origens simples, quer nos espaços 
profundos da adolescência açoriana quer na vida tumultuada goesa 
e indiana. Os estudos pós-coloniais podem aprender muito com seu 
exemplo humano, que cruza num espírito de aventura e de fi delidade 
tantas fronteiras culturais, políticas e artísticas.

Apesar de sua rica tradição, a literatura goesa, infelizmente, é ainda 
inacessível. Há a antologia de Vimala Devi e Manuel de Seabra (1971, 
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2 vols.). Não há edição portuguesa do Esboço da Literatura Indo-Portu-
guesa (Tipografi a Rangel, 1963) do Pe. Filinto Dias, nem da antologia 
de Peter Nazareth, publicada em Goa, Pivoting on the Point of Return: 
Modern Goan Literature (Goa 1556, 2010), nem de A Bibliography of Goa 
and the Portuguese in India. With the Collaboration of Archana Ashok 
Kakodker and Carmo Azevedo, do bibliófi lo Henry Scholberg (Promilla, 
1982). Segundo o levantamento de Scholberg, os livros de poetas goe-
ses quase só existem em exemplares únicos na Central Library de Goa. 
Sabe-se que grande parte dessa literatura existe em Portugal, mas em 
mãos particulares. O dicionário em três volumes de Aleixo Costa (1997-
1998) contém informações preciosas sobre autores principais, mas não 
é completo nem uma história da literatura. Seria o caso de pedir, em 
conclusão, à base desses levantamentos, que se reunissem livros e mate-
riais da literatura goesa e abrisse, talvez na Faculdade de Letras, se ainda 
não exista, uma secção de literatura goesa, em homenagem ao distinto 
cofundador da Faculdade de Letras, o Mon. Sebastião Rodolfo Dalgado, 
para promover o paradigma global e pós-colonial de uma literatura 
luso-indiana entre-culturas.

ANEXO

La TEMPÊTE
a F.T. Marinetti

Les vagues du Désir frémissent dan la Mer,
Sous la morne douceur du ciel électrisé...
Et foudroyante et nue la Déesse des Hivers,
Au bourdonnement du Vent et du Tonnerre,
Danse, entre les branches, échevelée.

La Tempête rugit... O la douceur profonde
Du Vente folâtre que me presse dans ses bras !
O la douceur du Vente qui me brûle et m’inonde
D’un rouge désir de combats !...

Elle rugit... la Mer, rugit et pleure et vibre,
Comme une femme violée par un forçat ;
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Et les fers tintent dans son cœur pur que, fi bre à fi bre,
La douleur lacéra.

Pareil à mes désirs, le Vent bondit et chante
Un hymne triomphal d’Amour et de Beauté
Ah ! l’orgueil d’aimer, de souff rir et brûler
Dans l’immense Océan de cette vie troublante !

Et je sens dans mon cœur le vol d’un Aigle d’or
Saignant au rouge appel de passions orageuses
– Ouvre-moi, la poitrine, ó Foudre mystérieuse !
Il veut être libre, le Chercheur d’Or.

Toutes mes Pensées s’emplissent de lumière
– Eclatement de foudre ! Hululements du Vent !–
Et je songe à la Mort vermeille et printanière
Des Héros et des Amants.

De splendides accords jaillissent de la Mer
Impétueuse et sonore ;
Et mon sang fl amboyant hurle dans mes artères,
Comme l’Avare que perd un trésor.

J’entends venir les Rakxas et les Dieux,
Ivres et haletants comme une trombe immense :
Et des gladiateurs, percés de coups de feu,
Qui meurent pour l’Amour sans baisse la lance.

*
Le Vent chantonne et rit : le Vent rit et rugit,
Et d’un souffl  e éteint les étoiles.
– Je t’aime, ó Vent ! et j’aime tes hardis
Rêves de Force et de Beauté triomphale.

Je t’aime, ó Vent plein de désirs houleux,
Et dans le tourbillon de ta joie triomphante
Je déchaine les pans de mes Pensées ardentes
Qui marchent vers les Dieux.
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Je t’aime ! et mon cœur vibre à ton Verbe, toujours
– Voix de Siddharta et de Prométhée!

– O les tempêtes de mon Ame ensoleillée,
Où sonne le clairon glorieux de l’Amour !

GOA-MAPUÇA (Indes Portugaises).

de Nascimento Mendonça
1908-1909. Poesia – Rassegna Internazionale 11-12 (Dez.-Jan.)

OBRAS CITADAS

Abreu, Lino. 1958. Áurea Goa. Bastorá: Tipografi a Rangel.
Abreu, Miguel Vicente. 1866-1870. Ramalhetinho de alguns hymnos e canções pro-

fanas em portuguez e concani, off erecido á mocidade goana de ambos os sexos 1 
(Janeiro 1866), 2 (Março 1870), 3 (Abril 1870).

Agualusa, José Eduardo. 2000. Um Estranho em Goa. Lisboa: Cotovia.
Almond, Philip. 1988. Th e British Discovery of Buddhism. Cambridge: Cambridge 

University Press.
Breckenridge, Carol, e Peter van der Verr. 1993. Orientalism and the Postcolonial 

Predicament. Filadélfi a: University of Pennsylvania Press.
Brito, Bernardo Gomes de. 1735-1736. Historia Tragico-Maritima em que se escre-

vem chronologicamente os naufragios que tiveraõ as naos de Portugal, depois que 
se poz em exeercicio a navegaçaõ da India. Lisboa Occidental: Na offi  cina da 
Congregação do Oratorio.

Campos, Haroldo de. 1987. Minha relação com a tradição é musical. In Transforma-
tions of Literary Language in Latin American Literature. Edição de K. D. Jack-
son. Austin: Abaporu, 145-151. (Reproduzido em: 1992. Metalinguagem. São 
Paulo: Perspectiva, 257-266.)

—. 1981. Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira. Revista 
Colóquio/Letras 62 (Jul.). 10-25.

Carvalho, Selma. 2010. In the Diaspora Wilderness: Goa’s Untold Migration Stories 
from the British Empire to the New World. Goa: Broadway.

Codell, Julie F. Codell, e Dianne Sachko Macleod. 1998. Orientalism Transposed: 
Th e Impact of the Colonies on British Culture. Aldershot: Ashgate.

ACT27-Goa Portuguesa.indd   33ACT27-Goa Portuguesa.indd   33 08-11-2014   04:02:3008-11-2014   04:02:30



34

GOA PORTUGUESA E PÓS-COLONIAL: LITERATURA, CULTURA E SOCIEDADE 

Costa, Aleixo. 1997-1998. Dicionário de Literatura Goesa, 3 vols. Macau: Instituto 
Cultural/Fundação Oriente.

Costa, João Francisco da. 1896. Jacob e Dulce: cenas da vida indiana. Margão: 
Ultramar. (Tradução inglesa: [1896] 2004, por Álvaro Noronha da Costa. Nova 
Deli: Sahitya Akademi.)

Couto, Maria Aurora. 2004. Goa, A Daughter’s Story. Nova Deli: Viking.
Dalgado, Sebastião Rodolfo. 1900. Dialecto indo-português de Goa. Revista Lusi-

tana VI: 63-84.
—. 1893. Diccionário Komkani-Portuguez. Bombaim: Typ. do Indu-Prakash.
Danvers, Frederick Charles. 1894. Th e Portuguese in India. Londres: W.H. Allen & 

Co.
D’Ayala, Frederico Diniz. 1888. Goa Antiga e Moderna. Lisboa: Typ. do Jornal do 

Comércio.
D’souza, Carmo. 1994. Angela’s Goan Identity. Calangute: C. D’Souza.
Devi, Vimala, e Manuel de Seabra. 1971. A Literatura Indo-Portuguesa, 2 vols. Lis-

boa: Junta de Investigações do Ultramar.
Dias, Filinto. 1963. Esboço da Literatura Indo-Portuguesa. Bastorá: Tipografi a Ran-

gel.
Dias, Paulino. 1935. No País de Súria. Nova Goa: Tip. Bragança & Ca.
Dumas, père, Alexandre. 1844. Le Comte de Monte-Cristo. Paris: Tresse.
Faleiro, Luisinho. 1999. My Goa: An Autobiography. Margão: Dr. Francisco Luís 

Gomes Memorial Trust.
Faria, José Custódio de. 1819. De la cause du sommeil lucide ou étude de la nature 

de l’homme. Paris: Harmattan.
Fernandes, Manuel Sanches. 1907. A Lyra da Índia. Bastorá: Tipografi a Rangel.
Figueiredo Filho, João Manuel Pacheco de. 1958. Romances velhos indo-portu-

gueses. Separata do Boletim da Sociedade de Geografi a de Lisboa (Out.-Dez.). 
Lisboa: Sociedade de Geografi a de Lisboa.

Fonseca, José Nicolau da. 1876. Imperial Gazetteer (Historical and Archaeological 
Sketch of the City of Goa: Preceded by a Short Statistical Account of the Territory 
of Goa. Bombaim: Th acker & Co. Ltd.

Gaitonde, Edila. 2011. Th e Tulsi: And Other Stories from Goa. Goa: Broadway.
—. 2011. As Maçãs Azuis. Prefácio de António Manuel Hespanha. Lisboa: Editorial 

Tágide.
—. 1987. In Search of Tomorrow. Ahmedabad: Allied Publishers
Galvão, Walnice Nogueira. 1997. A donzela-guerreira: um estudo de gênero. Sã o 

Paulo: Editora SENAC.
Gomes, António. 2010. Th e Sting of Peppercorns. Goa: Broadway.

ACT27-Goa Portuguesa.indd   34ACT27-Goa Portuguesa.indd   34 08-11-2014   04:02:3008-11-2014   04:02:30



35

GOA E A ORIENTALIDADE

Gomes, Francisco Luís. [1886] 1998. Os Brahamanes. Lisboa: Minverva.
Gracias, J. A. Ismael. 1980. Carta prefácio. In História de Goa. Vol. 1 (história polí-

tica), de Pe. M.  J. Gabriel de Saldanha. 3.ª ed. revista, prefaciada, ilustrada e 
adendo por Jeremias Xavier de Carvalho. [S.l.]: Publicação da Arcadia Oriente 
e Ocidente de Goa, 1-15.

Grimes, William. 2006. Th e West Studies the East, and Trouble Follows. Th e New 
York Times, 1 de Novembro.

Halbfass, Wilhelm. 1997. Beyond Orientalism. Amesterdão: Rodopi.
—. 1990. India and Europe: An Essay in Understanding. Albany: SUNY.
Inden, Ronald. 1990. Imagining India. Oxford: Basil Blackwell.
Irwin, Robert. 2006. Dangerous Knowledge: Orientalism and its Discontents. Woods-

tock, NY: Overlook Press.
Jorge, Graça Pacheco. 1992. A Cozinha de Macau da Casa do meu Avô. Macau: 

Instituto Cultural.
Mascarenhas, Lambert. 1955. Sorrowing Lies my Land. Bombaim: Hind Kitabs.
Mascarenhas, Margaret. 2001. Skin. Nova Iorque e Nova Deli: Penguin.
Mascarenhas, Telo de. 1976. When the Mango-Trees Blossomed: Quasi-Memoirs. 

Bombaim: Orient Longman.
Mascarenhas-Keyes, Stella. 2010. Colonialism, Migration, and the International 

Catholic Goan Community. Saligão: Goa 1556.
Mendes, António Lopes. 1886. A India Portuguesa: breve descripção das possessões 

portuguezas na Asia, 2 vols. Lisboa: Imprensa Nacional.
Mendonça, António de Nascimento. 1908-1909. La Tempête. Poesia – Rassegna 

Internazionale 11-12 (Dez.-Jan.).
Miranda, Eufemiano. 2012. Oriente e Ocidente na Literatura Goesa: realidade, fi c-

ção, história e imaginação. Pangim: Goa 1556.
Moraes, Dominic Francis. 1992. Never at Home. Deli: Viking.
—. 1987. Collected Poems: 1957-1987. Harmondsworth: Penguin.
—. 1968. My Father’s Son: A Poet’s Autobiography. Londres: Secker & Warburg.
Nazareth, Peter. 2010. Pivoting on the Point of Return: Modern Goan Literature. 

Saligão: Goa 1556.
Nelson, Th omas. 2004. Slavery in Medieval Japan. Monumenta Nipponica 59 (4): 

463-492.
Pereira, João Filiciano Marques, ed. 1901. Ta-Ssi-Yang-Kuo. Lisboa: Companhia 

“A Editora”.
Pinto, Fernão Mendes. 1614. Peregrinaçam. Lisboa: P. Crasbeeck.
Pinto, Jerry. 2012. Em and the Big Hoom. Nova Deli: Aleph.
Pope, Ethel. 1937. India in Portuguese Literature. Bastorá: Tipografi a Rangel.

ACT27-Goa Portuguesa.indd   35ACT27-Goa Portuguesa.indd   35 08-11-2014   04:02:3008-11-2014   04:02:30



36

GOA PORTUGUESA E PÓS-COLONIAL: LITERATURA, CULTURA E SOCIEDADE 

Rangel-Ribeiro, Victor. 1998. Tivolem. Minneapolis: Milkweed.
Resende, Garcia de. 1917. Miscellanea e Variedade de Historias, Costumes, Casos, e 

Cousas que em seu Tempo Aconteceram. Coimbra: Tip França Amado. 
Rivara, Joaquim Heliodoro da Cunha. 1857. Archivo Portuguez-Oriental. Nova-

-Goa: Imprensa Nacional.
Roberts, Michael. 1989. People in between; the Burghers and the Middle Class in the 

Transformations within Sri Lanka, 1790-1960s, tomo 1. Ratmalana: Sarvodaya 
Book Publishing.

Rodrigues, Ana Maria, e António Manuel Hespanha. 1999. Orientalismo em Por-
tugal. Lisboa: Edições Inapa/Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses.

Rushdie, Salman. 1995. Th e Moor’s Last Sigh. Nova Iorque: Pantheon.
—. 1980. Midnight’s Children. Nova Iorque: Knopf.
Russell-Wood, A. J. R. 1992. World on the Move: the Portuguese in Africa, Asia, and 

America, 1415-1808. Manchester: Carcanet.
Said, Edward. 1978. Orientalism. Nova Iorque: Viking.
Saldanha, M. J. Gabriel de. 1925-1926. História de Goa (política e arqueológica). 

Nova Goa: Livraria Coelho.
Santiago, Silviano. 1973. Latin American Literature: Th e Space in Between. Buff alo: 

Council on International Studies/SUNY-Buff alo.
Saradesaya, Manohararaya. 2008. My Song, ma Chanson, o meu Canto. Goa: New 

Age Printers.
—. 2000. A History of Konkani Literature: from 1500 to 1992. Nova Deli: Sahitya 

Akademi.
Saramago, José. 1986. Jangada de Pedra. Lisboa: Editorial Caminha.
Sarkissian, Margaret. 2000. D’Albuquerque’s Children. Chicago: University of Chi-

cago Press.
Scholberg, Henry. 1982. A Bibliography of Goa and the Portuguese in India. With 

the Collaboration of Archana Ashok Kakodker and Carmo Azevedo. Nova Deli: 
Promilla.

Shetty, Manohar, ed. 1998. Ferry Crossing: Short Stories from Goa. Nova Deli e 
Nova Iorque: Penguin.

Sousa, Pedro António de. 1927. Entre Crepúsculos e Orientais. Bastorá: Tipografi a 
Rangel.

—. 1882. Goa. In Almanach Annuario Recreativo. Nova-Goa: Imprensa Nacional.
Subrahmanyam, Sanjay. 2011. Th ree Ways to Be Alien: Travel and Encounters in the 

Early Modern World. Waltham, MA: Brandeis University Press.
Strachey, Lytton. 1918. Eminent Victorians. New York: G.P. Putnam’s Sons.

ACT27-Goa Portuguesa.indd   36ACT27-Goa Portuguesa.indd   36 08-11-2014   04:02:3008-11-2014   04:02:30



37

GOA E A ORIENTALIDADE

Tabucchi, António. 1984. Notturno Indiano. Palermo: Sellerio.
Tanaka, Stefan. 1993. Japan’s Orient: Rendering Pasts into History. Berkeley: Uni-

versity of California Press.
Wheeler, Douglas L. 1998. Th e Empire Time Forgot: Writing a History of the Portu-

guese Overseas Empire, 1808-1975. Porto: Universidade Fernando Pessoa.
Xavier, Filipe Néri. 1852. Bosquejo Histórico das Comunidades de Goa. Nova-Goa: 

Imprensa Nacional.
Zimler, Richard. 2005. Guardian of the Dawn. Nova Iorque: Delta/Londres: Cons-

table.

ACT27-Goa Portuguesa.indd   37ACT27-Goa Portuguesa.indd   37 08-11-2014   04:02:3008-11-2014   04:02:30



ACT27-Goa Portuguesa.indd   38ACT27-Goa Portuguesa.indd   38 08-11-2014   04:02:3008-11-2014   04:02:30



39

O ORIENTALISMO DOS ORIENTAIS – TRÂNSITOS, 
CONSENSOS, CONTRADIÇÕES

Rosa Maria Perez*

But there is neither East nor West, Border, nor Breed nor Birth
Rudyard Kipling

REVISITAR O ORIENTALISMO: OLHAR AS ARTES

Um dos postulados do Orientalismo de Edward Said é a atribuição do 
acto da escrita e da observação e, portanto, do conhecimento do Oriente 
ao orientalista, sendo o oriental o objecto – passivo – das representa-
ções sobre ele produzidas1. Na raiz desta autoridade discursiva esta-
ria, segundo Said, a quase completa ausência na cultura ocidental do 
Oriente como uma “força genuinamente sentida e experienciada” (Said 
1978, 209; tradução minha).

Este desconhecimento não tomou em consideração, por parte de 
Said, as análises produzidas no domínio da sociologia e da antropolo-
gia, particularmente sobre a Índia, que, nas duas décadas anteriores à 
publicação daquela obra, tinham elaborado uma verdadeira cartografi a 
etnográfi ca do país, realizada por investigadores indianos e não-india-
nos. Referi, noutra altura, o distanciamento crítico de Said em rela-
ção à antropologia, que culminou com o seu texto “Representing the 
Colonized: Anthropology’s Interlocutors” (Said 1989), texto esse que 
reabriu uma fresta anterior entre Said e os antropólogos (Perez 2012, 
capítulo 1). No entanto, é inquestionável o contributo deste autor para 

*  Centro de Estudos Internacionais, ISCTE - IUL e Indian Institute of Technology (IIT) de 
Gandhinagar

1  Nas palavras de Said: “What Sacy, Renan, and Lane did was to place Orientalism on a sci-
entifi c and rational basis. (…) Th eir inauguration of Orientalism was a considerable feat. 
It made possible a scientifi c terminology; it banished obscurity and instated a special form 
of the illumination for the Orient; it established the fi gure of the Orientalist as a central 
authority for the Orient; it legitimatized a special kind of specifi cally coherent Orientalist 
work; it out into cultural circulation a form of discursive currency by whose presence the 
Orient henceforth would be spoken for” (Said 1978, 122-3; itálicos no texto).”
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a observação antropológica ao enfatizar questões que remetem para a 
natureza da percepção, particularmente no que se refere à relação entre 
observador e observado, ou entre representação e realidade.

A consequência de Orientalismo foi, como sabemos, uma ampla 
produção, durante os últimos trinta anos, sobre colonialismo, conheci-
mento e discurso colonial, e sobre a política e a cultura do colonialismo, 
com base em diferentes abordagens metodológicas. O impacto de Said 
nas ciências sociais e nas humanidades foi por mim analisado noutros 
contextos; não vou, por isso, deter-me nele agora. Tão-pouco vou deter-
-me na forma como sou tributária do seu pensamento, como tive opor-
tunidade de acentuar reiteradamente, numa medida que ultrapassa o 
plano intelectual e reverbera num outro, onde o humanismo é a medida 
central do trabalho antropológico, e onde o hedonismo, aparentemente 
incompatível com ele, interpela outras áreas e outras artes.

É nesse plano que gostaria de abrir agora o debate, em dois níveis 
principais: em primeiro lugar, as artes, tão pouco convocadas ainda para 
uma discussão epistemológica sobre o orientalismo, e, ancorada no con-
texto da Índia, explorar, em segundo lugar, essa zona de neblina dos 
estudos sobre o orientalismo e que dá o título a este artigo: o orienta-
lismo dos orientais. Esta área de pesquisa, ainda residual, conduz-nos, 
inevitavelmente, a uma reavaliação epistemológica do orientalismo, ao 
captar a forma como os orientais integraram e reproduziram aquilo que, 
na perspectiva de Said e de grande parte dos seus seguidores, seria a 
essência ontológica do orientalismo, uma forma específi ca e, em larga 
medida, exclusiva de representar os orientais.

Como sugeri acima e noutros textos (Perez 2010 e 2012, capítulo 3), 
a análise do orientalismo no domínio das artes foi notoriamente subes-
timada, apesar da sua relevância para a avaliação das interpretações e 
modelos analíticos europeus. Foi deste campo que, nos últimos anos, 
surgiu um interessante conjunto de novos estudos, centrados em artis-
tas orientais cujas semelhanças aparentes com os seus pares europeus 
ocultam interpretações dissemelhantes e um léxico que resiste às refe-
rências europeias, desafi ando as perspectivas dominantes, integrando e 
valorizando pontos de vista nativos marginalizados ou ignorados pelas 
narrativas hegemónicas, desestabilizando, em suma, a autoridade dis-
cursiva do Ocidente (Beaulieu e Roberts 2002). Acresce que esses estu-
dos testemunham a ligação e o diálogo entre culturas que interagiram 
mais do que a investigação disponível daria a entender (Çelik 1996).
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No seu prefácio a Orientalism’s Interlocutors: Painting, Architecture, 
Photography, Mackenzie, que foi pioneiro do papel desempenhado pela 
arte na reavaliação do orientalismo, afi rmou que o debate actual sobre 
o orientalismo adquire um novo impulso teórico quando a intersecção 
cultural entre Oriente e Ocidente é integrada na análise e quando os 
artistas orientais participam num diálogo por meio do qual as identida-
des nativas são constituídas e avaliadas (Mackenzie 2002). Ao orientar o 
debate sobre o orientalismo para novos campos (artes visuais, arquitec-
tura, música e teatro), Mackenzie mostrou, além disso, a ambivalência 
de algumas posições ocidentais ao sublinhar de que modo encontros 
locais inspiraram frequentemente artistas metropolitanos. Como escre-
veu num texto anterior, ao olharmos para um quadro orientalista, não 
precisamos de uma teoria de “alteridade” mas sim de uma teoria do cru-
zamento de culturas (Mackenzie 1995, 55).

A uma outra abordagem me dedicarei agora, ainda residual, como 
referi, e que nos conduz, inevitavelmente, a uma reavaliação epistemo-
lógica do orientalismo: a forma como os orientais integraram e repro-
duziram aquilo que, na perspectiva de Said e de grande parte dos seus 
seguidores, seria a essência ontológica do orientalismo – uma forma 
específi ca e, em larga medida, exclusiva de representar os orientais.

Çelip reverberou expressivamente esta ideia ao afi rmar que:

Th e voice of certain alterities, kept silent by the valorized culture, begins 
to enter the dialogue, thereby complicating the meanings and contextual 
fabrics of the art objects and disrupting inherited historiographic legacies. 
(1996, 205)

Quando as culturas visuais nativas emergem numa política de rea-
propriação, negociação e resistência desafi am, pois, estereótipos e dico-
tomias instalados2.

*

Num texto intitulado signifi cativamente “Respondendo ao discurso 
orientalista” sobre a análise da pintura orientalista otomana, Çelik ana-

2  Ver, a este título, os volumes editados por Benjamim 2013, Beaulieu e Roberts 2002, e por 
Gerstle e Milner 1994.
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lisou o orientalismo do ponto de vista dos “orientais” e argumentou 
que, quando os artistas e intelectuais orientais dão forma aos termos do 
debate, o Oriente, tal como é representado pelos orientalistas3, perde a 
sua homogeneidade, intemporalidade e passividade, adquirindo, pelo 
contrário, uma dinâmica diversifi cada e complexa e eximindo-se a cate-
gorias estabelecidas (Çelik 2002, 21).

Beaulieu e Roberts enfatizaram diferentes formas de discurso inter-
cultural4, correspondente a uma mudança recente nos estudos pós-co-
loniais, que passaram de uma focagem nas construções discursivas do 
Ocidente como hegemónico para a assunção de um orientalismo hete-
rogéneo e contestado (Beaulieu e Roberts 2002, 3)5.

Gostaria de levar mais longe esta sugestão e argumentar que a dico-
tomia Oriente/Ocidente perde efi cácia operatória quando observamos 
os modos como os chamados orientais integraram e reproduziram, em 
diferentes formas artísticas, o orientalismo dos ocidentais.

Em Displaying the Orient: Architecture of Islam at Nineteenth Cen-
tury World’s Fair, a mesma autora, Zeynep Çelik, examinou a forma 
como o universo islâmico foi representado, quer pelas próprias nações 
muçulmanas quer pelos seus agentes coloniais, agentes ou intérpretes, 
nas exposições universais europeias e, em menor escala, americanas. 
Além de examinar o fenómeno do orientalismo europeu, Çelik exami-
nou, assim, a efémera e muitas vezes estereotipada arquitectura islâmica 
e a paisagem urbana idealizada e “sanitizada”, que foi criada para estas 

3  Para uma interessante análise da pintura orientalista referente ao Norte de África e Próximo 
Oriente, ver o catálogo de Mary Anne Stevens, que analisa, ao nível da pintura orientalista 
europeia, aquilo a que Said chamou “an imaginative geography” (Said 1978). Retenho uma 
das suas passagens a este título mais expressivas: “[T]he issues raised by Orientalism, which 
cuts across the chronology of European painting, such as the various attempts to evoque 
an exotic, remote world, and the artists solutions to the challenge of depicting unfamiliar 
terrain, customs, light and colour” (Stevens 1984, 15).

4  Alguns anos antes, num artigo signifi cativamente intitulado “Rediscovering the ‘Oriental’ 
in the Orient and in Europe’, Braginsky afi rmou que: “As is the nature of such cultural 
synthesis, be they Western ‘total theatre’ or Eastern Hindu-Muslim architecture, or Ch’an 
poetry and painting, [...] the strict specifi city of the aesthetic principles of the two cultures – 
the giving and appropriating one – blurred in the process of blending[...]” (Braginsky 1997, 
514-515; itálicos meus).

5  Tal como elas, cito Lisa Lowe a propósito desta mudança: “By foregoing heterogeneity 
I do not mean to obscure the fundamental diff erence of power between colonizers and 
colonized. Rather, I wish to open spaces that permit the articulation of other diff erences 
– themselves incongruous and nonequivalent – not only of nation and race but also of 
gender, class, region and sexual preference” (Lowe in Beaulieu e Roberts 2002, 3).
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exposições como um veículo para explorar a auto-representação islâ-
mica, um fenómeno que foi moldado não só por valores tradicionais 
islâmicos mas, e sobretudo, por atitudes imperiais europeias.

No Epílogo do seu livro, a autora discute os paralelos existentes, por 
um lado, entre os aspectos paternalistas dos apreciadores coloniais da 
cultura oriental e, por outro, as ideologias arquitectónicas e as aldeias 
“tradicionais” produzidas por arquitectos nativos (como o egípcio Has-
san Fathy), bem como as reconstituições, no espírito do orientalismo 
europeu do século XIX, das ilustrações do Automóvel Clube de Istambul.

O trabalho de Çelik amplia, pois, a análise de Said sobre o orienta-
lismo e o signifi cado dos discursos orientalistas, ao evidenciar a forma 
como os turcos responderam e resistiram às representações de que foram 
objecto. Seria, sem dúvida, interessante analisar, num âmbito mais vasto, 
a forma como as representações europeias do indolente Oriente, um 
aspecto fundamental do pensamento iluminista (evidenciado, nomea-
damente, nas Cartas Persas de Montesquieu), foram desafi adas e recon-
fi guradas numa agenda eminentemente política por aquilo que Ussama 
Makdisi explicitou como o orientalismo otomano. Quer isto dizer, um 
conjunto complexo de atitudes produzidas no século XIX pela reforma 
otomana que implícita e explicitamente reconheceu ao Ocidente o locus 
do progresso e ao Oriente o do “atraso” (Makdisi 2002), pelo que, como 
demonstrou o trabalho pioneiro de Selim Deringil, a reforma otomana 
deveria ser analisada como um compromisso com a interiorização, 
quiçá inadvertida, de representações europeias – as quais coexistiram 
com a reacção contra a superioridade militar e tecnológica da Europa 
(Deringil 1998).

Para Makdisi, em suma, a reforma otomana distinguiu um Oriente 
degradado – que incorporava os não-reformados e pré-modernos 
colonizados e a paisagem do império – dos muçulmanos moderniza-
dos, representados amplamente (mas não exclusivamente) por uma 
elite turca otomana que governou no último período do império, e que 
constituiu, mais do que um adversário do Ocidente, um seu parceiro 
(Makdisi 2002, 770). Assim absorvendo, replicando e validando a nova 
hierarquia temporal do orientalismo otomano (Makdisi 2002, 770). 
Deste modo, a modernização otomana, da qual emergiu o discurso 
de um orientalismo otomano, confi gurou mais um projecto de poder 
no interior do império do que um acto de resistência ao imperialismo 
ocidental (Makdisi 2002, 772). Por outras palavras, os reformadores 
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otomanos defenderam aquilo a que Deringil inspiradamente chamou 
a “missão civilizadora otomana” dos atrasados e indolentes árabes – tal 
qual os representou o orientalismo europeu.

Seria interessante levar mais longe esta explicitação, a qual excederia, 
contudo, o escopo deste artigo. Indico, a título de exemplo, o empenha-
mento do estado otomano, em fi nais do século XIX, em grandes des-
cobertas arqueológicas, como a Royal Necropolis of Sidon por Hambi 
Bey, que incluiria o sarcófago de Alexandre, o Grande, e, mais signifi ca-
tiva, a reconstrução do Museu Imperial, uma colecção de antiguidades 
otomanas para o qual Hambi Bey solicitou a colaboração do fi lólogo e 
orientalista Ernest Renan6. Na Exposição Universal de Viena, em 1873, 
o mesmo Hambi Bey desenvolveu uma visão da modernidade otomana 
hierárquica e imperial (Makdisi 2002, 786). Dez anos mais tarde, na 
Exposição Mundial de Chicago, como ilustraram Deringil e Çelik, o 
governo otomano evitou expor objectos e factos orientais (as dançari-
nas, os dervishes, os ascetas sufi s mendicantes, os Beduínos árabes) e a 
“aldeia turca” foi instalada na Chicago Midway Plaisance, entre a central 
“White City” e os alegados exemplos mais selvagens de humanidade, os 
índios americanos e as comunidades do Daomé, na África ocidental.

Sarah Graham-Brown permite-nos avançar até aos nossos dias nesta 
linha de pensamento, ao apresentar a forma como a nostalgia dos ára-
bes se traduz num crescente interesse pela aquisição da arte orienta-
lista do século XIX, a qual, como as fotografi as antigas, é concebida, de 
um modo bastante acrítico, como uma representação do mundo árabe 
como ele teria sido no passado. Segundo a autora:

In the absence of other types of fi gurative visual imaginery of the past, 
Orientalist paintings serve as a measure of change, or an evocation of a lost 
era. Th us what was appropriated by Europe can be re-appropriated and is in 
danger of becoming part of national memory and heritage. (Graham-Brown 
1984, 59; itálicos meus)

6  Ernest Renan integrou a expedição de Napoleão ao Egipto, que, segundo Said, esteve na 
origem da expansão dos estudos sobre o Oriente na Europa. Enquanto fi lólogo, reagiu 
vivamente ao parentesco, sugerido depois dos estudos de William Jones e adoptado por 
linguistas europeus, como Bopp e Humboldt, entre o sânscrito e as línguas nobres da Europa, 
o latim e o grego.
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Num trabalho dedicado à relação entre colonialismo e estética colo-
nialista, French Benjamin afi rmou que o estudo do orientalismo francês 
no norte de África não implica meramente uma questão de hegemonia 
versus resistência, nem é periférico em relação à historiografi a dominante. 
A análise da interacção entre a política colonial francesa, as instituições 
artísticas francesas e a produção e recepção artística em França, Argélia 
e Marrocos mostra-nos que, em diferentes planos (pintura, exposições, 
literatura de viagens), a arte exerceu uma infl uência estética fundamental 
no poder colonial francês (Benjamin 2003; ver Ward 2005).

*

Estarei a afastar-me excessivamente do meu campo de estudos, a 
Índia, e que é também o centro vital deste volume, para um território 
alheio ao debate que me proponho desencadear?

Não creio. As passagens acima sugerem o que poderia ser um para-
doxo: a elaboração de construções orientalistas pelos orientais. No 
entanto, esta aparente inconsistência não enfraquece a estrutura do 
paradigma colonial; é, pelo contrário, uma prova de lacunas onde ver-
sões mais dialógicas das transacções constituintes se inscreveram como 
“contradições constitutivas” do discurso textual (ver Menon 2003). Por 
outras palavras, e como afi rmou Sethi, verifi ca-se que as identidades 
indígenas podem ser mais categorias relacionais do orientalismo do que 
de oposição a ele (Sethi 1997, 953).

Vale a pena citá-la:

To argue, then, for the Orient as a diff erent region with its indigenous defi -
nition of religion, culture, or essence is as debatable as any explanation that 
precludes the native from grasping the inner sense of his own Orient. Th e 
“real” Orient is not simply one that is created by an Oriental, just as a rep-
resentation of blacks by a black or a Muslim for Muslims would not bring 
forth a truer or an unprejudiced account. (Sethi 1997, 963)

*

Regressemos à ideia de um nacionalismo otomano construído sobre 
uma matriz orientalista como ponto de partida para a Índia. O movi-
mento nacionalista indiano teve o seu centro de gravidade original em 
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Calcutá, à volta dos intelectuais e artistas do Brahmo Samaj7, fundado 
pelo reformador Ram Mohum Roy8, que defrontou a cultura hindu tra-
dicional assinalando as linhas de progresso da sociedade indiana, que 
passavam, nomeadamente, pela abolição da sati, o suicídio da viúva na 
pira crematória do marido. Não vou alongar-me no debate sobre esta 
abolição, que inspirou já uma vasta e interessante literatura (ver sobre-
tudo Mani 1998); ela foi manipulada pelo Raj britânico, o qual convi-
dou brâmanes para a respectiva discussão, alguns dos quais defenderam 
a manutenção da sati, enquanto prática intrínseca à tradição hindu, a 
mesma que o orientalismo europeu elegeu como um dos estereótipos da 
sociedade indiana e sobre a qual os britânicos sustentaram uma parte da 
sua “missão civilizadora”9.

Desse eixo de partida que foi a capital do império, Calcutá, o movi-
mento nacionalista expandiu-se espacial e temporalmente até, do outro 
lado da Índia, encontrar Mohandas Karamchand Gandhi. Como afi r-
mei noutro artigo, o pensamento de Gandhi exibiu na sua origem uma 
atitude extremamente moderna em relação às mulheres, afi rmando 
a sua igualdade, se não superioridade, em relação aos homens e cha-
mando-as para a vanguarda do movimento nacionalista (ver Fruzzetti 
e Perez 2002)10.

Efectivamente, desde muito cedo Gandhi chamou as mulheres a 
integrarem o movimento nacionalista, e desde muito cedo vemos ser 

7  O Brahmo Samaj surgiu na atmosfera intelectualmente sofi sticada da Bengala do 
século  XIX, reunindo alguns dos mais importantes pensadores, escritores e artistas da 
época resistentes ao domínio colonial britânico (destaco Rabindranath Tagore e Keshub 
Chandra Sen), e desempenhou um papel determinante na génese dos mais importantes 
movimentos religiosos, sociais e políticos na Índia entre 1920 e 1930. 

8  Ram Mohum Roy está intrinsecamente ligado àquilo a que se convencionou chamar Indian 
Renaisasnce, um período de reformas que integrou essencialmente hindus de Bengala. Em 
1817, Ram Mohum Roy fundou, em conjunto com o relojoeiro inglês David Hare, o Hindu 
College, em Calcutá, para a educação de “fi lhos de hindus respeitáveis”. Em 1855, quando 
se converteu no reputado Presidency College (a primeira instituição pública do seu género 
na Índia aberta a todas as castas, credos e culturas), tinha produzido já várias gerações de 
hindus no pensamento liberal e secular europeu da época. Em 1830, Ram Mohum Roy 
fundou o Brahmo Samaj e pressionou o governo colonial a erradicar práticas desumanas 
como a sati.

9  Para o desenvolvimento deste tópico, ver Perez 2006.
10  De facto, como nos mostrou Rajmohan Gandi na sua excelente biografi a do avô, Mohan-

das, esse movimento começou aquando da prolongada estadia de Gandhi na África do 
Sul, quando um grupo de mulheres, que incluía Kasturba, a mulher do Mahatma, se con-
gregaram numa oposição à legislação emitida pelo governo colonial que não reconhecia 
validade legal aos casamentos hindus (R. Gandhi 2006, ver sobretudo capítulo 6). 
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integrada nesse movimento, com papéis proeminentes, uma pequena 
constelação de mulheres que fi zeram história e nela se inscreveram11. 
Exemplifi co: Sarojini Naidu, conhecida como Bharatiya kokila, o “rou-
xinol da Índia”, que, viajando de estado em estado, retirou as mulhe-
res de casa para o movimento nacionalista, num verdadeiro gérmen de 
um feminismo indiano12, ela que acompanhou Gandhi em algumas das 
negociações mais importantes com o Raj britânico e que viria a ser a 
primeira mulher dirigente do Partido do Congresso e a primeira mulher 
governadora de um estado da Índia, o Uttar Pradesh.

A evolução do pensamento de Gandhi em relação às mulheres viria, 
contudo, a abortar esse início de feminismo e a afi rmação cívica e polí-
tica dessas mesmas mulheres. Efectivamente, à medida que o projecto 
nacionalista de Gandhi se consolidava em torno da ideia de que o hin-
duísmo, cuja legitimidade social questionara, seria a morfologia social e 
ritual mais adequada à Índia, a proclamada superioridade das mulheres 
indianas viria a circunscrever-se à sua espiritualidade e a acantonar-se ao 
ghar, a casa, enquanto espaço doméstico e familiar, tendo como deveres 
primeiros o serviço ao marido, à família e ao país (por esta ordem) por 
oposição ao bhair, o espaço público e político destinado aos homens13.

Uma demonstração mais longa do que me é possível fazer aqui per-
mitir-me-ia pôr em evidência a extensão em que o projecto do Mahatma 
integrou os conteúdos que o orientalismo europeu tinha estereotipado 
relativamente à Índia: a tradição, a menoridade das mulheres, uma espi-
ritualidade estável e estática. Deste ponto de vista, Gandhi foi precedido 
pelos primeiros dirigentes nacionalistas, como Tilak, Lajpat Rai, Bipin-
chandra Pal e Aurobindo Ghose, que imprimiram ao movimento um 

11  Se nos detivermos em algumas biografi as de mulheres cuja vida Gandhi atravessou, como a 
de Indira Nehru Gandhi, escrita por Katherine Frank, podemos constatar o protagonismo 
de Gandhi como força congregadora da emancipação de mulheres antes acantonadas à 
casa e à vida da família, como Kamala, a desconcertante mulher de Nehru que, até à sua 
morte prematura, saiu da sombra da casa para se juntar ao movimento de independência 
como uma das primeiras satyagrahis da Índia.

12  Não é este obviamente o contexto para desenvolver este tema; vale, no entanto, a pena 
salientar que os gérmenes do feminismo indiano são extremamente precoces e que pode-
mos datá-lo do século XIX, pela voz de mulheres que se opuseram ao regime colonial – e 
patriarcal – como a poetisa bengali Kamini Roy (1864-1933), a primeira mulher a formar-
-se na Índia e que desenhou fi rmemente os contornos de uma acção feminista.

13  Esta remissão das mulheres para o ghar teve origem naquilo que Gandhi considerava a 
superioridade da humanidade sobre todos os outros seres: a espiritualidade, condição pri-
meira e primordial da não-violência, aimsa.
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cunho mais religioso e espiritual do que secular, num revivalismo do 
que era tomado como a essência da Índia por oposição ao Ocidente14, 
e que dava proeminência à promoção de instituições sociais nativas 
relativamente às reformas sociais. A ideia-chave era a natureza ineren-
temente espiritual do povo indiano, a mesma que encontramos nos tex-
tos orientalistas europeus e, em espelho, nos escritos de Aurobindo e 
Vivekanada15. Para o primeiro, o nacionalismo seria sanatana dharma, 
literalmente, “religião eterna”, expressão frequentemente usada, como 
Gandhi a empregou, como sinónimo de hinduísmo. Deste ponto de 
vista, podemos estabelecer outro paralelismo entre o orientalismo dos 
ocidentais e o dos orientais: o essencialismo, criticado por Said com res-
peito aos orientalistas.

Encontro em Rumina Sethi uma interlocutora privilegiada, a qual, 
num trabalho de crítica literária dedicado à análise das narrativas nacio-
nalistas desde a sua cunhagem ideológica à sua manifestação concreta 
em textos de fi cção histórica (de Raja Rao a Salman Rushdie), salientou 
“a natureza paradoxal da escrita nacionalista que começou a identifi car-
-se com os relatos europeus sobre a Índia” (Sethi 1997, 951; tradução 
minha), com a retenção, insistiria eu, dos temas e motivos tradicionais 
enquanto traços identitários distintivos.

OUTROS TEXTOS, OUTROS CONTEXTOS

Passo de seguida ao plano textual na tentativa de dilatar o meu argu-
mento. Ao fazê-lo, sinto que preciso de explicitar o meu entendimento 
dos conteúdos em que a análise de textos coloniais e pós-coloniais tem 
sido inserida: o discurso [colonial], um tema que alimentou uma vasta 
produção académica nas ciências sociais, estimulada pela mudança 
operada por Said sobre o estudo do colonialismo através dos seus pro-
cessos discursivos, e pela ênfase que pôs na relevância da escrita colo-
nial como um corpus de conhecimento com base no qual as convenções 

14  A voz mais proeminente do revivalismo hindu foi, sem dúvida, a de Narendra Datta (1863-
1902), que passou à história como Vivekananda, o qual proclamou a recuperação do hin-
duísmo como base da regeneração religiosa e social da Índia e do mundo.

15  Aurobindo assumiu que a Índia tinha uma missão – que o Raj reclamou para si –, a rege-
neração do resto do mundo com base na intrínseca espiritualidade indiana, superior a 
qualquer outra e, por isso, a única capaz de devolver à humanidade o sentido da liberdade, 
igualdade e fraternidade (Ghose 1970).
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e epistemologias linguísticas europeias justifi caram a concepção, gestão 
e controlo das relações coloniais.

O conceito de “discurso colonial”16 é extremamente complexo e 
bastante polémico, embora, como defendeu Young, nunca tenha sido 
plenamente teorizado ou historicizado (Young 2001, 365). Ele está 
enraizado em práticas e instituições sociais do empreendimento colo-
nial e, como qualquer prática discursiva, constitui um instrumento para 
o exercício do poder e o reforço de uma determinada ideologia. Como 
afi rmou Young, a análise do discurso colonial deveria centrar-se na 
grande diversidade de textos do colonialismo como mais do que meros 
documentos e deveria destacar os modos como este envolveu não só 
uma actividade militar ou económica, mas também “impregnou formas 
de conhecimento que, se não forem contestadas, poderão continuar a 
ser precisamente aquelas mediante as quais tentamos compreender o 
próprio colonialismo” (Young 1995, 163; tradução minha).

Th omas propôs uma defi nição mais ampla de discurso colonial que 
abrangia não só o domínio das relações e representações do colonia-
lismo, mas também as obras de literatura metropolitana e outras formas 
de cultura (Th omas 1994, 336). Assim, o discurso colonial, independen-
temente do seu âmbito e objectivos, está intrinsecamente ligado à per-
cepção e representação da alteridade, e, nesta medida, tem muito a ver 
com a análise antropológica. Deveríamos, por isso, dar crédito à con-
cepção de Young de que uma das tarefas principais do pós-colonialismo 
é a produção de uma “etnografi a crítica do Ocidente” (Young 1995, 163; 
tradução minha).

Para o meu objectivo actual, adoptarei a defi nição proposta por Lata 
Mani de discurso colonial como um modo de compreender a sociedade 
indiana que se materializou ao longo do domínio colonial, que foi parti-
lhado, em maior ou menor medida, pelos envolvidos no encontro colonial, 
apesar de os diferentes actores deste encontro lhes terem atribuído fi nali-
dades diferentes e, por vezes, ideologicamente opostas (Mani 1998, 90).

Quando analiso o discurso colonial como um conjunto de textos 
escritos (independentemente da natureza repleta de valores e historica-
mente construída desses textos), adopto um nível específi co de análise 
antropológica que foi conceptualmente pouco desenvolvido: a possibi-

16  Esta análise de discurso colonial retoma em parte os conteúdos desenvolvidos em Perez 
2012, capítulo 5.
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lidade de considerar o texto como uma forma de captar a vida íntima 
de uma sociedade através da sua forma materializada, as suas represen-
tações, “o esteio da [sua] memória” (Barber 2007, 3; tradução minha). 
Estas representações não são tanto criadas por indivíduos como entre 
indivíduos, uma vez que um texto só existe como parte de uma rede 
de outros textos (ver Barber 2007) que se sancionam reciprocamente. 
Como representações, são relativos e relacionais, factos sociais, e a 
sua interpretação, metáfora e metonímia de signifi cados sociais mais 
amplos, um nível específi co da relação selada pelos antropólogos e os 
seus interlocutores, como intérpretes e como actores, uma relação que 
traça uma “viagem transversal” sem fi m, um “ponto de partidas cons-
tantes” (ver Yai 1994; tradução minha). Estas representações fazem, em 
resumo, parte do aparelho por meio do qual uma comunidade identifi ca 
as suas próprias criações e produz uma “etnografi a de si própria” (Bar-
ber 2007, 4; tradução minha).

Existe um vasto corpus de literatura colonial à espera de ser recupe-
rado e que ajudaria a determinar a textura do poder colonial português; 
além disso, mostraria a teia complexa de relações múltiplas e em muta-
ção que ganharam forma dentro do contexto colonial, um contexto que 
foi vivido por homens e mulheres, por colonizadores e colonizados, por 
católicos e hindus, e que intersectava casta e classe. Como Sen defendeu 
na sua análise da escrita na Índia britânica, a literatura colonial permi-
tir-nos-ia cardar alguns dos “signifi cados ocultos e narrativas submer-
sas que estão subjacentes às representações textuais bem como as suas 
negociações com determinados temas” (Sen 2002, XI)17.

*

Dirijo-me de seguida ao meu tema de partida, impossível de disso-
ciar de uma constelação de outros tópicos que o intersectam, alguns dos 
quais aguardam ainda uma desconstrução crítica.

Elejo como contexto privilegiado de explicitação um domínio ao qual 
tenho dedicado, nos últimos anos, um trabalho etnográfi co sistemático, as 
mulheres, particularmente aquelas que são projectadas para as margens 
do sistema social indiano, sendo, por isso, socialmente estigmatizadas.

17  Para a análise do género nas representações literárias coloniais, ver, nomeadamente, Sharpe 
1993, Paxton 1999 e Sen 2002.
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Disse em tempos que as representações de género forneceram ao 
orientalismo uma parte substantiva da sua elaboração (Perez 2005); 
disse também que foi sobre as representações de género, frequente-
mente assimiladas a uma hiperbolização da alteridade, que o colonia-
lismo britânico legitimou a sua missão civilizadora na Índia: resgatar as 
mulheres indianas dos seus homens, responsáveis por práticas bárbaras 
como a sati, o purdah, o casamento infantil. A este elenco dos horro-
res perpetrados sobre as mulheres indianas acrescentava-se um outro, a 
prática de dedicar mulheres ao templo como dançarinas.

Esta prática esteve, todavia, no cerne de uma contradição que o 
colonialismo europeu na Índia se esforçou por controlar: o fascínio 
erótico que os corpos exóticos das dançarinas exerciam sobre os colo-
nizadores. Efectivamente, a dança constitui um dos estereótipos mais 
recorrentes associados às representações europeias de um Oriente eró-
tico e eroticizante.

Masquelier argumentou que os corpos das mulheres proporciona-
ram, em termos históricos, um terreno fértil para imaginar, reafi rmar ou 
contestar as fronteiras porosas de mundos morais (Masquelier 2005, 4). 
Além disso, a sexualização das relações de poder e o erotismo da con-
quista (representada frequentemente pela penetração, por um homem, 
de um corpo de uma mulher) revelaram-se notavelmente persistentes 
(Masquelier 2005, 4). Nas palavras de Spurr:

Th e rhetorical gesture in which an entire people are allegorized by the fi g-
ure of the female body has its sources in fantasies of seduction, in imagi-
nary scenes representing the fulfi llment of sexual desire. Such fantasies in 
their endless variation date from the early stages of European discovery 
and domination over the non-Western world. (1993, 173)18

Percorri este trilho em alguns artigos e no meu último livro. A 
minha pretensão é agora mostrar, através de uma pequena genealogia 
de textos, o enunciado “orientalismo dos orientais”. Ela requer, toda-
via, uma primeira clarifi cação: os autores dos textos que tomarei como 
referência assimilaram, tanto na Índia britânica como portuguesa, este-
reótipos recorrentes, e estavam ligados por um traço comum: um olhar 

18 Ver também Said, ao analisar os textos orientais de Flaubert: “[the] Orient seems still to 
suggest not only fecundity but sexual promise (and threat), untiring sensuality, unlimited 
desire, deep generative energies” (Said 1978:188).”
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distanciado sobre as dançarinas, cuja morfologia social e ritual desco-
nheciam e tendiam a integrar num mesmo conjunto de categorizações 
estereotipadas – assim reencontrando em parte a temática orientalista 
sobre a dança.

Elegi textos de natureza poética. Eis o que faz parte de uma investi-
gação mais lata em que expandi o meu campo de investigação a áreas dis-
tintas como o jornalismo literário e popular, como discursos, memórias e 
documentação administrativa, textos não-canónicos como almanaques e 
boletins – libertos, além disso, das restrições dos cânones literários.

Começo por um poema tamil clássico traduzido por Ramanujan19, 
com possivelmente mil anos, que descreve o desgosto de uma concu-
bina quando o seu amante volta para a mulher.

What the Concubine Said

You know he comes from
where the fresh water sharks in the pools
catch with their mouths
the mangoes as they fall, ripe
from the trees on the edge of the fi eld.
At our place he talked big
Now, back in his own,
when others raise their hands
and feet,
he will raise his too: like a doll
in the mirror
he will shadow
every last wish
of his son’s dear mother20.
(Ramanujan 1990, 48 – Kuruntokai 8; tradução original em Ramanujan 
1967, 22)

19  Ramanujan foi tradutor de textos clássicos hindus, fi lólogo e poeta. Do ponto de vista 
antropológico, é interessante mencionar o seu texto “Is there an Indian Way of Th inking?”, 
publicado em 1990. Recentemente, a tradução literária do Ramayana por Ramanujan foi 
objecto de polémica que envolveu intelectuais e políticos quando, em 2008, um estudante 
do BJP se opôs à sua inclusão num programa de Literatura da Universidade de Deli, por 
alegada ofensa aos sentimentos hindus. Vetada a decisão por uma Comissão nomeada para 
o efeito, a exclusão da obra de Ramanujan mantinha-se em 2011.

20 Kuruntokai é um livro de poesia tamil, do sul da Índia.
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Regresso a Sarojini Naidu, o rouxinol da Índia, e uma das suas mais 
belas vozes em poesia. Não deixa de ser interessante a confl uência, num 
poema escrito por uma mulher, feminista, com a fi ada temática comum 
às representações das dançarinas que reverbera nos textos orientalistas, 
como alguns poemas goeses que abaixo referirei: a beleza, a sensuali-
dade, a sedução erótica.

Indian Dancer

Eyes ravished with rapture, celestially panting, what passionate bosoms   
    afl aming with ire 
Drink deep of the hush of the hyacinth heavens that glimmer around   
    them in fountains of light; 
O wild and entrancing the strain of keen music that cleaves the stars like a  
    wail of desire, 
And beautiful dancers with houri-like faces bewitch the voluptuous   
    watches of night.

Th e scents of red roses and sandalwood fl utter and die in the maze of   
    their gem-tangled hair, 
And smiles are entwining like magical serpents the poppies of lips that are  
    opiate-sweet; 
Th eir glittering garments of purple are burning like tremulous dawns in  
    the quivering air, 
And exquisite, subtle and slow are the tinkle and tread of their 
    rhythmical, slumber-soft  feet.

Now silent, now singing and swaying and swinging, like blossoms that   
    bend to the breezes or showers, 
Now wantonly winding, they fl ash, now they falter, and, lingering, 
    languish in radiant choir; 
Th eir jewel-girt arms and warm, wavering, lily-long fi ngers enchant   
    through melodious hours, 
Eyes ravished with rapture, celestially panting, what passionate bosoms  
afl aming with fi re! (Naidu 1943, 8)

Prossigo para a poesia goesa e para um autor analisado neste volume 
e que eu própria analisei noutro contexto:
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Na polpa da tua pele
Que sortilégio haverá?… 
Ah, quem por ti sofra e vele
Como um Deus na dor será. 
(Mendonça 1940, 5)

Eis-me enfi m a teus pés, suave e peregrina;
De perfumes ungi meu corpo de rainha,
E venho por teu beijo ardente que alucina.

Bem sei que tu és casto; 
e não vês que sou bela?
 No meu amor serás como o rei triunfante.
Que nunca teme a dor, porque pode esquecê-la. 
(Mendonça 1940, 5)

Esta representação do corpo feminino com um marcado erotismo, 
geralmente associado às dançarinas, expande-se para outros textos, em 
poesia e em prosa, que versam outros temas, como a representação da 
própria Goa:

My Goa

As a bride bedecked art thou, my Goa.
On the vermillion lips I see the red, red earth;
[...]
Th e domes of the temples are the diadem,
And all the churches are the cunning pattern of thy bodice.
Th ose dimples in thy cheek are the Tiswadi islets;
Th ou hast bound the Zuari River as a bright silver girdle
About thy waist.
And the Mandovi is a river of gold around thy neck.
As a bride bedecked art thou, my Goa. 
(Pandit in Nazareth 2010, 272)

Temas hindus em que a mulher é o epicentro da construção literária 
foram desenvolvidos por goeses católicos, como Telo de Mascarenhas:
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É Shakuntala, a meiga gazela do ermitério de Santo Kamadevá, delicada 
como uma liana e pura como a água lustral dos tanques sagrados que oferta 
ao rei Duchanta, a quem ama perdidamente, com a hospitalidade do seu 
seráfi co retiro, o seu corpo de fogo e o seu coração de neve, e a quem per-
gunta com a timidez e ternura próprias da mulher que muito ama e confi a: 
‘Esquecer-me-ás tu, um dia, ó rei poderoso? (1943, 18-19)

Damayanti era fi lha de um rei poderoso de nome Bhimá, que reinava no 
país dos Vidharbás. O seu rosto era gracioso como a lua no plenilúnio, 
e os seus olhos eram meigos como os das gazelas mansas. Os trovadores 
cantavam a beleza adolescente do seu corpo em fl or, os mercadores e os 
peregrinos que atravessavam o país dos Vidharbás louvavam, em todos os 
reinos que atravessavam, a graça primaveril de Damayanti. (1943, 96-97)

*

Albert Memmi defendeu em tempos que o colonialismo produziu 
tanto o colonizador como o colonizado (Memmi 1967; ver em especial 
“Does the Colonial Exist?”). É claro que foram produzidos segundo seg-
mentações diferentes, sendo a mais decisiva a sua distância respectiva 
em relação ao poder e aos privilégios políticos. No entanto, deveríamos 
aceitar a sugestão de Memmi por motivos ontológicos e epistemológi-
cos, redefi nindo a categoria “europeu” na sua estreita articulação com a 
colónia específi ca onde a categoria foi utilizada. Como defendeu Stoler, 
um termo aparentemente tão desprovido de problemas como europeu 
diferia consoante os contextos coloniais, revelando critérios discrepan-
tes e mutáveis por meio dos quais eram atribuídos a superioridade racial 
e os privilégios europeus (Stoler 1989, 153)21.

O mesmo se pode dizer de um indiano ou das relações entre euro-
peus e indianos na empresa colonial. O último livro de Leela Gandhi 
centra-se nos indivíduos e grupos que renunciaram aos privilégios do 

21  Braginsky leva esta sugestão mais longe, ao propor uma comparação sistemática entre cul-
turas: “[O]ne cannot fail to realize once again how urgent is the need to deepen and then 
broaden the research fi eld of comparative culture: to deepen by including in the West all 
its temporal scope, and to broaden it by extending the study – not as an exception, but as 
a rule – to the whole of the East, both traditional and modern. Th e study of both the West 
and the East needs to be more diff erentiated since they represent no more no less that the 
sums total of ‘Wests’ and ‘Easts’, utterly distinct but interrelated and in contact with each 
other, whether directly or indirectly, throghout their stories” (Braginsky 1997, 530).
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imperialismo, escolhendo, pelo contrário, fi car do lado daqueles que 
por ele foram afectados. Associados a subculturas marginais, esses euro-
peus estabeleceram vínculos afectivos com os colonizados e as suas cul-
turas, desafi ando assim a ideia de um Ocidente uniforme e homogéneo 
que contrastaria com um Oriente também uniforme e homogéneo. Para 
Leela Gandhi, esta “rejeição afectiva” da divisão colonial, a que chamou 
uma “insinuação de amizade”, constituiu o tropo perdido do pensa-
mento anticolonial. Segundo ela,

the minor aff ective transactions of this closet drama import an incalcula-
ble excess into the impasse of the colonial encounter, collapsing for a brief 
moment the mutually quarantined categories of colonizers and colonized. 
(L. Gandhi 2006, 14)

No cerne do trabalho de Leila Gandhi está a exploração da conti-
guidade entre amizade e política, que, longe de ser secreta e não reco-
nhecida, parece ter sido endémica no sistema colonial (L. Gandhi 2006, 
27). Uma análise etnográfi ca do colonialismo português na Índia per-
mite-me substanciar a ideia de que havia uma continuidade entre colo-
nizadores e colonizados, uma continuidade que me leva a valorizar a 
“compreensão não comunitária de comunidade” (L. Gandhi 2006, 20).

Eis o que nos encaminha para planos de interpretação negligencia-
dos e que, sobretudo, nos incitam a prescindir de cómodas dicotomias 
analíticas, no caso em apreço Oriente e Ocidente, ou oriental e ociden-
tal, tantas vezes polarizados como intransitivos e irredutíveis. Desta 
forma, casos tomados como marginais ou esporádicos, paradoxos e 
contradições quando nos apegamos a trilhos habituais de interpretação 
podem antes, num plano menos explorado e mais subterrâneo, expor 
consensos e consonâncias, harmonias e euritmias, trânsitos e tráfegos 
nos bastidores dos grandes encontros, como a Goa colonial e pós-colo-
nial nos testemunha.

Trata-se de tentar ir mais longe, sempre, quiçá retirando à Europa 
a sua hegemonia epistemológica para, como Barbara Holdrege propôs 
recentemente, construir um diálogo comparativo entre culturas em que 
o Ocidente deixe de ser uma referência privilegiada e, em lugar dele, 
dar protagonismo a paradigmas pouco familiares às categorias e taxo-
nomias que enformam o nosso discurso académico (Holdegre 2010). 
Assim entendendo, enfi m, o orientalismo dos orientais.
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“ENSAIO PANEGYRICO SOBRE A OBRA DO 
SR. VASCONCELLOS”: 
O HINDU NO ORIENTALISMO E NO COLONIALISMO 
PORTUGUÊS OITOCENTISTA

Sandra Ataíde Lobo*

José de Vasconcelos Guedes de Carvalho (1822-1892), futuro visconde 
de Riba Tâmega, encontrava-se na Índia Portuguesa, desde 1852, quando 
tomara posse como juiz da comarca de Bardês. Em 1857, foi promovido 
a desembargador da Relação de Nova Goa, sendo neste cargo que se 
manteve na Índia até meados da década seguinte. Os anos no territó-
rio permitiram-lhe ambientar-se à sociedade local1 e até participar da 
sua dinâmica política, sendo diversas vezes eleito para a Junta Geral de 
Distrito nas décadas de 50 e 60 (Gracias 1891, 11-22). Em 1858, aparen-
temente comovido com o impacto social do surto de febre-amarela que, 
desde 1857, afl igia Lisboa, tomou a iniciativa de promover uma cam-
panha de apoio às famílias das vítimas. Nesse âmbito, propôs-se publi-
car um livro cujos lucros reverteriam para essa “pia obra”. Certamente 
contando com a rede de sociabilidade pessoal e com o prestígio do 
novo cargo, apelou à solidariedade local, obtendo uma ampla resposta. 
Assim, em fi nais de Janeiro de 1859, o volume saiu dos prelos, contando 
com mais de mil assinaturas, recolhidas entre o escasso funcionalismo 
metropolitano e as elites goesas, compreendendo luso-descendentes e 
nativos católicos e hindus.

Partindo a iniciativa de um magistrado metropolitano a exercer fun-
ções na Índia, o texto que escolhera não podia parecer mais adequado, 
pois tratava-se da primeira tradução para português de uma selecta das 

*  Centro de História da Cultura – Universidade Nova de Lisboa.
1  Nos anos 60 acabaria por casar com uma senhora luso-descendente da família Correia da 

Silva e Gama (Forjaz e Noronha 2003, I, 589-590).
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Leis de Manu, o que podia ser lido pelos subscritores como uma home-
nagem de José de Vasconcelos àquela que vinha sendo considerada a 
fonte fundamental do direito hindu. Não sendo um orientalista acadé-
mico, o magistrado usara como texto intermédio a colectânea Les Livres 
sacrés de l’Orient de Guillaume Pauthier, editada pela primeira vez em 
1840 e cujo sucesso editorial vinha justifi cando a sucessiva reedição, a 
mais recente em 1857. No caso das Leis de Manu, o próprio Pauthier 
recorrera à tradução que, em 1833, Auguste Loiseleur Deslongchamps 
fi zera da versão inglesa de William Jones, o primeiro orientalista a fi xar 
o texto numa língua europeia.

Tem sido sublinhado, mormente por Piyel Haldar, a importância 
que o magistrado do Supremo Tribunal de Bengala e fundador da fi lo-
logia comparada, William Jones (1746-1794), conferiu à fi xação das 
tradições legais indianas através da sua tradução para inglês. No pro-
jecto jogavam motivações relevantes para a primitiva articulação entre 
o orientalismo académico e a afi rmação do poder britânico no subcon-
tinente indiano. Reconhecendo o nascente sistema judicial britânico na 
Índia o direito dos nativos hindus e muçulmanos a serem julgados pelas 
próprias leis e não conhecendo os seus agentes as línguas das respectivas 
fontes de direito, o sistema estava dependente dos tradutores ofi ciais e 
das interpretações dos pânditas e mullahs. Antes de mais, Jones encarava 
a tradução destes textos como instrumento imprescindível à afi rmação 
do poder judicial britânico, pois apresentava-se como a única forma de 
juízes e advogados ingleses poderem prescindir de uma intermediação 
que sentiam que os sujeitava à manipulação local.

Piyel Haldar coloca uma questão essencial: porque Jones e os seus 
contemporâneos não defendiam a substituição destas tradições jurídicas 
nativas pelo direito comum inglês, indo ao encontro da doutrina estabe-
lecida pela jurisprudência inglesa do século XVII quanto ao direito pre-
valente na hipótese de conquista de um reino infi el? A resposta radica 
tanto no processo de constituição do sujeito colonial e de fi xação da sua 
diferença, quanto no processo de consolidação da concepção inglesa 
setecentista de “espírito liberal”, percepcionado como identitário porque 
enraizado na tradição político-social britânica. De acordo com Jones, 
ao discorrer sobre a matéria junto ao teorizador do conservadorismo 
inglês, Edmund Burke: “A system of liberty, forced upon a people invin-
cibly attached to opposite habits, would in truth be a system of cruel 
tyranny” (citado em Haldar 2007, 114). Isto é, o espírito liberal inglês 
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necessariamente teria de induzir os dominantes a consagrar tradições 
legais julgadas iliberais pelos ingleses, porque “obrigar” à liberdade 
quem não a tinha nos seus hábitos seria uma tirania. No mesmo passo 
que consagrava como padrão de tradição liberal o entendimento inglês 
das liberdades públicas, Jones podia excluir esses povos de qualquer 
capacidade de entendimento e de adesão ao sistema juspolítico liberal. 
Piyel Haldar chama, ainda, a atenção para o papel que a tradução de 
um corpo seleccionado de textos, expurgando-os da hermenêutica e 
da jurisprudência locais, teria na consolidação de um discurso sobre 
a identidade nativa. Se os povos se defi niam pelas suas leis, então os 
hindus ou muçulmanos defi niam-se pelo corpo de leis fi xado e inter-
pretado pelo codifi cador, levando a que fosse este a revelar ao nativo a 
sua identidade. Não reconhecer validade à hermenêutica e jurisprudên-
cia locais permitia retirar a esses textos complexidade, confl itualidade 
e historicidade, características consideradas próprias da construção do 
direito comum ocidental. Os resultados, um corpo autoritário e inques-
tionado de preceitos conduziriam à conclusão de Jones, que também é o 
seu ponto de partida, de que os indianos tinham de ser governados por 
um poder absoluto porque incapazes de liberdade civil.

O vasto projecto de codifi cação da tradição legal hindu planeado por 
Jones acabou por se cingir à tradução das Leis de Manu, devido à sua 
morte precoce em 1794. De acordo com Jenny Sharpe (1993), se as Leis de 
Manu cristalizaram nos anos sequentes a percepção do direito e do pen-
samento jurídico hindu, o novo sistema administrativo da Índia, ensaiado 
a partir dos anos 20 e consagrado com a criação do Raj em 1858, torná-
-las-iam obsoletas para a governação do território. O novo olhar sobre 
a Índia seria dominado pela apreciação de James Mill e pela corrente 
anglicanista de Macaulay, favorecendo o divórcio entre o orientalismo 
académico e a missão civilizadora imposta ao domínio britânico da Índia. 
O ponto fi nal seria colocado, em 1864, com a publicação de um Código 
para a Índia baseado na lei inglesa, acompanhado pelo enquadramento 
especializado das comunidades e dos grupos sociais do subcontinente, 
permitido pelos mecanismos de inquérito e classifi cação desenvolvidos 
pela poderosa máquina burocrática do Raj. Na sua globalidade, a obra de 
Jones doravante importaria principalmente ao orientalismo académico e 
à sua citação selectiva pelas elites nacionalistas indianas.

Também na administração do Estado da Índia portuguesa o século 
XIX foi marcado pelo problema do enquadramento jurídico das popu-
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lações nativas. Como Cristina Nogueira da Silva (2009) vem subli-
nhando, a questão integrava-se no debate mais vasto sobre as opções 
universalista e pluralista. Posto noutros termos, integrava-se no debate 
sobre os modelos assimilador e diferenciador do sujeito colonial, em 
vista do pendor universalista do constitucionalismo e dos códigos por-
tugueses, bem como dos pressupostos culturais que o enquadravam 
e limitavam. A tradição constitucional portuguesa desde o vintismo 
insinuava uma fronteira relevante para a distinção entre assimilados, 
aqueles a quem o universalismo se apresentava pouco problemático, e 
a escala dos “outros” relativamente aos quais merecia ponderação. Essa 
fronteira era a fronteira religiosa, no que seguia a tradição político-cul-
tural do Estado português e a sua tradição imperial na qual a conversão 
ao catolicismo, lida como conversão cultural e mental à civilização cristã 
europeia, vinha justifi cando sucessivas afi rmações de indiferenciação 
dos súbditos católicos das diferentes partes do reino. A natureza con-
fessional da monarquia constitucional, que o conceito de tolerância não 
limitava antes confi rmava, colocava óbvios problemas à universalidade 
dos direitos e deveres reconhecida aos portugueses. Problemas que, como 
esta historiadora do direito tem vindo a demonstrar, seriam respondidos 
sobretudo por via casuística e circunstancial, até ao limite da exclusão do 
“indígena” não católico do conceito de cidadão português.

Focando o caso indiano, a distinção teria uma aplicação plena de 
nuances. Aqui, o debate em torno da diferenciação jurídica seria sobre-
tudo impulsionado pela sucessiva integração, entre meados e fi nais do 
século XVIII, dos espaços conhecidos por Novas Conquistas no domí-
nio do Estado Português da Índia. O enquadramento jurídico destas 
populações esmagadoramente não-católicas encontrava-se condicio-
nado pela promessa de que seriam respeitados os usos e costumes, bem 
como os privilégios, isenções, imunidades e liberdades até então goza-
dos. Direitos que seriam directamente garantidos pelo Estado Portu-
guês. Promessa problemática, como mais tarde exporia o historiador 
goês e funcionário do Governo do Estado, Filipe Nery Xavier (1804-
1875), porque não acompanhada do apuramento do que se assegurava 
garantir, dando lugar ao desnorte no sistema judicial local, quando os 
novos dominadores procuravam tomar decisões sobre realidades que 
largamente desconheciam, em face de tradições jurídicas em que a arbi-
tragem de confl itos assentava em ponderações de justiça não escritas, de 
fontes de direito que lhes eram estranhas e de utensílios conceptuais que 
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tinham difi culdade em traduzir (Xavier 1861). Particularmente frequen-
tes eram as demandas sobre os direitos sucessórios e de propriedade, 
traduzindo tensões sociais locais muitas vezes decorrentes de modos de 
vida e de organização comunitária díspares e confl ituantes, bem como 
das relações de domínio preestabelecidas. A “mania demandantista” 
atribuída a essas comunidades, genericamente classifi cadas como hin-
dus, sintetizava uma visão sobre a relação da comunidade com a justiça 
e a difi culdade em lidar com essa realidade. Os agentes do Estado, sem 
referências legais, ignorando as línguas vernáculas e lidando com uma 
população que não falava português, tinham de confi ar no papel dos 
“línguas” (tradutores) e informantes extraídos das elites locais, muitas 
vezes eles próprios parte interessada nos confl itos.

O panorama não difere do atrás referido a propósito de William 
Jones, mas no caso português a solução nem pendeu para a proposta do 
orientalista, nem para a posterior solução do Raj. Pendeu antes para a 
aplicação universal dos Códigos metropolitanos, fl exibilizados por res-
salvas circunstanciais. No caso das Novas Conquistas, e pouco depois 
de Damão e Diu, optou-se pela criação de Códigos de usos e costu-
mes fi xados em resultado dos inquéritos efectuados junto a informantes 
locais. O primeiro ensaio fora feito em 1824, mas, perante as fragilida-
des notadas, em 1853 seria publicado um novo Código, elaborado por 
uma Comissão local, cujo relatório garantia compilar “todos os usos, 
costumes, e estilos tradicionais por que se governavam os povos das 
mencionadas Novas Conquistas, antes de serem subditos Portuguezes 
e que depois lhe foram garantidos pela Carta Regia de 15 de Janeiro de 
1774” (Codigo 1861, 1).

No que respeita a recepção local do Código, em vista do debate 
atrás equacionado, é particularmente signifi cativo o Aditamento publi-
cado por Filipe Nery Xavier, o qual constitui uma fonte relevante para 
o estudo do contributo das elites católicas para a essencialização das 
comunidades não católicas. Nesta obra, o ofi cial-mor da Secretaria do 
Governo tecia uma dura crítica ao método que presidira à formação do 
novo Código, colocando, em última instância, ultimamente em causa 
o seu sentido. Recorrendo a abundante apoio documental, procuraria 
demonstrar que: 1. os habitantes das Novas Conquistas não conheciam 
os próprios usos e costumes pelo que diariamente os reinventavam; 2. 
essa criatividade era tanto fruto da ignorância como de interesses obs-
curos; 3. como hindus os seus costumes não podiam ser essencialmente 
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diferentes dos costumes dos hindus das Velhas Conquistas. Consequen-
temente, considerava que, ao procurar codifi car os seus usos e costu-
mes, os juristas teriam sido avisados para prescindir dos informantes 
locais actuais. Antes, deveriam ter recorrido ao Foral de Mexia, elabo-
rado no século XVI com base nos conhecimentos subministrados “pelos 
Letrados da terra fi rme”, ou seja, dos territórios agora conhecidos por 
Novas Conquistas, e que constituía a mais primitiva e, portanto, mais 
verdadeira compilação dos usos e costumes de todos os habitantes do 
Concão. A história política posterior dos espaços das Novas Conquistas 
permitia-lhe afi rmar que estes tinham sido subvertidos para servir os 
desígnios dos sucessivos dominadores. No que respeitava aos territórios 
sob domínio português, a referência ao Foral de Mexia devia ser com-
plementada pela jurisprudência que desde essa data vinha esclarecendo 
a sua interpretação.

Nery Xavier contrapunha, assim, a secular experiência portuguesa 
na fi xação e ordenação dos usos e costumes nas Velhas Conquistas à 
autoridade dos informantes coevos das Novas Conquistas. Corrobo-
rando a solidez da tese, apontava a relevância do seu próprio esforço 
compilador na obra Colecção de Bandos e outras Diferentes Providências 
que Servem de Leis Regulamentares para o Governo Económico e Judicial 
das Províncias Denominadas Novas-Conquistas (1840-1851). De acordo 
com o próprio testemunho, fora mérito seu introduzir ordem onde antes 
reinava o caos, dando a conhecer aos habitantes das Novas Conquistas 
e às autoridades portuguesas o corpo jurídico essencial ao domínio da 
matéria. Desde a publicação do primeiro volume em 1840, o impacto 
da Colecção teria sido tal que rapidamente se tornara o “Vade mecum 
dos habitantes daquelle território (muitos dos quaes a traduzirão na 
sua propria lingoa), e das Autoridades que tem a seu cargo decidir dos 
seus negocios” (Xavier 1861, 39). Mas, mesmo no que respeitava a esses 
bandos, alertava para o seu carácter circunstancial e pouco informado, 
esmagadoramente não servindo para repor a verdade sobre os usos e 
costumes e direitos tradicionais nesses territórios.

Adicionalmente, Nery Xavier introduzia uma consideração jus-
política fundamental para apoiar o seu posicionamento, sendo esta a 
persistente vontade dos legisladores portugueses de fazer prevalecer a 
ordem liberal em todo o território, sem diferenciação no caso indiano 
dos espaços das Velhas e das Novas Conquistas, fosse na consideração 
dos direitos políticos e civis consagrados pela Carta Constitucional, 
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fosse na aplicação do princípio da universalidade da lei. Este espírito 
era observável na expressa determinação, desde a década de 40, da con-
sagração do direito eleitoral nas Novas Conquistas, o que signifi cava 
o reconhecimento dos indiferentes direitos dos seus nativos enquanto 
cidadãos portugueses, e, ainda, na aplicação nesses territórios de todas 
as reformas legislativas que desde a década de 30 vinham sendo produ-
zidas (Xavier 1861, 83ss.). Convocar este espírito reforçava a sua opinião 
de que não tinha sentido manter as distinções jurídicas entre as Novas 
e as Velhas Conquistas e de que, se havia que reconhecer os direitos 
da especifi cidade indiana, esses direitos deviam ser entendidos em con-
junto e em tudo que não colidisse com o princípio de justiça distributiva 
que devia prevalecer no espírito da lei e na aplicação da justiça. Assim 
sendo, se as Novas Conquistas vinham sendo oneradas com as mesmas 
taxas e encargos das Velhas Conquistas, era de justiça que não lhes fos-
sem subtraídos os direitos que estas gozavam, sendo seguro que as suas 
populações estavam aptas a observar as leis gerais e a delas retirar os 
inerentes benefícios.

No essencial, o espírito da crítica de Nery Xavier teria eco em 1880 
quando foi decretado um novo Código para todos os habitantes hindus 
das Novas e Velhas Conquistas, fazendo tábua rasa dos antigos com-
promissos e restringindo os usos e costumes reconhecidos aos “estrita-
mente conexos com os ritos e organização familiar dos indús”. António 
Manuel Hespanha aponta-nos que esta é uma fase fundamental de 
problematização do programa liberal, na qual a leitura universalista 
dos valores e instituições começou a ceder passo ao reconhecimento 
da realidade pluralista, submetendo o seu entendimento a um modelo 
evolucionista, enquadrador da diversidade humana e hierarquiza-
dor da sua temporalidade. Nesse contexto, a codifi cação dos usos e 
costumes pode ser lida como “a derradeira vingança do legalismo”, 
representando “não apenas uma oportunidade única de purifi cação 
normativa, como também uma mudança dramática na natureza do 
direito tradicional” (Hespanha 2001, 1204). Como evidencia Carmo 
de Sousa, o Código de 1880 introduziria importantes inovações no 
direito de família e sucessório, apresentando-se como provisório até 
que os “velhos hábitos” fossem abolidos (Souza 1995, 196-213). Adi-
cionalmente era dada a opção a qualquer membro da comunidade de 
escolher a subordinação às leis gerais da nação, evidenciando que se 
encontrava sufi cientemente “preparado” (assimilado) para responder 
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e benefi ciar plenamente da ordem jurídica portuguesa, consagradora 
dos valores que correspondiam ao estádio civilizacional moderno, 
representado pela civilização ocidental. Todo este enquadramento 
aponta para um pluralismo não essencial mas representativo de uma 
postura “realista”, de uma cedência circunstancial à realidade plural, 
com o objectivo não de a consagrar mas de a moldar até ao ponto do 
desvanecimento da pluralidade. Se os primeiros códigos representa-
vam um ensaio de honrar um compromisso contratual com as popu-
lações recentemente incorporadas no Estado da Índia portuguesa e de 
reconhecimento da especifi cidade cultural das comunidades não cató-
licas, doravante passariam a representar, a um tempo, uma cedência 
circunstancial à diferença e um factor possível de exclusão dos “indí-
genas” dos benefícios da democracia que constitucionalmente abran-
giam todos os cidadãos portugueses2. Ao longo de todo o período, 
torna-se evidente que as leituras da problemática da diferença cultural 
no enquadramento legal destas populações seriam intimamente liga-
das às formas de exercício do governo colonial e ao equacionamento 
da cidadania colonial.

Seria, pois, num momento de reconfi guração, tanto na Índia britâ-
nica como na Índia portuguesa, do enquadramento jurídico das popu-
lações nativas que o futuro visconde de Riba Tâmega apresentaria a sua 
versão truncada das Leis de Manu. Ao justifi car a tradução, que propu-
nha tornar “o mais portuguesa possível”, o magistrado defendia o inte-
resse do seu conhecimento no contexto português. Seria este contexto 
que o levaria a considerar que a sua leitura não se apresentaria fasti-
diosa, “antes interessante o conhecimento das leis primitivas do povo, 
entre que se habita, a fi m de poder fazer-se o quadro comparativo dos 
costumes antigos dos Hindús com os actuaes; dos seus habitos invetera-
dos; sua indole &c.” (Carvalho 1859, VI). Parecia-lhe mesmo impróprio 
que, contando Portugal com milhares de “súbditos sectários da religião 
de Brahmá”, nada houvesse escrito em língua vernácula sobre essa reli-
gião (Carvalho 1859, VI). No entanto, o magistrado não apresentava 
a obra para defender, à semelhança da escola orientalista inglesa, a 
necessidade de reconhecimento das Leis de Manu como fonte própria 
ao enquadramento jurídico da comunidade hindu. A sua intenção era, 

2  A esse propósito veja-se a polémica, em contexto republicano, em torno da codifi cação dos 
usos e costumes “indígenas” na década de 20 (Gonçalves 1924; Guddó 1924; Rau 1926).
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sobretudo, defi nir a comunidade através de uma criteriosa selecção dos 
seus preceitos, de forma a apoiar um ponto de vista político. A men-
sagem seria veiculada tanto pelas passagens que escolheu seleccionar, 
como pelo conjunto de notas e comentários que, embora pouco abun-
dantes, serviam os seus objectivos. Para os construir, José de Vascon-
celos recorria à sua experiência como magistrado e actor na sociedade, 
em que circunstancialmente se inseria, e às impressões recolhidas junto 
de informantes locais. No seu conjunto, o paratexto fi xava a imagem de 
uma comunidade caracterizável pela falsidade e fantasia das suas cren-
ças, por costumes bárbaros, nomeadamente no que referia a condição 
feminina, destituída de padrões morais, movida pela avidez e, sobre-
tudo, sem qualquer sentido de compromisso com a verdade.

Ressalta que, apesar de a publicação contar com a sua solidariedade, 
as elites hindus não se incluíam no público potencial da obra, visto ser 
pouco provável que a maioria dos subscritores desta comunidade, que 
se movia sobretudo na esfera literária do marata, dominasse o portu-
guês escrito. Por omissão, o público visado era o funcionalismo civil e 
militar europeu, os luso-descendentes e os católicos nativos, aqueles que 
habitavam “entre” os hindus, os mesmos cujo domínio da língua habili-
tava a ler a obra e a cujo juízo colocava as suas considerações. Não sendo 
o público, eram o objecto da obra, que o tradutor fi xaria no exercício 
comparativo entre o presente e o passado/presente deste texto fundador, 
refl ectindo a referida ideia de que os povos se defi niam pelas suas tradi-
ções legais. Há um desplante evidente na atitude do magistrado ao anga-
riar um signifi cativo número de membros das elites hindus, mais de 225 
nas contas do seu contendor abaixo mencionado, para subscrever uma 
obra que, na verdade, visava denegrir a imagem da comunidade e pôr 
em causa o seu estatuto político (Menezes 1859, 11).

O presente artigo não visa o conjunto da tradução e comentários, 
que têm um interesse próprio para o estudo dos discursos orientalistas 
portugueses oitocentistas, antes cinge-se a uma passagem de uma nota 
que, oferecendo-nos o tom do paratexto, tocava o principal objectivo da 
obra, sendo este o de questionar o estatuto político gozado pela comuni-
dade no contexto constitucional português. Dizia o magistrado:

Manú conhecia admiravelmente os seus sequazes! Se elle hoje vivesse devia 
ser encarregado da revisão do nosso Codigo Penal, pelo menos para ser 
posto em execução neste paiz. [...] [S]eria bastante que Manú se encar-
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regasse do Codigo do processo, acomodando-o á indole Hindú: pois as 
actuaes formulas não se compadecem com a indole d’um povo gerado, 
nascido, educado e envelhecido na dissimulação e mentira, e cujos uni-
cos motivos determinativos são (com rarissimas excepções) o interesse 
pecuniario, e o mêdo. Deos perdoe, se a tanto chegar póde a sua infi nita 
misericordia, a quem concebeu o absurdo, de que um Gentio póde ser um 
Cidadão constitucional! Quem tal afi rmar é porque nunca viu um Gentio; 
se o viu, não o conheceu, e se o conheceu, não diz o que sente, ou não sente 
o que diz. Largas idéas nos ministra a este respeito, a longa pratica do paiz, 
porém os curtos limites d’uma nota nos não permitem expendelas. (Car-
valho 1859, 74)

Noutras palavras, o perfi l dos hindus (gentios) tornava-os insus-
ceptíveis de serem cidadãos constitucionais, isto é, insusceptíveis de 
benefi ciar do estatuto de cidadãos portugueses defi nido pela Carta 
constitucional e dos inerentes direitos e garantias, entre eles, os direi-
tos políticos condicionados pelos requisitos das leis eleitorais. José de 
Vasconcelos chegava, assim, a uma conclusão semelhante à de Jones, à 
ideia de que os hindus não podiam ser governados dentro das regras do 
sistema político liberal. Mas, ao não evidenciar qualquer sensibilidade 
à subtileza do conceito inglês de espírito liberal, que fundamentara o 
posicionamento do orientalista britânico, era conduzido a uma visão 
ainda mais essencialista da diferença hindu. O catálogo comentado das 
Leis de Manu, que considerava revelar o profundo conhecimento do 
carácter do seu povo detido pelo legislador indiano, apoiava a convicção 
do magistrado português de que só através do medo e de um sistema 
iliberal esse povo poderia ser contido.

Foi esta passagem que sobretudo motivou uma defesa da comuni-
dade, num folheto de resposta construído em tom violentamente sar-
cástico. Este folheto, para o qual Rochelle Pinto já chamou a atenção, 
publicou-se em Bombaim sob o título Ensaio Panegyrico sobre a Obra 
do Sr.  Vasconcellos (Pinto 2007, 14). Era assinado por um “Hindu de 
Bombay residente em Goa”, o que faz dele, provavelmente, o primeiro 
folheto publicado em português em nome da comunidade hindu. Da 
leitura de imediato ressalta, por um lado, pelo detalhado conhecimento 
interno que espelha da realidade goesa, a pouca probabilidade de o 
autor não ser goês. Por outro lado, o profundo domínio do português, 
bem como o manejo seguro de referências intelectuais portuguesas e 
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europeias, face aos recursos geralmente evidenciados pela maioria da 
imprensa periódica hindu fi nissecular3, cria uma fundada suspeita de 
o autor não ser hindu. A sê-lo, a minha suspeita recairia sobre Siuragi 
Ananda Rau (1830-1888), professor de marata do Liceu de Nova Goa, 
um defensor conhecido, publicando em língua portuguesa, do marata 
como vernáculo goês, batalha fundamental da afi rmação hindu na 
esfera pública goesa. Não tenho, no entanto, nenhum indício para sus-
tentar essa hipótese. Pelo contrário, um artigo de um colaborador da 
revista Luz do Oriente, Pitágoras Lobo, publicado em Maio de 1915, cor-
robora a suspeita da autoria católica, quando atribui a Luís Caetano de 
Menezes, de acordo com a memória local, a autoria do folheto. Será esta 
autoria que doravante passarei a assumir.

Como é sabido, Luís Caetano de Menezes (?-1863) era um jornalista, 
católico brâmane radicado em Bombaim, que se notabilizou pelos folhe-
tos publicados nos convulsivos momentos que seguiram a nomeação de 
Bernardo Peres da Silva (1775-1844) para Prefeito da Índia e, posterior-
mente, pela truculenta redacção do jornal Abelha de Bombaim. Genro 
do capitalista Sir Roger de Faria (1770-1848), era membro da elite goesa 
radicada naquela cidade, embora se demarcasse por uma certa excentrici-
dade na postura, de acordo com o testemunho de José Gerson da Cunha 
(1844-1900) na Ilustração Goana, num artigo que lhe dedicou em Maio 
de 1866. Assíduo interventor na dinâmica política goesa, quando as polé-
micas se construíam em fogo cruzado entre Goa e Bombaim, sobretudo 
até à criação de uma imprensa privada em Goa (1859), foi um dos princi-
pais porta-vozes da oposição política goesa às governações do Estado da 
Índia portuguesa. É possível que o folheto bilingue, que tinha uma versão 
portuguesa e outra marata, sendo o autor da versão portuguesa explícito 
na afi rmação de que a segunda não se tratava de uma tradução da pri-
meira4, seja fruto de uma colaboração entre goeses: o católico residente 
em Bombaim e um hindu residente em Goa. A confi rmação desta hipó-
tese conferiria particular ironia ao jogo de identidades, de uma autoria 
que o folheto declarava para encobrir o ou os verdadeiros responsáveis.

3  Sobretudo até fi nais do século XIX, as difi culdades da comunidade com a língua e cultura 
literária portuguesa levaria a que os poucos jornais hindus com secções em português con-
tassem, com frequência, com colaboradores católicos para assegurar estas secções.

4  Infelizmente, a minha falta de conhecimento da língua marata não permite cotejar os dois 
textos. Luís Caetano de Menezes prometia, ainda, que em breve publicaria o texto em tra-
duções inglesa, gujurati e hindustani, não havendo, no entanto, notícia de que o tenha feito.
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Esta identidade declarada remete-nos, por outro lado, para as dife-
rentes experiências de uma comunidade defi nida pela sua identidade 
religiosa. O “hindu de Bombaim” é um hindu cujas defi nição identi-
tária e experiência se apresentam enquadradas pelo local de origem, 
a cidade de Bombaim há alguns séculos sob domínio inglês. Era esse 
lugar que informava a sua apreciação da condição goesa e lhe conferia 
particular autoridade nas críticas que tecia ao magistrado português. De 
resto, em parte, a resposta constrói-se num exercício comparativo entre 
dois estilos de domínio, o português e o britânico, sendo, porventura, 
um dos primeiros textos goeses, senão o primeiro, em que o britânico 
não sai a perder na consideração do relacionamento estabelecido com 
o sujeito colonial. O paradigma do olhar predominante em boa parte 
do século XIX, assinalável nomeadamente em Francisco Luís Gomes, 
é-nos oferecido por Bernardo Peres da Silva, em 1832, no seu Diálogo 
entre um Doutor em Filosofi a e um Português da Índia, onde aconse-
lhava os ingleses, que se orgulhavam de pertencer à pátria da liberdade, 
a aprenderem com os portugueses o signifi cado da coerência com os 
princípios, ao estender aos nativos do ultramar os benefícios do consti-
tucionalismo cartista (cf. Gomes 1861; Machado 2008).

Não é indiferente que este início de inversão de olhar, que nunca 
chegaria a ser universal e sofreria fl utuações conjunturais, se nos apre-
sente a partir da perspectiva hindu. Pois se é verdade que em Goa a 
comunidade hindu não sofreria qualquer discriminação política formal 
na monarquia constitucional, sendo pontuais as circunstâncias em que 
seria formalmente discriminada nos direitos civis, a realidade, reconhe-
cida por todas as partes, importava à existência de uma teia de con-
dicionamentos objectivos ao exercício desses direitos. Cingindo-nos 
ao campo político, o caso indiano, e hindu em particular, apresenta-se 
paradigmático da já referida chamada de atenção de Cristina Nogueira 
da Silva para o carácter casuístico e circunstancial do equacionamento 
dos direitos nativos no colonialismo português oitocentista. Dada a 
hipótese, aberta pela Carta Constitucional, de os hindus não serem 
sequer considerados cidadãos portugueses, quando o Artigo 6 defi nia 
a tolerância religiosa como abrangendo somente os “estrangeiros”, a 
quem permitia o culto privado, cabe perguntar: porque é que o poder 
metropolitano nunca equacionou seriamente a hipótese de excluir os 
hindus da cidadania portuguesa, quando o próprio autor do código civil 
de 1867, o visconde de Seabra (cf. Silva 2007), defendia que no caso 
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ultramarino o problema da tolerância religiosa devia ser solucionado 
por via da distinção entre o cidadão português propriamente dito, isto é, 
originário do reino, e o súbdito colonial, a quem devia ser reconhecida 
a manutenção dos usos e costumes, entre eles das crenças religiosas, não 
se aplicando, neste caso, o artigo constitucional?

A análise da geografi a sociopolítica local conduz-me a afi rmar que 
a exclusão da comunidade hindu dos direitos de cidadania era impen-
sável devido ao interesse do poder em usar o voto hindu para assegurar 
a manipulação das urnas e negociar o voto católico. Neste jogo apresen-
tava-se fundamental a situação das Novas Conquistas, onde a adminis-
tração local não compreendia a autonomia municipal, sendo aí que se 
concentrava a esmagadora maioria da população hindu, reequilibrando 
a hegemonia da comunidade católica nas Velhas Conquistas. Sendo o 
poder nesses espaços exercido de forma predominantemente milita-
rizada e por delegação directa do Governador-Geral, era aí que podia 
directamente inventar resultados eleitorais. Esse exercício criativo seria 
conhecido, na linguagem política local, pela designação de “chapeladas” 
das Novas Conquistas. Nas Velhas Conquistas, os resultados também 
eram manipulados, à semelhança do que acontecia na metrópole por via 
do caciquismo, mas aí o poder tinha de negociar a conivência das forças 
políticas locais e de tomar em conta a reconhecida capacidade das elites 
católicas nativas em estender a acção escrutinadora ao espaço metropo-
litano, sendo sabido que a sua movimentação nos bastidores da política 
metropolitana cresceria ao longo do século. A capacidade de manipu-
lação directa dos resultados seria reforçada através da distribuição das 
Novas Conquistas pelos diversos círculos eleitorais, começando o jogo 
na fabricação dos recenseamentos. Daí que, no discurso político nativo 
católico, fosse recorrente a defesa do fi m do voto nas Novas Conquistas, 
descritas como povoadas por povos semi-selvagens e analfabetos, sem 
capacidade de conhecer e usar devidamente os seus direitos, ou, alter-
nativamente, a autonomização de um círculo pelas Novas Conquistas, 
como forma de assegurar a “verdade” da representação indiana.

Há outro lado da questão. Porque é que tanto nas Novas como nas 
Velhas Conquistas se assiste ao apagamento político das elites hindus, 
seja no exercício do poder local, seja na mobilização para apresentar 
candidatos hindus às eleições parlamentares? Neste campo, conjugam-
-se situações da maior relevância. Antes de mais, o carácter confessio-
nal da monarquia constitucional tornava impensável a existência de 
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um deputado hindu, quando a própria fórmula de juramento obrigava 
à observação e à defesa da religião de Estado. Por outro lado, mesmo 
no poder local, as fórmulas e regras, formais e informais, de exercício 
do poder local, plasmando o modelo metropolitano, pressupunham um 
domínio da língua portuguesa, um conhecimento da ordenação jurídica 
divulgada em português, uma mobilidade nos rituais de civilidade euro-
peia, que largamente difi cultavam esse acesso. Em todo este condicio-
namento jogava um papel fundamental o sistema de ensino ofi cial, que 
quando em português era confessional e quando misto, desobrigando o 
ensino do catecismo, caso do que ocorria nas Novas Conquistas a partir 
da década de 70, a oferta era tão irrisória que se tornava negligenciável. 
Mesmo assim, seria com frequência rejeitado pela comunidade, por ser 
com frequência assegurado por padres. Nesse quadro, à partida todos 
sabiam que as hipóteses de activismo político eram muito estreitas. A 
situação só começaria a mudar a partir de fi nais do século, acompa-
nhando um conjunto de mudanças conjunturais, pesando a infl uên-
cia do nascente movimento nacionalista indiano, que impulsionariam 
a comunidade a uma nova vontade de intervenção no espaço público 
local, o que a levaria a encarar a conveniência de investir no domínio 
do português. Mesmo assim, os ensaios de integrar vereadores hindus 
nas câmaras das Velhas Conquistas manter-se-iam raros, conhecendo 
somente alguma continuidade no município das Ilhas, sendo os pri-
meiros ensaios nas outras câmaras acolhidos com estranheza, quando 
não com mordaz ironia. Assim, o reconhecimento da alteridade hindu 
no equacionamento da cidadania, espelhada ao ponto da aceitação do 
alfabetismo marata na consideração dos eleitores, quando a obrigação 
de saber ler e escrever se tornou uma das condições ao exercício dos 
direitos políticos, não lhes traria vantagem visível para o seu efectivo 
gozo. Está por apurar se esses direitos fantasiados não terão implicado 
subterrâneas negociações. Há indícios de que assim acontecia, estando 
por aprofundar as contínuas relações de mútua protecção entre as luso-
-descendentes e as elites hindus.

Em vista deste panorama, cabe perguntar porque José de Vasconce-
los se sentia incomodado com estes direitos, a ponto de tomar a inicia-
tiva de atacar violentamente a comunidade. No plano político, a resposta 
não se apresenta óbvia, sendo, no entanto, de considerar que se sentisse 
sensibilizado com os argumentos católicos na consideração da proble-
mática do voto nas Novas Conquistas. Estes, no entanto, por norma, 
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não endereçavam a questão religiosa, mas a questão educativa e as pos-
sibilidades de autonomia deste voto, pelo que não se desviavam das 
linhas argumentativas que presidiam ao debate liberal sobre a extensão 
dos direitos políticos em sistemas representativos. Mais evidente surge 
o incómodo do magistrado metropolitano por ver a comunidade abri-
gada pelo garantismo legal e processual do sistema jurídico português. 
Se no plano penal este tendia a marcar a diferença colonial, nos outros 
planos tendia para a universalidade, como vimos sublinhado por Filipe 
Nery Xavier. Sendo o estatuto de cidadania que colocava a comunidade 
sob estes abrigos de ordem liberal, era este estatuto que tinha de atacar, 
já que não reconhecia à comunidade qualidades de carácter que a tor-
nassem “merecedora” de um poder limitado por essa ordem. Seria esta 
comunidade, cuja religiosidade considerava infantil e cujos costumes e 
moral considerava genericamente inaceitáveis, que, sobretudo, gostaria 
de ver constrangida por um estatuto de sujeição que inequivocamente a 
diferenciasse dos cidadãos portugueses católicos.

Colocando o magistrado a discussão no âmbito moral, seria nesse 
âmbito que o autor do Ensaio Panegyrico desmontaria a argumenta-
ção, recusando a sua tentativa de essencializar o perfi l da comunidade. 
Fazia-o por diversas vias. Antes de mais através de um exercício de 
história comparada, o qual lhe permitia evidenciar que todos os povos 
tinham o seu passado manchado por comportamentos bárbaros, o povo 
português tanto quanto os outros, bastando para prová-lo invocar a 
inquisição, o extermínio dos índios brasileiros e o próprio processo de 
imposição do seu domínio na Índia. 

De resto, a memória histórica local sobre esse processo levava-o a 
admirar-se que alguns conterrâneos católicos se dispusessem a bran-
quear essa violência, esquecendo as feridas que abrira e as consequências 
no futuro local. Invocava o caso de Francisco Luís Gomes, afi rmando, 
no segundo número de O Ultramar, as “gratas recordações” das passa-
das glórias portuguesas num artigo, de resto, assaz crítico da sua actua-
ção administrativa coeva (Menezes 1859, 5; Gomes 1859).

Mas Menezes compararia, sobretudo, a consideração merecida 
pelos hindus nos dois espaços imperiais, português e inglês, para fun-
damentar a tese de que os horizontes de um povo e os seus padrões 
morais se encontravam intimamente ligados ao gozo da liberdade e 
de uma efectiva abertura à afi rmação das capacidades individuais. O 
acesso que os hindus tinham na Índia britânica aos mais diversos postos 
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do funcionalismo e da magistratura, bem como à governação local, e os 
elogios que o seu carácter e qualidades intelectuais vinham arrancando 
aos dominadores ingleses conduziam a essa afi rmação. Por contraste, a 
proclamada igualdade e liberdade constitucionalmente garantida pelos 
portugueses não passavam de direitos formais, contrariados pela discri-
minação prática da comunidade. Seria esta a obrigá-la à especialização 
na esfera comercial e fi nanceira, da qual decorria a imagem materialista, 
e a incentivar a uma relação hostil e dissimulada com o poder colo-
nial, que sustentava a imagem imoral. Tanto este exercício comparativo 
como os exemplos da história dos diversos povos europeus permitiam-
-lhe afi rmar:

O defeito [da acusação] está todo em se haver tomado o efeito pela causa, 
o ipse dixit como razão; porque não é o character de dissimulaçao e men-
tira, o que constitue um Povo incapaz de gozar da liberdade, sim porém, a 
privação da mesma liberdade, que por meio da opressão e tyrannia gera a 
dobrez e o engano. Portanto si se attribue esse character ao Gentio, pode-
mos francamente dizer que elle he livre e Cidadaõ constitucional só em 
nome, ou que antes he um escravo. E quando o governo diga o contrario, 
mente, e he nelle que assenta o epitheto de dissimulador, em toda a exten-
são da palavra; cabendo-lhe bem a sentença: “Mutato nomine, de te fabula 
narratur”. (Menezes 1859, 7)

Ao colocar a questão nestes termos, o autor do folheto vinha ques-
tionar não só as bases de uma ideologia colonial, que ao longo desse 
século sofi sticaria os argumentos a favor da afi rmação de um poder não 
democrático nas colónias, mas os próprios argumentos que serviam de 
apoio ao liberalismo conservador burguês, para se opor ao aprofunda-
mento da democracia na Europa, aproximando-se perigosamente dos 
raciocínios do tradicionalismo antiliberal contra a onda revolucionária 
que se espalhou pela Europa a partir de fi nais de Setecentos. A esse pro-
pósito, é signifi cativa a extensa citação que faz do outro lado do pensa-
mento político de Macaulay, que a memória pós-colonial cristalizou no 
projecto assimilador da célebre Minuta. A citação, que só reproduzirei 
parcialmente, faz invocar a ideia do aprisionamento dos povos coloni-
zados na sala de espera da história, da qual não se vislumbraria saída 
(Chakrabarty 2008, 8):
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Muitos políticos do nosso tempo, costumao estabelecer como principio 
incontestável, que nenhum povo deve ser libertado, menos que esteja capaz 
de gosar da liberdade. A maxima he digna do louco, n’uma legenda antiga, 
que não queria ir á agoa em quanto não soubesse nadar. Si a gente esperasse 
gosar a liberdade, ate tornar-se boa e prudente na escravidão, teria de espe-
rar eternamente. (citado em Menezes 1859, 9)

Finalmente destaco outro aspecto deste texto cuja riqueza na des-
montagem do discurso orientalista, na acusação dos abusos do poder 
colonial e na problematização da situação política colonial não procuro 
esgotar, antes chamar a atenção para a sua relevância. Sendo aquele que 
ilustra a passagem de um discurso político local expressando sentimen-
tos de gratidão pela munifi cência régia portuguesa, ao conceder igual-
dade de direitos às populações coloniais (Silva 1832), e concebendo as 
relações com o poder numa perspectiva peticionária, a passagem, dizia, 
para um discurso de direitos que antecipa os posicionamentos reivindi-
cativos dos movimentos nacionalistas, nomeadamente do movimento 
indiano, que romperam a partir de fi nais do século (Bragança 1906).

Perguntava Luís Caetano de Menezes:

Donde virá o atrevimento, e a segurança em proferir que o Gentio nao póde 
ser Cidadáo Constitucional na sua terra, e em sua casa? Sem dúvida que do 
direito da força. [...] Que outro motivo poderia o Sr. Vasconcellos ter para 
considerar o Gentio incapaz de ser Cidadáo Constitucional? Talvez alludisse 
ao direito de votar, de que elles gosao por Lei. Si é assim permittao-se-nos 
as seguintes refl exoes. Nenhum governante, menos que seja algum tunante, 
póde negar que o Povo tenha voz em certas eleiçoes. (1859, 13)

Isto é, Menezes defendia a liberdade política como direito, inerente 
à propriedade natural do destino, próprio e da terra-mãe, que qualquer 
povo detinha, não podendo ser legitimamente questionados os direitos 
de autogoverno, mas somente usurpados pela força. Seria, ultimamente, 
este ponto de vista que legitimaria o direito das colónias à revolta contra 
o colonialismo, abrindo uma luta que se prolongaria no século XX.

Esta polémica manifesta-se, como procurei evidenciar, situando-a 
no contexto da sua produção, em mais de um aspecto signifi cativo da 
necessidade de introduzir no centro da refl exão sobre a construção do 
pensamento político e jurídico moderno as vozes das colónias, sem 
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as quais nos arriscamos a manter o discurso triunfalista em torno do 
exclusivo, ou pelo menos do pioneirismo, ocidental na problematização 
da democracia e na defesa dos valores democráticos.
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Sugestões e Leituras intertextuais da(s) Índia(s) 
Portuguesa e Britânica em Goa, and the Blue 
Mountains (1851) de Sir Richard Francis Burton 

Rogério Miguel Puga*

O multifacetado explorador, soldado, espião, diplomata, tradutor e 
escritor britânico Sir Richard Francis Burton (1821-1890) viajou sozi-
nho e com a mulher Lady Isabel Burton (1831-1896) por vários territó-
rios lusófonos, ocupando-se o presente estudo dos escritos de viagens 
por ele dedicados a Goa, redigidos durante uma fl ânerie imperial pela 
costa ocidental indiana. Como é sabido, o orientalista vitoriano traduziu 
para inglês as Mil e Uma Noites (1885-1888), o Kama Sutra (1883) e Os 
Lusíadas (1880). Alguns biógrafos (Rice 2001, 179) afi rmam que Burton 
visita Goa e os arquivos da colónia lusa que fora temporariamente casa 
de Camões em busca de fontes e de dados sobre esse mesmo poeta que 
o autor britânico biografaria (Camoens: his Life and his Lusiads: a Com-
mentary, 1881) e cujos poema épico (Th e Lusiads, 1880) e poesia lírica 
(Th e Lyricks, 1884) traduziria para inglês. A obra de Burton – nomea-
damente a Escrita de Viagens em torno do Brasil (Explorations of the 
Highlands of Brazil, 1869) e de Goa, bem como a tradução e os estudos 
sobre Camões e sua poesia – adquire assim um acentuado cariz anglo-
-português.

Em 1842, com vinte e um anos, Burton chega à Índia, serve na 
18.ª  Infantaria de Bombaim, é destacado para o estado de Sind como 
offi  cial surveyor e trabalha sob o comando do general Sir Charles James 
Napier (1782-1853). Sete anos depois, em Março de 1849, o soldado 
regressa à Europa de licença médica, e volvidos dois anos publica a sua 

*  CETAPS, FCSH – Universidade Nova de Lisboa
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primeira obra, Goa, and the Blue Mountains (GBM)1, que não é um 
sucesso imediato pois o Oriente exótico representado não agrada ao lei-
tor vitoriano, que também estranha o cinismo do autor (Kennedy 1991, 
x; Godsall 2008, 69-70)2. Burton começa por se dirigir sarcasticamente 
ao leitor implicado na narrativa, o receptor britânico, tratando-o como 
ignorante, enquanto exige um leitor ideal, ou seja, interessado e imagi-
nativo: “And you have a pattimar in your mind’s eye” (3), antes de lhe 
pedir que viaje com ele através de Goa e de outras paragens indianas 
de que não nos ocuparemos aqui. O interesse de Burton pela cultura 
e pelos costumes indianos leva os colegas militares a temer que ele se 
“torne nativo” (Kennedy 1991, vii-viii) e a alcunhá-lo “white nigger”. 
De resto, esse receio faz com que, no subcontinente indiano e noutras 
paragens (semi)tropicais, os britânicos se vistam como se estivessem na 
Grã-Bretanha e critiquem, como veremos, a miscigenação no império 
português.

Em 1846 uma epidemia de cólera surge em Sind, Burton adoece 
(supostamente) com cólera e viaja durante seis meses até às Blue Moun-
tains em convalescença no âmbito de uma baixa médica que dura dois 
anos, via Goa e Calecute, dirigindo-se posteriormente para a hill sta-
tion3 de Ootacamund nas terras altas de Nilgiri, optando por não via-
jar pelo norte até Darjeeling ou para uma outra hill station britânica. 
Após ter alugado o patimar4 Darya Prashad [Alegria do Oceano], Burton 
parte para Goa, no dia 20 de Fevereiro de 1847, na companhia dos seus 
empregados, entre os quais se encontra o goês Salvador Soares. A pri-
meira parte da viagem é assim feita na costa indiana banhada pelo mar 
Arábico, numa altura em que a presença britânica na Índia prospera e a 
portuguesa se encontra em declínio. Trata-se, portanto, de uma viagem 

1  Por uma questão de economia, indicar-se-á entre parênteses apenas o número da página 
citada de GBM.

2  Godsall (2008, 57-59) descreve a estada de Burton em Goa e classifi ca da seguinte forma 
a obra de que nos ocupamos: “Although a fi rst book, Goa and the Blue Mountains is in no 
sense an apprentice work. Everything of the later Burton is here: his racy style, his breezy 
facetious type of humour mixed with the sardonic, his vivid pen-pictures of people and 
places, his powers as a raconteur, his dogmatism, and his perverse delight in taking an 
unorthodox and unpopular point of view in religion and politics” (2008, 69).

3  Sobre as hill stations britânicas na Índia enquanto “pequenas Inglaterras” e resorts de con-
valescença (sanitaria), vejam-se Crossette (1998, 21-120) e, sobretudo, Kennedy (1996, 
1-62, 88-146). 

4  Pequena embarcação ligeira utilizada na costa ocidental da Índia, também identifi cada 
como patamarin e patamar por Dalgado (1982 [1921], 187-188).
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intercolonial física e ideológica, pois, como veremos, o autor-viajante 
e soldado imperial britânico compara os dois impérios em questão. O 
autor, que se encontrava provavelmente numa missão de espionagem, 
assume o papel de soldado doente logo através do subtítulo da obra 
(Goa, and the Blue Mountains; or, Six Months of Sick Leave). A análise 
da secção dedicada a Goa permite-nos perspectivar a Escrita de Via-
gens como um jogo de espelhos interactivo durante o qual é represen-
tada uma realidade Outra colonial e católica, como o próprio horizonte 
humanizado goês não deixa esquecer, cenário que, tal como a estratégia 
comercial portuguesa, é fi ltrado e comparado ao da Índia britânica pelo 
viajante, sendo Goa descrita como um território decadente e testemu-
nha das glórias passadas dos portugueses.

O primeiro contacto visual com Goa é feito através da natureza 
selvagem que rodeia e encobre parcialmente a paisagem humanizada, 
sobretudo a “visão” uniforme e repetitiva dos coqueiros que ainda hoje 
adorna a orla marítima do território. Não deixa de ser interessante a uti-
lização da imagem da natureza selvagem (a que mais tarde se junta a das 
ruínas) para caracterizar um espaço histórico que é apenas uma som-
bra do que fora nos séculos XVI-XVII. O texto de Burton encontra-se 
impregnado de inúmeras outras obras sobre Goa, citadas ou convocadas 
pelo viajante informado para textualizar, também através de estereóti-
pos e com arrogância (Kennedy 1991, vi), o desconhecido território e o 
seu glorioso passado, para o poder comparar à Goa coeva, então num 
estado ruinoso, de acordo com o autor. Essa rede de intertextos antigos 
em torno da velha “Roma do Oriente” acentua a história do território e a 
fama cantada por inúmeros europeus desde o século XVI, cujos olhares 
se encontram também inscritos nas palimpsésticas paisagens humana, 
histórica e natural de Goa assim representadas na obra de que nos ocu-
pamos. Esses outros textos são utilizados, entre as páginas 47 e 56, como 
testemunhos representativos e narrativas-autoridades que descrevem 
o pretérito esplendor da colónia, por exemplo, a descrição da Inqui-
sição do médico francês Charles Dellon (1649-1709?)5, preso em Goa 
entre 1673 e 1679, e cujo relato infl uencia as também referidas aven-
turas fi ccionais de Philip Vanderdecken, casado com a indiana Amine 
(queimada num auto-de-fé), no romance Th e Phantom Ship, do capi-

5  Charles Dellon, Relation de L’Inquisition de Goa, Leida, 1687.
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tão Frederick Marryat (1792-1848)6. Burton utiliza ainda os relatos de 
Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689)7 e do conhecido viajante holandês 
Jan Huyghen Van Linschotten (1563-1611), que residiu em Goa entre 
1583 e 15898, intertextos que infl uenciam dialogicamente o “horizonte 
de expectativas” do autor-leitor anglófono ao recuperar vestígios de um 
passado glorioso, anterior ao estabelecimento dos ingleses na Índia, 
permitindo comparar essa glória ao estado decadente do território de 
que o autor vitoriano é testemunha. O fenómeno da intertextualidade 
recorda-nos que o viajante chega ao seu destino com leituras prévias 
na bagagem, e é infl uenciado pelas mesmas, utilizando-as Burton para 
cumprir os seus objectivos, no caso para apresentar uma imagem nega-
tiva da Goa coeva através da sua comparação, por dissemelhança, com 
a Goa do passado. GBM enumera e descreve gradualmente os vários 
elementos culturais e naturais da colónia lusa: a culinária fusion, as 
cadeirinhas, o clima e as doenças tropicais, a “língua baixa” (25; crioulo 
de base lexical portuguesa), os inúmeros edifícios de prestígio, como o 
teatro, a alfândega e a biblioteca e embarcações locais (29), informações 
recolhidas, muitas vezes, de guias ou informantes locais. A narrativa de 
viagem é, portanto, polifónica, pois lemos não apenas a voz do autor, 
mas também a de diferentes informantes/personagens”.

Burton contextualiza (perante o leitor metropolitano) o espaço visi-
tado ao sumariar a história da colónia portuguesa e ao avançar factos 
relativos a diferentes “espaços de memória”, como ruas, aldeias e ilhas 
específi cas. Quando descreve o seminário de Chorão, o autor exclama: 
“[T]he crucifi xes are almost shocking... more off ensive still are the repre-
sentations of the Almighty” (32), autocaracterizando-se como protestante 
(como sabemos, marido de uma católica), para quem o pitoresco cató lico 
portuguê s seria quase tã o estranho como os demais habitantes (hindus 
e muç ulmanos) de Goa. À primeira vista, Pangim não é tão agradável 
como parecera ser ao longe, sendo descrita como uma cidade cristã com 
elementos culturais característicos de outras cidades luso-asiáticas (por 

6  Captain Frederick Marryat, Th e Phantom Ship, romance publicado pela primeira vez em 
1838-1839, no New Monthly Magazine, e como livro em 1839. A acção tem lugar por volta 
de 1640.

7  Jean-Baptiste Tavernier, Les Six Voyages de Jean Baptiste Tavernier, Ecuyer, Baron d’Au-
bonne, en Turquie, en Perse, et aux Indes, Paris, 1675.

8 I tinerario: Voyage oft e Schipvaert van Jan Huyghen van Linschoten naer Oost oft e Portugaels 
Indien, 1579-1592 [Descrição da Viagem do Navegante Jan Huyghen van Linschoten às 
Índias Orientais Portuguesas], 1956.
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exemplo, Macau), pontos de contacto que unem a paisagem do império 
português, a saber: os porcos e as vacas nas ruas, que também George 
Chinnery (1774-1852) pintou na Macau oitocentista, a culinária (foods-
cape), a arquitectura colonial marcada pelas janelas com lâminas trans-
lúcidas feitas de casca de ostras, pelas colunas, pelas varandas e pelos 
terraços e as cadeirinhas. Já o termo “sossegad”, que é ainda hoje um motto 
(nem que turístico) de Goa, salta-nos à mente quando Burton descreve as 
pessoas a andar “lazily” (36).

De Pangim, o viajante vitoriano parte para Velha Goa e descreve-a 
“as it was” no capítulo terceiro – através de intertextos históricos que 
convoca para o tecido “arqueológico” do seu próprio texto –, e “as it 
is” no capítulo quarto, textualizando o passado de monumentos impe-
riais então em ruínas. A velha e isolada Goa é apresentada como uma 
ex-cidade cronotópica, um espaço histórico palimpséstico onde se des-
cobrem diversas camadas escondidas ou esbatidas pelo passado e que 
são reveladas por antigos relatos de viagem. Os diferentes edifícios sim-
bolizam os diversos tipos de poder, o palácio remete para os poderes 
religioso e político, a alfândega para os poderes económico e comercial 
e para os cofres centrais da metrópole, enquanto as estátuas de Afonso 
de Albuquerque e o Arco dos Vice-reis (60) remetem para os poderes 
político-administrativo e militar, estando muitos desses monumentos, 
alegorias do poder colonial português, ao abandono (61). As igrejas e 
os conventos remetem para o poder religioso e muitos desses edifícios 
encontram-se em ruínas e rodeados por vegetação selvagem, sendo 
habitados por padres solitários em trajes andrajosos, ou seja, a imagem 
da pobreza (arquitectónica e social) do território é omnipresente em 
GBM. O poder económico é também convocado pelas descrição e enu-
meração de embarcações e de escritórios comerciais, enquanto o poder 
militar é simbolizado pelos inúmeros fortes, muralhas e instalações 
para treino militar, que, obviamente, interessam ao autor, que poderá 
ter viajado como espião para inventariar os interesses britânicos em Goa 
e fazer um reconhecimento do território, no qual alguns fortes haviam 
sido ocupados entre 1799 e 1813 por tropas britânicas. Aliás, a Grã-Bre-
tanha tentou, em vão, comprar Goa em 1839 por meio milhão de libras 
(Rego 1965, 13-48). Uma secção no fi nal da obra compara a vida militar 
e os sistemas judiciais dos impérios britânico e português ao descrever 
a formação dos soldados de Goa, que é muito mais informal e descon-
traída do que a de Bombaim, sendo a Justiça lusófona apresentada como 
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mais burocrática e demorada do que a da Índia britânica. O exercício de 
comparação colonial impregna também o tecido de GBM, enquanto o 
tópico da rebelião contra o poder imperial é recorrente no texto do mili-
tar do e no império britânico, para quem qualquer rebelde é um “plun-
derer” (35). O militar de cuja obra nos ocupamos é, como Said (1979, 
195) recorda, simultaneamente uma voz crítica da repressão colonial e, 
ele próprio, um agente militar e repressor do império britânico.

O passado e o peso histórico de Goa são também representados por 
bibliotecas religiosas que o escritor-investigador visita (41) em busca 
de Camões. Os retratos dos vice-reis e governadores de Goa (no palá-
cio do então governador) funcionam como alegorias ecfrásticas e cro-
notópicos símbolos do poder colonial português desde o século XVI, 
encontrando-se muitos deles “miserably disfi gured” (43), tal como os 
edifícios de Velha Goa, que apenas sobreviveram na memória histórica 
através de descrições nos relatos de viagem e crónicas parafraseados, 
citados e referidos também por Burton. De acordo com o autor, esses 
documentos, tal como a realidade social por si observada, provam que a 
miscigenação degradou o império português e foi a causa da sua queda, 
uma vez que a mistura étnica criou uma população euro-asiática pouco 
produtiva e “lazy”. A queda da “palmy Goa” (46) é assim associada à 
miscigenação, à Inquisição e a características que o autor considera por-
tuguesas e católicas, a saber: a corrupção, a inveja e o fanatismo reli-
gioso (51). O Catolicismo e o culto ao cadáver de São Francisco Xavier 
são associados, de forma negativa, à superstição e à repressão religiosa 
dos Jesuítas que destruíram inúmeros templos “pagãos” (57). Durante o 
exercício da comparação cultural e religiosa, um pequeno apontamento 
apresenta os diferentes signifi cados da morte para diversas religiões, o 
Cristianismo, o Islamismo e o Hinduísmo (68), enquanto Burton utiliza 
a paródia para descrever os restos mortais de São Francisco Xavier como 
um “scalded pig” ou múmia, imagem que José Eduardo Agualusa recu-
pera intertextualmente, em 2000, nas suas notas de viagem pós-moder-
nas Um Estranho em Goa, bem como o tópico da velha cidade deserta 
e em ruínas (Agualusa 2000, 17, 55). Ambos os autores fazem aquilo a 
que poderíamos chamar “arqueologia colonial”, ao recuperar o passado 
arquitectónico do território para criticar e representar a sua situação no 
momento da observação-escrita. O choque do encontro-confronto de 
Burton com a realidade Outra e com o espectáculo duplo da alteridade 
é assim ilustrado pela arquitectura, como revela a expressão: “monotony 
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of ruins” (63). O legado arquitectónico de Goa é grandioso, mas o estilo 
artístico das igrejas é (considerado) pobre, como revelam os frescos 
grotescos, enquanto algumas estátuas são chamadas “Frankenstein[s]” 
(71), uma sugestiva metá fora e convocaç ã o literá ria. Na sua busca pelo 
exótico, Burton visita o convento de Santa Mónica, uma instituição reli-
giosa feminina, e a Santa Casa da Misericórdia, que ele penetra através 
de um esquema manhoso com o qual engana as freiras, aventura seme-
lhante à vivida por um pícaro português que também empregara o seu 
guia goês anos antes. Anos mais tarde, de acordo com um dos seus bió-
grafos (Farwell 1988, 38, 326), a sua mulher Isabel revelaria que, apesar 
deste relato de aventuras dignas de um pícaro, Burton nunca entrara 
no convento. Durante este episódio e outros, como a viagem para fora 
de Goa, Burton parece esquecer-se que está doente, facto que reforça a 
hipótese de ele viajar como espião ao serviço dos interesses coloniais da 
Grã-Bretanha na Índia.

O passado glorioso de Velha Goa é comparado à decadência e à 
“departed grandeur” (59) no momento da observação, pelo que o espaço 
histórico é descrito como “city of the dead” (58), na qual o viajante ape-
nas consegue satisfazer as necessidades básicas, pois não existem aloja-
mento e provisões de qualidade, não faltando “white-washed churches 
and towers, glittering steeples and domes” (58). O campo semântico 
utilizado para descrever Velha Goa deserta convoca imagens de ruínas 
e de abandono que agradariam à estética (ainda) romântica e acentuam 
o passado glorioso, enquanto a sociedade lusófona que habita a densa 
Natureza dos trópicos é considerada corrupta e geneticamente enfra-
quecida. Essas ruínas de edifícios religiosos decerto recordariam o lei-
tor britânico das ruínas católicas no seu próprio país, fruto da Reforma 
Protestante de Henrique VIII, trezentos anos antes. Os escombros de 
Goa, ao remeterem para as ruínas de abadias e igrejas católicas extintas 
no século XVI por toda a Inglaterra, sugeririam o aparecimento de uma 
nova ordem na colónia lusa, e talvez seja essa a mensagem subliminar de 
GBM quando Burton afi rma: “[A] curse has fallen upon Old Goa where 
the Inquisitio ruled” (62). Sobre as ruínas católicas de Velha Goa pode-
ria nascer uma nova ordem protestante, vinda da Índia britânica. A Goa 
empobrecida e ofuscada por cidades portuárias britânicas como Bom-
baim já não é visitada por mercadores importantes, continua a tolerar a 
convivência de diferentes religiões, esquecida por Roma e negligenciada 
por Lisboa. A colónia “católica” é também considerada inferior à Índia 
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colonizada por protestantes devido à “ética de trabalho protestante” e 
ao maior profi ssionalismo destes para negociar e comercializar (Gupta 
2009, 810). O exercício da intertextualidade, como vimos, serve assim 
o propósito de enfatizar a velha glória de Goa e a pujança do império 
luso, então desaparecidos mesmo ao lado do poderoso império britâ-
nico. Enquanto soldado vitoriano supostamente de licença por moti-
vos de saúde, Burton descreve as defesas militares de Goa como inúteis 
porque inefi cazes e fá-lo de forma quase cinematográfi ca, apresentan-
do-nos situações e episódios simultâneos (18), estratégia que confere 
vivacidade e dramatismo ao relato de viagem que caracteriza a colónia 
lusa de forma negativa.

Uma outra temática (acústica) acentua a necessidade dessa nova 
ordem protestante num território católico decadente. Burton descreve 
a violência doméstica como comum entre os cristãos de Goa (37); daí 
que a paisagem acústica seja marcada por gritos de mulheres vindos dos 
interiores dos lares, ou seja, a soundscape permite ouvir o que se não 
pode observar, forçando os gritos o autor a mudar de casa uma vez (59). 
Como já afi rmámos em estudos anteriores (Puga 2011; 2012, 224-226), 
a imagem sonora pode ser defi nida como o conjunto de sons “descritos”, 
sugeridos e/ou reproduzidos num texto literário, tendo esse conceito 
(soundscape) sido cunhado por Raymond Murray Schafer (1933-), com 
base no termo landscape, no âmbito da sua investigação na área da eco-
logia acústica (Th e New Soundscape [1969], Th e Soundscape [1977]). O 
termo remete para os elementos sonoros presentes no texto, nomeada-
mente sons humanos e naturais, encontrando-se a soundmark literária 
associada aos sons típicos de um período numa zona geográfi ca, e, de 
acordo com Emily Ann Th ompson (2004, 1), “like a landscape, a sounds-
cape is simultaneously a physical environment and a way of perceiving 
that environment”. Burton assume-se assim como um viajante em busca 
sobretudo de objectos com interesse visual, mas també m com interesse 
auditivo, sobretudo para caracterizar negativamente os costumes portu-
gueses e os tolerados por estes em Goa, como, por exemplo, a violência 
doméstica. Este último tópico seria imediatamente associado pelo leitor 
britânico à maior liberdade feminina que, na Grã-Bretanha, se associa 
ao Protestantismo. De facto, vários autores e historiadores afi rmam ao 
longo dos tempos que o Protestantismo introduziu, na Inglaterra, uma 
visão mais positiva do casamento por comparação à tradição católica 
da Idade Média (Maclean 1980, 19-20; Keeble 1994, 115-117), teoria 
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refutada por Stone (1977) ao defender uma certa continuidade com o 
passado. Já na Inglaterra do século XVII, a tradição popular descrevia 
esse país como um “paraíso para mulheres”, afi rmando alguns autores 
que se uma ponte fosse construída entre a ilha e a Europa continental 
as mulheres continentais correriam para Inglaterra. O pastor Zachary 
Croft on (1626-1672) afi rma ainda que as mulheres inglesas protestantes 
não são tão submissas como, por exemplo, as francesas católicas (Capp 
2003, 6-7). Ao referir a violência doméstica generalizada e a falta de 
liberdade das mulheres, bem como as relações sociais tensas entre por-
tugueses e nativos e entre as diversas castas, GBM sugere que o ódio 
caracteriza a paisagem humana de Goa, pelo que urge reerguer as ruí-
nas, recuperar o comércio e civilizar os goeses, pois os lusos falharam 
nessas empresas, ou seja, Burton recorre à retórica das ruínas e do tópico 
do “fardo do europeu” para denegrir a colónia portuguesa e, nas entre-
linhas, justifi car a presença civilizadora (inclusive em Goa) e o sucesso 
britânicos na Índia.

Em GBM existem várias camadas de comentários sobre etnias e 
classes sociais, nomeadamente sobre os casamentos inter-étnicos entre 
portugueses e “hindoos of the lower castes”, pelo que etnia e classe se 
assumem como categorias coloniais importantes na obra do autor britâ-
nico que se autocaracteriza indirectamente como informado e interes-
sado ao referir, no texto e através de notas de rodapé, características e 
comportamentos típicos de determinadas castas (65), e rituais altamente 
marcados pelo género, como o suttee (60, 65), descrito através da focali-
zação da multidão que assiste, uma estratégia narrativa que confere dra-
matismo e visualismo ao episódio. A obra adquire, portanto, um cariz 
proto-etnográfi co, e Burton divide a população de Goa em três grupos 
heterogéneos: 1) “portugueses puros”, “cristãos negros” e “pagãos” (85), 
enquanto os europeus são divididos em: ofi ciais de visita à Índia em ser-
viço e as famílias europeias permanentes que segregam os goeses, que, 
por sua vez, detestam os portugueses e os descrevem como licenciosos, 
ignorantes e reservados, embora, como o autor informa, os casamentos 
inter-étnicos tenham sido encorajados desde a época de Albuquerque. 
A narrativa critica claramente os casamentos inter-étnicos como estra-
tégia colonial, pois lusos e goeses (“mestiços”) odeiam-se mutuamente. 
O autor britânico afi rma ainda que os mestiços degeneraram devido à 
Natureza tropical, à educação e à formação de fraca qualidade, ou seja, 
devido ao clima, à falta de estímulos culturais, à inércia e à distância da 
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Europa civilizada. Os centros de educação de Goa (Pangim e Margão, 
136-137) são ainda identifi cados pelo orientalista que considera os úni-
cos livros à venda elementares e caros. Alguns dos estereótipos britâni-
cos utilizados para descrever católicos desde o século XVI, sobretudo 
freiras e frades, como a licenciosidade sexual e a falsa castidade, são 
apresentados como comuns em Goa (embora camufl adamente), razão 
pela qual a sociedade local se encontra “adormecida”, pois os padres 
mantêm a população estrategicamente na ignorância, sendo a má-lín-
gua uma constante. Fica assim claro o poder sugestivo das imagens das 
ruínas coloniais portuguesas de Goa, bem como a função dessa mesma 
paisagem real que assume contornos de metáfora em GBM.

As famílias ricas europeias são raras, tal como a vida cultural, sendo 
a paisagem do ócio marcada pelos hábitos comuns de fumar e beber, 
enquanto as mulheres europeias são prisioneiras nos seus lares. O ves-
tuário, os gestos e os adornos corporais são elementos culturais e étni-
cos que distinguem os habitantes de Goa, pelo que Burton descreve as 
diversas formas de vestir de goeses cristãos, dos cerca de mil muçulma-
nos, distinguidos pela sua barba comprida, e de hindus. GBM descreve 
ainda diversas castas indianas, enquanto a conversão de “nativos” pelos 
padres católicos é criticada, pois “um bom gentio é estragado para se 
fazer um mau cristão” (109; nossa tradução). Os mestiços compõem 
grande parte da sociedade goesa, emigrando muitos deles para a Europa 
ou para Bombaim, para trabalhar em serviços ou no comércio, reinando 
a iliteracia no território, mais uma vez descrito de forma negativa e por 
contraste com a Índia britânica.

O Oriente amoral, no qual erotismo rima com exotismo, encontra-
-se também representado em GBM, quando o viajante descreve a visita 
que fez com outros ofi ciais britânicos às dançarinas e aos estabelecimen-
tos de entretenimento de “Seroda” (Saroda, Siridao), povoação de Goa 
também referida por outros viajantes ingleses (Campbell 1864, 211-
213). Mais um aspecto negativo da colónia administrada por católicos 
que permitem a luxúria sexual (segregada), informando Burton o leitor 
que alguns seus conterrâ neos fogem da ordem da Índia britânica e vão 
viver em Goa por duas razões: ou são outcasts da sociedade britânica de 
Bombaim ou optam por gozar uma vida barata, descansada e amoral 
em Goa, vista como um espaço indisciplinado e fora da civilidade, para 
onde fogem os fora-da-lei e ociosos do império britânico. Desse con-
tacto intercultural surge o intercâ mbio cultural e linguí stico, e algumas 
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palavras e expressões asiá ticas ou portuguesas, como aia (“ayah”, 281), 
– usadas pelo autor e listadas no Hobson-Jobson: Anglo-Indian Dictio-
nary – entraram na lí ngua inglesa no Oriente. O orientalista britânico 
afi rma ainda que há muito se abandonaram os estudos orientalistas em 
Goa, tão comuns desde o século XVI. No entanto, podemos concluir 
que o incremento dos estudos orientais na Grã-Bretanha a partir do 
século XVIII está relacionado com a chegada dos britânicos ao Oriente, 
enquanto o Orientalismo português fl orescera desde o século XVI e era 
já um “fenómeno” antigo.

De acordo com Burton, as más escolhas e a decadência do império 
português devem assim ser exemplos para que os britânicos aprendam 
o que não devem fazer (Gupta 2009). No que diz respeito à relação entre 
portugueses e goeses, o autor afi rma que os primeiros são mais liberais 
que os britânicos, estabelecendo assim mais uma comparação colonial. 
De acordo com o texto, os indianos são maioritariamente anti-britâni-
cos e devem ser levados, a todo o custo, a temer os europeus, estratégia 
colonial que é essencial para o sucesso da Índia britânica e dos soldados 
de sua majestade. Se GBM critica o poder colonial britânico, simulta-
neamente aconselha esse mesmo poder a impor medo aos “nativos” de 
forma a ser respeitado, embora mais tarde Burton mudasse de opinião 
ao considerar que o maior perigo para a Índia britânica fosse o golfo 
crescente que separava os governantes e os governados (Kennedy 1991, 
iii). Por outro lado, GBM descreve negativamente quer as infrutíferas 
tentativas de missionários protestantes para converter indianos, quer o 
sucesso dos portugueses devido à perseguição, ao controlo e à acultura-
ção, tornando-se claro que colonização e evangelização são sinónimos 
para os pioneiros lusos.

O viajante vitoriano deixa Goa sentindo que fora explorado pelos 
habitantes da “land of ruins and cocoa trees” (163), território que des-
creve com algum desprezo e um certo sentimento “orientalista” de supe-
rioridade, enquanto a retórica das ruínas perante o exemplo (falhado) 
da Goa católica mostra à Grã-Bretanha colonizadora que erros deve 
evitar. No momento da partida, e ciente da importância histórica da 
colónia portuguesa – comprovada pelos intertextos de viagem de que se 
serviu –, o estado de espírito de Burton altera-se e a sua opinião parece 
mudar quando ele confessa apreciar a Goa pitoresca, tal como o roman-
cista William Makepeace Th ackeray, narrador-viajante blasé, em relação 
a Lisboa na década anterior, a caminho do Cairo, em Notes of a Journey 
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from Cornhill to Grand Cairo (1846). O exercício da intertextualidade 
– ao recuperar relatos de viagem que ilustram o passado glorioso de 
Goa – e a observação directa da decadência cultural, educativa, social, 
económica, religiosa e arquitectónica da colónia, levam Burton a des-
crever também a paisagem sonora dessa mesma decadência para sugerir 
subliminarmente a necessidade de uma nova ordem protestante, uma 
vez que o império britânico rodeia o território luso. O estudo do poder 
simbólico das metafóricas ruínas de Goa descritas pelo autor permite-
-nos assim revelar os propósitos da retó rica e do desejo coloniais camu-
fl ados no texto, bem como da descriç ã o negativa da coló nia portuguesa 
no subcontinente indiano.
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A COLABORAÇÃO DE INTELECTUAIS GOESES NA ESCRITA 
DA “HISTÓRIA DE GOA” DA BRITÂNICA ISABEL BURTON

Filipa Lowndes Vicente*

Em 1877, Gerson da Cunha1 publicou um artigo no Th e Journal of the 
Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, onde os cruzamentos entre 
a Índia Portuguesa e a Índia Britânica ocupavam um lugar central na 
sua investigação. “Th e English and their Monuments at Goa” era o 
título algo equívoco de um ensaio que explorava o modo como as rela-
ções luso-britânicas, assim como anglo-francesas, se repercutiram na 
Índia, e sobretudo em Goa, durante as invasões napoleónicas (Cunha 
1878). Pela noção de “Monuments” designava-se os restos materiais – 
sobretudo o cemitério inglês de Goa e algumas inscrições tumulares – 
que provavam a presença britânica em território português da Índia, 
durante o período de ameaça francesa. Este episódio das relações entre 
o governo português e o britânico só poderia ter sido estudado, neste 
prisma, por alguém que conhecesse as fontes de ambos os lados.

Pouco tempo depois de ter publicado “Th e English and their Monu-
ments at Goa” no prestigiado Journal da Sociedade Asiática de Bom-
baim, Gerson da Cunha teve oportunidade de o publicar pela segunda 
vez num livro que chegaria a um número muito mais diversifi cado e 
alargado de leitores – enquanto um dos apêndices ao livro de Isabel Bur-
ton AEI. Arabia, Egypt, India. A Narrative of Travel, que saiu em Londres 
em 1879 (Burton 1879, 356). Além de ver o seu artigo impresso num 

*  Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
1  José Gerson da Cunha foi médico, historiador, coleccionador, numismata, nasceu em Goa, 

Arporá, em 1844 e morreu em 1900, em Bombaim, cidade onde viveu quase toda a sua vida. 
Estudou medicina em Bombaim, Edimburgo e Londres, antes de regressar a Bombaim para 
se estabelecer como médico. Dedicou-se também à escrita histórica e exerceu um papel de 
intermediário intelectual entre a Índia Colonial Britânica e a Portuguesa, sobretudo através 
da sua ligação ao Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. Publicou extensamente, em 
inglês, sobre a presença portuguesa na Índia em diferentes períodos históricos.

ACT27-Goa Portuguesa.indd   95ACT27-Goa Portuguesa.indd   95 08-11-2014   04:02:3308-11-2014   04:02:33



96

GOA PORTUGUESA E PÓS-COLONIAL: LITERATURA, CULTURA E SOCIEDADE 

livro de viagens destinado a uma audiência britânica bastante alargada, 
masculina como feminina, Gerson da Cunha participou de outras for-
mas, menos visíveis, na feitura da obra de Isabel Burton: enquanto revi-
sor, consultor, leitor e também autor. Mas enquanto o seu nome estava 
claramente identifi cado enquanto autor do texto em apêndice, a sua 
colaboração ao longo das secções históricas assinadas por Burton tem 
de ser descoberta nas entrelinhas, em notas de rodapé ou em referências 
feitas pela autora ao seu nome, ao longo do texto.

Isabel Burton nunca refere expressamente a presença de Gerson da 
Cunha nos muitos encontros sociais que teve em Goa, como o faz com 
outros goeses ou habitantes em Goa, mas deixa claro que o conhece 
pessoalmente. O “mais ilustre dos intelectuais goeses”, como Isabel o 
defi niu, surge na sua identidade de historiador e não enquanto médico. 
A propósito da defi nição etimológica de Goa, a autora invoca um artigo 
de Gerson da Cunha publicado no prestigioso Indian Antiquary, onde 
este descreve umas inscrições encontradas recentemente em Belgaum 
que vinham contribuir para o debate sobre a origem da palavra “Goa” 
(Burton 1879, 304). Isabel Burton reconhece igualmente o facto de ter 
tido em Gerson da Cunha um leitor atento das suas “Chronological 
tables for historical reference of the viceroys, the archbishops, and the 
religious establishments of Goa”. 

A propósito da entrada que dedica ao Visconde de São Januário 
(Governador de Goa entre 1870 e 1872), Isabel Burton afi rma que o seu 
secretário-geral, Tomás Ribeiro, não contribuíra muito para a “morality or 
the decency” do governo. Depois acrescenta um comentário inesperado:

Dr. da Cunha remarks of this sentence that it is perfectly true, but “nem 
todas as verdades se dizem” [sic]. I have ever laboured, and I ever shall 
labour, to imitate that “admirable pagan”, Ammianus Marcellinus, the his-
torian, who “never willingly corrupted Truth, either by falsifi cation or by 
silence”. (Burton 1879, 474)

Por um lado, Isabel admite claramente que o seu texto fora revisto 
por um historiador local – Gerson da Cunha –, a melhor forma de redu-
zir a distância existente, à partida, entre a observadora e o seu objecto 
de estudo. Por outro lado, assume-se como historiadora empenhada em 
transmitir a verdade. O seu estatuto independente, o seu olhar de fora 
e de passagem permitem-lhe ultrapassar os constrangimentos do seu 
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revisor, para, ao contrário deste, poder “dizer todas as verdades”, mesmo 
uma crítica a uma fi gura importante, e muito recente, do governo colo-
nial português como era Tomás Ribeiro. A última frase do livro de Isa-
bel Burton é também uma nota de agradecimento ao seu “friend Dr. da 
Cunha”, por lhe ter fornecido duas referências bibliográfi cas, desta feita 
a propósito de um dos arcebispos de Goa (Burton 1879, 488).

Mas é sobretudo no texto que publica e assina no apêndice ao livro 
de Burton que Gerson da Cunha se afi rma como historiador, como 
agente de conhecimento que escreve em inglês e publica em revistas 
ou livros britânicos, na Índia ou na Europa. A Índia Portuguesa do pre-
sente, mas sobretudo de um passado centrado nos séculos XVI, XVII e 
XVIII, é o seu principal objecto de estudo, o tema ao qual dedicará toda 
a sua obra historiográfi ca. Mas não é em Goa ou em Portugal que ele 
publica. Nem é em português que escreve. É precisamente neste cruza-
mento – “at the borderlines between cultures”, para usar a expressão que 
Gyan Prakash invoca num outro contexto – que ele inscreve a história 
da Índia Portuguesa na historiografi a britânica sobre a Índia (Prakash 
2000, 8).

Quer a sua experiência de profi ssional da medicina, quer os seus 
interesses intelectuais multifacetados são indissociáveis de instituições 
culturais ou universitárias anglo-indianas ou britânicas. A sua afi rma-
ção enquanto orientalista passou também pela participação nos meios 
de comunicação e nas instituições de cultura indo-britânica: iniciou-se 
com a colaboração em revistas como o Indian Antiquary, mas conso-
lidou-se sobretudo com o seu envolvimento numa instituição como a 
Royal Asiatic Society of Bombay, onde a sua ligação foi muito para além 
da escrita de artigos na revista, pois chegou a ser vice-presidente quer 
desta sociedade, quer da Anthropological Society of Bombay que lhe 
estava associada (Vicente 2009-2010). Ao mesmo tempo, as suas origens 
goesas – e o facto de ser um goês católico e brâmane – pontuam todos 
os seus trabalhos de investigação e a sua escrita. A Índia Portuguesa, 
em geral, surge como o tema comum na teia fragmentada dos seus tra-
balhos. Uma fragmentação que ele ambicionava contrariar numa obra 
geral e unifi cadora sobre a história do Oriente Português que nunca che-
gou a conseguir realizar (Vicente 2010).

Como que para justifi car o facto de publicar um texto académico de 
outra pessoa no interior do seu relato de viagem, Isabel Burton identi-
fi cou o texto como sendo uma nota ao capítulo sobre a Inquisição em 
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Goa, e colocou-o em apêndice. Acrescentou, ainda, uma pequena nota 
onde introduziu o autor e o tema tratado:

Before I left , Dr. T. [sic] Gerson da Cunha, the most educated and culti-
vated native of Goa I have ever met, son-in-law of Dr. Da Gama, presented 
me with the following interesting account of the English and their monu-
ments at Goa, which I am sure will be so interesting to Englishmen that I 
venture to introduce it here. (Burton 1879, 425)

Como que respondendo à honra de poder dar a conhecer o seu texto 
a um vasto público britânico, Gerson da Cunha antecedeu-o de um elo-
gio e de uma dedicatória ao “distinguished traveller Captain Richard F. 
Burton, British Cônsul at Trieste”. O historiador goês não dedicou o seu 
trabalho acerca de um “interesting, though little known, historical epi-
sode of his great nation in India” à mulher que lhe dava a oportunidade 
de o publicar, mas sim à pessoa com a qual queria ser identifi cado e 
reconhecido, o já então prestigiado Richard Burton, seu marido.

Fora um evento contemporâneo discutido pela imprensa periódica 
da Índia Portuguesa e da British India – o novo tratado de comércio a 
ser assinado entre os governos português e britânico da Índia em 1878 
–, que servira de pretexto a Gerson da Cunha para analisar um aspecto 
pouco estudado da história da Índia. Conhecedor das duas Índias con-
temporâneas, como das duas Índias do passado, Gerson da Cunha tinha 
acesso às duas versões da história, e às duas línguas em que esta estava 
escrita. Com um extenso recurso a documentação francesa, britânica 
e portuguesa, o seu texto revelava as pretensões britânicas à colónia 
portuguesa durante o período das invasões napoleónicas em inícios de 
Oitocentos.

Os jornais anglo-indianos argumentavam que a Grã-Bretanha tinha 
controlado o governo de Goa durante os dezassete anos que durou a 
ameaça francesa, na transição entre os séculos XVIII e XIX e, genero-
samente, tinha procedido à devolução do mesmo território a Portugal; 
porém, os jornais da Índia Portuguesa contestavam essa tese (Shiro-
dkar 1978). Num curioso livro publicado logo em 1877, Félix Pereira 
compila os artigos que publicara no jornal A India Portuguesa, onde 
escrevera sobre os perigos do tratado de comércio entre os governos 
português e inglês que deram azo às referidas discussões nos periódicos 
de Goa e Bombaim (Pereira 1877). O autor alerta para o interesse da 
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Grã-Bretanha em adquirir a colónia portuguesa e para os modos como 
o pretendia fazer – fomentando a decadência de Goa através de cons-
trangimentos comerciais.

Porque é que um intelectual goês de Bombaim surge como um dos 
principais colaboradores de uma mulher escritora de nacionalidade bri-
tânica que realizou o gesto, algo inédito, de dar voz aos seus informa-
dores locais? Para descrever a Goa do presente, Isabel Burton confi ou 
sobretudo na sua visão de viajante observadora, apoiada nas impressões 
que o seu já famoso marido, Richard, deixara escritas trinta anos antes, 
na sua Goa, and the Blue Mountains, dispensando o ponto de vista dos 
seus habitantes (Burton 1991). Mas, ao escrever sobre o passado de Goa, 
recorreu a vários eruditos locais, goeses sobretudo, mas também por-
tugueses que lá viviam temporariamente, desempenhando sobretudo 
funções na administração colonial. Ao pedir a colaboração dos locais 
na construção da sua própria história, Isabel Burton surgiu como inter-
mediária entre a tradição erudita local e um público inglês, na Índia 
Britânica ou na Grã-Bretanha, que difi cilmente poderia ter acesso a um 
conhecimento mais aprofundado da colónia portuguesa.

Num gesto pouco usual por parte de um escritor de viagens, 
menos usual ainda num contexto colonial, Isabel Burton estabeleceu 
ligações de trabalho com savants locais que são reconhecidas no texto. 
Estes não surgiam apenas como intermediários entre dois mundos, 
como poderia acontecer, por exemplo, no caso do antropólogo que, 
para aceder a uma determinada cultura, se faz guiar por um local, 
mas que no resultado fi nal do seu trabalho acaba por anular o papel 
do seu informador. Os exemplos de colaboração com locais, presente 
nas entrelinhas de livros sobre a Índia escritos por britânicos, são 
inesgotáveis e muitas vezes têm um lugar ambíguo no conjunto do 
texto: podem funcionar como formas de legitimar aquilo que um não-
-indiano está a escrever sobre a Índia, mas também podem reduzir 
o papel dos colaboradores, remetendo-os para um lugar menor em 
relação ao trabalho que poderiam ter tido no texto. Como poderíamos 
pensar no caso destes locais? Eles próprios são agentes deste saber. 
No seu contexto identitário, já tinham um lugar enquanto agentes de 
conhecimento, pois tinham dado provas escritas da sua vocação histó-
rica e arqueológica ou pertenciam a instituições e publicações locais. 
No entanto, a sua voz era local fazendo-se sentir apenas num círculo 
geográfi co e intelectualmente restrito.
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A referida colaboração sugere várias questões, revelando as abor-
dagens múltiplas e contraditórias com que a viajante olhou para Goa 
e os vários níveis de observação e de interacção que estabeleceu. A 
inexistência de estruturas turísticas em Pangim assim como a escassez 
de forasteiros tornavam quase inevitável que os poucos viajantes que 
chegavam a Goa estabelecessem relações com as elites locais. O casal 
Burton frequentou algumas das principais famílias de Pangim, tanto em 
jantares, como em fi ns de tarde na praia, e a hospitalidade e simpatia 
com que foram recebidos são mencionadas por Isabel que, talvez como 
forma de agradecimento, chega a referir nomes específi cos. Por outro 
lado, ela é extremamente crítica em relação à sociedade goesa para a 
qual não poupa palavras ofensivas e jocosas, numa ridicularização que é 
mais frequente em diários sem intenção de publicação do que num livro 
que seria publicado e lido. Até em Goa. Este é o mais óbvio contraste na 
relação de Isabel Burton com Goa: o facto de fazer uso de um sarcasmo 
condescendente em relação à cidade de Pangim e aos seus habitan-
tes, recorrendo mesmo a adjectivos pejorativos para os descrever, não 
a impede de demonstrar um enorme interesse pelo passado histórico 
da região, pelo seu símbolo religioso mais estrutural, ou, mesmo, pelos 
homens que contribuíam para a construção deste mesmo passado. A 
superioridade arrogante demonstrada em relação a Goa e aos seus habi-
tantes anónimos não a impediu de estabelecer relações de amizade com 
fi guras individualizadas, nem de permitir que alguns deles inscrevessem 
o seu conhecimento sobre a própria terra ao lado da sua voz de autora 
estrangeira.

Podemos também perguntar se o seu género deve ser tido em conta 
para explicar esta relação de trabalho com os eruditos locais, aqueles 
que produziam conhecimento sobre Goa mas só o faziam num contexto 
muito circunscrito que habitualmente não ultrapassava as fronteiras da 
Índia Portuguesa. Será que o facto de ela ser mulher, ou seja, de estar 
sujeita aos limites impostos por uma cultura patriarcal que inferiori-
zava o género feminino enquanto agente de conhecimento e difi cultava 
o seu acesso à escrita e à publicação terá contribuído para a cumplici-
dade demonstrada com aqueles que, de outros modos, também estavam 
do lado de baixo das hierarquias, desta feita as hierarquias coloniais? 
Pensamos que não. Isabel Burton não questiona a sua posição de colo-
nialista, nem a legitimidade da empresa imperial britânica, do mesmo 
modo que o facto de ela ser viajante e escritora, desafi ando as condi-
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cionantes do seu género, não a torna mais atenta às condições de vida 
das mulheres (Vicente 2012b). Cremos, no entanto, que o seu género 
foi determinante num outro sentido. As limitações de uma mulher ao 
assumir uma linguagem que, tradicionalmente, era masculina podem 
ter levado Isabel Burton a procurar um aval duplamente certifi cador 
– do género masculino de quem dominava a palavra escrita e da nacio-
nalidade sobre a qual ela escrevia.

Sem poder personifi car-se enquanto historiadora, papel que ainda 
não estava disponível a uma mulher durante este período, podia, no 
entanto, escrever um livro de viagens. A subjectividade não-científi ca 
associada a este modelo de narrativa já podia ter uma voz feminina, 
como o demonstra a multiplicação de relatos de viagem escritos por 
mulheres durante este período, mulheres que não podiam participar 
activamente na construção do império mas podiam descrevê-lo (Bas-
snett 2002; Ghose 1998; Jayawardena 1995). Isabel Burton escreveu um 
livro de viagens que serviu de invólucro para um livro que também era 
de história. Por sua vez, a chancela dos eruditos locais deu-lhe a legi-
timidade que o seu género não lhe facultava. A Viscondessa Falkland, 
por exemplo, mulher de Lord Falkland, também recorreu ao formato do 
apêndice fi nal para introduzir um documento histórico num livro que 
se apresentava como um relato de viagens na Índia, no Egipto e na Síria 
(Falkland 1857, i-ix). E tal como Isabel Burton, também publicou a tra-
dução de documentos em língua portuguesa que interessavam à história 
britânica na Índia – a correspondência do século XVII acerca da pas-
sagem de Bombaim para mãos inglesas que se encontrava no Arquivo 
de Goa. Mas, ao contrário de Isabel Burton, não parece ter estabele-
cido relações com os locais nem frequentado os arquivos de Goa, tendo 
recorrido ao trabalho já publicado de Th omas Best Jarvis, um militar 
britânico que realizou descrições de vários territórios indianos e mesmo 
uma refl exão histórica e um balanço sobre os surveys na Índia (Jarvis 
1840). 

Após a descrição das experiências partilhadas com o seu marido 
Richard e as suas impressões pessoais da colónia portuguesa em 1876, 
o AEI. Arabia, Egypt, India fi naliza com três capítulos de carácter his-
tórico que contrastam claramente com o resto da narrativa: “Th e Civil 
and Religious History of Goa”; “Th e Career of St. Francis Xavier” e “On 
the Inquisition of Goa”. Ao longo destas três secções, a autora aprofunda 
o seu interesse pelo passado da região que o dia-a-dia do casal, feito de 
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visitas aos monumentos de Velha Goa, já fi zera antever. O livro termina 
com dois longos apêndices: a reprodução do já referido artigo de José 
Gerson da Cunha, cujo tema Isabel Burton considerou ser de interesse 
para o seu público inglês; e uma tábua cronológica, para referência his-
tórica, dos vice-reis, arcebispos e estabelecimentos religiosos de Goa, 
onde a autora inclui todas as notas de rodapé que omitira no texto prin-
cipal, com múltiplas referências bibliográfi cas a documentação em lín-
gua portuguesa (Burton 1879, 446-474).

Numa pequena nota onde descreve a construção da tábua crono-
lógica, assume a estreita colaboração com os eruditos goeses, de modo 
indirecto, através da reprodução dos seus textos e, de modo directo, 
através da sua própria participação, oral ou escrita:

In writing this Appendix I have taken de Kloguen for my skeleton or plan. 
He chronicles, aft er a meagre fashion, the Viceroys up to 1827, and the Eccle-
siastical Government up to 1812. I then added the list made by his Portu-
guese translator [Miguel Vicente de Abreu]. I have enriched and embellished 
the original sketch from Portuguese Mss, old books, and conversation with 
aged natives; and added the still remaining unchronicled period from 1812 
to 1878 (68 years) from notes collected by me from the above mentioned 
sources at Goa itself. I have submitted them to our friend, Dr. da Cunha, who 
has been so kind as to correct and amplify them. (Burton 1879, 478)

O apêndice de Isabel Burton assume-se, assim, como uma conti-
nuação do trabalho que Kloguen publicara 50 anos antes (Kloguen 
1831; Burton 1879, 478, 485)2. Por um lado, completa a cronologia que 
parara à data da sua publicação e, por outro, aproveita para corrigir 
alguns erros encontrados na sua versão dos acontecimentos. De uma 
extrema erudição, o texto do apêndice e as notas de rodapé remetem 
o leitor para outros materiais onde aprofundar o conhecimento sobre 
diversos aspectos da história goesa que difi cilmente poderiam ser do 
conhecimento de alguém estranho ao contexto local. Por vezes também 
contraria as ideias de Kloguen acerca de fenómenos históricos: quando 
ele alega que parte daquilo que se escreveu acerca da inquisição foi um 
exagero, ou quando ele critica o governo do Marquês de Pombal (Bur-

2  Cottineau dedica o livro ao Major-General Sir John Malcolm e aos membros do Bombay 
Auxiliary of the Royal Asiatic Society, da qual ele também era membro. O livro voltou a ser 
publicado em 1910, enquanto Souvenir of the Exposition at Goa.
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ton 1879, 478, 485). Como afi rma Isabel, numa frase que revela a preo-
cupação de objectividade histórica do seu texto, o estudante de história 
aceitará com grandes reservas a opinião de um padre católico do tempo 
da Inquisição acerca do Marquês de Pombal. Ela, pelo contrário, ao 
longo do texto, revela a sua simpatia pela fi gura de Pombal, predisposi-
ção esta que se poderia inserir na habitual leitura britânica da história 
portuguesa (Burton 1879, 363, 369). 

Como Isabel Burton reconhece, o intelectual goês Miguel Vicente 
de Abreu corrigira e aumentara todo o apêndice3. Ele, que já tinha sido 
o tradutor de Cottineau de Kloguen, tal como seria também o tradutor 
de Dellon, agora escrevia as entradas sobre os vice-reis e governadores 
de Goa entre 1827 e 1875 e é muito provável que também tenha sido ele 
a acrescentar grande parte das referências bibliográfi cas (Kloguen 1858; 
Dellon 1866). Algumas destas eram obras escritas ou publicadas recen-
temente por intelectuais locais – goeses como José Gerson da Cunha ou 
Filipe Nery Xavier, ou portugueses como Joaquim Heliodoro da Cunha 
Rivara e Claudio Lagrange M. de Barbuda, ambos temporariamente na 
Índia. Outras referências bibliográfi cas consistiam, por exemplo, em 
números específi cos do Boletim do Governo do Estado da Índia ou dos 
Annais Marítimos e Coloniais.

É evidente que tanto Gerson da Cunha como Miguel Vicente de 
Abreu tiveram um papel muito importante enquanto revisores do texto; 
no entanto, existe uma diferença substancial no reconhecimento que 
Isabel Burton dá a cada um deles. O papel determinante que Miguel 
Vicente de Abreu assumiu na construção da história de Goa proposta 
por Isabel para um público britânico não é tão enfatizado como o de 
José Gerson da Cunha, tendo o seu nome que ser descoberto nas entreli-
nhas do texto, ou em notas de rodapé. Porque é que o destaque atribuído 
a Gerson da Cunha é substancialmente maior do que aquele concedido 
a Vicente de Abreu? Cremos que o facto de, ao contrário de Miguel 
Vicente de Abreu, Gerson da Cunha ser um goês de formação britânica 
que não só falava e escrevia na mesma língua de Isabel e Richard Bur-
ton, como falava a mesma linguagem, tenha contribuído muito para o 
seu maior protagonismo. Ao ter publicado artigos em lugares como o 
Indian Antiquary ou o Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic 

3  Ver Aleixo Manuel da Costa. [S.d.]. Abreu, Miguel Vicente de. In Dicionário de Literatura 
Goesa. Vol. I (A-F). Macau: Instituto Cultural de Macau/Fundação Oriente.
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Society, Gerson da Cunha já tinha sido legitimado pelos instrumentos 
da cultura britânica que se desenvolveram na Índia ao longo do século 
XIX. Possuía o conhecimento dos dois mundos nos quais se movia, o 
da Índia Portuguesa e o da British India, e este duplo olhar colocava-o 
numa posição que lhe permitia ser reconhecido (e lido) pelos britâni-
cos de uma forma que não tinha equivalência no caso dos goeses que 
produziam conhecimento – publicando artigos e fontes históricas ou 
colaborando em revistas ou instituições de cultura –, mas que o faziam 
a partir de Goa e escrevendo em português.

Isabel Burton surge como a intermediária entre a tradição erudita 
local e um público inglês, na Índia ou na Grã-Bretanha, que difi cilmente 
teria um conhecimento aprofundado da colónia portuguesa. Entre os 
múltiplos textos que integra na narrativa fi nal encontra-se, em grande 
destaque, aquele que o seu marido escrevera e publicara décadas antes. 
Além das referências, naquele período, a relatos de viagem a Goa escri-
tos em séculos anteriores. A sua originalidade, mesmo que não pro-
positada, está, no entanto, no facto de reconhecer as vozes locais – a 
dos goeses que se dedicavam à investigação histórica sobre Goa –, de 
as utilizar de modo mais ou menos assumido no seu texto e a de trans-
ferir conhecimento produzido num contexto colonial muito específi co 
para o contexto da produção, maciça, de relatos de viagem sobre a Índia 
publicados na Grã-Bretanha. 

Muitos factores poderiam ser invocados para nos ajudar a com-
preender estas diferentes colaborações: em primeiro lugar, as próprias 
características de Goa, pouco desenvolvida turisticamente, obrigavam 
os viajantes a uma interacção com os seus habitantes; o facto de Isa-
bel Burton querer legitimar e aprofundar a sua pesquisa histórica sobre 
Goa com visitas a arquivos exigia, naturalmente, a intervenção de elites 
locais. Por outro lado, o facto de Isabel, e sobretudo Richard, falarem 
português facilitava o diálogo e a interacção. Antes de chegar a Goa já 
passara dois meses em Portugal (Burton 1898) e dois anos no Brasil 
(Burton R. 1869) e, mais tarde, Isabel publicará a sua tradução da obra 
Iracema de Alencar (Alencar 1886). Do mesmo modo, o facto de já ter 
vivido em lugares onde o Catolicismo era a religião ofi cial constitui-
-se como um ensaio para a experiência de Goa. Em Lisboa, a autora 
descreve a sua participação numa procissão real para celebrar o Corpus 
Christi, e no Brasil, para onde partiu depois, Isabel Burton terá tido mui-
tos tipos de contacto com os rituais e práticas do catolicismo (Burton 

ACT27-Goa Portuguesa.indd   104ACT27-Goa Portuguesa.indd   104 08-11-2014   04:02:3308-11-2014   04:02:33



105

A COLABORAÇÃO DE INTELECTUAIS GOESES NA ESCRITA DA “HISTÓRIA DE GOA”

1898, 237-239). Estas características, aliadas ao nome já reconhecido do 
seu marido, autor de inúmeros livros, outorgava-lhes um prestígio que 
também ajuda a explicar o interesse de Gerson da Cunha em publicar o 
seu artigo em apêndice ou a solícita colaboração de Miguel Vicente de 
Abreu. Apesar de este, e como já afi rmámos, ter tido um papel funda-
mental na revisão e mesmo escrita das muitas páginas que Isabel Burton 
dedica a Goa, o seu trabalho não é tão valorizado como o de Gerson da 
Cunha, goês mas entre os dois mundos indianos. Poderíamos encon-
trar nestas hierarquias mais ou menos subtis entre as diferentes vozes 
goesas uma marca de uma hierarquia, essa sim latente e vigorosa – a de 
uma Índia Britânica que olhava para a Índia Portuguesa como um labo-
ratório colonial do passado, mas não como uma ameaça ou um rival 
no presente. Apesar da inferioridade atribuída ao género feminino da 
autora, sobretudo enquanto produtora de conhecimentos académicos, a 
sua nacionalidade britânica permite-lhe dominar a palavra. E decidir a 
quem também dar voz no processo de escrita.
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COSTUMES NAS  (1874) DE TOMÁS RIBEIRO

Everton V. Machado*

A frequente pergunta que se põe é se podemos incluir a produção tex-
tual da cultura portuguesa acerca do Oriente na ideia de Orientalismo 
sustentada por Edward W. Said (1978), a partir da noção foucaultiana 
de saber e poder e da utilização do conceito de “hegemonia” de Anto-
nio Gramsci. A defi nição saidiana de Orientalismo parte de um inter-
câmbio entre o seu sentido académico (estudo profi ssional das culturas 
orientais) e o seu sentido imaginativo (reprodução da distinção cultural 
entre Ocidente e Oriente por escritores, artistas, pensadores e agentes de 
diversa ordem), chegando a sugerir a existência do Orientalismo como 
uma “corporate institution” (Said 1978, 3) para dominar política, cultu-
ral e economicamente o Oriente. Situa-se a consolidação desse Orienta-
lismo lato sensu a partir de fi nais do século XVIII, com a emergência dos 
imperialismos de Inglaterra e França e a imediata institucionalização 
dos saberes orientais nessas mesmas nações.

A difi culdade comumente levantada para que Portugal seja incluído 
em tal acepção (tendo-se em conta o declínio da sua importância impe-
rial a partir da segunda metade do século XVIII e a conhecida preca-
riedade, na academia local, dos Estudos Orientais1) está em determinar 
se as produções portuguesas anteriores a fi nais do século XVIII devem 
ser consideradas orientalistas, assim como todas aquelas de desde fi nais 
do século XVIII (Perez 2006, 20). Quanto a essa difi culdade, alguns his-
toriadores têm procurado demonstrar que, embora fruto específi co do 
missionarismo cristão2, a produção anterior a fi nais do século XVIII não 
apenas articula frequentemente saber e poder como teria “dignidade dis-
ciplinar” para ser incluída no conjunto de saberes orientalistas tal como 
*  Centro de Estudos Comparatistas – Universidade de Lisboa.
1  Cf. a respeito destes últimos, Th omaz 2012.
2  Tal perspectiva não exclui as informações geradas pelos ofi ciais da Coroa Portuguesa.
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o entende Said, modalidade a que deveríamos chamar “Orientalismo 
católico” (Xavier 2006; Lardinois e Zupanov 2008); relativamente ao 
período seguinte, Catroga (1999, 227-230) sugere que as acumulação e 
difusão de saberes orientais interdependiam das necessidades coloniais 
de Portugal, sobretudo o que se produzia sobre a Índia: preocupado, 
entretanto, com o seu projecto colonial para África, Portugal investiu 
em toda uma mitologia imperial acerca da Índia para justifi car (frente 
aos países europeus mais fortes, em especial a Inglaterra) o seu direito 
histórico em garantir e desenvolver as suas possessões territoriais. 

A minha hipótese principal para o século XIX é a de que as represen-
tações portuguesas sobre a Índia não apenas foram explicitamente cons-
truídas pelas elites culturais nacionais (escritores, políticos, académicos) 
em articulação com as pretensões do Estado Português (o projecto colo-
nial da Coroa Portuguesa, em que pese o desfasamento entre a carreira 
discursiva trilhada e a realidade efectiva desse projecto), como também se 
deram nos mesmos moldes discursivos, hermenêuticos e epistemológicos 
do Orientalismo das nações europeias mais poderosas. Parte signifi cativa 
do Orientalismo português diferenciar-se-ia dos outros orientalismos na 
medida em que assume o carácter cristocêntrico da expansão imperial 
portuguesa (o messianismo de raízes joaquimitas de D. Manuel I3 e a ulte-
rior missionação jesuítica), promovendo uma distinção ontológica entre 
Portugal e o Oriente, tendo como base sobretudo a apologética cristã. Não 
obstante a intelectualidade portuguesa ter assumido (como se esperava 
no momento pós-iluminista) o paradigma moderno da civilização, deve-
mos recordar que “a esmagadora maioria dos liberais portugueses era 
adepta de uma ligação orgânica entre o Estado e a Igreja” (Parreira Neto 
1999, 59). Um “regenerador” como o poeta Tomás Ribeiro (1831-1901), 
deputado nas Cortes e ministro por quatro vezes, é a meu ver um exce-
lente exemplo de tal porção do Orientalismo português. As suas Jornadas, 
publicadas em Portugal em dois tomos – o primeiro em 1873 (Espanha, 
França, Egipto, Áden e Bombaim, compreendendo ainda a chegada a 
Goa, no antigo Estado Português da Índia) e o segundo no ano seguinte4 
(Pangim, Salsete e Pondá, em Goa) –, ajudam-nos a problematizar e bem 
situar a questão. Será aqui posto maior acento no relato Mogarém – Episó-
dio do Oriente, inserido no segundo volume da obra.

3  Cf. a este respeito, Th omaz 2009.
4  Uma primeira versão deste tinha sido já publicada em Goa (Ribeiro 1871).
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OCIDENTALISMO OU ORIENTALISMO?

A presença portuguesa na Índia, tendo antecedido as experiências 
coloniais de Inglaterra e França bem como o empreendimento orien-
talista de carácter científi co destas, faz com que Siqueira (2006, 154-
157) insista (não sem razão) que, no caso português, “a subalternização 
do conhecimento ter-se-á dado a um nível diferente, isto é, ao nível da 
religião”. A manutenção, por exemplo, do sistema hindu de castas “no 
catolicismo nativo e na instituição da Igreja” representa para ele uma 
“indicação muito clara de que Goa fazia parte de um projecto ociden-
talista”, ao qual se acrescentariam ainda “as políticas de miscigenação 
e de lusitanização”. O autor sustenta as suas afi rmações com base na 
ideia de Ocidentalismo desenvolvida por Mignolo (2005) relativamente 
à América Latina. Se o trinómio catolicismo, miscigenação e lusitani-
zação proposto pode confi rmar uma estratégia de ocidentalização de 
Goa por parte não apenas dos portugueses mas também de agentes nati-
vos estreitamente ligados ao poder lusitano (cf. Xavier 2008 a respeito 
desse vínculo), é necessário, de uma maneira geral, ter cuidado com o 
que Siqueira afi rma acerca do Orientalismo (a sua não-ocorrência em 
contexto português, porque o que se terá dado, na realidade, foi Oci-
dentalismo), já que o próprio Mignolo chama a atenção para o facto de 
o Ocidentalismo ser menos um “campo de estudos” – como é o Orien-
talismo na sua acepção estreita – que um “conceito geopolítico” (2005, 
60), responsável pela conversão cultural do não-Ocidente.

De qualquer forma (e neste aspecto o trabalho em curso sobre o 
chamado “Orientalismo católico” permitir-nos-á pôr os pontos nos is5), 
todo um conjunto de saberes foram produzidos “a partir de fi nais do 
século XV, mas muitas vezes com o mesmo tipo de objectivos que o dos 
ingleses e franceses (ou seja, conhecimento que visava favorecer a cons-
trução do poder imperial, e que foi por ele produzido)” (Xavier 2006, 2). 
Pode dar-se como exemplo o “Foral de Mexia e os Tombos de Proprieda-
des que inventariaram em Goa os bens atribuídos a templos, divindades 
e ofi ciais de devoção locais, não cristãs”, documentos administrativos 
cuja “aplicação aos territórios imperiais resulta da tentativa de exercer 
mais efi cientemente o poder imperial” (Xavier 2006, 2 e 3).

5  As investigadoras Ângela Barreto Xavier e Ines G. Zupanov têm no prelo Catholic Orien-
talism; Portuguese Empire, Indian Knowledge (16th-18th c.), pela Oxford University Press 
(Nova Deli). 
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Sob o ponto de vista discursivo, as Jornadas de Tomás Ribeiro e o 
episódio de costumes que nelas relata são herdeiros tanto da subalter-
nização das religiões da Ásia pelos portugueses e do carácter cristocên-
trico da expansão colonial de Portugal quanto do Orientalismo literário 
do século  XIX, que se desenvolveu via saberes constituídos sobre o 
Outro no contexto oitocentista europeu mais largo. Quero dizer com 
isso que o texto de Ribeiro, além de reafi rmar “an ontological and episte-
mological distinction made between ‘the Orient’ and (most of the time) 
‘the Occident’” (Said 1978, 2), autoriza perspectivas de dominação sobre 
o Oriente, através seja de um saber fruto de um Orientalismo católico 
seja de um saber fruto de um Orientalismo no qual “Europe came to 
know the Orient more scientifi cally, to live in it with greater authority 
and discipline than ever before” (Said 1978, 22), isto é, a partir de fi nais 
do século XVIII. Recorde-se que, no caso das ciências sociais, reprodu-
ziram-se em Portugal “muitos clichés de hinduístas franceses, por exem-
plo” (Subrahmanyam 1997, 30). No caso da literatura, é moeda corrente 
que Portugal absorveu de pré-românticos, como Bernardin de Saint-
-Pierre e Chateaubriand, ou de românticos, como Lamartine, Hugo e 
Nerval, a prática do exotismo literário. Essa teia de articulações que se 
pode inferir do discurso ribeiriano, independentemente das variações 
ou excepcionalidades no tocante ao âmbito geral das formulações de 
Said, confi rma a premissa deste, segundo a qual o Orientalismo:

is produced and exists in an uneven exchange with various kinds of power 
shaped to a degree by the exchange with power political (as with a colonial 
or imperial establishment), power intellectual (as with reigning sciences 
like comparative linguistics or anatomy, or any of the modern policy 
sciences), power cultural (as with orthodoxies and canons of taste, texts, 
values), power moral (as with ideas about what “we” do and what “they” 
cannot do or understand as “we” do). Indeed, my real argument is that 
Orientalism is – and does not simply represent – a considerable dimension 
of modern political-intellectual culture, and as such has less to do with the 
Orient than it does with “our” world. (Said 1978, 12)

Apoiar-me-ei sobre uma fi gura constelar como a de François-René 
de Chateaubriand (1768-1848), devido à sua importância na própria 
defi nição do Orientalismo por Said (a partir do nexo que o palestiniano 
estabelece entre os “orientalistas”, no sentido imaginativo, e o imperia-
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lismo) e também para a literatura oitocentista portuguesa, já que, neste 
último ponto, Vitorino Nemésio nos lembra que: 

[A]specto [...] importante da infl uência de Chateaubriand em língua portu-
guesa é o do exotismo e o do gosto pelas raças, monumentos e ruínas glo-
riosas. Esse gosto vinha infi ltrado no Génio do Cristianismo e nos Mártires, 
mas tinha os seus códigos especiais em Atala, nos Natchez, no Voyage en 
Amérique, no Voyage en Italie, no Itinéraire de Paris à Jérusalem, nas Aven-
tures du dernier Abencérage. O homem corrupto, no meio da Natureza má 
mas esplêndida e diversa, salva-se pela religião. É o tema de Atala, ao mesmo 
tempo breviário das graças da mulher, que tanto perverte como resgata. 
Afastados os elementos religiosos do romancinho, que no Génio e nos Már-
tires tinham tratamento mais amplo, fi cava no espírito do leitor a sedução 
do ambiente longínquo, americano, já conhecido de Paulo e Virgínia, mas 
agora servido por uma paleta com todas as cores do arco-íris. Esse colorido 
exótico reaparecia nos Natchez; o tom, o meio prestigioso de épocas e regiões 
afastadas, seduziam igualmente no Abencerragem, nas Viagens, no Itinerário, 
por fi m nas Mémoires d’outre-tombe [...]. (Nemésio 2008, 78-79)

UMA AUTORIDADE INTOLERÁVEL, POUCO MENOS QUE 
SENSATA

Parece-me pertinente afi liar as Jornadas de Tomás Ribeiro ao Itinerá-
rio de Paris a Jerusalém (1811) de Chateaubriand, na medida em que 
essa obra do autor francês contribuiu para a modernização do género 
literário das narrativas de viagem, da qual o próprio texto de Ribeiro é 
tributário, e por causa das implicações do referido género naquilo que 
Said defi ne como sendo “orientalizing the Oriental” (1978, 49).

Ora, a presença dos cruzados no Oriente Próximo desde o século XI 
é que terá deixado o caminho aberto para que a literatura de viagens se 
desenvolvesse como forma híbrida da literatura de peregrinações (Sar-
dar 1999, 49), fortemente marcada pela crítica ao Islão e onde se refl ec-
tia a necessidade do controlo pelos ocidentais do comércio entretido 
com a Ásia, então nas mãos dos muçulmanos. A narrativa de viagens 
mais célebre do mundo, as Viagens de Marco Polo (século XIV), ini-
cia-se no Oriente Próximo para desembocar no Extremo Oriente. As 
viagens dos portugueses à Ásia nos séculos XVI e XVII promoveram 
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especialmente a emergência concreta de tal literatura em Portugal. A 
modernização da narrativa de viagens no século XIX dar-se-á tendo por 
objecto deslocações feitas ao Oriente Próximo (Chateaubriand, Nerval, 
Flaubert). Passe-se a obviedade dos pressupostos ideológico-culturais 
que condicionavam essas deslocações.

Ao ler a obra de Chateaubriand, Said deu-se conta de algo que 
adquirira “an almost unbearable, next to mindless authority in Euro-
pean writing: the theme of Europe teaching the Orient the meaning 
of liberty, which is an idea that Chateaubriand and everyone aft er him 
believed that Orientals, and especially Muslims, knew nothing about” 
(1978, 72). Esses europeus sustentavam “that Orientals require conquest 
and fi nding it no paradox that a Western conquest of the Orient was not 
conquest aft er all, but liberty” (Said 1978, 72). No segundo volume, por 
exemplo, das suas Jornadas, Tomás Ribeiro não hesita em aconselhar à 
Coroa como agir acerca da justiça no território goês das Novas Con-
quistas (de maioria hindu), posicionando-se contra a sua administra-
ção pelos nativos por causa do estado destes últimos de “pobres gentios 
semi-selvagens” e posto que “a casta impera tyrannicamente” (Ribeiro 
1874, 19-20). Observe-se também o facto de Ribeiro ter ido parar à Índia 
como funcionário do poder português (foi lá, de 1870 a 1872, secretá-
rio-geral do governo): para situar melhor a visão do Oriente expressa 
nas Jornadas, é necessário que seja levada em conta a sua pertença aos 
quadros da administração colonial. O escritor português terá, de resto, 
viajado em direcção ao seu destino com a mesma disposição de espí-
rito de Chateaubriand: antes do viajante francês não havia um “récit 
de voyage d’écrivain” (Guyot e Le Huenen 2006, 10). O seu Itinerário 
de Paris a Jerusalém inaugurou uma moda ou antes um novo género 
literário:

Cette soudaine prise en charge du récit viatique par un homme de lettres ne 
peut qu’en modifi er la praxis. [...] On le trouve archéologue en Grèce, navi-
gateur en Méditerranée, économiste et pèlerin à Jérusalem, diplomate aux 
pays du Levant, naturaliste au bord de la mer Morte, historien des Lieux 
saints, publiciste face au pouvoir ottoman, mais aussi ethnologue compa-
rant les mœurs des Arabes à celles des Indiens, peintre de paysage en Laco-
nie et en Judée, voyageur et homme partout. Le récit qui en découle hérite 
nécessairement de cette hétérogénéité énonciative un caractère composite, 
et se présente sous la forme d’un feuilleté de discours qui se déploie selon 
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une gamme complexe de registres. Mais cette hétérogénéité même fait cou-
rir au récit de voyage le double risque de l’éclatement et d’une inscription 
hors du champ littéraire. C’est pourquoi Chateaubriand invente une forme 
nouvelle, entre littérature et voyage, qui marque ses distances à l’égard de 
la tradition informative et savante héritée du XVème siècle à laquelle il 
cherche à substituer un type de relation plus libre et plus ouvert. (Guyot e 
Le Huenen 2006, 10-11)

O carácter compósito do Itinerário de Paris a Jerusalém compreende 
desde a epistolografi a à diarística, passando pela meditação lírica, o 
retrato, descrições e até a poesia. A dimensão autobiográfi ca que dá às 
suas observações sobre o Outro e as sociedades com que entrou em con-
tacto conferem a credibilidade necessária ao seu texto, para não dizer a 
autoridade do homem branco, com a palavra certa para qualquer situa-
ção. As Jornadas de Tomás Ribeiro, tanto estética quanto discursiva-
mente, seguem pelo mesmo caminho.

UMA RE-(A)PRESENTAÇÃO DE MATERIAL CANÓNICO

Para já, a heterogeneidade do plano formal (concebida enquanto “apon-
tamentos fugitivos”, que sugerem uma encenada despretensão), é clara-
mente reivindicada por Tomás Ribeiro na introdução das suas Jornadas: 

Viaja-se para instrucção ou para recreio. Também se viaja para recobrar 
saúde. Não sei d’outros fi ns que tenha o viajar. Eu, por mim, despachado 
em março de 1870 secretario geral do governo da India, no meu trajecto 
por Hespanha, França, Egypto, Aden e Bombaim, até Goa, não posso rigo-
rosamente dizer que viajei, porque nem levava intento de estudar nem de 
divertir-me, nem de retemperar a saude, e só sim de jornadear, para che-
gar ao meu destino. É por isso que chamo jornadas e não viagens ao meu 
despretensioso itinerario. Nos poucos dias em que descançava, e até nas 
carruagens inquietas do caminho de ferro e no toldo balouçado dos navios, 
tomei apontamentos fugitivos dos paizes que iamos percorrendo. São esses 
apontamentos que hoje vos off ereço. (1873, 9) 

Tal despretensão (confi rmada, portanto, no referido hibridismo for-
mal da sua narrativa, através, como em Chateaubriand, do diário de via-
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gem, da reminiscência, de citações históricas, diálogos, cartas e poemas) 
é o que sustenta diegesicamente a fragmentação pitoresca nas Jornadas 
de Ribeiro. A fragmentação pitoresca é um dos procedimentos efi ca-
zes do Orientalismo Literário (Pageaux 1990, 311). Através do recorte 
do Oriente em assertivas que procuram dar um colorido ou “explicar” 
esse mesmo Oriente, pode-se consumir melhor a diferença encarnada 
pelo Outro ou a da sua sociedade. A escrita caleidoscópica de Ribeiro 
produz uma miragem idêntica à fantasia que o Oriente suscita, fantasia 
esta de que Chateaubriand foi o moderno precursor nas letras euro-
peias. Isso acontece, por exemplo, quando em apenas um curto capítulo, 
no fi nal do primeiro volume das Jornadas, a chegada do português a 
Goa é pontuada 1) pelo que diz o diário do seu amigo Espada acerca de 
uma formosa parse (membro da comunidade zoroastriana), 2) o diá-
logo nesse mesmo diário que dá conta das amenidades trocadas entre 
ingleses num vapor em mar oriental, 3) a descrição do modo especta-
cular como foram recebidos os tripulantes no cais dos Camotins, 4) um 
poema decididamente sombrio sobre a Velha Goa – tudo isto em apenas 
seis páginas do relato de viagem ribeiriano (Ribeiro 1873, 397-402).

Para além disso, veja-se quão coincidente com a de Chateaubriand 
é a postura assumida por Ribeiro face à sua viagem e à sua obra, coin-
cidente também com a articulação entre saber e poder que é sugerida 
em Orientalism. Said (1978, 42-43) considera determinante na história 
moderna do Orientalismo a campanha de Napoleão no Egipto (1798-
1801), que não foi apenas militar mas também científi ca, visto que o 
general francês levou consigo especialistas de diversos ramos da ciência, 
como ainda artistas, para estudarem e representarem o povo que queria 
conquistar. Repare-se novamente na citação supra de Guyot e Le Hue-
nen como Chateaubriand se fez arqueólogo, naturalista, historiador e 
outros “especialistas” ao longo do seu périplo oriental. Embora Ribeiro 
denegue tais qualidades a si próprio, reconhece a necessidade desses 
especialistas para uma narrativa de viagens: “[N]ão é obra de sciencia 
que se escreve, e também não é uma obra de arte; comtudo é preciso ser 
historiador, geographo, paizagista, politico, descriptor, poeta e philoso-
pho. Com tanto não podia eu” (Ribeiro 1873, 10).

Há também no texto do escritor português uma outra caracterís-
tica importante, ligada tanto à forma moderna da narrativa de viagens 
quanto ao Orientalismo na versão saidiana. É o uso constante de cita-
ções de outros autores. A carga intertextual, traço inevitável dos textos 
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orientalistas, indica aquilo que Said denomina como sendo parte de “a 
re-presentation of canonical material guided by an aesthetic and exe-
cutive will capable of producing interest in the reader” (1978, 177). É o 
que terá permitido aos europeus aproximarem-se dos orientais como 
se estes chegassem, de facto, a constituir um fenómeno possuidor de 
características regulares. A repetição ou reprodução é um dos sintomas-
-chave do Orientalismo. De forma bastante natural, Chateaubriand já 
a reivindicava explicitamente, como forma de legitimação do seu dis-
curso:

Tous les voyageurs ont décrit cette église [o Santo Sepulcro, em Jerusalém], 
la plus vénérable de la terre, soit que l’on pense en philosophe ou en chré-
tien. Ici j’éprouve un véritable embarras. Dois-je off rir la peinture exacte 
des lieux saints? Mais alors je ne puis que répéter ce qu’on a dit avant moi: 
jamais sujet ne fut peut-être moins connu des lecteurs modernes, et jamais 
sujet ne fut plus complètement épuisé. Dois-je omettre le tableau de ces 
lieux sacrés? Mais ne serait-ce pas enlever la partie la plus essentielle de 
mon voyage et en faire disparaître ce qui en est et la fi n et le but? Après 
avoir balancé longtemps, je me suis déterminé à décrire les principales sta-
tions de Jérusalem [...]. Mais comme je n’ai point la prétention de refaire un 
tableau déjà très bien fait, je profi terai des travaux de mes devanciers, pre-
nant soin seulement de les éclaircir par des observations. (Chateaubriand 
1811, 211)

Um exemplo esclarecedor de tal intertextualidade nas Jornadas de 
Ribeiro é o próprio “episódio do Oriente” intitulado Mogarém (Ribeiro 
1874, 253-323). Ribeiro não apenas “refunde” (como ele mesmo explica) 
um manuscrito que terá recebido das mãos de um padre franciscano 
que conhecera em Goa, mas ainda intercala o seu texto com afi rmações 
de cunho histórico extraídas de Jacinto Freire de Andrade (1597-1657), 
autor de uma biografi a de D. João de Castro: Vida de D. João de Castro, 
Quarto Viso-Rei da India. Esta obra fora publicada postumamente em 
1786 e no século XIX fazia ainda “autoridade”, apesar da chamada de 
atenção de um Antero de Quental (1842-1891):

[D]irei que poucos livros têm feito tanto mal ao espírito português como 
aquela biografi a do herói escrita por Jacinto Freire. J. Freire, que era padre, 
que nunca vira a Índia, e que ignorava tão profundamente a política como a 
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economia política, fez da vida e feitos de D. João de Castro, não um estudo 
de ciência social, mas um discurso académico, literário e muito eloquente, 
seguramente, mas enfático, sem crítica, e animado por um falso ideal de 
glória à antiga [...]. (citado em Serrão 1979, 166) 

O que foi dito ou escrito anteriormente é tomado como verdade 
indiscutível e reproduzido ad infi nitum para que se fi rme na consciência 
dos leitores. O próprio texto de Ribeiro acabará por entrar na cadeia 
de reproduções, tornando-se “canonical material”: um orientalista (no 
sentido académico) como Sebastião Rodolfo Dalgado (1855-1922) tira 
das Jornadas abundantes exemplos para o seu Glossário Luso-Asiático 
(1919) e o escritor Joaquim Filipe Nery Soares Rebelo (1873-1922), goês 
católico, adaptará Mogarém ao drama em verso, explorando a mesma 
perspectiva histórico-ideológica do português (póstumo, 1973).

 A maneira curiosa, aliás, como Ribeiro alerta para a “refundição” 
do manuscrito que lhe fora transmitido, revela de forma subliminar a 
acção da ideologia no seu texto: “Confesso que refundi o manuscripto 
em pontos não essenciaes. Acceitem-me a confi ssão e perdôem-me o 
attentado” (1874, 253). Ora, esses “pontos não essenciaes” são passagens 
que reforçam a ideia de construção de poder imperial sob a bandeira de 
Cristo, por via da dramatização dos bastidores de um novo cerco a Diu 
com o fi to de defender a posição portuguesa frente aos muçulmanos.

O CONTEÚDO DISCURSIVO-IDEOLÓGICO

Já agora então o que nos diz o plot do relato: o enredo gira em torno da 
relação amorosa entre a indiana Mogarém e Dom Fernando, fi lho de 
D. João de Castro. Os seus amores têm a cumplicidade do missionário 
jesuíta Francisco Xavier, certamente a fi gura mais notória do colonia-
lismo português na Índia (apesar de basco), venerada ainda hoje em 
Goa tanto por católicos como hindus. O jovem Dom Fernando acaba 
por morrer no cerco à ilha de Diu e é Xavier quem consola a rapariga 
indiana, promovendo em seguida a sua conversão ao catolicismo, bem 
como a dos seus pais. Adoentada (compreende-se que tanto por des-
gosto pela morte do amante quanto pela consciência da sua traição aos 
preceitos hindus, já que se envolvera com um estrangeiro), Mogarém 
irá, por fi m, morrer também. 
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Tomás Ribeiro não faz, desse modo, mais que celebrar o carác-
ter cristocêntrico antes referido da expansão portuguesa, na sua ver-
tente, pois, da evangelização. Catolicismo, miscigenação e lusitanização 
(características do processo de ocidentalização em Goa levantadas por 
Siqueira) fundam, de facto, o conteúdo discursivo-ideológico do texto 
do português: a primeira (catolicismo), presente através das situações 
actanciais minuciosamente coloridas com o sentimento de fé do povo 
português, o protagonismo de Xavier e a conversão tanto da hindu 
Mogarém quanto da sua família à fé católica; a segunda (miscigenação), 
através da relação amorosa retratada, se considerarmos a ligação de 
D. Fernando a Mogarém como simbolizando a política de casamentos 
mistos que o governador Afonso de Albuquerque empreendeu em Goa 
no século XVI, sem que o autor se tivesse dado conta da impossibilidade 
de uma brâmane como Mogarém se casar com um branco, considerado 
pária pelos hindus; a terceira (lusitanização), através da sugestão da 
exemplaridade para a Índia dos ideais liberais do Portugal oitocentista 
(expressa em paratexto antes da abertura do episódio), bem como de 
menções à urbanística colonial da Velha Goa e ao pôr em cena tradições 
portuguesas (festa de acção de graças e caçada). Se essas característi-
cas do texto apontam para uma ocidentalização da Índia portuguesa, 
é também facto – não sendo aquela um “campo de estudos” – que não 
terá sido levada a cabo sem uma prévia acumulação de saberes sobre o 
Outro que permitisse a reestruturação da sua sociedade.

Por outro lado, o texto reproduz à exaustão topoi e estereótipos da 
literatura exótica do tempo de Ribeiro: sexualização e demonização de 
fi guras tornadas típicas das sociedades orientais (é o caso de um botto, 
sacerdote hindu, que se apaixona e persegue Mogarém), crítica demo-
lidora dos princípios da religião local (menos por observações explíci-
tas que através de diversos dispositivos literários na economia geral do 
texto), infantilização do Outro e utilização, na representação da paisa-
gem oriental, de recorrentes retórica e fi guras de linguagem. Procede-se 
a uma orientalização do “diferente”, com o fi to, pela repetição, de legiti-
mar uma presença e uma empresa coloniais. Não obstante alguns desses 
traços poderem ser encontrados na literatura anterior ao século XVIII, 
é certo que Ribeiro escreve à moda do seu tempo (romântico) e o seu 
texto (na totalidade das Jornadas) é enformado lá e cá, em que pese o 
espectro cristocêntrico, pela ideia moderna de civilização, a religião dei-
xando, em bastantes momentos, de ser o avatar. Em todo o caso, se vir-
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mos, de facto, na obra refl exos de um Orientalismo católico, este deveria 
ser entendido não como antinómico ao Orientalismo que ganhou curso 
na era pós-iluminista, mas antes o precedente inevitável: 

En eff et, si l’orientalisme britannique constitue le moment hégémonique de 
l’élaboration des savoirs indianistes, ce mouvement s’est développé au terme 
d’une lente accumulation de connaissances qui ressortissent à un courant 
intellectuel et idéologique que l’on peut qualifi er, pour faire bref, d’orien-
talisme catholique. Porté jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle par 
les grandes puissances du sud de l’Europe (Portugal, Espagne, Italie) mais 
aussi par les Pays Bas et la France, ce courant a été supplanté par de nou-
veaux groupes d’agents liés à l’appareil de l’État colonial britannique avant 
qu’il ne tombe dans l’oubli. L’amnésie aff ectant l’orientalisme catholique a 
été renforcée, au XIXe siècle, par le processus, naturellement, d’institution-
nalisation des études orientalistes, au moment où les érudits mobilisaient 
de nouveaux paradigmes défi nissant une confi guration de savoirs, organi-
sés alors selon un régime de type disciplinaire. (Lardinois e Zupanov 2008)

Devo sublinhar ainda que as imprecisões históricas cometidas por 
Tomás Ribeiro (que se supõem já presentes no manuscrito que lhe 
facultou o padre franciscano), outro traço comum aos textos que têm 
por motor a autoridade discursiva sobre o Oriente, também se encon-
tram no enredo de Mogarém. Dois importantes exemplos: a data dos 
acontecimentos do episódio é 1548, enquanto o assalto a Diu em que 
morre D. Fernando acontecera na verdade dois anos antes, além de que 
Francisco Xavier já se encontrava nas Molucas (Morais 1993, 68-71); o 
missionário é apresentado em estreita e amistosa relação com o vice-rei 
da Índia, ao passo que cartas do próprio punho de Xavier comprovam 
a forte animosidade que existia entre os dois (Ferreira 2000, 163-166).

Tudo isso constitui, em suma, aspectos que contribuem para ali-
mentar o arquivo de informações orientalista, visando explicar a con-
duta dos orientais, bem como dotá-los de uma mentalidade, de uma 
genealogia e de uma atmosfera, como indicou Said (1978, 42). As Jorna-
das de Tomás Ribeiro revelam-nos, no entanto, uma conformidade com 
dois “tipos” de orientalização distantes no tempo. Talvez consigamos 
perceber melhor esse cruzamento entre duas dinâmicas do Orienta-
lismo histórico e epistemologicamente diferentes (mas sempre inferindo 
uma acumulação de saberes para o exercício do poder imperial) através 
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das “quatro fases nas imagens portuguesas do Oriente” levantadas por 
Subrahmanyan:

A primeira, [...], teve como inimigo essencial o Islão [...]. Nesta fase, que 
durou até fi nais de 1530, o discurso ofi cial português insistia em que o papel 
histórico dos portugueses tinha sido salvar do Islão os gentios do Oceano 
Índico em geral, a Índia em particular [em 1510, Goa fora conquistada a 
Adhil Khan, governador do reino de Bijapur]. A segunda fase, que coincide 
aproximadamente com a chegada da Companhia de Jesus à Ásia e que ganha 
nova força com o estabelecimento da Inquisição, começou por atingir quer 
os hindus quer os cristãos “desviados” [...]. [...] Foram produzidas imagens 
horrífi cas e violentas do hinduísmo e do budismo, para consumo na Europa, 
contrastando o anterior cliché do gentio pacífi co. O romântico deu lugar ao 
bizarro, ao exótico e ao estranhamente oriental. Uma terceira fase, bastante 
mais defensiva, foi inaugurada no segundo quartel do século XVII. Como os 
rivais asiáticos e europeus dos portugueses ganhavam terreno, e como foram 
feitas tentativas dentro da própria Igreja para se procurar uma apreciação 
bastante mais intelectual da tradição dos gentios, a corrida cega à conversão 
foi suspensa no que restava do território sob o controlo português. [...] Final-
mente, com a aquisição, no terceiro quartel do século XVIII, das Novas Con-
quistas, instala-se uma reacção. É já perceptível alguma ansiedade quanto 
ao possível regresso dos Cristãos das Velhas Conquistas convertidos ao hin-
duísmo (especialmente dada a possibilidade de relações mais fáceis com os 
não-cristãos e a existência dos seus lugares de culto nas áreas recém-conquis-
tadas) [...]. [...] De qualquer modo, nesta fase era impossível fazer reviver a 
noção de uma “idade do ouro” hindu que vingara no início do século XVI, 
uma vez que os próprios portugueses já tinham feito o bastante para dene-
grir a imagem desse hinduísmo. As imagens feitas da sati, da bailadeira e do 
templo hindu como um repositório de todos os vícios haviam sido repisadas 
durante tempo de mais para que o relógio pudesse voltar atrás. Perante as 
ideias do Iluminismo que, eventualmente, já tinham penetrado em Goa em 
fi nais do século XVIII, era de encontrar outra estratégia, que não religiosa, 
para defender ideologicamente a posição portuguesa; mas este problema 
nunca pôde ser resolvido completamente nas possessões portuguesas na 
Ásia até o mito do “Luso-tropicalismo” ter vindo dar uma mão muito con-
veniente aos ideólogos do Estado Novo, permitindo-lhes reinventar a Idade 
de Ouro do mestiço, supostamente inaugurada por Afonso de Albuquerque. 
(Subrahmanyan 1997, 39-40)
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A VISÃO DE GOA EM NO ORIENTE... DE ADOLFO 
LOUREIRO

Ana Paula Avelar*

A visão de Goa em No Oriente: de Nápoles à China: diário de viagem, de 
Adolfo Loureiro, inscreve-se no ancorar do seu trabalho como expres-
são de um orientalismo na sociedade portuguesa de então. É sob o signo 
da reminiscência orientalista que este engenheiro, militar de carreira, 
regressa à ibérica oikos após ter percorrido

desde a parte mais ocidental da península até os mais distantes confi ns do 
Oriente [...] os logares mais ricos de recordações historicas e de antigas 
tradições [...] [onde] na India, na mysteriosa e velha India encontrara jun-
tas, desde as barreiras que a cingem e limitam no lado norte, até á ponta 
mais austral do grande continente, os mais maravilhosos, os mais tocantes 
assumptos que haviam excitando a minha admiração. Como me fi carão 
indeleveis e gratas ao coração as recordações da India! (Loureiro 1896, II, 
367-368)

É exactamente nesta transitiva dimensão de memória – cujas 
características de selecção, fi nalismo, presentismo, verosimilhança e 
representação (Catroga 2001, 33) se encontram igualmente no traba-
lho historiográfi co – que deve ser analisada a visão de Goa no livro de 
Adolfo Loureiro. Esta capital do Império Português do Oriente, como 
ele a denomina, é revisitada no seu texto através da sua reminiscên-
cia/recordação autoral. A Adolfo Loureiro não foi permitido visitar o 
espaço goês, visto, como escreve, “a monção de sudoeste, formar na 
barra de Gôa um banco de areia que impediu o ingresso no rio” (Lou-
reiro 1896, I, 155). Assim, a sua tão ambicionada passagem pela cidade 

*  Universidade Aberta
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não se realiza1, sendo, no entanto, este espaço recorrentemente evocado 
no seu diário.

Esta ausência física permite avaliar uma das dimensões constituti-
vas do discurso orientalista em Portugal, aquela que se desenvolve em 
torno do seu imaginário na dinâmica intercorrelação entre mimesis e 
fantasia (Marin 2001, 15; Dubois 1985, 24). Considero que a obra de 
Adolfo Loureiro é uma das fontes matriciais do discurso orientalista 
português nos fi nais do século XIX, pelo que explicito de seguida, e 
ainda que muito brevemente, o porquê deste postulado.

Para tal importa analisar, no actual “estado de arte”, as redes cultu-
rais formuladas no e pelo Orientalismo em Portugal. Este é entendido 
na sua matriz saidiana como: “[A]n integral part of European material 
civilization and culture. Orientalism expresses and represents that part 
culturally and even ideologically as a mode of discourse with supporting 
institutions, vocabulary, scholarship, imagery, doctrines, even colonial 
bureaucracies and colonial styles” (Said 1994, 2; ênfase do original). 
Assim, tendo em vista a reconstituição da sua dimensão no contexto 
cultural da sociedade oitocentista dever-se-á mapear as redes culturais 
tecidas pelos orientalistas portugueses.

Esta cartografi a passa pela identifi cação dos diferentes membros 
que as integram, traçando-se os seus perfi s bio-bibliográfi cos, de modo 
a percepcionar as teias interpessoais estabelecidas e as intra/inter-in-
fl uências sofridas e sentidas por estes orientalistas. Através do confronto 
dos diferentes perfi s e da análise comparatista das suas obras, será pos-
sível traçar as redes metafórica/metonímica/simbólica de cada discurso 
autoral, desocultando-se as representações ideológico-culturais aí plas-
madas, no quadro de uma mimesis e fantasia. Enfi m, será possível defi -
nir um ethos e um pathos orientalistas, recorrendo-se ao modo como 
estes autores desenham os conceitos de Império/História/Memória.

Adolfo Ferreira Loureiro é paradigmático para o nosso estudo, pois 
ele escreveu, para além de várias publicações técnicas, textos poéticos 
e relatos de viagem cuja análise se impõe no quadro de determinação 
e aferição heurística da sua produção orientalista e respectivas infl uên-
cias. O texto que é objecto desta nossa refl exão é o seu diário de viagem, 
importando revelar aqui as circunstâncias em que o mesmo foi escrito, 

1  Recorde-se que Adolfo Loureiro esperava encontrar-se em Goa com o seu colega Cordeiro. 
Contudo, devido ao mau tempo, convidou-o, via telégrafo, a visitá-lo em Bombaim, onde 
Adolfo Loureiro permanecia, aguardando a sua partida para Hong-Kong. 
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pois as mesmas concorrem para a defi nição dos vectores que defi nem o 
discurso orientalista deste fi nal do século XIX.

Ao serviço do Ministério das Obras Públicas, Adolfo Loureiro 
é incumbido, a 16 de Abril de 1883, de proceder ao estudo das obras 
necessárias a serem efectuadas no porto de Macau, devendo comprar em 
Londres e Paris os instrumentos que julgasse necessários para efectuar 
os seus estudos. Ao mesmo tempo, é-lhe ordenado pelo então Minis-
tro da Marinha e das Possessões Ultramarinas, José Vicente Barbosa do 
Bocage2, que visite alguns portos da Europa e da Ásia de modo a obter 
esclarecimentos e informações que pudessem ser usadas um ulteriores 
comissões (Loureiro 1885, I, XI). Possuímos, para além da nota do iti-
nerário que efectuou, os seus Estudos sobre Alguns Portos Comerciaes da 
Europa, Asia, Africa e Oceania e sobre Diversos Serviços Concernentes á 
Engenharia Civil, onde minuciosamente referencia as suas observações. 
Adolfo Loureiro saiu de Coimbra no dia 25 de Abril de 1883, em direc-
ção a Paris, seguindo para Londres, regressando a Paris, de onde partiria 
num périplo por vários portos europeus, embarcando em Nápoles, no 
dia 26 de Julho, com destino a Bombaim.

Neste circuito portuário extra-europeu visitaria, no espaço africano, 
os portos de Port-Said e Suez, no asiático, Adem, Bombaim, Madrasta, 
Calcutá, Pondichéry (Índia), Saigão (Conchichina), Columbo (Ceilão), 
Hong Kong (China) e, na Oceania, Batávia e Priok. Em Macau perma-
neceria durante seis meses e meio, chegando a Lisboa a 2 de Agosto 
de 1884. A digressão diarista de Adolfo Loureiro segue o percurso do 
“vapor” e a par dos apontamentos da sua viagem escreve os seus estu-
dos sobre alguns portos. O seu diário No Oriente… seria publicado em 
dois volumes, respectivamente, nos anos de 1896 e 1897. Enquanto no 
primeiro volume Adolfo Loureiro descreveu as impressões colhidas 
durante a sua viagem de Nápoles, via Suez, Bombaim, Hong Kong e 
Macau, no segundo volume narrou a permanência no espaço macaense 
e o périplo pelos portos visitados na viagem de Macau, via Singapura, 
Batávia, Columbo, Pondichéry, Madrasta e Calcutá, onde apanharia um 
comboio para Bombaim, regressando, via Suez, à Europa.

O valor matricial da obra de Adolfo Loureiro decorre não só do 
facto de, no seu diário, se plasmar a impressão reminiscente onde o 

2  Este zoólogo, estudioso dos espaços africanos, foi em 1875 vice-presidente da Academia 
das Ciências de Lisboa.
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pathos e o ethos orientalistas se inscrevem, mas também porque é pos-
sível comparar o seu intimismo discursivo com o discurso científi co, 
elaborado sobre esse mesmo real. Repare-se que considero estes dois 
textos como discursos, isto é, escritas que refl ectem categorias, pontos 
de vistas, valores e que organizam experiências, ainda que obedeçam 
a objectivos distintos (Mills 1997, 6). Deste tão específi co confronto 
é possível aferir as características de selecção, fi nalismo, presentismo, 
verosimilhança e representação autorais, delimitando-se mimesis espe-
cular e fantasia.

É quando aguarda a sua viagem de Bombaim para Hong Kong 
que Adolfo Loureiro revisita a sua Goa “especular”. Esta é a face de um 
Oriente de dupla denominação, a de orientação operatória, designativo 
do lugar onde o Sol parece levantar-se nos equinócios, e a de incorpora-
ção de uma noção de domínio – a de um espaço territorial, confl uindo 
e participando da denominação de Ásia. Um Oriente postulado como 
imagem que antes de mais é algo que se assemelha a qualquer outra 
coisa, não sendo a própria coisa, tendo a função de a evocar e de a signi-
fi car, recorrendo à semelhança.

Tal prática emerge em Adolfo Loureiro no modo como mapeia todo 
um espaço, sendo tal estratégia por ele recorrentemente empregue. Veja-
-se como descreve o caminho que percorre no antigo bairro de Mazagão 
em Bombaim, onde, através do encadeamento rítmico das palavras, faz 
transparecer a topografi a do terreno a par do encantamento dos senti-
dos:

[A]dmirava a grande concorrência de povo e de carros e viaturas puxadas a 
bois. Mais adiante as casas ladeavam a rua, grandes e pequenas, começaram 
a espaçar-se, a recuar do alinhamento, dos passeios lateraes, e como que a 
esconder-se no meio de lindos massiços de verdura, á sombra de formosas 
palmeiras, acacias e outras arvores desconhecidas para mim, e rodeadas 
de jardins encantadores, povoados de plantas com folhas ornamentaes, de 
cores vivas e brilhantes. Era formosíssimo. (Loureiro 1896, I, 137)

Se é certo que no conjunto de textos escritos por Adolfo Loureiro 
encontramos todo um conjunto de artigos e mesmo um catálogo sobre 
os revestimentos fl orestais que podem ser encontrados em Portugal, 
importa referir que, ao longo de todo o discurso diarístico, ele revisita 
os três elementos fundadores de um locus amoenus: as árvores, as ervas, 
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as águas. Tal acontece seja quando descreve a terra a partir do mar, seja 
quando vagueia pelas ruas de Bombaim, Colombo, ou Macau. Neste, 
mais ou menos, constante locus amoenus, signo de um espaço de fuga 
mental, exercita-se o efeito pitoresco, que, como a tratadística setecen-
tista consagra,

consiste précisément dans le choix des formes les plus agréables, dans l’élé-
gance des contours, dans la dégradation de la perspective; il [le pitoresque] 
consiste à donner, par contraste bien ménagé d’ombre et de lumière, de la 
saillie, du relief à tous les objets, et à y répandre les charmes de la variété 
en les faisant voir sous plusieurs jours, sous plusieurs faces, sous plusieurs 
formes; comme aussi dans cette heureuse négligence qui est le caractère 
distinctif de la nature et dês grâces. (Girardin 1992, 20-21)

O pitoresco não é só “entrevisto” na descrição cinemática dos espa-
ços que percorre. Com efeito, Adolfo Loureiro denomina-o na escrita, 
nomeadamente quando descreve em Malaca a sua visita a um templo 
gentílico, escrevendo sobre: “[A] amenidade do sitio, o pittoresco do 
logar montanhoso e accidentado, a luxuriante vegetação do bosque, o 
murmurio triste da água a saltar de rocha em rocha em fi os de prata” 
(Loureiro 1896, I, 253).

Adolfo Loureiro expõe no seu diário de viagem um presente onde se 
projecta um eu nómada, transmitindo a impressão imediata que cons-
tantemente se renova, pela deslocação do autor/actor primeiro do texto 
que oferece unidade ao discurso. Pauta diacronicamente a descrição, 
analisando retrospectiva e prospectivamente o momento. É o impres-
sionismo, o tom confessional do discurso que cativa o leitor. A viagem 
interior plasma-se constantemente na escrita, revelando-se o monólogo 
interior.

Mas regressemos a Bombaim, a cidade por ele designada a “capi-
tal do oeste”, aquela que será objecto da sua profunda admiração, pelo 
Império Britânico e “pelas transformações maravilhosas feitas pela civi-
lização”. Reverbera o idílico locus amoenus das casernas dos militares 
ingleses estacionados em Bombaim onde mesmo: “[A]s casas, que têem 
a modesta apparencia de pittorescas choupanas, são interiormente do 
mais fi no confortable, do mais delicado gosto, e de um requintado luxo. 
Flores primorosas alegram pittorescas vivendas, e um perfume delicado 
embalsama o ar” (Loureiro 1896, I, 142).
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Contudo, a par deste íntimo deslumbramento, deste pathos encan-
tantório, não deixa de pontuar a observação arguta de um ethos que 
corporiza todo o seu discurso:

Os inglezes conservam-se á parte e não admittem na sua intimidade indi-
gena algum. É que os inglezes de Bombaim são de uma aristocracia intran-
sigente, mais intransigente do que a aristocracia de sangue da America 
ingleza. Não se estende a mão a um homem que tenha uma sombra de côr. 
Não se admitte que um europeu da alta sociedade deixe de ter carruagem, 
ou ande a pé. Um europeu que transitasse n’um trem de praça [...] correria 
o risco de encontrar cerradas as portas da alta sociedade. É o excesso do 
ancien regime. (Loureiro 1896, I, 144)

Exercita-se na voz de Adolfo Loureiro o que Ella Shohat e Robert 
Stam assinalaram relativamente à passagem de uma visão eurocêntrica 
a policêntrica, considerando que o “mito do Ocidente” e o “mito do 
Oriente” formam o verso e o recto do mesmo signo:

If Edward Said in Orientalism points to the Eurocentric construction of the 
East within Western writing, others, such as Martin Bernal in Black Athen, 
point to the complementary Eurocentric construction of the West via the 
“writing out” of the East (and Africa). (Shohat e Stam 1994, 15)

Em No Oriente… tal verso e recto confl uem, plasmando-se num 
ciclo longo onde, como ainda recentemente Urs App defendeu: 

Th e birth of modern orientalism was not a Caesarean section performed 
by colonialist doctors at the beginning of the nineteenth century when 
Europe’s imperialist powers began to dominate large swaths of Asia. Rather, 
it was the result of a long process [...]. (2010, XIII) 

Nele, o estudo das religiões asiáticas marcam a agenda.
Veja-se, aliás, como Adolfo Loureiro peregrina pelas manifestações 

de uma intensa religiosidade católica, na qual a evocação do espaço goês 
fantasmaticamente impera numa Bombaim onde o autor temporaria-
mente permanece:

ACT27-Goa Portuguesa.indd   130ACT27-Goa Portuguesa.indd   130 08-11-2014   04:02:3508-11-2014   04:02:35



131

A VISÃO DE GOA EM NO ORIENTE... DE ADOLFO LOUREIRO

Só em Bombaim existem tres freguezias catholicas, com 18 000 freguezes 
portuguezes. Dependentes e proximas da cidade contam-se outras, ao todo 
sete [...]. Os parochos são de Gôa. Os descendentes gôanos, mas nascidos 
em Bombaim. São muitos, mas estes ignoram a lingoa portugueza e fallam 
somente o inglez. (Loureiro 1896, II, 170)

Atente-se que, após a descrição de Bombaim, e recorrendo ao censo 
de 1881, Adolfo Loureiro referencia, nas suas palavras, tipos e religiões, 
caracterizando igualmente as diferentes religiões e castas. Confundem-
-se, então, os registos descritivos, devido ao estereótipo:

Entre os hindús, porém, o prejuizo e a separação de castas existe sempre 
intransigente, irreconciliavel. Vem a sua origem dos mais remotos tempos. 
Diz-se que Brahma, o ser supremo, creou de diff erentes partes do corpo os 
entes distinctos que foram os chefes das castas. Da bôca tirou o brahamane; 
do braço o kshatrya; da perna o vaysia; e do pé o sudra. D’aqui as castas, 
que forma a base da sociedade: á primeira pertence o padre; á segunda o 
guerreiro; á terceira o agricultor e o commerciante; á quarta o operário e o 
servo. (Loureiro 1896, I, 134)

A categorização colonial fornece a Adolfo Loureiro uma leitura 
diferente:

Na nossa India portugueza, distinguem a hierarchia das classes da socie-
dade da seguinte fôrma:
1.ª Classe – o europeu ou seus fi lhos.
2.ª Classe – o mestiço, fi lho de europeu e nascido na India.
3.ª Classe – o brahamane, o mais nobre.
4.ª Classe – o charadó, que é como o rajaputra e o parná da casta chatriá, 
ou casta real e militar.
5.ª Classe – o sudro, que consiste a maioria da população e não é admittido 
a ordens sacras.
6.ª Classe – o sudro inferior, que tem ocupação vil, o pescador, o servo, etc., 
a quem chamam curumbús, pharazes, etc.
Ha, fi nalmente, outros que não têem casta. São os parias do sul da India, ou 
os culis do norte. (Loureiro 1896, I, 135)
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Adolfo Loureiro adopta um tempo discursivo cíclico, de matriz 
oriental que Penelope Corfi eld assim caracteriza: “[T]he world is some-
times divided into ‘the West’ where history is seen as running along a 
straight line, and the ‘East’ where cyclical models are preferred” (Cor-
fi eld 2007, 17). Este plasma-se na circularidade da sua digressão física. 
Nela expõe-se a entidade perceptiva de quem apreende o processamento 
da deslocação e se apercebe do seu sentido, combinada pela circulari-
dade da digressão interior, forjada na reminiscência e memória históri-
cas. Tome-se, de novo, palavras já citadas de Adolfo Loureiro:

Desde que saíra de minha casa até o momento de achar-me de regresso a 
ella, tinha conhecido os paizes que mais se haviam avantajado na estrada 
da civilisação e do progresso, desde a parte mais occidental da Peninsula 
até os mais distantes confi ns do Oriente: tinha percorrido os logares mais 
ricos de recordações historicas e de antigas tradições; tinha admirado as 
mais ricas pompas e esplendores da natureza das regiões intertropicaies; 
mas na India, na mysteriosa e velha India, encontrara juntas, desde as bar-
reiras que a cingem e limitam do lado norte, até á ponta mais austral do 
grande continente, os mais maravilhosos, os mais tocantes assumptos que 
haviam excitado a minha admiração.
Como me fi carão indeleveis e gratas ao coração as recordações da India! 
(1896, II, 367-368)

Este factor é constitutivo não só do discurso diarístico mas tam-
bém do discurso científi co. Nos seus estudos sobre os portos comer-
ciais, vários são os descritores que este engenheiro militar integra na sua 
caracterização, nomeadamente quando elabora a nota histórica relati-
vamente aos mesmos. Possuímos a que elaborou sobre o porto de Bom-
baim, a qual deve ser contrastada com as deambulações digressivas do 
Diário, visto os discursos se completarem, embora sirvam modalidades 
de escrita distintas.

Os factos históricos são sequenciados nos seus estudos sobre os por-
tos comerciais, não deixando Adolfo Loureiro de recorrer aos seus con-
temporâneos, citando-os nos seus textos. Para além do intenso diálogo 
com o cônsul português em Bombaim, Francisco Meyreles de Canto e 
Castro, a presença especular de Gerson da Cunha atravessa a sua escrita. 
No entanto, se na nota histórica esta é uma referência bibliográfi ca, já no 
seu Diário é o convívio social que transparece. É, aliás, a impressão sen-
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sitiva que marca o seu discurso diarístico. Neste, Bombaim surge logo 
no século XVI, como escreve, no meio dos (que apelida de) extraordiná-
rios domínios da bandeira das quinas. Uma ilha, que qualifi ca de mise-
rável, retalhada por numerosos braços de mar, surgindo fugazmente na 
História portuguesa até à sua cedência aos ingleses:

No principio do seculo XVIII ainda a população de Bombaim não passava 
16 000 habitantes: mas um seculo depois já essa população ascendia a 221 
530, e em 1881 chegava a 773 196. Ao mesmo tempo a cidade mais insalu-
bre da India torna-se a mais saudavel do imperio, a mais animada, a mais 
commercial, a mais aprazivel, a mais rica de monumentos a mais impor-
tante do império britannico, a capital de uma provincia de 23 milhões de 
habitantes. (Loureiro 1885, I, 160)

Agora é Goa que desfalece, aquela que vive qual

fi dalgo pobre, alimentando-se do seu passado, contemplando as ruinas dos 
seus palacios desertos, dos seus fortes abandonados, das suas igrejas soli-
tarias e dos seus conventos derrocados, soberba das lendas heroicas do seu 
esplendor, mas descrente do futuro, e com a impassibilidade do fatalista, 
que aguarda o cumprimento do seu futuro. (Loureiro 1885, I, 161)

O discurso historiográfi co deste engenheiro não se objectiva 
enquanto tal. O seu propósito é o de descrever uma realidade, a qual, 
neste quadro teórico, deve ser entendida enquanto representação, subs-
crevendo-se Paul Ricoeur quando este afi rma que

le mot “représentance” condense en lui-même toutes les attentes, toutes 
les exigences et toutes les apories liées à ce qu’on appelle par ailleurs l’in-
tention ou l’intentionnalité historienne: elle désigne l’attente attachée à la 
connaissance historique des constructions constituant des reconstructions 
du cours passé des événements. (2000, 359)

Este é um discurso orientalista, que se consubstancia através da pre-
sentifi cação histórica, sendo Goa o espaço por excelência da exposição 
de um ethos orientalista, tecido pela História e pela memória.

É através do confronto das capitais imperiais, aquela onde Adolfo 
Loureiro permanece, Bombaim, e a sua Goa, recordação espectral, que 
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a sua digressão histórica acontece. Com efeito, Goa é para Adolfo Lou-
reiro a capital do grande Império do Oriente, concebido pelo imortal 
Afonso de Albuquerque. A cidade estava agora abandonada e despro-
tegida, confrontando Adolfo Loureiro o luminoso passado com o som-
brio presente.

Reconstrói-se então a intenção e intencionalidades históricas onde 
necessariamente intervém a memória, defi nida por Halbwachs como 
um produto artifi cial, exposto através de uma linguagem prosaica e 
ensinável, que deve desempenhar um papel social útil (Catroga 2001, 
39). O discurso de Adolfo Loureiro corporiza-se, deste modo, como 
uma memória de um presente histórico, participando de um processo 
de sacralização da recordação, na qual emergem vários arquétipos.

Para Adolfo Loureiro o Império Português foi sempre a espada e a 
cruz, o princípio e o fi m das conquistas e Goa era a sua dourada capital. 
Este era o império que, no século XVI, se estabelecia por

toda a região do Malabar, no estreito de Malaca, no golpho Persico e em 
toda a orla maritima até ás portas do Mar Vermelho. Malaca, que era o 
emporio das melhores especearias das Molucas, de Sumatra, de Borneu e 
das ilhas da Oceania até Timor, e dos ricos productos da China, do Japão 
e do Siam; Ceylão, a ilha dos rubis, da canella, dos elephantes; Cochim, 
Calicut, Mangalor, Gôa, Chaul... (Loureiro 1885, I, 156)

Além destas praças, Adolfo Loureiro menciona as restantes e os 
produtos que, então, circulavam no império. Ao panegírico de Albu-
querque associa-se o tom epopeico, evocando-se os Gama, os Pacheco, 
os Castro etc. Enfi m, contrapõe-se a disforia de um tempo longo, o que 
ocorre desde o fi nal do século XVI até ao fi nal do XIX, onde imperam

rancores e perseguições, e com uma ambição infrene, e com um egoismo, 
uma inveja, uma villeza de sentimentos, que nos tiravam todo o prestigio, 
faziam contrastar a austeridade de costumes dos seus antepassados, com a 
sua devassidão, rapina e tyrannia. (Loureiro 1885, I, 158)

Sincreticamente, sinaliza-se a História goesa confrontando-se a sua 
paulatina decadência à crescente ascensão de Bombaim.

Na comparação dos percursos imperais português e britânico, 
Adolfo Loureiro cumpriu as várias fases do exercício histórico-memora-
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tivo, isto é, praticou a selecção, fi nalismo, presentismo, verosimilhança 
e representação, naquela que foi a sua representifi cação da ausente Goa. 
No liame da História e do Império encerra-se a digressão historicista 
de Adolfo Loureiro, a qual é sugerida, como ele próprio referencia, pela 
lembrança desta capital do antigo Império Português do Oriente, con-
trastada com uma Bombaim que está, segundo ele, destinada a ser a 
capital do que considera ser o novo império britânico da Índia.

Do ethos identitário ao pathos discursivo vai oscilando a prosa 
de Adolfo Loureiro neste seu Diário orientalista, onde o intimismo e 
a visualização impressiva marcam a cadência nostálgica de uma voz 
tocada “pelas indeléveis e gratas ao coração recordações da India” (Lou-
reiro 1896, II, 368).
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LITERATURA GOESA SOBRE FOLCLORE E MÚSICA NO 
SÉCULO XX

Susana Sardo*

Quando em 1978 Edward Said publicou Orientalismo, sugeriu igual-
mente três propostas hermenêuticas para a compreensão do conceito 
que intitula o livro. A primeira defi ne-se enquanto práxis académica 
e abrange todos aqueles que estudam, escrevem ou refl ectem sobre o 
Oriente; a segunda remete para um “estilo de pensamento baseado 
numa diferença ontológica e epistemológica estabelecida entre Oriente 
e Ocidente”, gerador de um argumento de inspiração não só para aca-
démicos mas também para políticos e artistas de diferentes domínios; 
e a terceira traduz uma atitude, ou seja um “estilo ocidental para domi-
nar, reestruturar e exercer autoridade sobre o Oriente” (Said 2004, 2-3). 
Estas três dimensões de análise e de explicação – a da práxis académica, 
a do argumento de inspiração e a da atitude de dominação – estão sus-
tentadas numa relação dialógica entre os discursos que as defi nem e os 
discursos que produzem, porque emanam no quadro dicotómico que 
opõe o Oriente ao Ocidente e a partir deste. Ou seja, o orientalismo é 
um discurso de dominação que o Ocidente produziu, e produz, sobre o 
Oriente condicionando o discurso que o próprio Oriente produz sobre 
si próprio.

Não vou, evidentemente, dedicar este texto a desconstruir a pro-
posta de Said, nem os trabalhos de crítica ou de apologia que a ele se 
seguiram. Mas não posso deixar de confessar que de cada vez que leio 
Orientalismo – desde que o li pela primeira vez em 1984 – encontro nele 
novos argumentos, novos enunciados e novas formas de interpelação. 
Orientalismo, na verdade, é um instigante documento de premonição 
que aplicou à fraturante equação Ocidente/Oriente o que hoje as her-
menêuticas pluritópicas – subscritas por Enrique Dussel, Walter Mig-
*  Universidade de Aveiro/INET-MD
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nolo, Aníbal Quijano ou Mabel Moraña – procuram aplicar a uma outra 
orientação geográfi ca: a do Norte/Sul.

Mas a mestria de Said está também no facto de ter produzido um 
texto que, de cada vez que se lê, nos obriga a rever o que dele tínhamos 
entendido antes. E a perceber o modo como esta cartografi a física, já de 
si fi ccionada e artifi cialmente mapeada, que opõe o Oriente ao Ocidente, 
determinou também uma cartografi a de conhecimento que coloca o 
Ocidente – ou uma parte do que se convencionou chamar assim – no 
centro de produção da verdade. Porém, a lógica dicotómica de que nos 
fala Said pode ser interrogada no momento em que o que se designa 
por Ocidente está também para lá da linha que o divide do Oriente, ou 
seja, ele pode existir no interior do que o mapa convencionou chamar 
de Oriente. É certo que Said por nenhum momento defi ne uma linha de 
divisão objectiva entre Oriente e Ocidente. Nas suas palavras o Oriente 
transforma-se num território sem lugar, numa atitude que atravessa o 
discurso que todos nós aparentemente produzimos sobre o outro.

Desta forma, o orientalismo – assim visto enquanto um discurso de 
dominação produzido a partir de um olhar ocidental sobre o Oriente, 
a partir de um lugar “com direito à explicitude” sobre um lugar “com 
direito apenas ao exotismo”, a partir de um lugar de “saber sobre”, sobre 
um lugar de “saber ser” (Conquergood 2002) – pode ser encontrado 
em Goa, na voz dos goeses, inscrito em múltiplos discursos. O caso dos 
discursos que se produziram sobre música, ou sobre aspectos da cultura 
onde as diferentes práticas musicais se inscrevem, constitui, a meu ver, 
um exemplo claro de orientalismo. Este trabalho procura justamente 
refl etir sobre o lugar que o Oriente ocupa nos textos publicados em por-
tuguês por autores goeses no início do século XX, nos quais o conceito 
de “folclore”, quando se refere à música, se encontra cantonado a um 
tipo de expressão que o vincula à Índia por oposição a um outro, defi -
nido como “arte” e sempre associado ao Ocidente.

ENTRE A ARTE E O FOLCLORE: A MÚSICA NA LITERATURA 
GOESA EM PORTUGUÊS DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX

A música é um tema recorrente na literatura em português escrita por 
autores goeses a partir dos fi nais do século XIX. Tive oportunidade de 
dizer noutro contexto que os discursos que se referem à música goesa 
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enquanto “arte” constituíram argumentos de literatos goeses para uma 
espécie de promoção de alguns tipos de música, evidenciando um posi-
cionamento quase colonial e eurocêntrico mas que, paradoxalmente, 
actuou como forma de justifi car a existência de uma cultura goesa eru-
dita, alternativa à do colonizador e de matriz católica (Sardo 2012). Essa 
“promoção” foi feita especialmente através de um recorte no elenco 
das práticas musicais existentes em Goa que, de alguma forma, acom-
panhou o próprio recorte social que a casta promove: os goeses com 
acesso à escrita, maioritariamente brâmanes e chardós católicos, esco-
lheram documentar como arte a música que incorporava o seu repertó-
rio social. A música foi assim re-entextualizada, passando a ser descrita 
a partir de um texto escrito que fi xava o acontecimento musical e lhe 
conferia o “status de objecto” (Foucault 2008, 47). Consequentemente, 
a performance foi materializada em forma de texto, o que, no caso da 
música defi nida como arte, era duplamente consubstanciado através da 
escrita da própria música em partitura.

Escrever sobre música e escrever a música defi niu assim uma dupla 
entextualização cuja validade se aplica apenas ao universo que se queria 
“artístico” e próximo dos modelos importados da Europa. A partitura 
autoral defi ne uma assinatura de criação no sentido em que promove 
a música ao estatuto de “obra”, tornando-a, como sustenta Walter Ben-
jamin, autêntica, única e imbuída de valor de culto (Benjamin 2010, 
1936). O recorte que os textos fazem na promoção de um determinado 
tipo de música à condição de arte coincide assim com a própria expe-
riência dos seus autores no que se refere à música que consideram sua, 
ao seu repertório social. Na verdade, os autores goeses que escreveram 
sobre música eram, invariavelmente, indivíduos de grupos sociais pri-
vilegiados, marcados por uma formação académica de matriz europeia 
e colonial, reconhecidos pelos seus pares como personagens de autori-
dade. A sua música é, portanto, aquela que mais se aproxima da música 
europeia, construída com base na harmonia tonal ocidental, cuja per-
formance é, também ela, imbuída de “aura” – retomando aqui, uma vez 
mais, o paradigma proposto por Benjamin (2010, 1936). Desta forma, 
todos os discursos escritos sobre a música goesa, no ambiente de entre-
-séculos, se referem a ela a partir de estereótipos da música erudita oci-
dental, recorrendo para isso a um catálogo comum de descritores como 
dueto, orquestra, acompanhamento, harmonia, soprano, mezzo-soprano, 
composição, ária, entre muitos outros, assim adoptando um léxico her-
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dado da música europeia. Simultaneamente, a adjectivação da perfor-
mance musical recorre ao mesmo princípio, estabelecendo paralelismos 
óbvios com paradigmas estéticos de valoração, semelhantes aos que são 
produzidos no Ocidente em relação à música erudita.

Estes enunciados foram inicialmente fi xados pela escrita e progres-
sivamente passaram a integrar as práticas e os próprios discursos orais, 
como pode ver-se nos dois exemplos que se seguem com cerca de 80 
anos de distância:

Ex. 1 – Livro Póstumo de Floriano Barreto publicado em 1906:
“[...] vozes de mulher, frescas e maviosas, rythmadas pelos sons retum-
bantes do gumate cantam em duetto o mandó que o piano ou um trêcho 
d’orchestra emmoldura de leve um acompanhamento suavíssimo... [...]” 
(Barreto 1906, 243-45)

Ex. 2 – Entrevista de campo a Juliana Cordeiro, em Mapuça, a 29 de Outu-
bro de 1992: 
“Cantávamos muito, muito. Toda a minha família gostava imenso de cantar 
e tocar, os meus irmãos tocavam violino... Nós éramos doze. Seis pares. 
Tínhamos todas as vozes em casa, o soprano, o contralto, o baixo e o tenor 
de maneira que tínhamos quase a ... orquestra ... completa. E todas as noites 
nos divertíamos a cantar e a dançar. O meu pai ensinou-nos a dançar valsas 
e não sei quê e os meus irmãos tocavam. [...] E depois o mandó cantava-
-se em geral para os casamentos. Arranjava-se o mandó apropriado para o 
casamento. Havia alguém que compunha e cantava-se esse mandó.” 

De facto, a atitude de “promoção” da música à condição de arte – 
e, por consequência, de erudição – parece ser exclusiva dos discursos 
associados ao mandó, um género musical que a partir do último quartel 
do século XIX passou a incorporar o repertório da elite goesa católica, 
sobretudo rural, onde se situam também os seus compositores (Sardo 
2010). Foi também esta condição que esteve na base da classifi cação 
proposta pelo historiador José Pereira e pelo músico Micael Martins 
(1914-1999) na primeira edição da obra Song of Goa (1981), ao distin-
guirem o que designam como “art song”, para se referirem aos mand-
dae compostos na transição do século XIX para o XX por compositores 
brâmanes, de um vasto conjunto de outros géneros musicais, sem com-

ACT27-Goa Portuguesa.indd   140ACT27-Goa Portuguesa.indd   140 08-11-2014   04:02:3508-11-2014   04:02:35



141

HOSPEDEIROS DO ORIENTE – O LUGAR DO ORIENTE NA LITERATURA GOESA

positor identifi cado, que designam como “folk song” (Pereira e Martins 
1981). Pereira e Martins justifi cam esta distinção da seguinte forma:

Th e Mando, which fi rst triumphed over Portuguese as a medium of political 
song, gave the Goans an art form capable of expressing more general human 
feelings, especially those of tenderness and pathos. [...] Th e great age of the 
Mando was brief, stretching from about 1880 to 1920. During this spam, 
the Th ree Great Ones of Goan Song – Arnaldo de Menezes (1863-1917), 
Gizelino Rebelo (1875-1931) and Torquato de Figueiredo (1876-1948) – 
replaced the Mando’s early two-stanza (verse without chorus) type with its 
fi nal three-stanza (verse and chorus) “classical” form. Th e warmth of their 
genius matured the quality of light (porzoll), melancholy (duk), merriment 
(sontos) and malice (kusrhyponn) latent on the Mando. (1981, 8-10)

A dicotomia que separa as categorias arte e folclore, promovendo 
a primeira em detrimento da segunda, está já expressa no texto de Flo-
riano Barreto quando descreve o mandó e o dulpod, sendo este último 
um género musical habitualmente desempenhado na sequência do 
mandó, sobretudo quando é dançado. O dulpod não tem compositores 
identifi cados, não se conhecem partituras originais das suas composi-
ções, e defi ne-se por duas ou três frases melódicas que suportam um 
texto frequentemente narrativo sobre aspectos do quotidiano de Goa. 
É ao dulpod que Barreto se refere quando descreve a “segunda parte do 
mandó” no seguinte texto:

O mandó pode ser reproduzido d’hum díptico. O primeiro painel, o único 
elegante e delicado, decorrendo entre melodias dolentes e rythmos lan-
guidos, característicos da terra. O segundo dá o fi nal de mandó, ridículo, 
valendo um zero pelo lado esthetico, metido em moldura singular de caras 
alvares dos circumstantes, que se alongam, que se abrem, nas infi nitas gra-
dações do espanto, do prazer, da surpreza, da admiração, do applauso... Eu 
creio que há persistências atávicas n’esse fi m de mandó, porque me recordo 
do gosto dos hindús, igualmente propenso ao etrépito e ao retumbante. 
(Barreto 1906, 249)

A hierarquização expressa por Barreto, que distingue uma música 
“elegante e delicada” de uma outra que considera “atávica”, revela tam-
bém um sentido de propriedade que confere ao mandó uma pertença 
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bramânica católica e remete o dulpod para uma outra cartografi a social, 
temporal, religiosa e estética. De acordo com Barreto, essa música “não 
lhe pertence” e, portanto, não se inscreve no enquadramento estético que 
reclama como “recurso d’arte”. Aos seus olhos “todos os mandós têm um 
selo inconfundível, um cunho e um distintivo originais: a autonomia 
musical” (Barreto 1906, 259). E este enunciado consagra em defi nitivo 
o lugar que o mandó ocupa enquanto forma de arte auxiliando assim a 
crítica à condição colonial de Goa e o desejo de distinguir, simultanea-
mente do colonizador e da Índia, o perfi l de uma “cultura goesa” através 
da música: “Deixando os mandós, pouco temos de individualizado e 
próprio sem liga estranha” (Barreto 1906, 138).

Porém, o mesmo argumento que Barreto usa para classifi car a 
música de “atávica” vai sendo progressivamente integrado nos discursos 
dos escritores goeses – e aqui se incluem literatos mas também poetas, 
jornalistas e eruditos locais –, transformando-se numa espécie de elogio 
do Oriente. Refi ro-me ao momento em que a categoria “folclore” passa 
a ser utilizada para se referir a outro tipo de música que, embora seja 
considerada por quem escreve como exterior ao seu eu individual é, no 
entanto, importante para justifi car um eu colectivo. O folclore é, para os 
goeses que escrevem, o testemunho do Oriente em Goa. Trata-se de um 
Oriente desejado, mítico, imaginado e ancestral que, ao mesmo tempo 
que potencia um discurso literário fantasioso, torna também possível 
integrar Goa na cartografi a geográfi ca que lhe pertence: a Índia. Para 
os goeses que (d)escrevem a música, este argumento é politicamente 
central quer durante o período colonial quer após a integração na Índia 
em 1961, porque interroga a condição colonial em que se encontram e 
que eles próprios questionam. Nas suas palavras, o Oriente é também a 
razão que valida Goa como diferente do colonizador.

De entre os múltiplos exemplos que poderiam ilustrar o que acabo 
de dizer, escolhi o de Propércia Correia Afonso de Figueiredo, pelo 
papel que desempenhou na promoção do universo então entendido 
como “Folclore”, expresso em muitos dos seus trabalhos, desde os de 
carácter etnográfi co até aos de pendor didáctico. Propércia Correia 
Afonso de Figueiredo nasceu em Benaulim a 22 de Maio de 1882 e mor-
reu em Pangim (cidade de Goa) a 9 de Outubro de 1944. Foi professora 
do ensino primário e da Escola Normal de Goa, e é autora de uma obra 
vastíssima sobre temáticas de carácter educativo, embora o seu traba-
lho mais emblemático tenha sido A Mulher na Índia Portuguesa, ini-
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cialmente publicado em artigos no Boletim do Instituto Vasco da Gama, 
entre 1929 e 1931, com o título “A mulher indo-portuguesa”. Adepta 
dos ideais da “grande Índia” enquanto fonte de inspiração do Ocidente3, 
Propércia Correia Afonso de Figueiredo revelava, contudo, um conhe-
cimento absolutamente notável sobre o pensamento europeu associado 
à educação, à fi losofi a, à arte, à história e à condição da mulher. E aborda 
assuntos que provavelmente seriam quase tabu no quadro de uma socie-
dade bastante conservadora em Goa, como, por exemplo, o simbolismo 
ou a sexualidade. Através da análise da sua produção literária e tendo em 
conta os cargos que ocupou quer como professora quer como gestora 
escolar, é possível prever que Propércia terá tido um papel determinante 
nas políticas educativas em Goa na primeira metade do século XX.

Para este texto analisei sobretudo o livro “A mulher indo-portu-
guesa” e o artigo “A magia do folclore”, este publicado em 1938 e 1940. 
Todavia, e para entender melhor o modo como Propércia se refere ao 
conceito de “folclore” e à música nesse contexto, é importante perceber 
também os signifi cados que a palavra incorpora nessa altura e de que 
forma integra ou se confunde também com a música.

MÚSICA E FOLCLORE EM DIÁLOGO

A palavra “folclore” foi patenteada na escrita pelo antiquário William J. 
Th oms em 1846. Em 22 de Agosto, Th oms – então sob o pseudónimo de 
Ambrose Merton – inaugurou no conceituado magazine literário Athe-
naeum a rubrica “Folk Lore”, que publicaria até 1849 quando passou 
a editar a revista semanal Notes and Queries4. No seu primeiro artigo, 
Th oms defi niu folclore como “o conhecimento do povo” (the lore of the 
people), para se referir às “Popular Antiquities” ou à “Popular Literature”. 

3  A apologia da Índia e do Oriente em geral está expressa em quase todos os textos de Pro-
pércia Correia Afonso. Permito-me destacar o modo como inicia o primeiro capítulo da 
obra “A mulher indo-portuguesa”, que é, a esse nível, clarifi cador: “O Oriente, que é a ori-
gem da luz, foi o berço das raças, a fonte das religiões e das fi losofi as, a sementeira das civi-
lizações. É esta uma verdade geralmente sabida, mas muito por alto, e poucos haverá que 
apreendam o seu inteiro alcance, abraçando toda a vasta área de ideias e de conhecimento 
em que o Oriente foi o mestre do Ocidente. Mas o facto é que dia a dia se vai descobrindo 
que muito do que a Europa vem hoje ensinar à Ásia, já a Ásia o tinha sabido e ensinado à 
Europa” (1928, 5).

4  Esta revista permanece até hoje, em versão quadrimestral, sob a tutela da Oxford Univer-
sity Press.
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Porém, rapidamente particularizou o conceito e em 2 de Fevereiro de 
1850, na Notes and Queries, respondia às solicitações de potenciais con-
tribuintes para a revista, explicando que “the Folk Lore of England, the 
Manners, Customs, Observances, Supertitions, Ballads, Proverbs, &c. 
of the Olden Time, will always fi nd welcome admission to our pages” 
(citado em Emrich 1946, 366).

Progressivamente a palavra “Fok Lore”, “Folk-Lore” ou “Folclore”, 
cuja grafi a se foi transformando progressivamente, disseminou-se pelos 
países europeus e europeizados, dando origem à fundação em Londres 
da Folklore Society5, em 1878, e à consequente edição de revistas dedi-
cadas ao tema, como a Folk-Lore Record (1878) e a Folk-Lore Journal 
(1880). O interesse que este domínio veio a gerar no quadro da acade-
mia e da ciência em geral, transformou a designação “Folk-Lore” num 
dispositivo ambivalente que albergava simultaneamente uma área de 
conhecimento e uma multiplicidade de “objetos” de estudo. Como ref-
ere Charlotte Burne, então presidente da Folk-Lore Society, “I see with 
pleasure that Mr. J. S. Stuart-Glennie perceives with me that the word 
Folk-lore has lately been very inconveniently made to do double duty: to 
signify both a science and a subject of scientifi c study” (1886, 158). Em 
ambos os casos, a ambiguidade gerada pela palavra pulveriza o debate 
em muitos sentidos e signifi cados, amplifi cado pela própria turbulência 
do ambiente académico da época e pelas grandes alterações que se pre-
fi guram no domínio das ciências sociais e humanas.

É interessante – e diria mesmo emocionante – percorrer as primei-
ras publicações da Folk-Lore Society, a partir das quais podemos quase 
reconstruir o modo como as ciências circunvizinhas da antropologia 
foram digladiando territórios, promovendo a discussão e a refl exão, 
com base numa cosmovisão profundamente etnocêntrica e escriptocên-
trica, procurando gerar pensamento objectivo a partir de um discurso 
baseado no deslumbramento e na descoberta, ora mágica ora ameaça-
dora, do outro de si. O diálogo estabelecido por escrito numa troca de 
correspondência intitulada “Terminologia do Folk-Lore”, entre os folclo-
ristas Alfred Nutt, George Laurence Gomme e Edwin Sidney Hartland, 
o antropólogo Charles Staniland Wake e o biógrafo Henry Benjamin 
Wheatley, é a este nível esclarecedor e remete-nos para o epicentro do 

5  De acordo com o regulamento, a Folk-Lore Society tinha inicialmente como objectivos 
“the preservation and publication of popular traditions, legendary ballads, local proverbial 
sayings and old customs, and all subjects relating to them” (Nutt and Gomme 1884, 311).
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evolucionismo social. Estes autores protagonizam uma discussão em 
torno da defi nição do universo de estudo do folclore (Folk-Lore), que 
ocupa os números de Outubro e Novembro de 1884 do Th e Folk-Lore 
Journal. Neles se revela a preocupação conceptualista que ora defi ne 
folclore como “[a]nthropology dealing with primitive man” (Nutt), ora 
como “[a]nthropology dealing with the psychological phenomena of 
uncivilised man” (Wake) ou ainda, no caso de Gomme, como “the phi-
losophy, the religion, the science, and the literature of the people; of the 
uninstructed, the un-trained, the blundering, the confused. It is unphil-
osophical philosophy, superstitious religious, unscientifi c science, and 
unwritten literature” (Nutt e Gomme 1884, 311ss.; Hartland et al. 1884, 
340ss.). Esta discussão, que aqui ilustro com curtos excertos, assenta na 
dicotomia que opõe os conceitos de “civilizado”, “letrado” e “urbano” aos 
de “primitivo”, “analfabeto” e “rural”, e que está bem expressa no exem-
plo argumentativo apresentado por Henry Wheatley, segundo o qual

a popular ballad which is sung in the country side in many versions, whose 
origin cannot be traced and whose author is unknown, belongs to folk-
lore; but the poem written by the poet in his study-table, although he may 
style it a ballad, belongs to literature (Hartland et al. 1884, 347).

Podemos encontrar este mesmo princípio hermenêutico nas pri-
meiras publicações do International Folk Music Council (IFMC)6, cuja 
fundação, também em Londres, aconteceu em Setembro de 1947 na 
sequência da International Conference on Folk Song and Folk Dance. Em 
Setembro de 1948 foi publicado o primeiro boletim que, um ano mais 
tarde, seria convertido no Journal of the International Folk Music Cou-
ncil e, em 1949, no Yearbook com o mesmo nome. O IFMC tinha por 
objectivos:

To assist the preservation, dissemination and practice of the folk music of 
all countries;
To further the comparative study of folk music;

6  Em 1981, por ocasião da sua 26.ª Conferência Mundial organizada em Seoul, o Interna-
tional Folk Music Council mudou o seu nome para International Council for Traditional 
Music, com refl exos na própria publicação anual que se converteu em Yearbook for Tradi-
tional Music. 
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To promote understanding and friendship between nations through the 
common interest of folk music7.

Porém, todas as publicações desta organização são omissas em 
relação ao modo como se defi ne Folk Music. A adjectivação da música 
enquanto folk convive – desde que Guido Addler cunhou, em 1887, o 
termo “Musicologia”8 para se referir à “musicologia comparativa” – com 
outras igualmente ambíguas e equívocas como as de exótica, primitiva, 
extra-europeia, oriental ou popular. E convive, ainda, com um outro uni-
verso de signifi cados enquanto propriedade de povos primitivos, povos 
colonizados, povos iletrados, sociedades remotas, sociedades rurais, entre 
outros. Podemos dizer, portanto, que quando a música é enunciada 
enquanto folclore, ela habita uma dimensão nublosa que se defi ne, ape-
nas, por uma separação mais ou menos evidente em relação ao terri-
tório da erudição e da arte. Mas essa separação é desenhada com base 
em conhecimento tácito, socialmente construído e de registo colectivo 
(Collins 2011). Ele é adquirido através de processos de intersecção entre 
discurso e prática e nem sempre se torna explícito, sendo certo que essa 
condição depende sobretudo da natureza humana e não da natureza do 
próprio conhecimento (Collins 2011, 138). Portanto, a separação entre 
música folclórica – ou enquanto folclore (folk music) – e música eru-
dita (art music) decorre da necessidade dos sujeitos para hierarquizar, 
separar e classifi car, de forma a poderem situar-se no universo de sig-
nifi cados com os quais se identifi cam. Mas não depende de qualquer 
hierarquia objetiva que possamos averbar para qualifi car a música. 

7  Tal como está expresso nos estatutos do IFCM, transcritos em: 1949. Th e International 
Folk Music Council: Its Formation and Progress. Journal of the International Folk Music 
Council 1: 3-4.

8  Em 1885, o musicólogo Guido Adler inaugurou a primeira revista dedicada às Ciências 
Musicais, Musicological Quaterly, com o artigo intitulado “Umfang, Mehode und Ziel der 
Musikwissenschaft ” [Âmbito, Método e Objectivo da Musicologia]. Nele propôs uma sis-
tematização das ciências musicais, dividindo-as em duas grandes classes: a das ciências 
históricas e a das ciências sistemáticas. No quadro das ciências sistemáticas, Adler incluiu a 
disciplina “Musicologia” que tinha como objectivos e âmbito, “comparing of tonal products, 
in particular the folk songs of various peoples, countries, and territories, with an ethnographic 
purpose” (Mugglestone 1981, 13; ênfase do original). O enunciado de Adler viria a dar 
lugar à fundação da Escola de Musicologia Comparativa de Berlim, em 1900, por Carl 
Stumpf e Eric von Hornbostel e constitui uma espécie de texto seminal de um domínio de 
estudos que viria a ser o que hoje designamos por Etnomusicologia.
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Podemos inferir, a partir do que procurei explicar, que os discursos 
sobre música que separam o folclore da arte se articulam também com 
aqueles que separam o Oriente do Ocidente. São evidentes discursos de 
poder, de carácter unívoco e hierarquizante, que afastam o saber eru-
dito da práxis transformadora do ser, e que atribuem aos segundos uma 
necessidade expressa para justifi car os primeiros: o Oriente é necessário 
para justifi car o Ocidente; o folclore é essencial como instrumento que 
legitima a existência da arte. Como podemos encontrar em Goa este 
princípio de dependência separadora? De que forma Propércia Correia 
Afonso de Figueiredo corporiza esta dicotomia quando, nos seus textos, 
se refere ao folclore enquanto testemunho do Oriente em Goa? E de que 
modo esse Oriente, expresso na música enquanto folclore, é necessário 
para o entendimento de uma Goa onde Oriente e Ocidente se conci-
liam?

TER O ORIENTE EM CASA: AOS OLHOS DE PROPÉRCIA

Propércia Correia Afonso estabelece no seu discurso, em favor de 
uma eventual cultura indo-portuguesa, uma evidente dicotomia entre 
Oriente/Ocidente, folclore/arte e classes letradas/classes analfabetas. 
Neste último caso, o desconforto evidente fá-la vaguear entre designa-
ções como “classes abastadas”, “classes letradas”, “classes altas”, “classes 
nobres” e “classes inferiores”, “classes analfabetas”, “classes pobres”, “clas-
ses do povo”, “classes trabalhadoras”, “classes menos abastadas” (Figuei-
redo 1930). No que diz respeito à música, é importante perceber que 
para Propércia o conceito de música se situa sempre no patamar da arte. 
De resto, insatisfeita com a “oferta” artística de Goa – o que, aos nossos 
olhos de hoje, pode parecer estranho –, ela é muito clara quando diz:

As Musas não têm sido propícias à nossa terra. [...] O hibridismo da nossa 
índole e da nossa educação também torna o nosso meio artisticamente 
infecundo; e assim há uma arte portuguesa e há uma arte indiana, mas não 
há uma arte indo-portuguesa. Para se sair desse círculo vicioso em que não 
há artistas por falta de meio artístico e não há meio artístico por falta de 
artistas, precisaríamos de museus e galerias de arte, onde se chegassem a 
conhecer os originais ou reproduções das grandes obras; não temos entre 
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nós esses templos do Belo e daí adorarem-se os ídolos do barro, da politi-
quice, da literatice. (1930, 20)

É evidente que aos olhos de Propércia, e apesar da sua conhecida 
veia indianista –apresentava-se a si própria como “mulher indiana” –, o 
conceito de “arte” está, claramente, marcado pelo modelo europeu. Em 
especial no que se refere à música como logo a seguir o denuncia:

Não devemos esquecer que há senhoras indo-portuguesas que são artis-
tas de grande valor sendo as de maior mérito aperfeiçoadas na Europa, e 
havendo muitas na Índia inglesa com o título do Trinity College of Music 
de Cambridge, após exames feitos na Índia. [...] Apesar, porém, de nos 
orgulharmos do título de Italianos da Índia, que nos conquistaram os nos-
sos músicos emigrados, fraca é a contribuição original da Índia portuguesa 
para a história da música. Contudo não nos faltam elementos de originali-
dade, revelados na nossa música religiosa e no mandó, cujo canto e dança 
são de pura origem indo-portuguesa. (1930, 23-24)

Esta visão elitista sobre a música contrasta com o posicionamento 
que progressivamente Propércia começa a exteriorizar sobre o interesse, 
a magia e a “utilidade” do folclore. Quando em 1938 publica um texto 
exclusivamente dedicado ao folclore, ela praticamente exclui a designa-
ção “música” – fala de canções, de danças, de jogos – e defi ne o folclore 
como um “conúbio miraculoso, com uma alada fantasia da ignorância 
infantil [...] e um centro de interesses único no género” a partir do qual 
podemos estudar os “costumes e tradições das sociedades inferiores 
antigas e modernas e a vida dos povos cultos da antiguidade” (1938, 
333-334).

É a todos os níveis inquietante o modo como Propércia se exclui 
a si própria do universo das músicas que integram o que designa por 
“folclore de Goa”. Ela é, no fundo, uma “mulher indiana”, estudando Goa 
de uma forma europeia, e à procura da Índia. De resto, quando António 
Bernardo de Bragança Pereira introduz o texto de Propércia no volume 
d’O Oriente Português onde está publicado, refere-se a ele desta forma:

Já nos fi ns do século XVIII a civilização Indica começara a interessar os 
intelectuais europeus. É formidável o desenvolvimento dos estudos etno-
gráfi cos da Índia vizinha. A etnografi a é hoje uma ciência auxiliar da 
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pré-história, da sociologia e da ciência da colonização. Estará por isso na 
ordem do dia o estudo dos povos e civilizações primitivas. Porque não 
havemos de estudar as nossas instituições primitivas?
Talvez seja [...] discutível a interpretação que autora dá ao material coli-
gido [...] mas o que se impõe[,] nesta fase inicial dos estudos folklóricos do 
nosso pais, é a compilação e coordenação dos documentos, o inventário, 
o inquérito regional feito com o rigor e escrúpulo do método científi co. 
Bem haja por isso o esforço da ilustre professora que honra a terra e o sexo! 
(Bragança Pereira 1938, 329)

E de facto, Propércia descreve a música enquanto folclore a partir 
de um discurso ambíguo que é ao mesmo tempo apologético mas auto-
-excludente. Referindo-se ao que designa por “canções de trabalho”, ela 
explica que:

Estas canções tinham, entre os grupos primitivos antigos e ainda hoje têm 
entre os grupos inferiores modernos, a função de conseguir o ritmo do 
gesto para dulcifi car o labor [...]. Não admira que os antigos cantassem ao 
trabalhar, nem custa a acreditar que o fi zessem sempre porquanto ainda 
hoje cantam entre nós os marinheiros, os pescadores, ao trabalhar, e as 
mulheres do povo ao moer, ao pilar, ao tecer, ao fi ar e ao coser. Em plena 
Cidade de Nova Goa, cantam pelas ruas os homens que conduzem as zor-
ras uma cantilena “Dumcheá, rê, dumcheá”, para que o impulso de todo o 
grupo seja dado ao mesmo tempo. (Figueiredo 1938, 335)

De entre a documentação que consultei, apenas por um momento 
as palavras de Propércia revelam uma associação efectiva à voz colectiva 
das mulheres de Goa. Quando se refere aos modos de vestir, Propércia 
produz um discurso ambíguo, uma espécie de posicionamento crítico 
em relação ao colonizador – o ocidental – e às mulheres indianas de 
todas as classes que, aos seus olhos, se “ocidentalizam”, penalizando o 
que se subentende ser a sua “primeira natureza”:

[Q]uem perdeu pelo sistema português, inspirado nas melhores inten-
ções, de introduzir entre os indígenas os trajes europeus, são as indianas 
das classes nobres cristãs, que adoptaram esses costumes ocidentais e as 
mulheres das outras classes que paulatinamente lhe vão seguindo na peu-
gada. E o pior é que a reversão dos costumes não será fácil já porque os 
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hábitos ocidentais se nos tornaram uma segunda natureza, já porque o ves-
tido europeu é mais cómodo para a maior actividade da vida moderna, já 
ainda e principalmente porque na mente do povo se fi xou a ideia, que será 
difícil de desarraigar, de que o traje da terra é ordinário. (1929, 70; subli-
nhado meu)

Propércia tinha, ela própria, abdicado do que chama “traje da terra” 
em favor de um modo de vestir “mais cómodo”, ou seja, europeu. Irritada 
com os hibridismos que, em seu entender, desvirtuavam a harmonia 
artística do vestir, ela é sistematicamente crítica em relação aos grupos 
sociais alheios ao seu. Referindo-se às mulheres do povo que querem 
“tornar-se mais janotas depois de casadas” (sublinhado meu), usando 
um capod particular, como “um crime de lesa-estética”, ela manifesta o 
seu evidente desconforto a partir de uma crítica explícita a uma espécie 
de assunção de subalternidade colonial onde ela, evidentemente, não se 
inclui:

[U]ma variante do capod, a que se tem chamado vestir-capod, um traje 
híbrido como o próprio nome indica. [...] Enfi m, um traje que não é peixe 
nem carne, é um frisante exemplo dos tristes resultados da macaquea-
ção de uma civilização cujo espírito se não tem assimilado por completo. 
(Figueiredo 1929, 69)

EM SÍNTESE

Propércia Correia Afonso de Figueiredo representa, a meu ver, um dos 
mais evidentes casos do modo como a dimensão labiríntica da ambi-
valência incorpora igualmente um estado permanente de fractura e 
inquietude. A teoria do pós-colonialismo designou indivíduos como 
Propércia, nas palavras de Homi Bhabha, como personagens miméti-
cos. Apesar de a construção deste perfi l identitário – se é que o podemos 
chamar assim – ter sido decidido por evidentes políticas coloniais, é 
um facto que a mimese ao mesmo tempo que comporta o potencial de 
emancipação do colonizador não prevê a possibilidade de se sair dela 
com equilíbrio e sem sofrimento. Na procura incessante de encontrar 
argumentos de sustentação para a sua condição de “mulher indiana” – 
apesar da sua “segunda natureza” –, Propércia produz também um dis-
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curso orientalista, como se o Oriente fosse efectivamente exterior a si 
ou fi zesse parte de uma natureza que ela não tem mas da qual necessita. 
Como se ela própria hospedasse o Oriente no interior de si sem nunca 
se misturar com ele. No que à música diz respeito, Propércia reitera a 
perspectiva de outros autores goeses seus contemporâneos quando a faz 
circunscrever ao conceito de “arte”. E, neste caso, a uma arte Ocidental, 
Europeia, escrita, partitografada e autografada. Esta é a sua música por-
que é a música com a qual Propércia, uma mulher indiana, se identifi ca. 
É esta a música que constitui uma alternativa à do colonizador, fazendo 
a diferença pela “pura origem indo-portuguesa”.

Porém, quando Propércia escreve sobre a música enquanto fol-
clore, ela remete-a para um registo orientalista e, portanto, deixa de ser 
música. Neste caso, o Oriente é sempre descrito como “o outro de si”, 
como uma espécie de hóspede permanente que se traduz numa paisa-
gem sonora que é ao mesmo tempo sua mas que só os outros sabem e 
podem fazer. Ou seja, o Oriente na música, enquanto folclore, valida 
também uma outra diferença: a que se estabelece entre uma elite letrada 
e erudita, possuidora de uma música própria e próxima de um registo 
europeu – de arte, portanto –, e uma outra realidade social onde reside o 
folclore. Ter o Oriente em casa parece ser um privilégio ou mesmo uma 
necessidade e a música enquanto folclore adquire agora uma qualidade 
ambivalente que é ao mesmo tempo integradora e fragmentadora. Ela 
possibilita integrar Goa na Índia e, portanto, distingui-la do coloniza-
dor, mas ela divide no interior de si porque estabelece uma separação 
entre “saber ser” e “saber sobre”, garantindo assim uma ordem social 
igualmente desejada. A celebração do Oriente é feita a partir de um dis-
curso de dominação de matriz ocidental, porém, a partir do próprio 
Oriente. Este desconcerto é sentido pela própria Propércia quando em 
tom de desabafo escreve – e com as suas palavras termino:

Historicamente têm sido antagónicos os ideais do Oriente e do Ocidente: 
mas não cremos que esse antagonismo seja necessário. Será verdade que 
o Oriente e o Ocidente jamais se darão as mãos? Mas para a salvação da 
humanidade eles têm que se dar as mãos para que a humanidade não 
pereça nem na apatia que conduz o espiritualismo oriental nem na luta 
sem tréguas que é o resultado do materialismo ocidental. Essa síntese de 
ideais é possível [...]. (1931, 17)
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THE CURIOUS CASE OF GOAN ORIENTALISM1

Jason Keith Fernandes*

Th is essay argues for recognizing a form of orientalism peculiar to Goa. 
Th is peculiarity results from the manner in which two diff erent types of 
orientalisms combine with one another to produce Goan orientalism. 
Th ese two types of Orientalism would be Goa Portuguesa, a strain of 
Lusotropicalism, and Goa Indica, a strain of Indian nationalism which 
is in turn a product of British Indian orientalism. Th e terrain of Goan 
orientalism is sketched in this essay through a discussion of the recently 
published coff ee-table book Moda Goa: History and Style by fashion 
designer and stylist Wendell Rodricks (2012). Despite being the work 
of an amateur historian, I would argue that this work needs to be given 
academic attention, for it is largely the popular press that determines 
the manner in which history is understood, and the manner in which 
these histories are then used to frame personal as well as larger group or 
collective narratives.

Prior to delving into the manner in which Moda Goa articulates the 
many features of Goan orientalism, I will fi rst spend some time in out-
lining the features of the dominant form of British Indian orientalism 
and the manner in which they are through negotiation with the Portu-
guese variant, taken up in Goan orientalism.

Orientalism rests on the power of certain representational models 
that purport to allow one to objectively know a location and its peo-
ple. Following Edward Said’s (1995) pioneering work that focused on 
the Middle East, scholars such as Inden (1981) have demonstrated the 

*  ISCTE-IUL, Lisbon
1  My sincere thanks go out to Everton V. Machado and Duarte D. Braga for organizing this 

publication and providing the space and opportunity for a number of us to continue to 
build the incipient peer group on studies on Goa that has so far been sadly missing. My 
gratitude also to Benedito Ferrao, especially for the huge amounts of patience it must have 
taken to edit an earlier draft  of this essay.
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manner in which South Asia was made knowable by orientalist scholars 
through a set of dichotomous logics. Th us, while Europe was rational 
and logical, South Asia represented the realm of the irrational and the 
superstitious. If Europe was modern, then South Asia was traditional. 
Within this context, I would like to propose that Goa is marked by the 
operation of at least two of these orientalist representational models, 
that of the ideal types of Goa Portuguesa, and the other of Goa Indica, 
which I will now go on to elaborate on further.

Drawing on older tropes established in the long course of Portu-
guese sovereignty over the territory, Goa Portuguesa was formulated by 
the Estado Novo as a way to affi  rm Goa’s Portuguese nature. Th e purpose 
of this practice was to stand testament to the unique character of Goa 
that had been forged as a result of Portuguese intervention in the terri-
tory. To this extent, it denied the Indian-ness of the territory, especially 
in the face of the mounting claims of the post-colonial Indian nation-
state that sought to aggregate the territories of the Estado da Índia Por-
tuguesa into itself. Contrary to expectations, Goa Portuguesa did not 
pass away with the demise of the Estado da Índia Portuguesa. On the 
contrary, it found a renewed lease of life as Goa was cast as the tourist 
periphery of India. Indeed, it was precisely Goa Portuguesa’s claim that 
Goa was European that allowed the territory to be converted into this 
touristic periphery. As Subrahmanyam (1997, 30) has pithily captured, 
“the very stereotype of Goa in the eyes of other Indians, as a land of lazy, 
musical, fun-loving, hard-drinking people, is itself the product aft er all 
of the crossing of two other stereotypes: the image of Portugal within 
Europe, and Portuguese images of Goa and what they imagined to be 
Konkani society” (see also Trichur 2007).

Goa Indica, on the other hand, sought to affi  rm Goa’s Indian-ness. 
While the term Goa Indica itself may have been the product of a post-co-
lonial suggestion from Caroline Ifeka (1984) to contest the continued 
operation of Goa Portuguesa, I would like to draw attention to the fact 
that such an idea, of asserting Goa’s Indian-ness was already in opera-
tion through the works of the Goan intellectuals of the nineteenth and 
twentieth centuries even while Goa was a Portuguese territory. Indeed, 
it was perhaps this prior articulation that allowed scholars such as Ifeka 
to propose this term in the fi rst place. A discussion of these intellectuals 
of nineteenth-century Goa has been admirably initiated by the work 
of Rochelle Pinto (2007) and the forthcoming work of Sandra Lobo. 
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Both these scholars point to the manner in which the now dominant 
understanding of Goa was achieved.2 Th ey point fi rst to the fact of the 
understanding of Goa being constructed in the shadow of the orien-
talist epistemologies of British India and, second, the infl uence of the 
anti-imperial nationalist struggle in the same dominion. It would be 
necessary, therefore, to briefl y visit the construction of this second ori-
entalism, before we trace its impact upon Goan orientalism.

I would like to point out at this time that orientalism did not operate 
in an ideological vacuum. On the contrary, it was the result of a num-
ber of defi nite ideological turns in Europe. Critical to these turns is the 
construction of modernity that was based on the evaluation of the world 
based on dichotomies (Chakrabarthy 2000). Orientalism that is based, 
as has already been pointed out above, on this dichotomizing tendency 
is thus a modernist narrative. Secondly, orientalism gains strength from 
the romanticist movement. Th e romanticist movement saw the world as 
being composed of diff erent races, each of these races consisting of dif-
ferent nations, every one of them marked by distinct characteristics. It 
was the destiny of each of these groups to evolve along a path distinctly 
appropriate to each of them.3 If orientalism saw the colonized groups 
as the other, then it was because the European orientalists were already 
caught up in a game of mirrors, where they were articulating the diff er-
ences of their own nations from those of others. Furthermore, it needs 
to be stressed that Orientalist readings of South Asia were, and are, not 
necessarily composed of negative assertions of the space and its poli-
ties.4 On the contrary, given that some of its votaries were also speaking 
from a location of the Romanticists mourning the dismemberment of 
traditional societies by the Industrial Age, they also saw in the Orient, 

2  Th ey are not the only scholars however to point to the manner in which the liminal nature 
of the Goan or Indo-Portuguese elites of the nineteenth century craft ed their ideological 
positions in the space between the operation of two empires and epistemologies. See also 
for example the refl ections of Curto (1997, 73).

3  One can avail of substantive discussions of these trends in Baumann and Briggs 2003, and 
Ramaswamy 1997.

4  Following Inden’s suggestion (1992, 21), I use the word “polity” so as to avoid using the 
term “society”. In doing so, I join the ranks of other scholars that seek to problematize the 
usage of this term (Ingold 1990). Th e popularity of this latter term, I would like to suggest, 
is not unrelated to Orientalist and Romanticist understandings that suggest the presence of 
distinct and homogenous cultural groups and underpin the structure of the contemporary 
international order (see also Hindess 2000).
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especially in a non-Islamic India and the Far East, the font of spiritual 
wisdom that had been lost by the West.

Within this context then, the orientalists constructed India as an 
essentially Hindu space. While Hinduism, especially its Aryan forms 
were highly philosophical and tended toward a rational monotheism, 
they also saw it as contaminated by the lower religious forms indigenous 
to the subcontinent (Ramaswamy 1997). If Vedic Hinduism was already 
compromised through its engagement with the lower forms in the sub-
continent, then the orientalists saw this situation further worsened 
through the “invasion” of the subcontinent by Islam. Because orientalist 
narratives are modernist constructions, and modernist narratives, see 
time as a linear progressive movement, the introduction of Islam was 
and is seen as a further rupture of the progressive evolution of India (i.e. 
of Hinduism).

Th us, Hinduism, and especially its Vedic-Aryan forms, had not only 
to be preserved, but returned to its lost and former glories. Th is sugges-
tion found ample support in the projects of the anti-imperial nationalist 
groups, for whom the project of revitalizing Hindu society was twined 
with the project of anti-imperialism. Th us, orientalist ideas of India were 
not only opposed, but were also actively taken up by Indian nationalists 
and social reformers (Inden 1992, 197). As has been pointed out by Par-
tha Chatterjee (1986) in his widely accepted proposition regarding the 
manner in which modernity was negotiated by the colonial elites, the 
initial years of independent India were marked by a fl urry of legisla-
tive reform of Hinduism. Chatterjee argues that this was the result of 
the peculiar negotiation wherein the colonial state was prevented from 
engaging in reforms of what had been identifi ed as the private sphere, 
internal reform was postponed for until aft er the agenda determined 
by the nationalist elites, namely independence, would be achieved. Th e 
nationalist struggle in British India then saw independent India as the 
platform from which Hindu society would resume its evolution into its 
own modernity. Recognizing this argument allows us to conceive of the 
possibility that nationalist, modernizing, developmental discourses in 
the space of the post-colonial can also be profoundly orientalist.

Nineteenth-century Goa was heavily infl uenced by these currents. 
Th e native Goan elites strategically relied on orientalist tropes and the 
logic of Indian nationalism to displace the metropolitan elites that con-
trolled the senior positions of the Estado da Índia Portuguesa (Pinto 
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2007). While earlier nativists would make a claim on both their ancient 
Hindu heritage as well as Catholicism to demonstrate their aptitude and 
capacity to govern themselves, and the position of Francisco Luís Gomes 
is perhaps a good demonstration of this position (Machado 2011), later 
developments would eff ectively, if not explicitly, see Catholicism as a 
rupture of the native Indian consciousness. In this context, right from 
the 1900s Konkani was seen as a way in which the native consciousness 
could be reappropriated. Konkani became the vehicle through which a 
modern secular nationalism for Goa could be articulated while at the 
same time allowing for the construction of a modern secular self for 
Goans (Newman 2001, 54). Th is identifying of one single language as 
the ideal carrier of the spirit of the Volk was of course a peculiarly mod-
ern idea, and tied intimately with the orientalist construction of oth-
erness. Indeed, the romanticist ideas of a Volk embodied in its discreet 
culture and language is an essential part of Orientalism.

Th rough this all, however, it needs to be underlined that even as the 
argument for the Indian-ness of Goa was being articulated both prior 
and subsequent to decolonization, and especially because these argu-
ments were overwhelming the arguments of native elites seeking greater 
autonomy for themselves, the argument was always for the recognition 
of the distinctiveness of Goa, an entity that was created by the Portu-
guese, and could be sustained only through continued reference to the 
claims of Goa Portuguesa that stressed the territory’s distinct character.

In keeping with the nativist elements that ran through the anti-im-
perial/metropolitan5 movement in Goa, the territory was reconfi gured 
substantially. Th e fi rst of these reconfi gurations was to see Goa not as 
an international cosmopolitan space that served as a sub-imperial cen-
tre, but as a local and native space. Th is is to say that it was seen as a 
part of subcontinental India alone, and not as a part of a more broadly 

5  If there is a specifi city to the Indo-Portuguese experience of colonialism, as opposed to that 
of the British-Indian, then it lies in the fact that the Empire and the metropole were not 
necessarily collapsed into the other. Because the Indo-Portuguese elites were incorporated 
into the empire as citizens, they were willing to cooperate in the Empire so long as they 
had autonomy over the local space. Th us, as referred to above, like Francisco Luís Gomes, 
they could both claim autonomy for Goa, while at the same time proudly proclaiming 
themselves Portuguese. For the British-Indians who were denied Imperial citizenship, the 
metropole and the empire were eventually collapsed into one entity. It is perhaps only sub-
sequent to British Indian nationalism dominating the intellectual horizons of Goans that 
the anti-metropolitan comes to be eclipsed as it is collapsed into the anti-imperial.
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imagined Portugal or Europe, or indeed other possible spaces. Secondly, 
it was imagined as a space that could legitimately be claimed only by 
native groups. Th us, because Goa was cast as a space of and for Hindus 
and Catholics with purportedly Hindu pasts, it excluded quite substan-
tially not only the metropolitan Portuguese, but also Luso-descendants 
and the territory’s various Muslim groups.

Having discussed the contours of Indian, Portuguese and Goan ori-
entalisms, I will now turn to the manner in which Moda Goa manifests 
these “truths” as it discusses Goan history, for while sub-titled “History 
and Style”, the style is oft en missing from the larger emphasis on history. 
Th is absence is perhaps best demonstrated by the fact that rather than 
spend time in the twentieth century, where a contemporary designer 
like Rodricks would assumedly be most comfortable, the bulk of the 
book deals with ancient and medieval history. When we eventually 
arrive at the twentieth century, the reception of international styles in 
Goa and by Goans are merely rushed through as if there was no negoti-
ation of the manner in which those styles were interpreted in Goa, nor 
substantial refl ection on the manner in which these styles reached Goa. 
Th ere is, for instance, not enough emphasis that is given to the man-
ner in which Goan migrations into the Indian Ocean world, whether 
East Africa, or the Persian Gulf regions, infl uenced the manner, either 
through the infl ow of money, or those of ideas, in which the following 
of twentieth-century fashion trends from elsewhere was made possible.

In light of these absences, it appears as if the object of the book is to 
craft  the author as a historian, using style as a fl imsy excuse to present a 
history of Goa. I would argue, however, against reading this purely as a 
personal agenda. On the contrary, I would suggest that it is the manifes-
tation of a larger anxiety of the Goan elite to write a history of Goa that 
meshes with the British-Indian history of postcolonial India, as well as a 
Goan Catholic anxiety to write an inclusive history of Goa. I will, return 
to this point later in the discussion.

Th e fi rst aspect of Goan Orientalism that Moda Goa articulates is 
the manner in which Goa is constructed as a space. Moda Goa links this 
colonially created territory with the Sanskritically-framed space of the 
Konkan that extends along the seaboard “from the edge of the Malabar 
coast to the northern reaches of Gujarat and Rajasthan” (Rodricks 2012, 
xvi). Th is Konkan should be seen in line with the other productions 
that Rodricks has been associated with, most signifi cantly Sunaparanta: 
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Land beyond the Edge (Rangel-Rebeiro 2008), produced and published 
by Dattaraj Salgaocar. A Saraswat Brahmin and scion of a prominent 
local business house, Salgaocar (2008, 7) acknowledges that the idea 
behind the book was to explain Goa to non-Goans. Located within this 
desire, however, is not only the desire to present a Goa that is more 
than just sun, surf and sand, but the desire to represent a Goa Indica, 
i.e. a brahmanical Goa oft en buried under the weight of the tropes of 
Goa Portuguesa employed to sell and sustain Goa as a touristic destina-
tion. Th us, Goa is presented as the land beyond the seas, a reference to 
the Puranic myth of the creation of Goa from the seas by Parashurama 
(Salgaocar 2008, 8).6 In suggesting that “the origins of Goa began with 
the legend of Purshoram, which is central to early Goan mythology” 
(Rodricks 2012, 35), Moda Goa attempts to tie Goa in with a Sanskritic 
imagination of the subcontinent.

Brought into the public domain through the editorial eff orts of José 
Gerson da Cunha (1881), this aforementioned Puranic myth suggests 
that Goa was created when Parashurama, the sixth avatar of Vishnu, 
shot his arrow (in his discussion of the myth Rodricks [2012, 35-37] 
mentions other versions that suggest he threw his axe) into the sea, 
causing the sea to regress and produce the west coast of India. As per 
the myth, this land was then subsequently used by the avatar to settle 
a number of Brahmin families. Th e manner in which this myth gained 
signifi cance reveals much about the manner in which Goan oriental-
ism was constructed, as well as the purposes it served. To begin with it 
gained prominence because da Cunha used this myth to contribute to 
a British Indian understanding of Goa; his text was incorporated into 
the Bombay Gazeteer. Further, Cunha’s use of the myth was not merely 
a dispassionate, objective utilization. On the contrary, resident in the 
British-Indian city of Bombay, and both a medical practitioner and an 
orientalist scholar, the text was also used to establish his Brahmin cre-
dentials. Just as the native elite did in Portuguese India,7 Cunha stressed 

6  Other attempts to link Goa with a brahmanical origin are those that refer to the word Goa 
as deriving from the Sanskrit word for cow. As Arondekar (2012, 254) points out, “[t]he 
irony however is that the region of Goa is geographically and topographically not suited 
for cattle-rearing, and the term clearly references the nomadic Brahmins who came to its 
shores in search of lands and resources.”

7  Numerous scholars refer to the caste genealogies by two sixteenth-century native priests, 
António João de Frias and Leonardo Pais (see for example reference to these works in 
Moraes [1964] and Curto [1997]). One of these genealogies was written to establish the 
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his brahmanical heritage to suggest and underscore his noble ancestry 
within European circuits, both in Bombay and abroad (Vicente 2012).

Having been framed as part of a larger Sanskritically defi ned terri-
tory, Goa, the part given concrete shape by the Portuguese, is now held 
up as the heart of this territory. As a result, this land of the Konkan 
that Rodricks refers to is also suggested to be a land where the Konkani 
language once held reign, and it is only today that Goa has become the 
last bastion for this language. Th is common sense notion that Rodricks 
articulates was itself the result of the eff orts of late nineteenth-century 
activists who sought to craft  a single Saraswat caste out of a variety of 
related jatis (Conlon 1974). Necessary to the project of this construction 
was the need to identify a common language, and a central heartland. 
Konkani was selected as this language, and then with the help of such 
works as that of Cunha projected as the Sanskritic language of a brah-
manical group that had been cast out of Goa thanks to the militancy of 
the Catholic Portuguese.

Th is orientalist construction perpetuates the politics of linguistic 
nationalism and mobilization that have been a central feature of post-co-
lonial Goa’s mass politics, identifying Goa with one language alone, as 
well as dramatizing a history of persecution of both the Konkani lan-
guage as well as the people of the Konkan. I would further argue that the 
consequence of identifying and demarcating Goa’s belonging with the 
spatial confi nes of “the Konkan” goes beyond making it the originary 
space for Konkani, identifying Goa essentially with a sanskritic Hindu 
past, and presenting the Goan Hindu as the ideal citizen fi gure of Goan 
polity. I will demonstrate with examples from Rodricks’ narratives that 
it also prevents us from seeing Goa as a part of other spatial locations, 
whether they are those of the Deccan, or of the larger Indian Ocean 
world. Th at both these spaces have substantial Islamicate8 heritages may 

preeminence of the Brahmin caste, while the other was written to counter this assertion 
and affi  rm the superiority of the rival dominant caste group of the Chardos. Needless to 
say, such jostling for primacy could only have taken place in the context where a history of 
nobility mattered in gaining space in the new disposition.

8  Following the suggestion by Marshall Hodgson (1974) I prefer to use the term “Islamicate” 
rather than “Islamic”. In his construction, “Islamic” refers to those phenomena that were 
properly religious, while “Islamicate” phenomena were the products of regions in which 
Muslims were culturally dominant, but were not, properly speaking, religious. I recognize 
that this construction privileges a positivist reading of religion which is without doubt 
problematic. However, it should also be recognized that the idea of the Islamicate allows us 
to move beyond the rigid religious identities that too oft en are imposed on groups whether 
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also have to do with a part of the discomfort of associating Goa, in its 
eager desire to be seen as Hindu, with these spaces.

Th is trope of persecution by the Portuguese state that I refer to above 
is foundational to the dominant orientalist narrative about Goa. It devel-
ops in Goa the larger idea craft ed by northern European historians of the 
intolerant nature of the Iberian conquerors. However, this suggestion of 
persecution is also useful for the larger project of an Orientalist history 
of Goa, because it allows the narrative to locate the territory’s Bahmani9 
period as an unhappy one. Rodricks repeats that it was the alleged per-
secution that the “Hindus” faced that caused “Goan Brahmins” to have 
approached Albuquerque, seeking “succour from the Portuguese to free 
them from the tyranny of the Muslim colonizers” (2012, 87). Casting the 
Bahmani and the Portuguese periods as tyrannies goes on to establish the 
assumedly Hindu period of Goan history as the one to which post-colo-
nial interventions must ideally turn to for inspiration.

In this context, it would be pertinent to point out that Goan histo-
riography is marked by a curious partitioning of history. As in the case 
of Indian history that has followed a tripartite division into an ancient 
(Hindu) period, a medieval (Muslim), and colonial British (Th apar 
2004), Goa’s history too is popularly divided into ancient Hindu, colo-
nial Portuguese, and postcolonial “Indian”. Th e result is the near oblit-
eration of the Bahmani phase, and its Islamicate infl uences on Goa’s 
history and the development of its society.

Rodricks’ ability to erase the Islamicate past in Goa draws strength 
from other orientalist imaginations. Early on in the text, Rodricks sug-
gests that the tastes and fashions introduced into the Deccan by the 
Delhi Sultans were not absorbed by the Goan people. Th is, he suggests, 
was because the “simple way of life based on higher spiritual ideals [of 
the inhabitants of Vijayanara]... impressed the Goans and inspired them 
to associate more with the Vijayanagara rulers than with the Muslims 
from the Deccan” (2012, 87).

in the subcontinent or elsewhere. In particular, it allows us to recognize groups and indi-
viduals as capable of following one faith tradition, while simultaneously participating in 
cultural forms not normally associated with that faith tradition.

9  Subrahmanyam (1997, 35) suggests that it would be more appropriate to refer to the terri-
tory of Goa immediately prior to Portuguese conquest of the island of Goa as being under 
an autonomous branch of Bahmani administration since the formation of an independent 
Adil Shahi state was still under way at the time since the Adil Shahi state was still in the 
process of being formed at the time.
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Th is assumption is possible because Rodricks draws from larger 
Orientalist frameworks that depict Hinduism as a peaceful religion. In 
this case, drawing on an essentialist logic where like prefers like, it is 
logical that the Hindu people of Goa constructed as essentially peaceful 
should prefer the simple and philosophical aspect of the Vijayanagara 
polity to the culture borne by a cruel invading group (Rodricks 2012, 
77). Indeed, what is striking about Rodricks’ work is that like the Hindu 
nationalist writings of Indian history, and like those of the European 
orientalists, all those who have been deemed in orientalist and national-
ist literature as “foreigners” in the subcontinent, ranging from the “Mus-
lims” to the Portuguese, are depicted as violent and debauched.

Th e trouble with accepting Rodricks’ logic, though, is that exist-
ing academic refl ections on the Deccan simply do not match up to the 
suggestion. Th ese suggest that the politics of the Deccan were far more 
nuanced than the simple Hindu-Muslim confl ict popularized by the ori-
entalists (see Wagoner 1999; also Sinopoli 2000; Asher and Talbot 2006, 
56). Phillip Wagoner (1996) points that the title Hinda-rāya-suratrāṇa 
– ‘A sultan among Hindu Kings’” – adopted the Vijayanagara rulers to 
indicate that an Islamicate model of kingship was hegemonic in the Dec-
can. More interestingly, or at least it ought to have been interesting for 
a work like that of Rodricks’, is the fact that Wagoner demonstrates that 
the court garments of the Vijayanagara court were heavily infl uenced by 
Persian and Arab traditions. However, it is not as if Rodricks absolutely 
ignores the infl uence of the Islamicate on Goan dress and style. On the 
contrary, he does refer to the fact that the “style of tight trousers” worn 
by the Dessais may have “possibly adapted from the Mughal chudidar” 
(2012, 145). Yet, this is perhaps principally the problem with Rodricks’ 
approach to the Islamicate, where they, i.e. “the Muslims”, despite being 
recognized as composed of diff erent groups, are eventually summarily 
dismissed as not having impacted substantially on Goan polity.

Because of the manner in which Rodricks excludes the Islamicate, 
it appears that he misses some rather interesting possibilities of reading 
the histories of dress and style within Goa. I will briefl y refl ect on two 
possibilities within this essay. Th e fi rst of these cases is that of the pano 
bhaju, the second that of the cabaia.

Th e pano bhaju has gained some fame in Goa and outside of it by 
virtue of being identifi ed as the dress of the aristocratic Catholic women 
who danced the mando. Consisting of a sarong-like skirt, a blouse, and 
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a stole over the whole ensemble, the dress in this “aristocratic” version 
is heavily embroidered, using expensive materials like silks and vel-
vet. Most discussions of this dress have largely attributed its origin to 
East Asia, in particular Malacca. Th is Indian Ocean port was linked to 
Goa via the trading cycles that sustained the early Estado. To his credit, 
Rodricks does attempt to see an origin for this dress in the “Dravidian” 
sarong and lungi (2012, 176). What he has failed to explore, however, is 
the similarity between the pano bhaju and the dresses of Muslim women 
in the west coast of the subcontinent. In particular, without making any 
claims for direct infl uence, I would like to draw attention to the similar-
ities between the pano baju, the dress of the women of the Mapila com-
munity in Malabar, and the women of the Muslim communities of Malay 
peninsula. What unites these three communities, it will be realized, is that 
they all form part of a fl uid community of the Indian ocean; communities 
that were united not only by trade, but also, prior to European entry into 
the Indian ocean world, by the cosmopolitan language of Islam.10

Th e failure to explore these possibilities is the result of the blindness 
brought on by Rodricks’ inheritance of the multiple burdens that Goan 
orientalism lays upon him. By ignoring Islamicate infl uence, he is una-
ble to make a link between the larger cultural patterns along the west 
coast. Th ese cultural patterns would involve exploring the infl uence of 
Islam on creating a chaste dress for women (that is, where the breasts of 
women are covered) (Tarlo 1996, 28-29), and the manner in which these 
may have converged with the similar concerns of the missionaries who 
were concerned with the morals of the communities newly converted to 
Christianity.11 Secondly, he operates within the orientalist assumption 

10  While urging this exploration of the Islamicate, I am not suggesting that this pre-Euro-
pean Indian Ocean world was an ocean of peaceful interactions. What I am, nevertheless, 
suggesting is that given the manner in which Goa is constructed as a discreet space, joined 
primarily to the (North and Aryan) Indian mainland via Sanskritic myths, the infl uence 
of the Islamicate and its participation in a larger Indian ocean world are not focused on 
suffi  ciently by Rodricks in particular and Hindu-centric scholarship in general.

11  A good amount of the literature constantly refers to the blouse being adopted on a wide 
scale in the nineteenth century in the face of the Victorian morality of the British. What 
should be underscored here is that, as Tarlo points out, the blouse was already present in 
the subcontinent as a result of the Islamicate infl uence. It is possible however that this 
infl uence was much more limited than the latter infl uence of the British Raj, as well as 
recognize that most of these assertions about the adoption of the blouse draw largely on a 
discussion of the situation in Bengal, which must not be taken to be representative of the 
entire subcontinent.
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of the Inquisitional fervour of the missionaries determined to stamp out 
local culture and produce Europeans through conversion to Catholi-
cism. Th us, merely because the missionaries wished to distinguish the 
native converts to Christianity from those who retained their ancestral 
faiths, he assumes that these missionaries sought to have local dress 
forms “replaced with Western Catholic traditions” (Rodericks 2012, 
176). As suggested above, it is possible that in searching for the chaste 
dress the dress of Muslim communities, or the Islamicate cultures of 
non-Muslim groups may have provided these missionaries with a via 
media.

Rodricks’ narrative on the pano bhaju also demonstrates how Goan 
orientalism encourages us to swing to extremes where the infl uence of 
the Portuguese is overemphasized. Th us, while suggestion that the pano 
bhaju “was not directly introduced by the Portuguese” (Rodricks 2012, 
176), he nevertheless buys into the Malaccan argument that he initially 
dismissed in favour of a Dravidian option. He is able to do this because 
he seems to subscribe to arguments that suggest that many features of 
South East Asian cultures are a result of Indian colonization. Th us, he is 
able to reconcile the Malaccan origin for the pano bhaju by suggesting 
that from its Dravidian origins in South India these dress forms “spread 
to the Far East and in possibly one of the strangest migrations, returned 
to Goa via the sea route to become fi rst the pano palo and later, the 
pano bhaju” (Rodricks 2012, 176). Please note the displacement of Goa 
from South India that has been eff ected here. Th is displacement can be 
multiply credited to the cultivation of the myths of Goa’s Aryan and 
brahmanical origins, as well as the displacement of Goa from the sub-
continent that accompanies some articulations of Goa Portuguesa.

Th e second example of dress that I would like to focus on is that of 
the cabaia or the cabai. A knee-length tunic, the cabai was the domestic 
garb of the Catholic bhatcar, and the “going-out” dress of their mund-
cars.12 Given that Wagoner in his discussion of the court dress of the 

12  As recounted by Teotonio De Souza in the autobiographical introduction to his book Goa 
to Me (1994), under more recent Portuguese rule, the law required conformance to a dress 
code when persons entered within urban areas. Th us the normally loin-cloth (caxti) wear-
ing native, like De Souza’s grandfather Lam Jaku would wear trousers whilst within urban 
limits and would promptly remove them once outside these limits. Along with the trouser, 
I have been informed that the cabai was also an acceptable dress. In this case, my interlocu-
tor also informed me that very oft en when during election campaigning under Portuguese 
rule the bhatcars were engaged in political mobilization, they would hand out cabai to their 
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Vijayanagara court indicates the presence of the cabai, it would make 
sense for us to once more look for a history of the garment that links 
it to the clothing traditions of the Islamicate courts of Vijayanagar, 
themselves infl uenced by Persia and the Sultanate courts of the Deccan. 
Th e version that Rodricks provides us (2012, 122) is, however, more in 
keeping with the nativist and nationalist history than his narrative is 
committed to. Rodricks asserts that the cabai was the product of the 
nationalist native elite in the 1900s determined to create a garment that 
would be peculiarly Goan, one that could be worn instead of formal 
western dresses (2012, 122). Th is may have been a logical beginning 
for the story of the cabai, except for the uncomfortable fact that the 
nineteenth-century illustrations that Rodricks provides clearly depict a 
“Barcára: Dono de Palmar” (Bhatcar: owner of a palm plantation) wear-
ing a cabai or cabia (2012, 125).

Another orientalist feature that structures Moda Goa is the arrange-
ment of time in the text. Th e book proceeds from early history into the 
present, giving its reader the typically modern preference for a linear 
and progressive arrangement of time. Th e location of a group in this 
historical arrangement, therefore, has implications for the way Goan 
society and history can be understood.

To illustrate the argument I seek to make about the signifi cance of 
placement in the book’s structure. I would like to take as example the 
manner in which the style and design of the “tribals” of Goa have been 
discussed. Th e “tribals” and their styles are included in the segment of 
early history, right at the beginning of the book. Given that the cultural 
priorities in the post-colonial twenty-fi rst century have changed, just as 
the Romanticists esteemed the East as the location of spirituality that 
the industrialized west had forgotten, so the former backwardness of 
the “tribals” can now sometimes be esteemed as the font of authenticity. 
Indeed, it is this route that Rodricks takes as he discusses these groups 
sympathetically, drawing attention to the manner in which all too oft en 
the rights of these groups are not respected (2012, 21). However, this 
does not prevent him from being pulled into a location from where 
these groups are represented as exotic creatures, almost in the manner 
in which the European explorers of the colonial period represented the 

mundcar and, having thus appropriately dressed them, carry them to the city where they 
would be used to augment the crowds at the political rallies.
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“primitive peoples” in the lands they encountered. In doing so, it is pos-
sible that Rodricks is also unconsciously following an older, but extant 
Goan tradition where the Goan Catholic elites represented themselves 
as Europeanised, and identifi ed the lower castes as the “other” in the 
racialized discourses of civilizational backwardness dominant in the 
nineteenth century (Bastos 2005, 29).

As a result of the continued operation of these binaries, then, not 
only are the “tribals” presented as a form of the noble savage but, sim-
ilarly, the margins of the state where they live are presented in forms 
similar to those that evoke the wild jungle fantasies of colonial adven-
turers. Particularly striking in this context is the form in which Rodricks 
illustrates the manner in which he made contact with one group:

Aft er visiting the Kunbi village, we drove further into the forest to meet the 
Dhangars. Th e area they resided in was picturesque. Th e air was clean and 
the temperature so cool that the sky appeared a deeper blue than it usually 
is. In a hidden valley, millet fi elds swayed in the breeze. Scattered in the fi elds 
were watch posts made of bamboo. A shy Dhangar woman emerged from 
the high grass. She was taller than most Goan women. When I told her we 
would like to meet her chief and take a few photographs, she beckoned us 
to follow her but ensured she was out of camera view. (Rodricks 2012, 25; 
emphasis added)

While pleading for respect for their rights and “traditional” ways of 
life, Rodricks may eff ectively be arguing for retaining these groups as 
museum exhibits where they would operate as fonts of authenticity, to 
which the modernized folk of the cities can add value.

Th e tribals of Goa provide a precious legacy in dress, adornment and 
worship: “For a primal design inspiration, the Kunbi, Velip and Gaude 
tribal communities are today an invaluable resource for young design tal-
ents keen on transforming the minimal to the sublime” (Rodricks 2012, 
31; emphasis added).

Returning to the description of their habitations that Rodricks 
provides, it should also be stressed that the picturesque description of 
the Dhangar and Kunbi villages are not unique to the locales of these 
groups. On the contrary, the highlighting of the picturesque quality of 
the Goan landscape is a marked feature of Rodricks’ description of Goa. 
As argued earlier, I would stress that this is because of the manner in 
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which the representation of Goa as the touristic paradise has become 
embedded in the representation of this space and its people.

Another problem with this arrangement of time and its relationship 
to groups is that it creates discreet ideal types where it is diffi  cult to see 
the manner in which these various groups did and do interact, and infl u-
ence each other. Take for example, once again, the case of the “tribals”. 
In addition to placing them in the space of pre-history, Rodricks also 
discusses them and their garments in a manner that obfuscates the lines 
of continuity that mark the dress patterns of the “tribal” groups today, 
and the dress patterns that the dominant communities in Goa have only 
recently given up. In failing to mark these continuities, Rodricks follows 
the orientalist strategy of creating the exotic and marking off  of each 
group by their distinctiveness.

What I would like to underscore is that this failure to mark con-
tinuities is also the result of his defi ning of a clear binary relationship 
between colonized and colonizer; a relationship that does not admit 
of the quite literal inter-penetrations that have occurred. Th e fi rst of 
these inter-penetrations would be legal, where the Goan native elite 
were incorporated, though perhaps to varying degrees and varying 
points in time, into the ranks of the Imperial elite. Th e result of this 
inter-penetration was to complicate the possibility of drawing a clean 
and clear line between colonized and colonized. Furthermore, there 
were the sanguinary inter-penetrations that existed. Th is sanguinary 
mixture should not be imagined as one between European and South 
Asian alone, though of course that too existed. Given that Goa received 
not merely traders of diverse origins, but also slaves and labourers from 
places as far afi eld as Africa and China, the ethnic composition of the 
contemporary Goan is in fact quite diverse.13 Th e rejection of the exist-
ence of sanguinary inter-penetration, however, is a marked feature of 
the discourse of Goan nativism and nationalism. Th is nativist nation-
alism will admit only to a cultural infl uence, primarily because the 
upper-classes sought, and continue, to claim an unsullied brahman-
ical status in the hope of generating status within colonial and con-
temporary British India. Even the presence of a cultural infl uence, as I 
have pointed out earlier, is restricted largely to the upper classes. Th e 

13  In this context, see my essay (Fernandes 2010) that contemplates the destiny of an African 
servant represented in the family portrait of a landed Goan family. See also the explorations 
by D’Silva (2011, 59- 68) on the presence of African slaves in Goan villages.
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undeniable extension of a European cultural infl uence to Goan Catho-
lic masses is seen as an unfortunate contamination of their original 
culture, and the symbol of their rupture from national culture. In the 
course of this logic of course, it is the Goan Hindu who, apparently 
secured by the rigours of the caste system, comes out as having pre-
served unblemished the traditions of the land. It is thus that the Goan 
Hindu is marked out as the ideal secular citizen-subject, the fi gure that 
all Goans must turn toward as they hope to create the secular ethos of 
Goa, a project towards which this book should be seen as a conscious 
contributor.

If there is one single problem that can be identifi ed with this text, 
and a problem that lies at the base of the orientalist narrative that it 
produces for Goa, it is of the occlusion of the relations of power. Where 
power is discussed, it is largely in relationship to the outsider, in this 
case the Muslim, but more obviously the Portuguese. It is the Portuguese 
that are credited with creating the rupture in pre-colonial Goan socie-
ty’s otherwise assumedly tranquil life. Th us, the departure from Goa of 
“Goans”, both Catholic and Hindu to South Kanara is credited both by 
Rodricks and other orientalist commentators on Goa to Inquisitional 
terror (Rodricks 2012, 114). While there may perhaps be no discounting 
of the upset that the Inquisition may have caused, it needs to be stressed 
that the departure of the largely upper caste groups from Goa was not 
merely the departure of religious refugees fl eeing the Inquisition, but 
also a form of peasant revolt in the face of excessive taxes instituted by 
the Portuguese State as well as due to the Maratha incursions into the 
territory (De Souza 1979). Th ese facts are not ignored by Rodricks; but 
so great is his verve in retelling a nationalist mythology that he fails to 
make these facts cohere with the larger narrative he weaves. Rodricks 
further betrays the perspective from which he writes this narrative 
when he remarks that “[t]he Kunbis who were converted to Christi-
anity by the Portuguese were forced to wear a blouse” (2012, 25). Th is 
lament at the manner in which a colonial power forced a change in the 
mores and norms of society stems from a very defi nite social location. 
To understand this location would require spending some time on a not 
inconsequential detour.

With the wide-spread sensitivity to naked female breasts in Victo-
rian British India the covering of the breasts became in some locations, 
and Kerala is a good example to return to, the right and obligation of 
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upper-caste women alone.14 In other words, lower-caste women were 
compelled to remain bare-breasted. It was only as a result of determined 
struggles to gain this right that lower-caste women were able to cover 
their breasts in the face of upper-caste dominance (Hardgrave 1968; see 
also references to this case in Cohn 1996, 140). With this caste-infl ected 
perspective in mind, the horror that Rodricks and other scholars work-
ing on the Indo-Portuguese period demonstrate at Lusitanian meddling 
in local customs takes on a whole new signifi cance where it is possible 
to recognize that these Portuguese interventions could be received dif-
ferently by diff erent segments of the polity. Indeed, some Dalit histories 
of liberation commence with the discovery of the sea route to India and 
the arrival of Vasco da Gama (Nigam 2006, 182). Further, this caste sen-
sitive reading of society could also reveal to us that the nostalgia for 
“traditional” styles of dress are largely markers of upper caste groups, 
since subaltern groups see in these dress styles markers of their subju-
gation. Indeed, there have been movements among the Scheduled Tribe 
demarcated groups to give up dress forms that mark their caste status. 
An example of this would be the large scale abandonment of the dentli 
(or knot) that used to be used by gaudde women to secure their saris.

Th ese alternate readings of history point out to us that the general 
lamentation that marks so many narratives on Goan history, ranging 
from the lament of conversion, or that of the Inquisition, the loss of an 
imagined pre-colonial cultural unity and culture, are peculiarly upper-
caste nativist narratives. Th ese are narratives that speak from a racist 
location of the fear of sanguinary and cultural mixture, that lament the 
loss of upper-caste dominance, narratives that seek the dominance of 
upper-caste values, and may in general challenge the universalizing 
impact that the colonials unwittingly brought into an otherwise caste-
based society.

Armed with this insight, we realize that a review of Rodricks’ narra-
tive reveals a marked absence of any reference to caste. Rather than refer 
to the presence of caste-based diff erences among “Hindus”, Rodricks 

14  Th e case of Kerala appears to be extremely complex where men are reported to have felt 
that they felt that they were literally taking off  their caste when they put on a shirt prior to 
working (Tarlo 1996 citing Srinivas), while in the case of dominant caste Nair women the 
initial response to covering their breast was to be seen as an erotic act by virtue of draw-
ing attention to their now covered breasts, as well as approximating the dress of Muslim 
women (Kumar 1997).
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speaks in terms of a single monolithic category of Hindus. Th is pre-
sents the somewhat amusing suggestion that all Hindu men wore silk or 
linen wraps while dining (Rodricks 2012, 145), or silver or gold girdles 
(2012, 154). Similarly left  unspoken are the diff erentiations in colour of 
the capes that marked the distinction between the various caste-based 
confraternities (i.e confrarias) in the village churches (Robinson 1998). 
Th is occlusion of caste is a standard strategy of upper-caste groups to 
ensure that caste privileges are invisibilised. By occluding the operation 
of caste privileges and speaking of society as if it were homogenous, and 
without any social cleavages, one ensures that it is the culture of the domi-
nant groups that is seen as the universal marker of that society. As a result, 
when caste is privileged, and the dominance of a particular group is chal-
lenged, it is the subaltern caste groups that can be accused of being casteist 
and backward. Th is occlusion of caste is a part of the secular culture of 
post-colonial India, which Rodricks’ book participates in (for a good dis-
cussion of Indian secularism, see Sunderajan and Needham 2010).

Moda Goa is demonstrative of the terrain in which the Goan pol-
itics of belonging, or citizenship, is rooted. Further, it demonstrates 
the challenges one faces in terms of constructing an inclusive and bal-
anced post-Orientalist narrative for Goa. To continue the argument 
I introduced earlier, I would like to suggest that Moda Goa refl ects a 
general anxiety of the Goan elite (irrespective of religion) to construct 
an appropriate history for the territory. Th is anxiety to construct a his-
tory is demonstrated rather interestingly in this book. In the context of 
his initiative to “revive” the Kunbi sari, Rodricks asserts: “Today, we are 
poised to revive the Kunbi sari and elevate it to the glory it deserves. If 
Gujarat can have it Patola and Maharashtra its Paithani, Goa too can 
proudly present its Kunbi sari in a new designer avatar” (2012, 31). 
What motivates this statement, I would argue, is the desire of a member 
of a marginalized space within the Indian republic to shake off  another 
orientalist labelling, and point out that Goa should be taken seriously 
and be given an honorable place within the cultural imagination of the 
Republic. It is with the assertion that Goa is more than just a place for 
sun, sea and sand, and that Goans are more than the lethargic, music- 
and dance-loving, hard-drinking people that the operation of Goa Por-
tuguesa has represented them.

While this desire is understandable, what needs to be explained is 
why Rodricks, a Goan Catholic, who is neither Brahmin nor Hindu, 
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chooses a narrative that presents the Hindu Brahmin as the ideal sub-
ject of post-colonial Goa. Th is choice that Rodricks adopts makes more 
sense once it is recognized that despite its secular pretensions, it is 
neo-Hinduism that is the dominant faith of the secular Indian republic, 
constitutive of Indian nationalism and hence Indian citizenship (Th apar 
2010; Ramaswamy 1997; Nigam 2006). While it gives space for nominal 
belonging in other religions, in keeping with its orientalist birthing, it 
gives primacy to the upper-caste Hindu (Srivastava 1998). One is able 
to participate in this neo-Hindu community in various ways, not least 
of these being by harking to those aspects of one’s natal culture that 
can be called truly Indian. In the Goan Catholic case, this would be 
either the recognition of one’s “Hindu past” (excluding the possibility 
of one’s belonging to an Islamic or other non-Hindu faith tradition), 
or of one’s caste location, and failing the ability to locate an upper-caste 
location, to be able to regurgitate the inherently casteist narrative as if 
one were in fact a member of an upper caste group. Th us, Rodricks is at 
pains throughout his text to affi  rm “our obvious identity with Hindu-
ism” (2012, xvii). Th is is illustrated in one case in the manner in which 
Rodricks affi  rms that “[t]he Inquisition might have changed the red 
sari to a white gown. But in villages all over Goa, the bride returns to 
her parents’ home with her new family the day aft er the wedding, in 
a red sado (sari) or tambdem vestido (red dress). Her Hindu tradition 
never leaves her” (2012, 3; emphasis added). Having made this obser-
vation I would like to draw attention to the futility of this strategy, for 
even as Rodricks and other interlocutors of the Goan Catholics seek 
to demonstrate their underlying Hindu-ness, the move always simul-
taneously draws attention to the fact of their not being Hindu enough. 
Th is strategy then, rather than ameliorating the second-class nature of 
their citizenship, compounds the alienation they experience within the 
Indian nation-state.

In conclusion, I would like to restate the arguments of this essay. 
First, Moda Goa is an example that orientalist discourses in the rep-
resentation of Goa are alive and kicking. Th ese discourses are a con-
tinuation of the orientalist discourses that were fi rst craft ed by the 
Goan native elite in the shadow not only of the nineteenth-century 
formulations of Orientalism in Europe, but also in the shadow of the 
anti-colonial nationalism in British-India. Th is British-Indian nation-
alism internalized a good amount of the orientalist tropes about India, 
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making Indian nationalism, and its product neo-Hinduism, oriental-
ist projects carried out by oriental subjects. Goan orientalism inter-
nalizes all of these features, even as it is produced in negotiation with 
another Orientalist trope, that of Goa Portuguesa. Further, it needs to be 
remembered that orientalism is not merely a malicious project against 
the oriental, but fi nds its support in the larger divides that gained wider 
purchase in the discourses of modernity and continue to be maintained 
as common sense through the production of works like Moda Goa that 
circulate popularly. Th ese divides included those between civilized and 
uncivilized, secular and religious, public and private, white and of col-
our, European and non-European, and so on. Th ese divides that con-
tinue to be commonsensical to many of us are the ideas that fi re the 
continuing orientalist and nationalist narratives like that of Moda Goa.

Any eff ort to move towards attempting a post-orientalist representa-
tion of Goa needs to recognize that Goan orientalism is sustained by the 
unchallenged assumptions of a sharp divide between colonizer and col-
onized, the casting of Goa as a discreet space that is essentially Hindu 
in character and nature, and the continuous assertion of the upper-caste 
myths of this world. Th e positive steps that need to be taken would 
require us to think of a Goan polity outside the boundaries of the Portu-
guese territory, as an imperial sub-centre, that was linked across the seas 
to other parts of the Indian Ocean and across land to spaces outside the 
Brahmanical and the Sanskritic. In this process, we would need to espe-
cially explore the until- now occluded impact of the Islamicate in the 
development of this space. Th ere would also need to be conscious that 
these perspectives are perhaps best realized outside the upper-caste and 
upper-class locations from which Goa has thus far been represented.
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POESIA GOESA EM PORTUGUÊS 
E O TEMA DAS BAILADEIRAS: 
PROJECÇÕES E PRECONCEITOS 
NAS METAMORFOSES DO 
ROMANTISMO

Joana Passos*

Dentro do múltiplo e poliglota cânone da literatura goesa existiu na 
transição para o século XX um conjunto de poetas que, pelas suas obras, 
constituiu o período áureo dessa oriental literatura, no seu segmento 
em português. Existiram outros nomes reconhecidos dentro deste 
cânone local (como Francisco Luís Gomes e Francisco João da Costa, 
ou, posteriormente, Vimala Devi e Orlando da Costa), mas em termos 
de quantidade e qualidade de publicações, por um conjunto de auto-
res contemporâneos entre si, poucos momentos foram tão produtivos e 
buliçosos como o período que vai da última década do século XIX até 
cerca de 1930. Nesta altura, os autores goeses que se reviam na língua 
portuguesa também usufruíram de condições particularmente favorá-
veis para publicarem as suas obras: eram já herdeiros de um sistema 
literário consolidado durante o século XIX, sob a infl uência do roman-
tismo (e portanto duplamente marcado pela ocidentalização, na escolha 
da língua em que escreveram e nas infl uências literárias que visivel-
mente reclamaram), e contavam com um público relativamente abran-
gente, acessível através da imprensa periódica e por ela formado para ter 
hábitos de leitura. A par destas condições favoráveis, seria encorajadora 
a inserção num sistema literário coeso e próximo, pois, no seio desta 
“segunda geração”, os poetas goeses citam-se mutuamente, colaborando 
em várias publicações periódicas simultâneas como A Revista da Índia 
(1913, Goa) e a revista Luz do Oriente (1907-1920, Goa). Podem incluir-

*  Centro de Estudos Humanísticos – Universidade do Minho
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-se neste grupo de “segunda geração” Nascimento Mendonça (pseudó-
nimo Nitipal Muni), Mariano Gracias, Paulino Dias (pseudónimo Priti 
Das), Adolfo Costa, a poesia de juventude de Cristóvão Aires, Roque 
Barreto Miranda e Floriano Barreto, entre outros. Em conjunto, estes 
autores compõem um sistema literário fértil em colaborações1 e ecos 
inter-textuais, sendo fácil reconhecer tendências e padrões literários.

Mas recuemos um pouco no tempo. A anterior geração de escrito-
res, a “geração fundadora”2 na literatura goesa, esteve activa em meados 
de oitocentos, cerca de 1840, mas adquiriu maior visibilidade e dissemi-
nação a partir de 18603. Incluía poetas como M. J. Costa Campos (??-
1883), José Pedro Silva Campos Oliveira (1847-1911) ou J. Gonçalves 
(1846-1896), os quais deixaram obra dispersa por publicações perió-
dicas como A Ilustração Goana (1864-1866) ou o Almanach Popular 
(ver anos 1864, 1865 e 1866). Em meados de Oitocentos, cultivava-se 
uma poesia fortemente repetitiva e melodramática, que, a par dos muito 
populares folhetins publicados na imprensa, conquistou infi ndáveis 
adeptos4. A poesia romântica goesa será a mais nítida infl uência literária 
que os poetas de fi m-de-século herdaram do seu próprio sistema literá-
rio local, a par da infl uência directa da literatura romântica portuguesa. 
Vimala Devi e Manuel de Seabra (1971) fazem a ligação da literatura 
goesa à infl uência da literatura portuguesa romântica pela infl uência do 
poeta Tomás Ribeiro (1831-1901), que esteve algum tempo na Índia em 
funções administrativas (1870-1871), e que muito incentivou a vida lite-
rária local. Por seu turno, Hélder Garmes (2004) e os investigadores por 

1*  Paulino Dias e Adolfo Costa são os directores da Revista da Índia (1913); Nascimento Men-
donça e Mariano Gracias são colaboradores dessa mesma revista e Paulino Dias e Nasci-
mento Mendonça também são colaboradores da revista Luz do Oriente. Estes exemplos 
comprovam a proximidade e a coesão desta geração literária.

2  Considera-se aqui um conceito de “geração fundadora” associado a um sistema literário 
regular e corrente, apoiado na circulação da imprensa, com uma orientação laica e mun-
dana, e que surge em moldes modernos, a partir do século XIX.

3  Veja-se a propósito Hélder Garmes, org. 2004. Oriente, engenho e arte. Via Atlântica 7: 
15-87.

4  Está ainda em falta uma selecção crítica deste espólio oitocentista que proponha uma recu-
peração dos mais notáveis poetas e poemas. Assim, para este período da literatura goesa, 
faz mais sentido referir-se jornais, como, por exemplo, O Ultramar (1859-1841), A Índia 
Portuguesa (1861-1871), ou revistas literárias como a Ilustração Goana (1864.1866) ou a 
Harpa do Mandovi (1865). Nenhum dos poetas da geração fundadora deixou obra em 
antologia própria.
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si orientados5 fazem o mapa da infl uência romântica em Goa a partir de 
uma comparação entre publicações periódicas de Oitocentos, ligando o 
romantismo brasileiro (e português) à cena literária goesa.

A poesia romântica goesa6 subdivide-se em três núcleos temáticos 
claramente demarcados: uma poesia de teor religioso que procura pro-
mover valores da fé católica; uma temática amorosa que verbaliza pai-
xões secretas e amores rejeitados – e que apesar de expressar a força 
das inclinações individuais é uma poesia que incentiva à acomodação, 
pois confessar amores proibidos revela a força das convenções sociais a 
respeitar – e, por fi m, um núcleo temático que se centrou na decadência 
de Goa e do projecto colonial português7. No âmbito deste artigo não 
é tão relevante a poesia de teor religioso, nem mesmo a poesia sobre 
a decadência do projecto colonial português. Será sobretudo impor-
tante recordar-se a poesia de teor amoroso, de longe o núcleo temá-
tico mais abordado e publicado, pois dele advém a forte presença de 
motivos românticos nos poetas de segunda geração, assimilados da lei-
tura da própria imprensa goesa, bem como de leituras de obras e jor-
nais importados. Tendo em conta o acesso a leituras mais cosmopolitas 
(estes autores conheciam pelo menos o francês ou o inglês, quando 
não eram fl uentes nas duas línguas), será relevante alargar o leque de 
referências românticas que os teriam infl uenciado, focando sobretudo 
a infl uência francesa8. O romantismo europeu mais marcado por pen-
sadores franceses é um movimento fi losófi co que surge do século das 
luzes, quando eram ideias dominantes a noção de progresso e o valor 
atribuído à razão, mas, a par do elogio da razão humana e da represen-
tação do povo enquanto sujeito colectivo, o romantismo é igualmente 
o movimento que cultiva a expressão da sensibilidade individual, dese-
quilibrada e excessiva. Os traços que identifi cariam o génio do poeta 

5  Veja-se, por exemplo, Ana Cristina Kerbauy. 2008. Ilustração Goana e Minerva Brasilience: 
a sedimentação do romantismo em Goa e no Brasil. Dissertação de Mestrado. São Paulo: 
Faculdade de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

6  Não se considerou a componente da prosa para as questões aqui investigadas. Este artigo 
foca-se no universo da poesia goesa.

7  Sobre estas questões veja-se o capítulo III do livro Literatura Goesa em Português nos Sécu-
los XIX e XX: perspectivas pós-coloniais e revisão crítica (Passos 2012), onde se abordam em 
profundidade estes três núcleos.

8  Veja-se: Gérard Gengembre. 2003. Le Romantisme en France et en Europe. Pocket Clas-
siques. Paris: Les Guides. Veja-se também: Michael Lowy. 1992. Révolte et mélancolie: le 
romantisme à contre-courant de la modernité. Paris: Éditions Payot.
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romântico eram precisamente a sensibilidade excessiva, a capacidade 
de expressão estética e o carácter indomável e subversivo. Esta persona-
lidade, de certa forma destinada à tragédia, distingue-se do colectivo a 
quem se aplicam regras de conduta moral, de respeitabilidade e de inte-
gração social. Mas, perante o “poeta maldito”, as convenções colectivas 
suspender-se-iam, e esse excepcional e superior espírito podia até ser 
boémio e libertino.

A tradução deste modelo de poeta romântico para o universo local 
goês não tem a componente boémia nem libertina associada a um meio 
artístico e intelectual de Paris. A apropriação que efectivamente se fez 
destes padrões literários de impacto internacional no meio literário 
goês sublinhou sobretudo o tumultuoso estado de espírito do poeta, 
e, concomitantemente, a causa da instabilidade emocional masculina 
usualmente expressa no texto: uma ideal donzela/heroína romântica, 
virtuosa, de coração puro e carácter confi ável, nem sempre acessível 
ou sequer interessada em retribuir o afecto de que é objecto. O amor 
que esta donzela ideal inspira é respeitável e puritano, como convém 
a alguém inserida num círculo familiar que protege e controla a sua 
sexualidade. Neste universo, o encontro amoroso só pode acontecer 
num restrito conjunto de cenários invocados, tais como o baile, a igreja, 
o casamento de familiares ou... um censurável encontro secreto. No 
contexto destas convenções sociais, promovidas também pela literatura 
enquanto instituição social associada a uma comunidade e aos seus esti-
los de vida, a bailadeira, a intriguista, a mulher perversa serão então 
fi guras estigmatizadas, as anti-heroínas que têm um papel pedagógico 
pela completa oposição em relação ao modelo ideal de mulher respei-
tável e desejável. Mas, décadas mais tarde, entre os poetas goeses de 
fi m-de-século, a bailadeira parece ser tema preferencial (sendo a outra 
fi gura feminina frequentemente citada a viúva raptada no momento 
em que ia imolar-se) como objecto de desejo masculino, substituindo 
defi nitivamente as puras donzelas. Este crescente interesse pela baila-
deira revela, em nossa opinião, a crescente possibilidade de se escrever 
o erótico, sendo a bailadeira o único objecto sexual disponível numa 
sociedade regrada, moralista, de proximidade (essencialmente rural), 
onde quer católicos quer hindus querem afi rmar a respeitabilidade da 
sua comunidade.

A moda de se escrever o erótico como legítimo fi lão literário da 
mais alta craveira intelectual e artística tem uma longa tradição nas lite-
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raturas indianas clássicas, em sânscrito9. O amplo conhecimento que os 
poetas indianistas desta época revelam sobre tudo o que diz respeito a 
tradições, crenças e histórias da Índia, com certeza que também incluiu 
o conhecimento da literatura erótica. Simplesmente, na literatura goesa 
em língua portuguesa não era aceitável publicar temáticas explícitas, 
relativas ao erótico até à última década do século  XIX. Nessa altura, 
verifi cou-se uma metamorfose da herança romântica goesa (a partir da 
década de 1890) no sentido de uma crescente liberdade erótica na litera-
tura, em grande parte por via da infl uência decadentista de raiz europeia 
(por outro lado, não se renega a tradição clássica em sânscrito como 
factor de legitimação desta temática).

A crescente visibilidade do erótico caracteriza a evolução do 
romantismo francês na sua componente decadentista associada à vida 
boémia do meio artístico parisiense. Centremo-nos então, de momento, 
em Paris: La Maja Desnuda de Francisco Goya foi pintada entre 1797 e 
1800, o Déjeuner sur l’herbe, de Édouard Manet, é apresentado em Paris 
em 1863, bem como o famosíssimo Olympia (Manet, 1863). Estes qua-
dros estabelecem o nu integral feminino (e a prostituta) como objecto 
estético e, se a pintura o fez, a literatura seguiu o impulso liberador. 
Baudelaire publica Les Fleurs du mal em 1857 e 1861 e Émile Zola 
publica Nana em 1880. Será ingénuo pensar que cinquenta anos mais 
tarde, no início do século XX, o conhecimento destas obras não teria 
chegado às bibliotecas de uma certa intelectualidade goesa, que talvez 
as não recomendassem às mulheres e fi lhas, mantendo a sua circula-
ção na privacidade cúmplice de um circuito masculino. Da invocação 
destas obras, marcos na evolução do romantismo europeu, sublinha-se 
a grande liberdade no “dizer” do corpo feminino, representado como 
carnal, excitante e cobiçado.

No âmbito da literatura goesa, enquanto sistema literário autó-
nomo, detentor de uma herança literária puritana oitocentista, o desafi o 
de traduzir modas literárias não é mera imitação mas antes um ver-
dadeiro impulso cosmopolita e inovador, adaptando infl uências inter-
nacionais à literatura goesa. O mesmo processo aconteceu, aliás, com 
outras literaturas indianas. Por exemplo, Kusumawati Deshpande e 
M. V. Rajadhyaksha (1988) consideram que o período que vai de 1885 a 
1920 corresponde ao primeiro período moderno da literatura marata (é 

9  Veja-se: Shalini Shah. 2009. Love, Eroticism and Female Sexuality in Classical Sanscrit Liter-
ature, Seventh-Th irteenth Centuries. Nova Deli: Manohar Publishers. 
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de sublinhar a sintonia com as balizas temporais que marcam a geração 
decadentista/indianista da literatura goesa em português, de 1890 até à 
década de 1930), considerando que a renovação deste período se deve 
a um impulso de auto-afi rmação cultural e à infl uência da literatura 
inglesa na formação de alguns dos mais destacados autores da época, 
como por exemplo o poeta Keshavsut (Deshpande e Rajadhyaksha 
1988, 101). Os mesmos autores também apontam, por exemplo, que 
o desenvolvimento de uma tradição narrativa em marathi sob a forma 
de contos moralistas seria igualmente devedora de infl uências persas e 
inglesas10 (1988, 117).

O caso da escrita do erótico na literatura goesa de fi m-de-século 
revela, em primeiro lugar, uma diferenciação da estética literária local 
em relação ao período anterior. Em segundo lugar, demarca o advento 
do decadentismo (que aqui se argumenta ser infl uência importada) e 
do indianismo. O decadentismo que se reconhece na literatura goesa 
explora o erótico num contexto particular, em continuidade com a 
nevrose, o desejo interdito, a ostentação do desequilíbrio interno, o 
hedonismo mórbido, o sacro-sensual e o erotismo anómalo, enqua-
drando todos estes comportamentos desviantes como marca de deca-
dência civilizacional colectiva. Este fascínio por universos excessivos e 
anómalos também pode ser expressão do orgulhoso individualismo do 
artista, não conformado com as convenções sociais, refugiando-se no 
seu universo dandy, de prazeres secretos. Subjaz a esta visão do mundo 
e do lugar do artista um profundo pessimismo em relação à moderni-
dade, sendo a estética, a arte pela arte e a arrogância de um círculo inte-
lectual fechado sobre si próprio as marcas de uma fuga conceptual do 
artista. Esta noção de decadentismo é inspirada em José Carlos Seabra 
Pereira (1995), e, embora fosse concebida para a realidade da literatura 
portuguesa, é perfeitamente adequada ao caso goês e aos poemas que se 
apresentarão como objecto de estudo da vertente decadentista na litera-
tura goesa.

Indianismo é um termo que tem sido frequentemente usado para 
descrever uma escrita centrada na auto-afi rmação da civilização e histó-
ria indianas através do culto destas temáticas, divulgando-as e moder-

10  Vejam-se a propósito os estudos de Meenakshi Mukerjee (1971) e Gauri Vishwanatahan 
(1989) que tão profundamente comprovam como a modernização das literaturas india-
nas refl ectiu infl uências inglesas, o que em nada diminui a originalidade destas literaturas 
orientais. 
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nizando o seu legado. Ao longo do nosso trabalho focado na história da 
literatura goesa (Passos 2012), defi nimos indianismo como traço carac-
terístico dos poetas de “segunda geração”, activos desde o fi m-de-século 
até cerca de 1930, e que sistematicamente abordam temas indianos, 
reinserindo a cultura goesa no mosaico multicultural que é o continente 
indiano. Ao mesmo tempo, demarcam-se da ocidentalização que pau-
tava a escrita goesa em português (embora se tratasse de uma literatura 
territorializada e autónoma, que representava a sociedade de Goa com 
traços próprios). O interesse pelas tradições e história indianas que se 
revela na literatura desta época consolida um movimento indianista 
com grande repercussão na imprensa11 e determinante para a defi nição 
de uma linha estética presente na produção poética da época.

Neste complexo contexto, a fi gura da bailadeira tanto se adequa à 
exploração de mórbidos erotismos decadentistas como invoca um uni-
verso indiano (apesar de contaminado por traços de exótico orienta-
lista). É, portanto, a fi gura de eleição para a poesia de fi m-de-século e 
princípio de século XX, em virtude das tendências dominantes na moda 
literária.

Centremo-nos agora em Goa e na sociedade goesa para compreen-
der o lugar da bailadeira e os preconceitos a ela associados. A dançarina 
do templo hindu, devadasi ou kalavant, que em português era designada 
pelo termo “bailadeira”, tem, em parte, um estatuto social estigmatizado, 
tal como sublinhou a antropóloga Rosa Perez em O Tulsi e a Cruz:

A tentativa de expandir o meu conhecimento do sistema de castas e da 
intocabilidade levou-se a Goa e às devadasis, as dançarinas do templo 
hindu, estigmatizadas tanto pelo colonialismo português como pela sua 
própria sociedade, e para as quais era recorrentemente remetida quando 
me referia a intocabilidade. (2012, 22)

Mas dentro do templo, a devadasi tinha um importante papel 
ritual, liderando com a sua dança o percurso semanal da procissão que 
transporta o deus à volta do templo, afastando espíritos malignos desse 
espaço de devoção e restabelecendo o equilíbrio entre os lados criador 

11  De facto, o indianismo defi niu linhas editoriais e a orientação ideológica de publicações 
periódicas como a Luz do Oriente (1907-1920, Pondá, Goa) e o jornal Índia Nova (1928-
1929, seis números, Coimbra). 
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e destrutivo da energia da deusa, emanação sagrada sempre presente12 
no templo (Perez 2012, 118-129). A percepção que os católicos goeses 
tinham da devadasi desconheceria, ou pelo menos desvalorizava, este 
papel ritual, fi xando-se apenas na confusão entre devadasis e prostitu-
tas, decorrente do facto de outras mulheres também associadas ao tem-
plo se dedicarem a esse comércio (Perez 2012, 85).

Perez afi rma que só em 1930 foi proibida em Goa a cerimónia de 
iniciação de uma devadasi (Perez 2012, 93), logo, no período literário a 
que nos reportamos neste artigo, as devadasis ainda seriam elementos 
da paisagem social goesa, pese o facto de serem repetidamente banidas 
pela igreja e por uma série de leis instituídas pela administração portu-
guesa13. Concordamos com Perez que a visão da bailadeira herdada do 
arquivo colonial, bem como da literatura goesa em português, é parcial 
e implica o silenciamento da sua função ritual. A correcção desta dis-
torção ou incompletude é precisamente um dos contributos que O Tulsi 
e a Cruz (2012) oferecem ao debate actual. Mas a fi xação dos poetas de 
fi m-de-século na bailadeira deve-se sobretudo ao seu possível estatuto 
de mulher disponível, não tanto por referência às devadasis concretas 
que poderiam existir em Goa, mas como meio, instrumental, para se 
poder escrever o erótico na literatura goesa em português. A bailadeira, 
ou melhor, a projecção mítica de uma sexualidade exacerbada, tal como 
é representada na literatura goesa, encontra nesta personagem o único 
objecto sexual que se pode assumir publicamente em Goa. Seria insul-
tuoso comentar a sensualidade de uma jovem hindu ou católica, e seria 
impensável fazê-lo a respeito de uma senhora casada. Consequente-
mente, a bailadeira e, com outras conotações mais respeitáveis, a viúva 
raptada foram as duas personagens femininas que o círculo de autores 
goeses recriou, sem necessária referência directa com o real, para se 
permitirem explorar o erótico na literatura. Acontece que a literatura 
fi xa uma imagem social no tempo, e apenas o lado estigmatizado da 
bailadeira sobreviveu, registado para a posteridade. O que hoje em dia 
os críticos literários devem fazer é citar os estudos que completam esta 
visão parcial e tendenciosa da bailadeira, iluminando outros aspectos 

12  Esta descrição das funções das devadasis refere-se ao templo de Manguesh, em Pondá, 
Goa, onde Rosa Perez realizou trabalho de campo. 

13  Veja-se o apêndice ao capítulo 4 do livro Guerras do Jasmin e Mogarim (Sardo 2010, 307-
329), em que consta correspondência das décadas de 1860 e 1870, entre os responsáveis 
jesuítas, o Rei de Portugal e o Vice-Rei da Índia.
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dos fragmentos sociais representados, e por isso o contributo de Rosa 
Perez é integrado nesta análise literária, mas sublinhando que o mundo 
literário, um mundo de elite, dandy, curioso, informado e cosmopolita, 
tem as suas regras próprias, e usa a bailadeira para os seus próprios fi ns, 
estéticos e eventualmente ideológicos, sem se obrigar a representar a 
realidade. A questão é que, pelo seu impacto, a literatura forma noções e 
conceitos sobre essa realidade, que se projectam no tempo para além da 
vida do seu referencial. Apesar da efectiva distorção das funções sociais 
da devadasi, reduzindo-a a maior parte das vezes a mero objecto sexual, 
existe toda uma gradação na representação desta fi gura feminina que 
é necessário explorar. Considerar-se-ão diversos estudos de caso para 
ilustrar algumas destas vertentes.

“A Deusa de Bronze” (1909), poema de Paulino Dias (Miranda 
2012, 251-262), é um perfeito exemplo de poesia decadentista, represen-
tando um erotismo anómalo e desequilibrado, num misterioso cená-
rio subterrâneo de inspiração gótica. A personagem que dá o título ao 
poema é Bhavani, jovem e bela, que espera o cair da noite para ir ter 
com o seu tenebroso amante, um sobrenatural naga (cobra capelo com 
cara humana). O objectivo último do poema parece ser alimentar um 
certo voyeurismo masculino, sem qualquer envolvimento com realida-
des sociológicas ou qualquer intenção moralista. Como acima se disse, o 
decadentismo é uma corrente sobretudo estética, destinada a um círculo 
privado e fechado de pares. Dentro desta lógica, o suicídio de Bhavani 
não tem intuitos moralistas. É mera estratégia para exibir um estado 
psicótico associado a um comportamento masoquista, possivelmente 
excitante para o leitor masculino. Este poema seria exemplo da redução 
da fi gura da bailadeira a objecto sexual, destinado a prazer privado, sem 
se pretender quaisquer ramifi cações ideológicas ou cívicas para além do 
erótico. Veja-se, a título de exemplo, um excerto do poema:

Vou ao beijo de amor solitário e distante.
Como foi, como foi que acendeu-se a centelha
Por aquele que é meu tenebroso amante?

Frola-me a pele como uma chama vermelha;
Nua na torre d’oiro, a sonhá-lo, a lembrá-lo...
E a phantasia quente um por-do-sol semelha.
[...]
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Não sei que evocação ou ânsia desordenada
Que enche raivosamente o meu úbere alto,
E contudo não mata a sede inominada.
(Paulino Dias, “A deusa de bronze” [1909], in Miranda 2012, 253)

Para um olhar actual, há no poema de Paulino Dias um detalhe 
de estilo que se destaca e merece uma refl exão. Trata-se da reiterada 
associação entre vocábulos relativos ao luxo e à beleza sensual (“Nua na 
torre d’oiro”). Este jogo entre dois campos semânticos acoplados sugere, 
no passado de Bhavani, um bem-sucedido percurso como cortesã, pois 
contam-se reis entre os seus amantes e Bhavani tem acesso a brocados, 
jóias, perfumes e óleos raros (espólio de guerra partilhado com uma 
favorita). A relação com a fi gura da bailadeira é indicada pelas pulseiras 
de guizos que a jovem usa nos tornozelos. Mas a contínua associação 
entre luxo e beleza sensual nestes versos também reforça estereótipos 
orientalistas, de um oriente sumptuosamente rico e sensual, o que revela 
uma identifi cação entre o poeta goês e uma perspectiva ocidental. Acon-
tece que o mesmo Paulino Dias também escreveu alguns dos mais her-
méticos poemas indianistas, tão carregados de referências hindus que 
difi cilmente são legíveis para um ocidental (veja-se Basmaçura, ou Nir-
vana). Perante um tão diverso registo de criação poética dir-se-ia que 
Paulino Dias parece optar por uma escrita mais ocidentalizada nos poe-
mas em que pretende escrever o satanismo e o erótico, temáticas mais 
adequadas a uma perspectiva decadentista, reservando as temáticas liga-
das às divindades e lendas hindus para a poesia indianista, que também 
cultivou. A representação erótica como um universo necessariamente 
insalubre e violento enquadra-se nos pressupostos estéticos decadentis-
tas, não sendo traço mórbido exclusivo ao trabalho deste poeta.

Diferentes são os casos dos poemas Zaiu (publicado em 1913, 
datado 1912), de Alberto de Spínola, e Bailadeira (1913), de Roque B. 
Barreto Miranda (ver segundo e terceiro poemas do anexo). O poema 
de Alberto de Spínola está claramente dividido em duas partes. As 
primeiras estrofes descrevem os encantos da bailadeira de uma forma 
muito sugestiva, referindo brilhos e perfumes associados à “graça orien-
tal” da mulher indiana (refi ra-se a propósito que enaltecer um tipo de 
beleza feminina não é necessariamente um caso de orientalismo, mas 
o olhar do poeta torna-se orientalista quando passa à estigmatização 
desta beleza por estar associada a um outro tipo de civilização e de reli-
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gião, como veremos). A segunda parte do poema, que corresponde às 
últimas três estrofes, funciona como reacção contra o encanto da bai-
ladeira, focando-se exclusivamente na falta de carácter que, consoante 
estereótipos sociais correntes, lhe é atribuída. O poema menciona a 
insensibilização e o desequilíbrio afectivo (em virtude de uma infân-
cia destruída, mas nem por isso menos criticados), a calculista frieza 
interna e a capacidade de fi ngir convincentemente (este é, aliás, o velho 
padrão misógino herdado dos românticos folhetins de Oitocentos da 
literatura goesa como “Hum Fatal Engano”, publicado no Gabinete 
Literário das Fontainhas, em 1846, e “Traição”, publicado na Ilustração 
Goana, em 1864). Note-se, a propósito, que uma das acusações feitas a 
Zaiu é a sua incapacidade para o “casto amor” que deve encher um lar. 
Ou seja, enquanto mulher que existe fora de uma célula familiar, Zaiu 
representa uma aberração que tem de ser erradicada da sociedade, e 
por isso se deseja à bailadeira a morte. Tal fobia da bailadeira expressa 
uma visão que legitima sentimentos misóginos através de um discurso 
de moralidade, quando na verdade o prazer voyeur que se detecta na 
contemplação da bailarina retira ao poeta a rectidão moral que se rei-
vindica. A questão é que a duplicidade de posturas da voz poética, que 
tanto deseja a bailadeira como a condena e insulta, denuncia a contra-
dição entre a tendência literária para verbalizar o erotismo, o desejo 
pela mulher oriental, e, por outro lado, a preocupação de alguns poetas 
goeses católicos em reforçar padrões de moralidade, demarcando assim 
fronteiras entre comunidades. Quer-se com isto dizer que estigmatizar 
a bailadeira tem uma explicação ideológica e política que está para além 
dos padrões de moralidade pública, porque pelo estigma atribuído à 
bailadeira se marginaliza metonimicamente, numa hierarquia de civi-
lizações, o mundo hindu e a religião rival (“ser rameira e vítima de um 
Deus inconsciente”).

Apesar da estrutura contraditória e da intenção ideológica datada, 
o poema de Alberto de Spínola merece destaque a nível da qualidade 
técnica pela “escrita” (verbal) da dança e da música através das ono-
matopeias (tchin, tchin), do trabalho material sobre a sonoridade da 
língua (por exemplo, “peregrina voluta esperolada”) e pela escolha de 
vocábulos relativos a sons e instrumentos musicais (“ressoando os gui-
zos”, “som do sarangui”, “risos”). Voltaremos a esta questão, mas para 
já é importante sublinhar que, de facto, o papel ritual da bailadeira foi 
silenciado, mas a sua arte e o encanto da dança não são de forma alguma 
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esquecidos nestes poemas goeses, que em conjunto compõem um tri-
buto à dança, aspecto que não deve ser minimizado na abordagem deste 
núcleo poético.

De seguida, recorde-se que o poema que Barreto Miranda dedica à 
bailadeira (“Bailadeira”, 1913) revela, tal como a obra de Alberto de Spí-
nola, as pulsões contraditórias que opunham desejo e preconceito. É por 
isso relevante considerar-se um segundo exemplo que exiba a mesma 
presença destes traços contraditórios, confi gurando-os como caracte-
rísticas transversais ao sistema literário goês, que não dependem das 
idiossincrasias ou preconceitos de um autor particular. Barreto Miranda 
desde logo matiza o seu olhar erótico com conotações violentas e vora-
zes, mas, apesar do registo de um forte desejo e da cuidadosa “escrita 
da dança”, o poema conclui-se com o mesmo padrão insultuoso, de 
grande arrogância para com a mulher “desgraçada”. Cremos, mais uma 
vez, que são questões de moralidade pública e de rivalidade comunitária 
que impõem esta conclusão insultuosa, até porque se sublinha o “impu-
dor” da fi gura ritual que acompanha as “núpcias pagãs”, o que revela 
mais uma vez a preocupação na demarcação de comunidades dentro da 
sociedade goesa, sendo a bailadeira uma fi gura de fronteira, um marca-
dor de distâncias e diferenças.

Apesar de este registo poético sobre a bailadeira ser ideologica-
mente marcado, outros poetas católicos escrevem sobre o mesmo tema 
sem caírem no jogo de legitimação nem reduzirem o seu interesse pela 
bailadeira ao erótico. Por exemplo, o poema “Bailadeira”, de Mariano 
Gracias (1925), compõe um fresco retrato feminino integrado numa 
paisagem goesa, sendo a qualidade descritiva o aspecto mais trabalhado 
nesta obra. Por um lado, ao territorializar Goa na literatura, pela descri-
ção de uma cena bucólica, Mariano Gracias contribui para a criação de 
uma literatura goesa indianista, que se reconcilia com a sua própria pai-
sagem social e seus estilos de vida. Por outro lado, não se reconhece no 
poema de Mariano Gracias qualquer distanciamento identitário, nem 
se demarcam fronteiras sociais. Por fi m, a leve censura ao narcisismo da 
bela Mogrém não esconde alguma simpatia entre poeta e personagem, 
num tom cúmplice, completamente diferente dos poemas anteriores.

Dentro da matriz indianista tem um interesse particular o contri-
buto de Nascimento Mendonça para o conjunto de poemas sobre baila-
deiras. Embora o seu longo poema dramático Vátsalá (1939, 33 páginas) 
revele a continuidade de traços decadentistas, por exemplo na carnali-
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dade de Vátsalá e no mórbido quadro que serve de cenário ao poema 
– uma bela jovem a afi rmar o seu amor (e o seu desejo) perante um 
cadáver –, a diferença é que este poema procura contextualizar sociolo-
gicamente a vida da bailadeira (de resto não tem de existir tensão entre 
decadentismo e indianismo. Podem coexistir). Desta forma, Mendonça 
justifi ca o desequilíbrio psicológico de Vátasalá pela constante humilha-
ção que o seu estatuto implica, o que constitui uma violência por parte 
da sociedade. Paralelamente, o poema refere um percurso biográfi co 
onde se destaca a falta de alternativas, ou sequer de direito de escolha 
para a criança que se destina ao templo. Sendo assim, a marginalização 
social da bailadeira atribui-lhe uma culpa que não é sua, por escolhas 
que foram feitas em seu nome. Esta perspectiva retira legitimidade à 
sociedade para estigmatizar a bailadeira e confere ao seu destino um 
estatuto trágico, sobretudo se é afi nal capaz de amar sinceramente, 
embora de uma forma desequilibrada e doentia. Verifi ca-se então que, 
para além de descrever o corpo e os adornos da bailadeira, Mendonça 
também constrói um retrato psicológico, sensível e profundo. Esta des-
construção do estigma associado à bailadeira é o inverso das acusações 
moralistas que a insultam, ou seja, constitui um contraponto em relação 
aos poemas de Barreto Miranda e Alberto de Spínola.

Em segundo lugar, este é o primeiro texto que refere vários ele-
mentos rituais associados à consagração das bailadeiras ao Bairro dos 
Jasmins. Inclui também, no corpo do poema, um coro de bailadeiras, 
inscrevendo assim a existência de uma comunidade onde se integra esta 
personagem. Acrescente-se que, de um ponto de vista indianista, para 
além de recuperar a fi gura da bailadeira como personagem, que passa 
por uma série de rituais e que tem um lugar na sociedade hindu, Nas-
cimento Mendonça também inclui no seu poema dramático o asceta, 
presença que é uma “ausência” (apenas fi gura como cadáver), mas que 
permite, a partir desta dicotomia de personagens, debater fi losofi ca-
mente uma série de conceitos binários como corpo/espírito, desejo/
mente, vida/morte, efémero/eterno, oscilando entre os pólos repre-
sentados pelo asceta (espírito, mente, morte, eterno) e pela bailadeira 
(corpo, desejo, vida, efémero), trazendo esta refl exão fi losófi ca para 
dentro de uma visão do mundo hindu, demarcada por duas persona-
gens específi cas a esse mundo. Desta forma, Nascimento Mendonça é o 
mais destacado arauto do indianismo neste périplo por poemas sobre a 
fi gura da bailadeira.
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Por fi m, recordaria um poema de Floriano Barreto, “Bailadeira da 
Índia” (1906), para retomar uma questão acima afl orada, a propósito do 
poema de Alberto de Spínola. Trata-se da moderna exploração da capa-
cidade da linguagem para invocar a continuidade entre as diversas artes, 
“escrevendo” a dança e a música. Será Floriano Barreto mestre exem-
plar na evocação da música, dos instrumentos musicais e do seu som, 
ao qual se aliam os gestos da bailadeira, num retrato livre de qualquer 
julgamento, e, portanto, o deleite pelo espectáculo, complexo e elegante 
que a bailadeira proporciona é trazido ao leitor actual da forma vívida e 
impactante. Um dos méritos da escolha do tema da bailadeira foi preci-
samente motivar os poetas de Goa a pensar a relação entre a música, a 
dança e a sugestão do erótico (aqui gracioso e dolente), impulsionando 
uma renovação estética particular na literatura goesa.

Em conclusão, recordaria que esta contribuição propõe várias for-
mas de interpretar aquela poesia goesa de fi m-de-século que tomou 
por núcleo temático a fi gura da bailadeira. Apontamos, com Paulino 
Dias, o desenvolvimento de uma literatura erótica, bastante explícita, a 
qual constitui uma das metamorfoses do romantismo goês sob a forma 
de um decadentismo mórbido e perverso. Também se reconheceu que, 
como objecto de desejo, a bailadeira evocará sempre ecos do exótico 
orientalista, que se subvertem na composição de retratos desprovidos 
desses estereótipos, mais integrados na realidade local dos cenários goe-
ses, como acontece com o poema de Mariano Gracias. Por sua vez, o 
poeta Nascimento Mendoça propõe uma outra solução, usando a fi gura 
da bailadeira para descrever a cosmovisão hindu, alguns dos seus valo-
res e a sua organização social. É essa a resposta indianista à represen-
tação da mulher hindu como objecto exótico. Nos poemas de Alberto 
de Spínola e Roque Miranda identifi cou-se o recurso a uma estratégia 
legitimadora da moralidade católica que usa a fi gura da bailadeira como 
forma de demarcar fronteiras entre as comunidades goesas, hierarqui-
zando-as. Por fi m, destacou-se também a renovação formal, ao nível 
da linguagem, que a fi gura da bailadeira despoletou, pela óbvia liga-
ção desta personagem às artes da dança e da música, encorajando os 
poetas a experimentar novos recursos da linguagem na transição para 
a modernidade.
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ANEXOS

A Bailadeira da Índia

Tilinta os guizos: tchin. Saranguins lentamente
Desprendem pelo espaço lânguidas doçuras,
Harmonias d’amor aveludadas, puras,
Que embalam a noss’alma em um sonho dolente.

São soluços de amor, são melodias cérulas,
Aéreas, virginais, cristalinas, ignotas.
Tilinta os guizos: tchin. São orvalhos de pérolas
Que se evaporam no ar em turbilhão de notas.

Bate os guizos: tchin, tchin; e matiza e constela
com estes fi nos sons musicais e sonoros
carícias ideais que o sarangui evola,

que semelham ao longe as Apsaras em coros
descantando ao luar a volata mais bela
com a voz doce como um cetim de corola...
...

Chora o sarangui. Bate os guizos, feiticeira,
E lança para a turba um olhar contilante
Que se apinha ao redor para ver-te o semblante
E a curva musical dos seios, bailadeira.

Avança triunfal, vai olímpica, ovante
Co’ o donaire sem par duma ondina ligeira.
Toma na tua dança o ondear da palmeira
Quando a brisa lhe beija a copa luxuriante.

Na graça do teu passo airoso e cadenciado,
Na elegância gentil do busto delicado,
No mórbido luar dos teus olhos serenos
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Sente-se bem que adeja um frémito de gozo,
Cheio de tentações, ignoto e delicioso,
Que infi ltra na nossa alma uns cálidos venenos...
...

A rosa perfumada ao ondular numa haste,
Ao ósculo d’amor que a vibração lhe trouxe,
Não possui no jardim uma graça mais doce
Do que a graça ideal com que nos fascinaste.

Do murmúrio do lago oculto na alameda,
Ao ciciar da brisa e aos frémitos de uma ave,
Nada é mais delicado e nada é mais suave
Do que o fru-fru subtil do teu pano de seda.

Tchin, tchin! Ondeia o busto em curvas de serpente
E desenrola o crasso olhar languidamente
A esbelta sedução do colo escultural.

Tchin, tchin. Imprime ao corpo atitudes graciosas
E dá-lhes posições belas e donairosas
Cheias de morbidez e encanto lirial.

(Floriano Barreto [1898] in Devi e Seabra 1971, 113-115)

✳

Zaiu

Tens no andar, oh Zaiu enfeitiçada
A Graça oriental que o peito infl ama
Peregrina voluta esperolada
Em trono ao meu desejo ardendo em chama!

De uma apsára o fulgor estonteante,
Que entre nuvens de mirra vai passando;
A beleza diáfana da amante
Desse Rama da lenda, altivo e brando.
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Delineando o colo o teu sari
De alva cambraia, ressoando os guizos
Nos pés: tchin, tchin, ao som do sarangui
Tu vais dançando e provocando risos.

Mas o teu coração, Zaiu, da infância
Desconhecendo o terno e casto amor
Que enche de aroma o lar e de fragrância.
Amortalhado jaz e sem calor...

Lasciva mercenária a quem Madeu
Negou o nupcial murtamonim;
Flor, que uma vez fanada, nem do céu
Te virá o perdido viço enfi m!

A morte, a morte, oh triste bailadeira,
Kali te envie por compaixão, sómente,
Já que é sina aos quinze anos ser rameira
E victima dum Deus inconsciente.

(Alberto de Spínola [1913, 11], poema com data de 1912)

✳

Bailadeira

Morde-lhe o corpo um rico pitambor,
palpa-lhe os seios um chôli de cor.
Um Duppattó à banda, agaloado,
Nôtt ao nariz; nos braços, baiccuriôs
Th uxy ao colo; e orelhas com bugddiôs
Eil-a assim vai às festas de um noivado.

Ao ritmo langoroso da saranga,
A intercalar nos sons de uma murdanga,
Toda ela ondula, tine as painzonans,
avança, volta, gira com denguice,
retorce as mãos com toda a arte e meiguice,
e ei-la a bailar as núpcias pagãs.
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Brincam-lhe à fl or dos lábios nacarados
de areca e bettle, uns risos estudados...
Gaiato e falso, o seu olhar de luz,
Vaga em todos, em terna languidez.
Crispa à vista a sua bela turgidez.
Toda liró, chic, ei-la assim seduz...

Quando ela assoma, tudo vai à estrada!
P’ra que? Ai! Ver uma rica desgraçada,
Bela infeliz, que sendo a nenunfar,
Se atola na charneca de impudor,
vendendo beijos e mentido amor,
pr’a quem, a toda a hora, os quizer comprar!

(Roque B. Barreto Miranda [1913, 61])

✳

Bailadeira

Sob o verde docel de uma palmeira,
Ao pé de um tanque de âmbar nacarado,
Mógrem, a mais famosa bailadeira,
Está compondo o seu gentil toucado.

Na mansa àgua o rosto se retrata,
Na mansa àgua límpida, argentina,
E o seu perfi l franzino de maratha
Vaidosa o mira na àgua cristalina.

Qual Narciso da lenda, se enamora
Da sua própria fronte encantadora
E o seu vaidoso olhar rebrilha em chama!...

Fatal mulher que só a si adora,
Mulher que ri, mulher que nunca chora:
– Bailadeira, mulher que nunca ama!...

(Mariano Gracias, grafi a original [1925, 18])
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AO  DE PAULINO DIAS

Duarte D. Braga*

Fazendo uso literário da língua portuguesa, a elite católica de Goa (re)des-
cobre, a partir da segunda metade do século XIX, os textos, temas e moti-
vos da civilização clássica indiana. A onda nativista ou indianista, num 
desejo de anamnese em relação ao lugar de Goa no subcontinente (cf. 
Devi e Seabra 1971; Machado 2008), começa assim a esboçar-se na poesia 
em língua portuguesa, como mostram um Fernando Leal (1846-1910) ou 
um Floriano Barreto (1877-1905). Neste sentido seguem também a heu-
rística de Cunha Rivara (1809-1879) e esforços divulgativos como o da 
Revista da Índia, fundada em 1913 por Adolfo Costa (1882-1960) e Pau-
lino Dias (1874-1919), importante veículo de difusão da literatura clás-
sica indiana entre a elite católica dela pouco conhecedora (Machado 2008, 
125). É na poesia deste último, bem como nos trabalhos de Nascimento 
Mendonça (1884-1927), que se manifesta plenamente esta veia indianista 
da chamada literatura indo-portuguesa, termo hoje em discussão.

Com efeito, o grosso da quase inacessível obra poética de Paulino 
Dias1 foi editado postumamente em Nova Goa por uma comissão que 
escolheu e transcreveu os textos para o volume No País de Súria (1935). 
Nirvana é um longo e curioso poema dramático-épico constante da dita 
colecção e que segue – como já antes de mim notaram Francisco Cor-
reia Afonso (1935)2 e Vimala Devi e Manuel de Seabra (1971) – a lição 

*  Centro de Estudos Comparatistas – Universidade de Lisboa
1  Foi poeta, médico e professor liceal em Goa. Deixou numerosas publicações em verso e em 

prosa dispersas por jornais e revistas, assinadas também com os pseudónimos Pri Das e 
Assis da Gama. Cf. Costa (1997), donde retiro estas informações gerais.

2  A genealogia intelectual de Paulino é traçada no longo e útil prefácio assinado por este 
autor: “Ávido do novo, ele assimilou as feições de várias escolas contemporâneas. A sua 
mocidade agitou-se ao sopro épico de Légende des Siècles, e enamorou-se da Musa huma-
nitária e satírica de Junqueiro” (Afonso 1935, XVI).
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de Victor Hugo, sobretudo a de La Légende des siècles (último ciclo de 
1883), de ampla infl uência em Goa, junto com outros autores de lín-
gua francesa, conforme testemunhado por Peregrino da Costa (1956)3 
e sugerido por Everton V. Machado (2008). Ainda nesta linha, há por-
ventura a considerar como fontes intermédias para o verboso poema 
os também hugoescos A Morte de Dom João (1874) (tema, aliás, de um 
dos capítulos-cantos) e A Velhice do Padre Eterno (1885), de Guerra 
Junqueiro. De resto, se for útil encontrar mais paralelos com a literatura 
portuguesa, a violência verbal e o intento castigador face a uma civilização 
em transe apocalíptico fazem também lembrar Fim de um Mundo (1899), 
de Gomes Leal, que Paulino Dias poderá ter lido. Já a ideia de uma epo-
peia alegórica da Humanidade deparando-se com o problema moral-es-
piritual recordam o Auto da Alma (1971), de Alberto Osório de Castro4 .

Contudo, o poema possui um tamanho cabedal de conteúdos e de 
recursos que será ajuizado (sem para já resolver de forma cabal o pro-
blema) não limitar o seu arquétipo à epopeia moral de matriz hugoesca 
que poderá estruturar genológica e ideologicamente o texto, mas não 
ser o único modelo presente. A abertura pela qual penso que o texto 
poderá eventualmente não digo superar, mas de certo modo pluralizar o 
seu modelo de partida não se encontrará tanto em outros modelos tipo-
lógicos e genológicos localizados entre Romantismo e Simbolismo, mas 
antes na prossecução do lastro vanguardista que por vezes nele eclode5. 
O vanguardismo a que a sua geração esteve atenta – como no curioso 
caso da aproximação ao Futurismo (Bagno 1994) –, e que este texto por 

3  Este autor goês descreve o aparecimento, com o liberalismo em Goa, de “uma elite intelec-
tual goesa que, a par dos clássicos latinos e lusos, se deleitava com “as obras de Victor Hugo, 
Lamartine, Voltaire, Bossuet, Rousseau, Renan, Proudhon, Racine, Molière, Chateau-
briand, Karl Marx, Macaulay, Carlyle e outros [...] alimento espiritual [...] de uma plêiade 
de homens no remanso dos seus lares, perdidos por entre os palmares deste obscuro e 
minúsculo recanto do Indostão. Francisco Luís Gomes, o protótipo dos nossos intelectuais do 
século passado, lia Lamartine no original aos 14 anos; Leopoldo da Gama, homem de vasta 
cultura, comprazia-se e deleitava os seus amigos recitando extensos trechos de poemas de 
Victor Hugo” (Costa 1956, 19; ênfase do original).

4  Este poeta viveu em Goa na virada do século, sensivelmente entre 1894 e 1907, onde 
poderá ter contactado com Paulino Dias. O poeta já acalentava a ideia de uma epopeia da 
alma nesta altura, como se pode ver pelo seu anúncio em A Cinza dos Mirtos, publicado em 
Nova Goa em 1906. No entanto, ela só será publicada a primeira vez em 1971, no anexo da 
tese de licenciatura de Bernardo (1971). 

5  Agradeço a Hélder Garmes as ideias com ele trocadas em relação a este assunto, que me 
ajudaram a perceber que é necessário pôr em causa a unilateralidade do modelo literário 
para este texto.
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vezes denuncia, permite que o texto se deixe em parte ler pelo uso que o 
Modernismo fará do poema dramático e do drama alegórico.

Além daquela vertente castigadora e engajada, o poema possui uma 
intenção especulativo-fi losófi ca muito evidente para o que recorre a um 
regime alegórico, consistindo em diálogos do protagonista com várias 
personagens-alegorias. O drama apresenta-nos o périplo interior do 
alter-ego mefi stofélico do autor e enfant du siècle, Nemo-Ninguém, poeta 
fatal da linhagem baudelairiana. Logo aqui se nota uma dupla inscrição 
na tradição literária europeia, e na portuguesa em particular, evocando 
o Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett. O protagonista vai se envol-
vendo em intensos diálogos com aquele tipo de personagens (A Águia, 
Vox in Deserto, o Mocho, Dr X), bem como com um rol interminável 
de personagens históricas, cuja aparição não dura geralmente mais do 
que uma dúzia de versos e que logo dão lugar a outras mais inespera-
das ainda, como sejam o botânico norte-americano Burbank, Cleópa-
tra, Carlos V, Leonor Teles ou Nietzsche. Esta estrutura de substituição, 
muitas vezes sem forte aprofundamento, nem dramático nem narrativo, 
faz com que várias destas personagens não cheguem a ganhar contornos 
defi nidos. Por outro lado, a dimensão retórica e propriamente linguística 
que se manifesta nos diálogos é aspecto com grande interesse, passando 
por uma mistura entre português vernáculo, erudito e termos locais do 
português de Goa, de línguas locais ou até da cultura sanscrítica6. Na 
sua dimensão estético-literária, o poema resulta, pois, num objecto com-
plexo, difícil de ser abordado, sendo que o que poderia apontar para um 
certo desequilíbrio estrutural pode antes ser lido à luz de um interesse 
por alguns recursos iterativos da literatura clássica indiana, que a sua 
geração teimou em reavivar no contexto indo-português.

Enquanto facto cultural, o interesse de Nirvana não é menor, na 
medida em que mobiliza, como tento demonstrar neste texto, diversos 
planos culturais aos quais o autor pertence: em primeiro lugar, a assun-
ção da modernidade europeia, no seu aspecto tecnológico, como tam-
bém uma refl exão alinhada e fundamentada no pensamento europeu 
seu contemporâneo; em segundo lugar, a India Mater, evocada com fer-
vor, assumindo a cultura hindu como sua herança central (implicando, 
contudo, certos contornos orientalistas que analisarei), e, em terceiro 

6  As supostas difi culdades do autor em relação a lidar literariamente com a língua portu-
guesa, que alguns autores apontam (cf. Devi e Seabra 1971), devem ser lidas pelo que atrás 
proponho.
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lugar, o imaginário imperial português, com o qual tem uma ligação 
negativa e que é, aliás, tendencialmente elidido da obra. Ver-se-á ao 
longo deste texto que, sem dúvida, o poema é fruto de uma singular ten-
tativa não direi de compromisso, mas de convivência (o que só por si já 
é interessante) entre estes três planos. O presente artigo é uma primeira 
abordagem a um vasto manancial de estudo, a ser desenvolvido alhures, 
e que centramos nos três planos atrás referidos.

Sigamos então, de forma transversal ao texto, a maneira como cada 
um destes três planos se constitui. Olhemos antes de mais o primeiro 
aspecto apontado. O autor fala claramente, suportado por uma consis-
tente erudição baseada na literatura e história cultural europeias, a par-
tir dum lugar que é comum ou que deseja ser comum à intelectualidade 
europeia ou mesmo euro-americana do seu tempo. As questões que 
atravessam o texto são as do mundo fi nissecular europeu: o pessimismo 
galopante e o iminente fi m da civilização; o materialismo reinante e a 
crise por ele gerada; a revolução, ora sócio-política ora moral-espiritual, 
que irá varrer o Universo. Não só as questões como também os pró-
prios autores referidos são os que pontifi cam neste período. Veja-se, por 
exemplo, a forma como o protagonista interpela, num cemitério goês, 
a personagem da Águia, em cena de desenterro de eco shakespeariano:

E tu que aí vais herético, moderno,
Que não crês no diabo e que zombas do inferno,
que leste Schopenhauer, Spencer, Augusto Comte. 
(Dias 1935, 205)

Esta passagem é signifi cativa para compreendermos a linhagem 
(pós)-naturalista e cientista7 do autor, em viragem para o irracionalismo 
e pessimismo fi nisseculares, nos quais (ainda que em tom irónico) se 

7  A Águia possui, aliás, um discurso de cunho naturalista: “Sombras, voltai à sombra. O 
fenómeno é tudo./ Todo o existente vai consciente e sisudo/Na própria evolução. Não há 
forças estranhas,/ Não há o bem e o mal, abalando montanhas/Não há Forma nem Cor, 
Aroma ou Noite ou Dia/É perpetua ilusão que as existências cria/Duma parte é o Nada e da 
outra o Movimento” (Dias 1935, 218). Tratam-se aliás de referências relevantes, sobretudo 
Spencer e Comte, para um autor com preparação na medicina europeia e professor liceal 
de ciências. É sabido que Paulino chegou a montar em Goa, como informa Vimala Devi 
(Devi e Seabra 1971, 311), uma farmácia aiurvédica, facto que serve como argumento para 
os que o reputam como legítimo luso-indiano (Devi e Seabra 1971). É, de qualquer modo, 
um envio para o plano da cultura tradicional indiana.
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deseja ver inscrito. De resto, nota-se também a presença de outros auto-
res tutelares do fi m-de-século, como Maeterlink, Haeckel e Nietzsche 
(o último dos quais personagem do drama), o que mostra um poeta 
muito bem informado sobre as tendências fi losófi cas europeias do seu 
tempo e partilhando um horizonte mental e ideológico semelhante ao 
de outros autores fi nisseculares que escreveram em língua portuguesa, 
como Antero, Guerra Junqueiro, Manuel Laranjeira, Raul Brandão ou 
Augusto dos Anjos8. Com estes se encontram fortes parecenças no  dolo-
rismo metafísico que propõe, de ressonâncias schopenhauerianas, muito 
comum nesta época e muito insistente nos autores que acabámos de enu-
merar, mesmo naqueles que, como Laranjeira, Brandão ou Augusto dos 
Anjos, possuem uma fundamentação aparentemente mais materialista. 
Junta-se a isto, em quase todos estes autores, Paulino incluído, a releitura, 
também ela metafísica, do darwinismo como nova lei universal e, estrei-
tamente ligado a esta ideia, um panteísmo ou pampsiquismo que vê em 
tudo uma vida universal e desejante (“Tem vida até a pedra e as ondas 
delirantes/– Que ruivas conceições em noites de perfumes!” [Dias 1935, 
145]), mas trespassada por uma sempre maiusculada Dor cósmica:

A Matéria nascendo, a Matéria morrendo
E de novo outra vida, outros céus e os mares
É a eterna evolução com seu ciclo tremendo;
E a Dor Universal com o seu trovão volvendo
Sobre os ares sem termo e os géneros seculares.
(Dias 1935, 145)9

E aqui aproximamo-nos do fulcro do poema, pois esta Dor univer-
sal precisa do remédio que dá o título à obra: o Nirvana, aqui também 
chamado Negação ou Cessação, do qual à frente falarei, analisando as 
implicações orientalistas do uso de tal conceito. Mas antes de aí chegar, 
atento nesta outra passagem:

8  Como é demonstrado por Jackson (2007), a poesia brasileira, além da portuguesa e da 
francesa, são os diálogos mais relevantes da poesia goesa em língua portuguesa. 

9  Veja-se a antropologia que daqui deriva: “Mas o que é o Homem antigo, a velha raça nua?/
[...]/e toda a Criação que lateja e que sua, [...]/Fluxo e refl uxo eterno, ondas, perpétuas 
ondas/É a Existência a existir, adaptações estranhas/Formas a levantar as cúpulas redon-
das,/Mundos a dissolver, roídos nas entranhas.//Porquê? Porque se existe. É um modo a 
Existência./– O outro modo seria o solitário Zero!–/Em cada átomo está sentada a Cons-
ciência” (Dias 1935, 145).
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Cristo, Buda, Platão, Tolstoi, Lutero, Zola,
Nomes de sangue e Ideal, couraçados de glória,
Cheia de sol vermelho a sua grandeza rola. 
(Dias 1935, 149)

É bem curiosa esta mistura fi nissecular entre os modelos de uma 
religiosidade neo-franciscana (Cristo, Buda e Tolstoi) – como a que 
encontramos num Teixeira de Pascoaes, por exemplo, que recupera 
no mesmo sentido estas mesmas fi guras –, e a aparição simultânea de 
fi guras outras, como Lutero ou Zola, a última das quais denunciando a 
matriz naturalista em convergência com o irracionalismo e neo-espi-
ritualismo fi nisseculares. Longe de considerar este fenómeno um ates-
tado de “confusão de ideias” no espírito do poeta que, “defi ciente no 
poder de refl exão, [...] não pôde fazer uma síntese para uso próprio” 
(Afonso 1935, XXVII), antes creio ser precisamente um dos aspectos 
mais interessantes da sua proposta sincrética, assumindo Zola como um 
dos sábios-santos da Humanidade e procurando casar o seu background 
científi co com um espiritualismo nascente.

Mas há ainda outra questão, importante para o seu posicionamento 
perante a linhagem eurocêntrica do pensamento moderno. Neste longo 
“Avant-propos” (cujo título é signifi cativamente em francês), Paulino 
começa o seu poema com uma longa genealogia da história universal, 
desde a criação do mundo até à actualidade, como é característico da 
herança hugoesca do poema. A progressão histórica que é aqui evocada 
é a do Ocidente, que vem precisamente do Oriente: Egipto, Judeia, Índia 
(com um parêntesis sobre Goa), China, Grécia, Roma, Cristandade e 
modernidade europeia. A relativa demora na Índia e na China não é, 
no entanto, sufi ciente para pôr em causa aquela linha geral, que é sensi-
velmente a mesma que vai surgir em textos coevos, como, por exemplo, 
na sinopse paródica da epopeia moderna que o personagem Ega d’Os 
Maias de Eça de Queirós planeava escrever:

Este átomo [...] aparecia no primeiro capítulo, rolando ainda no vago das 
Nebulosas primitivas: depois vinha embrulhado, faísca candente, na massa 
de fogo que devia ser mais tarde a Terra: enfi m, fazia parte da primeira 
folha de planta que surgiu da crosta ainda mole do globo. Desde então, 
viajando nas incessantes transformações da substância, o átomo do Ega 
entrava na rude estrutura do Orango, pai da humanidade – e mais tarde 
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vivia nos lábios de Platão. Negrejava no burel dos santos, refulgia na espada 
dos heróis, palpitava no coração dos poetas. Gota de água nos lagos de 
Galileia, ouvira o falar de Jesus, aos fi ns da tarde, quando os apóstolos reco-
lhiam as redes; nó de madeira na tribuna da Convenção, sentira o frio da 
mão de Robespierre. (Queirós 2003, 94-95)

Aqui temos como vários autores desta época partilham a ideia de 
uma epopeia moral e fi losófi ca da Humanidade, incorporando a lição 
do evolucionismo e do materialismo oitocentistas, mas traçando uma 
evolução que segue o percurso visível do sol, no mesmo sentido do 
conhecido topos da Translatio Imperii10. Assim, a necessidade de Pau-
lino em se deter na Ásia sem dúvida deriva da assunção do lugar que 
ocupa o poeta e da sua pertença cultural a ele, no espírito dum fervo-
roso indianismo. Há mesmo momentos deste prefácio em verso onde se 
pode entrever o desejo de fazer da Ásia um outro sujeito do fenómeno 
da modernidade, se bem que através duma globalização tecnológica – 
valorizada por Paulino, talvez ainda sob o signo do Futurismo – cujo 
agente é o Ocidente:

Agora é a rapidez eléctrica e o estrondo,
– Napoleão legendário e as passadas selvagens –
São agora Stanleys sobre as areias pondo
Tempos de linha branca e o topo redondo,
O Oriente a despertar nas líricas paisagens.
(Dias 1935, 144)

No entanto, é difícil ver aqui o que poderia ser um descentramento 
pró-asiático desta sinopse da História universal que implica uma assun-
ção da modernidade que não pode ser separada do Ocidente. Porém, a 
ideia de um descentramento do modelo ocidental não é de todo inverifi -
cável noutras dimensões do texto, questão que permite fazer a passagem 
para o segundo aspecto desta análise: a relação com a cultura da Índia. 
Assim, se os modelos textuais e as motivações estético-ideológicas são 
europeus, há momentos em que certos efeitos de estranhamento per-
mitem conhecer outras dimensões. Assim – descendo ao nível do close 

10  Ideia típica do pensamento medieval, a translatio imperii fi gura no próprio movimento 
aparente do sol, de Leste para Oeste, a sucessão de impérios sobre o mundo, dentro dum 
espírito de linearidade da História com ligações ao providencialismo quinto-imperialista.
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reading –, parece ser mais pela introdução, diríamos intempestiva, de 
referências textuais das culturas clássicas indianas que se opera um rela-
tivo descentramento da cultura europeia e não tanto por uma intenção 
que se refl icta directamente na estrutura macro-textual ou na exposição 
de uma genealogia civilizacional descentrada do Ocidente. Por exem-
plo, nos versos: “Como os deuses hindus, cheirando a lacre e incenso/– 
cabeça de Artagnan” (Dias 1935, 156), ou nesta singular defi nição de 
homem: “César, génio e rajá, proxeneta e lacaio” (Dias 1935, 219), o 
elemento indiano subtilmente introduz um certo descentramento 
cultural do Ocidente pelo convívio abrupto entre esferas de referen-
cialidade bem distintas, efeito que também encontramos na poesia de 
Nascimento Mendonça11. Assim, interessa salientar que esta constante 
fusão ou até confusão de referências é marcante ao longo do texto, pela 
quantidade de objectos estranhos entre si que são obrigados a conviver, 
criando momentos surrealizantes que parecem apontar para a abertura 
às vanguardas de que falei na abertura deste ensaio: “Diziam-lhe ‘bon-
jour’ de torres e piscinas/Rajás e cardeais com barrete católico” (Dias 
1935, 156). Mas há também momentos em que as culturas da Índia sur-
gem independentemente da europeia.

É certo que neste poema, como na restante colectânea de No Pais de 
Súria, temos uma intensa e apaixonada revisitação da cultura tradicio-
nal hindu, nos seus aspectos sobretudo encantadamente mítico-religio-
sos e estéticos. Por exemplo, logo no início do primeiro capítulo temos 
uma cena goesa, com danças encantadas de Devis semi-míticas, numa 
visão indianista de Goa, em que esta quase que se dissolve por completo 
na fi guração da Goa Indica12:

11  Veja-se, por exemplo a duplicação cultural que se dá nestes versos: “J’entends venir les 
Rakxas et les Dieux” e “Voix de Siddharta et de Prométhée” da interessante poesia em 
francês “La Têmpete”, de Nascimento Mendonça, publicada na Revista da Índia, n.os 11-12 
de Dezembro/Janeiro de 1908-1909 (Bagno 1994, 90-91).

12  O termo é retirado de um texto de Caroline Ifeka (1984). De qualquer modo, refere-se à 
tradição de descoberta e afi rmação da indianidade de Goa contra o topos da cultura por-
tuguesa da Goa Lusa. Ver o texto de Jason Keith Fernandes neste mesmo volume: “Goa 
Indica, on the other hand, sought to affi  rm Goa’s Indian-ness. While the term Goa Indica 
itself may have been the product of a post-colonial suggestion from Caroline Ifeka (1984) 
to contest the continued operation of Goa Portuguesa, I would like to draw attention to 
the fact that such an idea, of asserting Goa’s Indian-ness was already in operation through 
the works of the Goan intellectuals of the nineteenth and twentieth centuries even while 
Goa was a Portuguese territory. Indeed, it was perhaps this prior articulation that allowed 
scholars such as Ifeka to propose this term in the fi rst place. A discussion of these intellec-
tuals of nineteenth-century Goa has been admirably initiated by the work of Rochelle Pinto 
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O sol da Índia, o sol de rubis e diamantes,
De lendas e rajás, o sol da minha terra
Veste-a, reveste-a [...].
(Dias 1935, 175)

[...] Bailadeiras talvez dum tempo a Mahadeva,
O tam-tam pastoril e matina se eleva,
E dançam as Devis, grandes árvores nuas
– têm peitos elas, têm, os frutos como luas –.
(Dias 1935, 173)13

Com efeito, a realidade goesa está intermitentemente presente nos 
cenários, embora a maior parte do poema consista numa psicomaquia 
que dispensa um cenário defi nido para a grande alegoria que é o poema 
em si. Paulino Dias inscreve na provinciana Goa de inícios do século XX 
uma estranha multidão de seres alegóricos em confronto, e tão díspa-
res entre si, como, por exemplo (numa única cena em que todas estas 
fi guras confl uem), a águia nietzscheana, a caravana dos miseráveis, os 
banqueiros em longos automóveis e a Rainha Santa Isabel. De qualquer 
modo, mesmo quando perdemos de vista o cenário goês, ele está pre-
sente na linguagem, nas referências sócio-culturais e na fi gura do prota-
gonista, que se identifi ca como um natural da Índia.

Concomitantemente, a tradição imperial portuguesa, e em particu-
lar a sua herança católica, são evocados de um modo tendencialmente 
negativo, por vezes mesmo condenatório, sobretudo numa passagem 
em que fala das “velas mortas no altar de cruzes agoireiras” (Dias 1935, 
153), mas numa visão que afi nal assume tais velas e tais cruzes como 
parte da sua própria carne, isto é, da sua herança cultural:

(2007) and the forthcoming work of Sandra Lobo. Both these scholars point to the manner 
in which the now dominant understanding of Goa was achieved. Th ey point fi rst to the fact 
of the understanding of Goa being constructed in the shadow of the orientalist epistemol-
ogies of British India and, second, the infl uence of the anti-imperial nationalist struggle in 
the same dominion. It would be necessary, therefore, to briefl y visit the construction of this 
second orientalism, before we trace its impact upon Goan orientalism.”

13  Mesmo aqui se introduzem, é de notar, referências alheias que, num desejo de exibir a cul-
tura universalizante do poeta, inscrevem um horizonte orientalista. Não necessariamente 
orientalista relativo à Índia, aqui entra um orientalismo outro, arabizante, com mediação 
textual francesa denunciada na palavra “Stambul”: “Ó rica melodia.../Canta a certa a sul-
tana antiga da Turquia,/A querida de Omrá, de linda voz metálica,/Sente-se a redução 
duma lenda tessálica;/Lembranças de Stambul, de exótico bailado” (Dias 1935, 176).
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E passa sem repouso o cortejo com velas, [...]
Cada uma é minha carne. Eu sinto frio ao vê-las,
São num dantesco mar quebradas caravelas,
Torres rotas na guerra e portas inimigas. 
(Dias 1935, 153)

Também no referido “Avant-propos”, depois de evocar uma Índia 
plácida e idílica, diz ainda:

Mas veio a cruz em naus, do poente tempestuoso,
Morrem ao vir do inverno as lâmpadas sozinhas,
Choram Vedas no pó dum passado saudoso.
(Dias 1935, 142)

Vai o Gama a cantar em naus de velas brancas,
– mas no alto mar é a cruz uma visão vermelha –
Povos caem pelo chão, fortes como alavancas.
Velha Índia dos rajás, das longas eras francas,
Como o queixoso olhar uma sombra semelha. 
(Dias 1935, 144)

Os dados que possuímos acerca do perfi l intelectual do poeta não 
nos permitem observar neste indianismo, antes de mais e essencial-
mente de cunho romântico14, uma antecâmara do nacionalismo pró-
-indiano dos irmãos Bragança da Cunha e de outros goeses católicos 
e hindus da geração que se segue à de Paulino15. Alguns sinais do seu 
indianismo, como o uso do pseudónimo hindu, o interesse fervoroso e 
minucioso pela religião e mitologia védicas, a par de uma negativização 
do imperialismo português que contradiz outros momentos do seu per-
curso, não são sufi cientes para darmos esse salto. Assim, não devemos 

14  A poesia goesa de certa forma prolonga até ao século XX uma pulsão romântica da qual 
o indianismo, a memória viva de uma Índia arcaica, é um dos seus grandes signos. Como 
nota K. David Jackson: “Th e splendid isolation of Goan life [...] is captured in its aesthetic 
perfection as if it were a monument or ruins. Goan poetry, with its echoes of Indo-Portu-
guese culture, is necessarily a poetics of memory, which carries and extends the nineteenth 
century up to 1961 [...], and beyond” (Jackson 2007, 361).

15  Tristão de Bragança Cunha (1891-1958) e Francisco de Bragança Cunha (1887-1954), 
jovens goeses que nos anos 20 se tornam independentistas pró-integracionistas (cf. Lobo 
[no prelo]).
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em princípio dar um sentido político a este indianismo, até porque o 
interesse pelo Hinduísmo parece implicar uma consciência de pertença 
à cultura do sub-continente, mas não num sentido de luta anti-colo-
nial16. Todavia, este facto não deve toldar-nos a compreensão do alcance 
histórico-cultural da reinvocação de um legado cultural esquecido 
desde o tempo das conversões forçadas do século XVI e, consequente-
mente, da ruptura que preside a este gesto17. De qualquer forma, nesta 
obra, Paulino chega ao extremo-oposto da celebração que é o poemeto 
Vasco da Gama, publicado em Nova Goa, em 1898, texto com que deci-
diu honrar o centenário da referida viagem, dentro do espírito do nacio-
nalismo neo-romântico luso:

Pairava sobre a Índia o horror das trevas mudas [...]
E a asa da idolatria aberta pelos ares. 
(Dias 1898, 5)

Glória a quem cinzelou um feito tão nitente,
Glória a quem redimiu o mundo do Oriente [...],
Glória a Vasco da Gama, o grande português! 
(Dias 1898,13)

16  Já em 1913, no curioso manifesto onde se revelaria infl uência marinettiana – parcialmente 
reproduzido em Bagno (1994), retirado do volume I (Julho de 1913) da Revista da Índia, 
pp. 3-6 –, Paulino Dias celebra o despertar milenar da velha Índia, estremunhada pela 
revolução tecnológica do Ocidente: “O sopro da Renascença, levado pela imprensa mun-
dial, abalou o velho Oriente. A Índia também se levanta. Um curioso movimento de cons-
ciência nacional despertando” (Bagno 1994, 98). Por outro lado, esse despertar assume 
a forma dada pela cisão colonial, manifestando-se de forma diversa na Índia Britânica e 
na Portuguesa, sendo na última que para ele se dá um verdadeiro renascimento literário, 
o que é talvez o aspecto mais curioso deste Manifesto de Paulino, mais até do que o seu 
algo esquivo Futurismo: “É só a Índia Portuguesa o único tracto dos Ariavarta nitidamente 
sensitivo e criador [?] É o espírito latino que se casou com a alma do Oriente? [...] Não sei. A 
verdade é que a Índia Portuguesa é a grande fi bra orgulhosa e ressonante pela qual o grande 
país dos Drávidas e dos Árias parece que vai exprimir a sua palavra de rejuvenescimento 
literário nacional” (Bagno 1994, 99). Deixo para outra altura a discussão desta ideia singular. 

17  Como lembra Everton V. Machado: “Ce changement d’air permit aux écrivains formés dans le 
milieu chrétien d’embrasser sans aucun complexe l’ontologie archaïque dérivée de la mytho-
logie hindoue et ainsi de réhabiliter dans le contexte portugais ce qu’ils croyaient constituer la 
partie indienne de leur identité. Les mythes et coutumes hindous fi rent peu à peu irruption 
dans la littérature indo-portugaise comme jamais auparavant. Ils ont toujours été là au sein 
même de la communauté catholique, sans que l’on ne les affi  che, de peur de la colère de 
l’Eglise ou de crainte d’être marginalisé par le pouvoir public” (Machado 2008, 126).
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Contudo, mesmo sendo muito evidente o fervor indianista de Pau-
lino Dias – cujo contraponto é um certo anti-catolicismo porventura 
com um valor antes de mais simbólico e ideológico –, a Índia que evoca 
não está livre de contornos orientalistas, centrada que é sobretudo em 
ambientes mirífi cos e num culto estético-mitológico da civilização 
védica. Não deixa assim de estar aqui presente uma orientalização em 
sentido positivo, como aliás bem nota Francisco Correia Afonso relati-
vamente aos versos em seguida transcritos: “Não é a Índia toda da His-
tória, nem a Índia toda de Paulino. É apenas a Índia romântica. Paulino 
não idealizava a nossa velha civilização. Admirando as suas grandes 
manifestações, o seu espírito sabia revoltar-se contra os seus aspectos 
revoltantes” (Afonso 1935, XXIV):

Velho país hindu com templos nas fl orestas!
Gongs no Margacxirá e cortejos com guisos,
Vejo deitado ao sol no palpitar das festas.
Pais de altas ranis com manilhas honestas,
Bailadeiras deitando os lúbricos sorrisos. 
(Dias 1935, 141)

Aqui tocamos no consabido debate sobre a recepção e subsequente 
reprodução (ou recriação) da tópica orientalista pelos autores locais. 
Esta questão não deve, antes de mais, seguir visões demasiado rígidas. 
Em primeiro lugar, por orientalismo entendo, na linha de Orientalism 
(1978) de Edward Said, um processo de representação que – distor-
cendo o seu objecto para nele projectar a visão do próprio sujeito – tem, 
em última instância, um vínculo com a necessidade de domínio sobre 
a Ásia. Em segundo lugar, conhecendo os gestos reactivos dos locais 
em torno de algumas propostas do orientalismo europeu, fi camos com 
uma ideia mais clara de que o próprio outro participou como agente 
deste discurso18. O discurso orientalista foi efectivamente importante – 

18  Como lembram Halbfass (2007) e, de um modo mais percuciente, James Cliff ord, “a wide 
range of Western humanist assumptions escape Said’s oppositional analysis, as do the discur-
sive alliances of knowledge and power produced by anticolonial and particularly nationalist 
movements” (Cliff ord 1994 266). No entanto, muitas das críticas a Said não entenderam que 
trabalhar uma dimensão de resposta, ou mesmo de incorporação do discurso orientalista, 
simplesmente não cabe num livro como Orientalism, que se tornaria um livro impossível de 
ser escrito, em foco, equilíbrio e dimensão. Por outro lado, é bom vermos que Said propõe um 
método cujas desenvoluções e aperfeiçoamentos não lhe cabe por inteiro concretizar e que, 
sem dúvida, tal linha de investigação reside em germe em Said.
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como desenvolvem vários dos artigos constantes deste mesmo volume 
– para a criação de consciências nacionais na Ásia, e em particular em 
Goa, assumindo bastas vezes pontes transculturais como aquela que é 
visível na poesia de Paulino Dias, na sua busca pela identidade indiana 
que, contudo, origina uma coloração exotista-orientalista adentro dessa 
busca identitária. No caso do nosso autor goês, penso ser possível traçar 
uma aproximação com, concretamente, o orientalismo de valor positivo 
pertencente à tradição romântica europeia, sobretudo alemã e francesa, 
debruçando-se sobre a Índia. Os seus primeiros sinais vêm do fi lão fi lo-
-oriental a que Edgar Quinet chamou a “Renaissance Orientale” que, 
como afi rma Richard King em Orientalism and Religion (1999), pro-
moveu uma relação especular entre a Índia e a Europa, no espírito da 
conhecida sentença latina Ex Oriente lux, que aponta o mesmo sentido 
da Translatio Imperii:

“[R]omantic Orientalism” agrees with the prevailing view that India is the 
mirror-opposite of Europe; it continues to postulate cultural “essences” and 
thus perpetuates the same (or at least similar) cultural stereotypes about 
the East. Th e romanticist view of the Orient, then, is still a distortion, even 
if motivated at times by a respect for the Orient. (King 1999, 92)

O indianismo do poeta goês, que, começando a ser, no quadro da 
literatura goesa em língua portuguesa, uma resposta de sentido já eman-
cipatório que trabalha com a apropriação positiva de signos orientalis-
tas, é também, enquanto tentativa de busca identitária, criador de um 
engano fundamental. Este engano, sem dúvida, radica na própria tensão 
identitária de um goês do meio católico oitocentista em sua busca iden-
titária pela anamnese do seu lugar no subcontinente. Tal denuncia o 
seguinte erro de perspectiva, como lembra Everton V. Machado, carac-
terizando esta vertente indianista da literatura goesa:

Néanmoins, en dépit de leur conviction comme de celle des autres auteurs 
du fi lon nativiste d’être en train de réaliser quelque chose de viscéralement 
indien, il nous est presque impossible de faire abstraction dans la lecture de 
leurs œuvres du malheureux signe de l’exotisme. (Machado 2008, 126-127)

Ora, este erro é explicável, antes de mais, pela própria mediação 
textual do orientalismo europeu como veículo informador, para um 

ACT27-Goa Portuguesa.indd   211ACT27-Goa Portuguesa.indd   211 08-11-2014   04:02:3908-11-2014   04:02:39



212

GOA PORTUGUESA E PÓS-COLONIAL: LITERATURA, CULTURA E SOCIEDADE 

indiano com formação intelectual de base europeia, acerca do que é a 
sua cultura milenar e como a pensar e representar, questão que fi cará 
clara quando à frente analisarmos a questão do Budismo. A forma de 
salvar texto e autor deste engano é pela análise crítica da pluralidade e 
multipolaridade de um texto como este que, sendo indianista, permite 
que essa relação com uma certa ideia de Índia não seja central na sua 
economia. Assim, notando neste uma relação menos óbvia com a cul-
tura hindu, Vimala Devi afi rma: “‘Nirvana’ é talvez o poema em que 
Paulino Dias melhor se realizou, e certamente a sua obra mais universal. 
No entanto, interessam-nos mais [...] os seus poemas indianos” (Devi 
e Seabra 1971, 313). Há aqui, no entanto, um erro de perspectiva que 
importa corrigir: em primeiro lugar, relativamente à sua universalidade, 
a escritora parece apontar para aquilo que temos vindo a chamar o seu 
diálogo com a modernidade. De resto, Nirvana é efectivamente um 
poema indiano, só que de uma forma outra, que não passa apenas pela 
exposição unívoca de cenários e de temas indianistas, mas pelo próprio 
questionamento que o texto parece corporizar do seu próprio lugar, e do 
lugar do seu autor, entre a Índia Mater e modernidade euro-americana, 
e que podemos assumir ser o lugar da sua tensão identitária enquanto 
goês católico. O texto continua a ser um poema indiano outrossim pela 
própria complexidade, que ele patenteia, dos mecanismos de consti-
tuição da ideia e representação de Índia, sem deixar de ser, ao mesmo 
tempo, um texto que se inscreve na modernidade cultural europeia pelo 
que nele é louvor da modernidade tecnológica e cultural e partilha das 
suas premissas estético-ideológicas. Assim, Nirvana – pela sua própria 
refl exividade – permite-nos considerar, de uma forma profunda e ques-
tionadora, os seus lugares de pertença e do seu autor, que se espelham 
nas múltiplas fontes que este texto busca e questiona e na arquitectura 
multiplanar que apresenta.

Por outro lado, na sua riqueza, o poema mostra nele existirem outros 
“Orientes” ou outras “Índias”, além do louvor da cultura hindu. Há ainda 
uma terceira Índia, esta de uma forma unívoca criação do Orientalismo 
europeu, e que é a fi cção em relação ao Budismo que a cultura fi losó-
fi ca e religiosa europeia vai criar a partir dos materiais recolhidos pelos 
investigadores ingleses e franceses desde o fi nal do século XVIII. Esta 
terceira Índia esconde na verdade uma outra forma de relação com a 
modernidade euro-americana. Antes de mais, o Budismo, religião desa-
parecida na Índia no século XII, está naturalmente ausente do horizonte 
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palpável de Paulino e surge-lhe como uma parte do património espiri-
tual da Índia a recuperar, sendo antes de mais nesse sentido que ele o 
evoca:

País que viu nascer o Crisna das legendas
e viu co’ imóveis mãos o solitário Buda
– Ó pivetes a arder em noites de merendas! –
os tronos com pavões, minaretes e tendas
cortejos com rajás de cimitarra aguda. 
(Dias 1935, 141-142)

Mas essa recuperação acusa uma forte mediação textual europeia: 
o Budismo recuperado é um Budismo falso, criação por parte dos eru-
ditos da ciência das religiões – com a anuência teórica dos fi lósofos 
alemães e franceses, sobretudo desde Schopenhauer – de uma religião 
fi losófi ca e terapêutica, não no sentido contemporâneo de indução de 
serenidade perante um quotidiano agitado, mas num outro sentido, 
muito diferente. Para apaziguar o sofrimento cósmico que, de facto, o 
Budismo diagnostica – que é treslido como uma negatividade ou pessi-
mismo radical e não como uma fundamental insatisfação que reside no 
emprego do desejo –, o Buda teria diagnosticado um remédio supremo: 
o Nirvana, que consiste na anulação da consciência ou na assunção 
do nada. Esta visão profundamente errada do Budismo, que se criou 
por uma série de mal-entendidos e de traduções erróneas, é historiada 
e escalpelizada por Roger Pol-Droit (2004) em Le Culte du néant. Les 
Philosophes et le Bouddha, de 1997. O Budismo dolorista de feição 
schopenhaueriana deve ser entendido como um discurso da Europa 
sobre si mesma, sobre o seu próprio pessimismo, e nunca como um 
discurso sobre uma tradição espiritual nascida na Índia. No entanto, é 
esta a interpretação que devia circular do Budismo no meio intelectual 
europeizado de Paulino, comprovando a hegemonia global do discurso 
científi co europeu, já que o próprio prefaciador de No País do Súria, o 
goês Francisco Correia Afonso, o agrupa à companhia ilustre de Scho-
penhauer, Hartmann e Antero, dado o comum interesse pela “trágica 
solução do Buda”, que reputa como “contrárias à psicologia humana” 
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(Afonso 1935, XXIX)19. Trata-se de um tópico deste Budismo Ocidental: 
reputar como extraordinário, incrível e desumano esse desejo do nada, 
atribuindo-o a um outro sujeito que afi nal é o próprio. É assim curioso 
assistir a esta errância: um autor natural da Índia precisando de ir à 
Alemanha e à França para recuperar um elemento do seu património 
espiritual, sob a hegemonia do discurso orientalista no século XIX.

Assim, os diálogos alegóricos entre o protagonista do poema e várias 
outras personagens têm por objectivo discutir esta questão da extinção da 
civilização enquanto Nirvana colectivo. Nemo é o herói que tem de sofrer 
várias provas morais até chegar ora à assunção da extinção como um bem, 
ora à nietzscheana assunção da vontade humana perante esse abismo. Mas 
o Nirvana, como negação ou cessação universal, pode também ser uma 
extinção cíclica do universo, apontando mais para a tradição védica, ao 
mesmo tempo continuando a representar o apagamento da consciência, 
o que apontaria mais para esse neo-Budismo europeu. Na cena do Capí-
tulo I, atrás referida, em que o poeta dialoga com uma Águia nietzscheana 
sobre a questão do tédio, temos um momento-chave a este respeito. Depois 
de, na didascália, se afi rmar que “[n]ão há alívio”, principia a ouvir-se, “no 
meio do destroço das coisas [...], um canto bárbaro, de cólera e dor que 
passa tam alto, que enche o universo” (Dias 1935, 206) e que é o “Canto da 
Sombra”, onde aquelas duas leituras do Nirvana convivem:

Há uma casa profunda
E no meio um leito eterno,
Em volta é a noite profunda.
Mas a casa, que traição,
É atrás do céu e do inferno
Na Infi nita negação,

Vai para ela em naus veleiras
A Criação dolorida,
E volta com naus veleiras,
Mas, se não volta, se não,
É que ela esqueceu a Vida
Na infi nita negação.

19  Afonso diz ainda que Dias “era também um poeta prático, ao contrário do que o seu tempe-
ramento contemplativo, com um pendor para a fi losofi a budística do Nirvana e do NihIil, 
faria supor” (Afonso 1935, X).
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Porque é o Tempo e o espaço
E a criação sempre triste?
– que tristeza o Tempo e o Espaço! –
Em vez da Dor e a Paixão
Porque não foi quanto existe
Só Infi nita Negação? 
(Dias 1935, 206-207)

Neste poema, parte do poema maior, deparamo-nos então com 
a fundamentação fi losófi ca da obra: o Nirvana, enquanto conceito da 
metafísica budista, correspondente – numa interpretação acertada 
– a um fenómeno de transmutação e não de extinção da consciência, 
é entendido enquanto momento de dissolução da consciência ou das 
consciências no nada. É então este Budismo ocidental que dá nome ao 
poema, pois este narra a história da humanidade caminhando para uma 
extinção colectiva que, durante vários momentos da obra, ao jeito scho-
penhaueriano, chega como um bem. Por outro lado, o impulso revolu-
cionário de Marx e Bakounine, personagens deste grande drama, surge 
também como negação colectiva, sócio-política, manifesta na agitação 
sanguinária dum apocalipse social20.

Em conclusão, este é sem dúvida um objecto singular, pelo menos 
a dois níveis: enquanto produto da chamada literatura indo-portuguesa, 
dentro do quadro mais vasto das literaturas coloniais em língua portu-
guesa; em segundo lugar, interessa também estudá-lo na esfera das rela-
ções entre a Índia e a cultura europeia de início do século XX. Assim, 
é difícil pensar num objecto produzido no quadro das literaturas em 
português, formando-se sob domínio colonial – pensemos, por exem-
plo, na coeva poesia da África portuguesa –, que possua uma tal den-
sidade referencial e conceptual. Isto é em parte explicado pelo modelo 
genológico de base, a epopeia moral, que obriga à acumulação de muito 
material, pondo em evidência toda a erudição que um autor goês do 
seu círculo social poderia ter, o que faz deste texto uma boa fonte de 
informações a esse respeito. Porém, não será apenas por isso: Nirvana 
de Paulino Dias, pelo carácter plural e quase caótico de temas e esferas 
de conhecimento que exibe, encena uma dimensão bem complexa do 

20  “Mas quem sabe que é ainda a Negação raivosa.../Quem deteve na sombra o passo da cana-
lha,/Quem segurou co’as mãos a asa desastrosa/Risca inda Robespierre a noite venenosa/E 
Bakounine marca o dia da batalha” (Dias 1935, 149).
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muito discutido hibridismo goês, pela gestão que faz dos dois mundos 
a que pertence o repositório de informação do poema: Índia e Europa. 
Não será tanto pela intensidade da presença de uma ideia romântica de 
Índia no texto, mas antes pelo modo como nos constantes envios cultu-
rais se misturam os planos da cultura europeia e indiana que, até certo 
ponto, se pode entender esta obra como resposta a uma linearidade do 
sentido ocidental da universalidade na tradição literária oitocentista; 
porém, sem amadurecer o questionamento dos valores ditos universali-
zantes da cultura euro-americana do seu tempo, que é um dos pontos a 
partir do qual se fala, pois, presumivelmente, o autor pensar-se-ia como 
alguém simultaneamente vinculado à cultura indiana e aos modelos 
culturais ocidentais.

O texto afi gura-se então como um momento importante da litera-
tura goesa em língua portuguesa, sobretudo para quem queira conhecer 
as tensões, sem dúvida formadoras de uma tradição literária em Goa, 
entre a crescente legitimação da indianidade e a introdução involun-
tária de tópicos orientalistas que denunciam a mediação constante da 
formação e do conhecimento europeu. Trata-se de uma indianidade 
generosa, que se move em vários planos, implicando uma auto-refl exi-
vidade da parte do escritor acerca dos legados culturais que corporiza e 
que quis interseccionar. Este factor aponta para um amadurecimento da 
literatura goesa em português, já que é este no fundo, o único ambiente 
sociocultural que explica um texto como este na forma em que surgiu. 
Assim, embora os seus voos levem este texto a afastar-se do ambiente 
goês, Goa é a única das literaturas coloniais em língua portuguesa que 
pode explicar o singular encontro, dentro da esfera da língua portu-
guesa, que é este poema.

Este texto foi redigido ao abrigo do novo Acordo Ortográfi co.
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QUE TRAJETOS NO DIREITO? 

Luís Pedroso de Lima Cabral de Oliveira*

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

O presente texto assenta numa tentativa de comparação entre o modo 
como a literatura (mais concretamente o romance Jacob e Dulce, de 
GIP) descreve a formação de um jovem estudante de direito na Goa 
da segunda metade do século XIX – ou seja, a educação jurídica de um 
futuro advogado provisionário –, não esquecendo a sua subsequente 
atividade profi ssional, e a maneira como a vida de um jurista goês da 
mesma época, licenciado por Coimbra e aí falecido quando se encon-
trava a preparar a tese de doutoramento, pode ser entrevista através da 
impressionante biblioteca que constituiu num período de tempo rela-
tivamente curto. Deste confronto entre, por um lado, a realidade “des-
crita” pela literatura e, por outro, o debuxo de uma vida com base nos 
trabalhos publicados, inventário post mortem, e, sobretudo, nos volu-
mes reunidos na livraria de um homem de leis originário de Bardez 
que se fi xou em Coimbra, procuraremos extrair elementos que permi-
tam conhecer mais aprofundadamente duas formas de ver o mundo e o 
direito que, apesar de coexistirem no universo das elites naturais católi-
cas goesas, por vezes encontravam difi culdades em se articularem.

Vale isto para dizer que os livros e as bibliotecas – seja qual for o 
ângulo de onde os encaramos – têm a extraordinária capacidade de nos 
obrigar a pensar e repensar (por vezes, de formas diferentes daquelas a 
que estamos acostumados) assuntos ainda pouco explorados e, cons-
tantemente, demonstram ser auxiliares determinantes para encontrar-
mos novas formas de abordar dado problema. Assim, numa publicação 

*  Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão do Instituto Politécnico de Leiria
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como esta – em que se discute literatura, cultura e sociedade no antigo 
Estado da Índia –, não podíamos deixar de tentar relacionar tais coorde-
nadas com o mundo do direito (e dos seus agentes) na Goa oitocentista.

Posto isto, acorrem-nos à mente imediata e inapelavelmente algu-
mas questões que cremos poderem ser aqui parcialmente respondidas: 
(a) como é que a literatura local representa os juristas goeses do século 
XIX? (b) de que forma a literatura, espelho de cultura, refl ete o caso 
particular da cultura jurídica goesa oitocentista? (c) de que maneira(s) 
conseguirá projetar algumas das perspetivas sob as quais a sociedade 
de então via o direito e o desempenho dos seus agentes (no caso, dos 
advogados provisionários)? e, fi nalmente, (e) de que modo a literatura 
– agora já não no sentido de produção literária, mas no de coleção de 
obras literárias, isto é, de acervo do literato – pode ajudar-nos a com-
preender e estudar um determinado indivíduo, bem como o seu per-
curso pessoal e profi ssional?

O que pretendemos, então, é recorrer a livros para, com base neles, 
caracterizarmos dois dos mais comuns tipos de juristas goeses provin-
dos das elites naturais católicas1 durante o século XIX2: os que estudam 
em Portugal (forçosamente na Universidade de Coimbra) e aqui obtêm 
carta de licenciatura em direito; e os que, pelo contrário, realizam a 
sua formação em Goa, em escolas particulares, e, após um exame (que, 
durante a maior parte do século XIX, é já feito perante o tribunal da 
Relação), obtêm uma provisão (ou licença) para advogarem em certos 
auditórios não só do Estado da Índia, mas também de outros pontos 
do império português, como Timor, Macau ou Moçambique. Assim, e 
no que diz respeito à primeira abordagem, optámos por nos basear na 
descrição, rica em pormenores e ironia, que, num texto literário bem 
conhecido e da maior importância para a compreensão da Goa da 
segunda metade de Oitocentos (o já aludido Jacob e Dulce, que Fran-
cisco João da Costa assinou com o pseudónimo de GIP), se faz quer da 
fi gura do advogado provisionário goês em geral, quer de um causídico 

1  Boa parte dos autores considera que as elites goesas católicas das Velhas Conquistas – as 
quais eram compreensivelmente as que mantinham relações de maior proximidade com 
os centros de poder portugueses – podem repartir-se em três grandes núcleos: reinóis, 
descendentes e naturais, devendo, neste último grupo, distinguir-se as famílias de origem 
brâmane das chardós (Lopes e Matos 2006, 37ss.; Lopes 1999, 98ss.; Oliveira e Costa 2011).

2  Época em que se considera terem as elites naturais católicas alcançado um especial ascen-
dente nas dinâmicas sociais, políticas, religiosas, administrativas e, naturalmente, jurídicas 
de Goa (Oliveira 2011, 77-78).
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(também ele, naturalmente, constituindo um arquétipo) em particular: 
o próprio Jacob, personagem principal do romance. Por outro lado, pro-
curaremos perceber melhor a vida e obra de um indivíduo “de carne e 
osso” – João Bernardo Heitor de Ataíde – com base na boa biblioteca 
que reuniu ao longo da sua curta vida, a qual acabou por vir a ser inven-
tariada em Coimbra nos fi nais da década de oitenta/inícios da década 
de noventa do século XIX.

Um – Jacob Dantas (bem como os demais provisionários tão dura-
mente retratados por GIP) – foi advogado em Breda, esse alter-ego da 
vaidosa Margão oitocentista, que se considerava Paris no trajar, Atenas 
no pensar e que aceitava, embevecida, o cognome de Atenas do Concão; 
outro – Heitor de Ataíde – destacou-se em Coimbra, a cidade que, no 
século XIX, apreciava ser tratada por Lusa-Atenas.

Atentemos, ainda que sumariamente, em cada um deles.

OS PROVISIONÁRIOS  DE BREDA EM GERAL E JACOB EM 
ESPECIAL

Seria ocioso e desnecessário caracterizar, num volume como este, o 
romance Jacob e Dulce. Todos conhecemos o texto, os seus personagens 
e trama, bem como a ironia, por vezes cáustica, com que o autor polvi-
lhou quase todos os episódios do mesmo (é impossível deixar de relem-
brar, aqui, um excerto do necrológico que lhe dedicou “O Ultramar”, 
edição de 23 de junho de 1900: “O malogrado fi nado era dedicado amigo 
de seus amigos, mas tambem encarniçado inimigo dos seus inimigos, 
não conhecendo um meio termo entre estes dois extremos”). Várias 
recensões têm sido escritas sobre este trabalho, desde os comentários 
de Vimala Devi e Manuel de Seabra, no clássico A Literatura Indo-Por-
tuguesa, até ao, muito mais recente, estudo de João Manuel Figueiredo 
Alves da Cunha, Uma Leitura Crítica de Jacó e Dulce: cenas da vida 
indiana à Luz do Realismo de Eça de Queiroz (Universidade de S. Paulo, 
2010). No entanto, uma das vertentes menos privilegiadas pelos investi-
gadores tem sido, segundo cremos, a importância desta obra para uma 
melhor compreensão de como eram vistos, pelo autor (que era, ele pró-
prio, advogado provisionário de profi ssão), não só os seus colegas (ou 
seja, os agentes do direito) como, também, a própria aplicação prática 
do direito na Goa daqueles dias (sempre oscilando entre uma regula-
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mentação de base portuguesa e os muitos particularismos locais). E, 
como é compreensível, essa mesma vertente assume especial interesse 
para aqueles juristas que, como eu, se dedicam ao estudo da história do 
direito e, mais, da história da aplicação do direito na Goa oitocentista3.

Assim sendo, acreditamos ser importante analisar dois aspetos que 
se complementam entre si: a) Jacob enquanto advogado provisionário 
(quer ao nível da preparação académica recebida, quer quanto à sua ati-
vidade profi ssional na qualidade de causídico) e b) refl exos práticos do 
direito no quotidiano da família Dantas.

a) Jacob enquanto advogado provisionário (formação e prática)

O que se pode extrair da obra de GIP no respeitante à formação de 
Jacob? Antes de mais, importa frisar que este era um rapaz que provi-
nha das chamadas elites naturais das Velhas Conquistas, sendo que, à 
semelhança de várias outras linhagens congéneres, um dos apanágios da 
distinção da sua família era – a par com predicados tão díspares entre 
si como a dignidade de gancar e pertença a um vangor prestigiado, a 
existência de inúmera parentela que se dedicara à vida religiosa, a fama 
da abastança da estirpe, o desempenho de funções na administração 
e burocracia locais e uma clara propensão e gosto por contendas polí-
ticas (também se referem, em paralelo, algumas características menos 
lisonjeiras, designadamente uma pronunciada tendência para o alcoo-
lismo, de que Jacob veio a sofrer) – não só a possibilidade de evocação 
da memória de antepassados que podiam (e eram-no) ser apresentados 
como juristas ilustres, mas também a formação jurídica dos varões de 
cada nova geração.

Como se processou, então, e no que diz respeito ao caso concreto 
de Jacob, essa mesma formação? Este, todos o sabemos, foi sempre 
fraco aluno (pouco aplicado, menos diligente, curto em inteligência e 
demasiado protegido pelos “mestres” e explicadores particulares). A 
justifi cação apresentada pela família para os maus resultados escolares 
oscilava, contudo, entre os ódios políticos de rivais dos Dantas e a falta de 
apadrinhamentos efi cazes, em virtude da precoce orfandade do aluno. 
Desta forma chegou Jacob aos 22 anos, altura em que “encetára o estudo 

3  Falamos, assim, e no universo das relações que são suscetíveis de serem estabelecidas entre 
direito e literatura, do chamado direito na literatura (Oliveira 2011, 76).
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de direito” (GIP 1974, 7), percebendo-se que o faz em Pangim. Não se 
indica, porém, qual foi a escola que frequentou nem o mestre que o ensi-
nou. Esses seriam, contudo, aspetos menos importantes para o jovem 
estudante, o qual se preocupava francamente mais com a vida social e 
o requinte do seu traje do que com a acumulação de saber jurídico – o 
que, frise-se, de acordo com GIP, não parecia constituir motivo de espe-
cial surpresa na Goa de então. A aprendizagem das matérias jurídicas – 
ligeira e vaga – estendeu-se ainda por três anos (no fundo, admitamos, 
o que poderia corresponder a uma licenciatura de hoje, se Jacob tivesse 
aproveitado adequadamente o seu tempo) e mais teria durado, caso os 
Dantas, em parte devido ao receio das infl uências perniciosas da capital 
no modo de vida do seu descendente, não tivessem considerado que os 
conhecimentos forenses adquiridos por Jacob ao longo desse período 
fossem já sufi cientes para o fi to que almejavam, a obtenção de uma pro-
visão:

Quando Jacob contava 25 anos, a mãe e o tio padre António Dantas endou-
toraram-no em direito, mandando suspender os estudos no meiado do 
Código Civil, por causa de maus hábitos que ia contraindo, – o que não foi 
impedimento para sair aprovado nos exames e ter provisão para advogar. 
(GIP 1974, 10)

Uma vez obtido o diploma (infelizmente, GIP não nos informa para 
que comarca, ou juízo, fi cou Jacob habilitado), impõe-se perguntar: que 
uso fez Jacob desta licença para, na qualidade de advogado provisioná-
rio, intervir ativamente nas lides forenses goesas? O autor vai-nos res-
pondendo ao longo das páginas da obra, através de referências esparsas 
mas assaz esclarecedoras, do que se entendia serem as ocupações profi s-
sionais de um jovem advogado provindo das elites locais e pouco dado 
aos estudos, como Jacob – ou seja, alguém para quem a obtenção de um 
rendimento mensal graças ao exercício da sua profi ssão não era uma 
preocupação premente. Por um lado, (i) foi depois de obter a provisão 
que, como era habitual na Goa daqueles tempos e entre os rapazes do 
seu grupo, Jacob começou a pensar seriamente em casar. Sem provisão, 
e apesar da antiguidade, do destaque e abastança da sua família, ainda 
não se achava completamente preparado para escolher uma noiva ade-
quada: “Na Índia Portuguesa, para um rapaz morigerado e de bons cos-
tumes, a puberdade ofi cial começa depois de a carta de advogado estar 
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registada nas estações competentes. Foi o caso de Jacob” (GIP 1974, 10). 
Esta ideia volta a ser reforçada algumas páginas adiante:

[O] mancebo que comprou o código civil português, e vai à aula de direito, 
tàcitamente anuncia que está aberto o concurso para o lugar de sua esposa. 
Os que não se consagram à jurídica casamenteira, têm a reforma das 
casas, o dandismo do moço, e vários outros sinais, convencionados, como 
pregões que anunciam que estão em almoeda as suas pessoas. São verdades 
que ninguém é capaz de me contestar, embora haja casos esporádicos. (GIP 
1974, 26)

E, na verdade, a breve trecho é, efetivamente, apresentada uma pro-
posta de casamento que vai ser encarada com especial seriedade pelos 
Dantas: a de Salvador Pereira, pai de Dulce. Neste passo, porém, o autor 
esclarece que Jacob, encontrada uma noiva, jamais se devotará às lides 
forenses:

Decorridos dias, depois de Jacob recolher-se de Pangim, graduado doutor, 
com o rôlo do diploma de advogado na mala de viagem – diploma com que 
advogou só no fôro da sua consciência – travou-se, pelo meiado de Julho de 
188..., o seguinte diálogo entre o P.e António Dantas, sua cunhada D. Espe-
ciosa e vizinha D. Dorotêa, solteira de 50 anos, amiga da familia, megera do 
seu ofi cio. (GIP 1974, 15)

Note-se que, quer D. Doroteia, numa primeira fase, quer, num 
segundo momento, a mãe de Dulce, ao defenderem o casamento desta 
com Jacob, encarecem o facto de o mesmo ser advogado:

– Falou-me o Salvador Pereira, a respeito da sua fi lha Dulce..., começou o 
padre pausando as palavras.
– Meu Deus! esta gente não me deixa sossegada... Já são com este 12 paren-
tescos que vieram a Jacob!... Como se Jacob fosse o único noivo que há no 
mundo! Observou a mãe com orgulho maternal e semblante agraciado.
– Não é assim, D. Especiosa, contrariou D. Doroteia, a quem similhantes 
práticas deleitavam. – Jacob é bom rapaz, advogado, rico, bem comportado, 
com uma linda posição..., e quem tem mercadoria vem oferecer..., se quer 
diga!... (GIP 1974, 15; ênfase minha)
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e

Oiça, o Jacob não é mau rapaz, é bem comportado... Pode não ser muito 
inteligente... mas também sei o que fazem os inteligentes... são uns orgu-
lhosos e nada mais. Demais, é advogado... (GIP 1974, 15)

– Que advogado... não sabe nada...
– E outros o que sabem? o que sabe Anacleto? Jacob não bebe. (GIP 1974, 
40; ênfase minha)

Apesar da sua impreparação, pouca vontade em se dedicar à vida 
forense e consequente falta de potenciais clientes, Jacob e os seus paren-
tes mais próximos procuram, durante a preparação do noivado, impres-
sionar Dulce e respetivos progenitores, aludindo a uma sólida carreira 
futura ancorada num forte domínio do saber jurídico4. Tanto é visível 
numa visita formal que faz a casa dos Pereira:

Quando Jacob foi prendar a noiva, falou asneiras nuas e cruas, que foram 
atribuídas, pela mãe da noiva, à inexperiência, e pelo pai à idiotice. Dis-
creteou largamente sobre os seus clientes, sobre alguns casos bicudos que 
encontrára no fôro; citou o código civil, e disse que tinha de assistir, no dia 
seguinte, a uma vistoria, e no outro a duas inquirições.
Salvador sabia o que valia Jacob, mas Raguzinda, coitada, engoliu tudo. O 
marido fi ngia dar crédito, e tinha exclamações de admiração irónica e fi cta, 
para as proesas do futuro genro. (GIP 1974, 55)

Como por ocasião da elaboração da minuta do contrato antenupcial 
do seu próprio casamento: “Até que por fi m o padre [António Dantas] 
abalançou-se a enviar-lhe [a Salvador Pereira] a minuta da escritura, 
que foi feita pelo dr. Cosme e atribuida a Jacob” (GIP 1974, 77). O tema 
é retomado adiante, ao descrever-se a sua atitude perante qualquer pro-
posta de alteração da aludida minuta:

4  É precisamente neste ponto que se encontra uma das incongruências da narrativa, moti-
vada certamente pelo facto de Jacob e Dulce ter sido originalmente publicado em folhetins 
semanais nas páginas d’O Ultramar. Se, a dado momento, GIP afi rma que Jacob “advogou 
só no fôro da sua consciência”, é também certo que, em momentos posteriores, aludirá a 
alguma atividade (ainda que pouco impressionante) do mesmo enquanto causídico.
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Ora Jacob, como advogado, queria ter opinião própria na questão, e entrin-
cheirando-se atraz do tal sobreviva bombardeava o futuro sogro. Era para 
ele uma questão de vida e morte, dizia, sem saber porque. Preferia fi car 
solteiro do que ceder a palavra, jurava. (GIP 1974, 81)

Por outro lado, (ii) o estatuto de advogado parece ter sido tam-
bém útil para Jacob fazer convites para o casamento (e usar o grau nos 
cartões de visita5): “Nas cartas de convite Jacob incluiu o seu bilhete 
de visita com o seguinte lema: JACOB ADELINO DANTAS. ADVO-
GADO. Reforçando” (GIP 1974, 98). Finalmente, (iii) refi ra-se que, nem 
após a morte do tio padre (cujo testamento comprometera uma com-
pleta fruição dos bens que deixava), os desentendimentos com a mãe e a 
irmã e a ruína da casa, começou Jacob a dedicar-se à advocacia:

Sem a partilha materna, sem as rendas dos bens do tio e com 7 fi lhas, Jacob 
Dantas, o festejado noivo de Breda, arrastava uma vida remediada, cujas 
agruras mitigava com frequentes libações nocturnas, que toda a cidade 
atribuia aos desgôstos domésticos. Não advogava, “porque não se é possí-
vel ser bom advogado sem fazer chicanas”, sustentava ele para disfarçar a 
inépcia do seu talento. Mas queria emprêgo publico. A princípio buscou ser 
administrador do concelho, mas de ano em ano ia decrescendo a magni-
tude das suas aspirações, de maneira que ultimamente creio que o logar de 
escrivão de comunidade não lhe era fácil arranjar. Para remediar o defi cit 
das suas fi nanças negociava agora em fardos de arrôs e arrematava várzeas 
de comunidade, que subarrendava, à má cara, com ganho, aos seus man-
ducares. (GIP 1974, 156)

Aqui chegados, podemos então procurar enunciar algumas conclu-
sões a partir da análise feita. Desde logo, (a) a escolha de uma carreira 
forense (e, mais concretamente, da profi ssão de advogado, ainda que 
provisionário) não signifi cava, na Goa de então e no universo em que 
Jacob Dantas se movia, um forte desejo por parte do futuro causídico no 
sentido de se dedicar profi ssionalmente à mesma. Na verdade, (b) a crer 
em GIP, o facto de um rapaz da “boa sociedade” local poder ostentar 

5  O tratamento irónico dado por GIP ao uso de cartões de visita com títulos que pouco ou 
nada tinham a ver com a atividade a que os seus portadores se dedicavam na Goa dos fi nais 
do século XIX faz-nos quase forçosamente lembrar da forma cáustica como Eça de Quei-
roz, em Os Maias, descreve os que eram distribuídos por Dâmaso Salcede.
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uma provisão serviria igualmente não só para alcançar um casamento 
económica e socialmente mais vantajoso, como também para manter o 
estatuto de que usufruía a sua família. O letrad, conforme explica outro 
autor goês, Alberto de Menezes Rodrigues, e ainda que reportando-se a 
época posterior à de GIP, era merecedor de especial consideração entre 
os naturais:

Naquele momento, qualquer coisa como ciúme roçou o meu coração. 
“Falam só dele [Pelágio] e não de mim? Não lhes interessa a minha pes-
soa nem um pouco? Mas teriam conversado a respeito de mim nos meus 
primeiros dias aqui?” Tais foram as perguntas que fi z então a mim mesmo, 
chegando a concluir que a beleza do rapaz era a causa daquele colóquio. 
Ponderando minutos depois, no que sucedera, lembrei-me de que o povo 
considerava o advogado um grande homem. Ele tem um certo respeito ao 
letrad (é assim que o povo lhe chama em concani), e esta circunstância 
talvez me estivesse distanciando dos sentimentos afectivos das duas moças. 
(Rodrigues 1968, 218-219)

Acrescente-se, por fi m, (c) que a provisão podia servir de salvo-
-conduto para a entrada no mundo da política local, a qual galvanizava 
boa parte das elites naturais católicas. O próprio Jacob, em vésperas do 
casamento, deu mostras de – para além de ser “bom rapaz”, rico, pro-
prietário e advogado – desejar dedicar-se à política e ocupar lugares que 
traduzissem, na Goa de então, alguma principalidade:

Entregou-se [Jacob] á orgia de ter opiniões sobre a política partidária e 
seus efeitos.
Secretamente aspirava a ser vogal da junta de paróquia, secretário da direc-
ção do monte-pio e do hospício, para ver o seu nome em letra redonda 
nas folhas, além de juiz ordinário, para ter dependentes e ser temido. (GIP 
1974, 55)

b) Refl exos práticos do direito no quotidiano da família Dantas

Uma vez referidos alguns dos traços fundamentais debuxados por 
GIP relativamente à formação jurídica de Jacob e à forma como este deu 
uso à sua provisão para advogar, importa também, a nosso ver, atentar, 
de modo forçosamente breve, em determinados aspetos e particulari-
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dades de natureza jurídica patentes em diversos momentos-chave da 
narrativa. A abrir, (i) debrucemo-nos sobre o casamento que, afi nal, é 
o centro em torno do qual GIP faz gravitar factos e personagens. Aqui, 
importa aludir quer às negociações que rodearam o estabelecimento do 
montante do dote e datas (aquele oscilando entre as 5 e as 7 mil rupias, 
e a questão de saber se nestas últimas se deveria ou não incluir o piano 
de Dulce e, em caso afi rmativo, a necessidade de apurar o valor do 
mesmo), quer à determinação do sentido que devia ser dado à expressão 
prole sobreviva (o que deu azo a muitas considerações mais ou menos 
jurídicas) – ou seja, a preparação, não raro tormentosa, do contrato 
antenupcial6. De seguida, (ii) o estatuto de morgado7. Se bem que nos 
reportemos a uma época em que este instituto já tinha sido legalmente 
extinto, a posição de morgado era assegurada não só por Jacob ser uni-
versal herdeiro do seu tio e padrinho, padre António Dantas, como por 
a família Dantas não calcular promover o casamento de Florinda, o que 
garantia a conservação dos recursos que forçosamente se teriam de afe-
tar à constituição do respetivo dote:

Jacob tinha a consciência do que valia.
Fruia mil rupias de renda ânua, diziam; e em Breda quem contava com isso, 
se era solteiro, era também virtuoso até casar.
Além disso, o padre António Dantas, seu tio paterno, que vivia com ele, 
testára a seu favor os seus haveres; e Florinda fora condenada ao celibato 
forçado para não deslustrar o brilho da casa. (GIP 1974, 8)

Para além dos aspetos já referidos, é admissível aludir ainda (iii) ao 
tratamento jurídico das relações entre mundcares e batcares e, sobre-
tudo, (iv) às relações com os magistrados reinóis. A crer em GIP, estes 
podiam ser considerados um modelo a seguir pelas camadas mais 
jovens das elites naturais católicas. Aqui, porém, e mais do que conhe-
cimentos jurídicos, estava em causa uma questão de pose, de maneira 
de estar e de comportamento. Um dos exemplos mais expressivos que 
acreditamos poderem ser encontrados em Jacob e Dulce é a tentativa 

6  Estes temas, ainda que tratados ao longo de boa parte do romance, são, contudo, alvo de espe-
ciais cuidados nos capítulos III (“O ajuste do casamento”) e V (“O contrato antenupcial”).

7  “Coube a Jacob ser o primogénito e único fi lho masculino de Camilo Dantas, de profi ssão 
casado e proprietário” (GIP 1974, 2).
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de reprodução, por parte de Jacob, da maneira de o juiz de direito (da 
comarca das Ilhas?) se apresentar:

Para cada vestuário tinha andar especial. [...] De sobrecasaca ninguém seria 
capaz de fazê-lo caminhar apressado. Ia pausado, imitando o juiz de direito 
ou o administrador do concelho, e, como eles, esperava que o saudassem 
primeiro, e a todos os que o cumprimentavam, retribuia galhardamente 
com um sorriso de protecção. (GIP 1974, 7)

Em paralelo, podemos ainda relembrar o papel desempenhado pelo 
delegado (do procurador régio) como modelo para a “juventude dou-
rada” bredense que compareceu no baile do casamento de Jacob e Dulce: 
“– Como passou, meu amigo?, dizia o jovem Casimiro, estendendo sole-
nemente a dextra ao jovem Celestino, com voz grossa, imitando o sr. dr. 
delegado” (GIP 1974, 104).

UM NATURAL  EM COIMBRA: HEITOR DE ATAÍDE

Voltemos agora os olhos para o segundo caso que nos propusemos estu-
dar: já não tratamos de um personagem de fi cção, como Jacob, mas de 
um jurista goês que efetivamente existiu e viveu durante o século XIX: 
João Bernardo Heitor de Ataíde. As semelhanças entre este último e o 
causídico imortalizado por GIP são, talvez, menores do que as diferen-
ças que os apartam: (i) ambos provêm do mesmo grupo social, ou seja, 
pertencem às elites naturais católicas goesas (os Ataíde são usualmente 
associados quer aos eclesiásticos que a família foi gerando ao longo dos 
séculos, quer ao contributo para a promoção do ensino em terras de 
Goa, sobretudo no chamado Colégio do Monte de Guirim, sito no cen-
tro de Bardez); (ii) um e outro contavam entre os seus avoengos alguns 
juristas cuja memória tinha perdurado no tempo (no caso dos Ataíde, 
destaca-se o inquisidor Lourenço de Ataíde, lembrado por ter alcan-
çado aquele alto cargo no Santo Ofício e pelas lições de jurisprudência 
que ministrou durante parte da vida); e, fi nalmente, (iii) os dois dedi-
caram-se ao estudo do direito e (teoricamente) a uma carreira jurídica. 
Ora, se até aqui chegam os pontos de contacto que os aproximam, as 
divergências entre Jacob e Ataíde são muito signifi cativas: a persona-
gem de GIP, depois de obtida – com alguma difi culdade – uma forma-
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ção básica e secundária defi ciente, opta por estudar direito numa escola 
particular de Pangim, pouco se dedicando, contudo, aos ensinamentos 
que lá eram ministrados. Atingido o objetivo que norteou a escolha de 
tal especialização (alcançar uma provisão, de forma a poder intitular-
-se advogado e benefi ciar das vantagens que socialmente o diploma lhe 
garantia), depressa se desinteressará de uma carreira para a qual jamais 
tinha demonstrado qualquer predisposição nem talento. O resultado 
foi que poucos levavam a sério este causídico que de questões forenses 
quase nada sabia e que dera terminados os seus estudos “no meiado do 
Código Civil”. Jacob encarna, assim, o protótipo do mau provisionário 
goês: teoricamente impreparado, francamente infeliz no desempenho 
das suas funções, vendo o diploma mais como um meio de realizar um 
bom casamento, dar entrada na política ou manter as vaidades fami-
liares do que como forma de realização profi ssional, desfrutando do 
ascendente que, na qualidade de letrad e batcar, gozava junto do povo 
miúdo e ufanando-se, apesar de tudo, das escassas e difusas luzes de 
conhecimentos jurídicos de que dispunha. Ou seja, e contrariamente ao 
seu criador, não se angustiaria certamente por “viver neste poço cha-
mado Goa, entre advogados na maioria abalizados, só porque os seus 
casacos têm abas” (GIP 1974, XVII).

O caso de Heitor de Ataíde – que, num dos obituários que lhe é 
dedicado, é descrito como “um dos mais distinctos fi lhos d’este paiz”8 
– parece ser em quase tudo diverso. João Bernardo Heitor Rodolfo de 
Santa Maria de Ataíde nasceu em Aldoná (Bardez), no bairro Carona, 
no dia 10 de novembro de 1845, sendo batizado a 1 do mês seguinte. 
Cedo se destacando enquanto aluno aplicado, a fase incial da sua for-
mação decorreu em Goa: primeiras letras em Aldoná, a que se seguiram 
alguns anos enquanto aluno externo do Liceu de Nova-Goa e os quase 
inevitáveis estudos teológicos em Rachol, fi ndos os quais principiou a 
colaborar enquanto professor de latim, no colégio de Corjuém, e retó-
rica, história e fi losofi a, no do Monte de Guirim (instituições de ensino 
a que a sua família estava profundamente ligada). No dealbar da década 
de 70 – Gomes Catão assegura que o principal fi to que o guiou foi o 

8  Bolletim Offi  cial do Governo do Estado da India, n.º  142, 27/12/1888, parte não-ofi cial, 
1039. Para além dos elementos aqui contidos, podem encontrar-se dados bio-bibliográfi -
cos relativos a Heitor de Ataíde em várias outras fontes (Costa 2003, 79-80; Chorão 1998, 
55; Barreto 1907, 211ss.; Noronha 1888; Catão 1964). Veja-se igualmente o Bolletim Offi  cial 
do Governo do Estado da India, n.º 142, 27/12/1888, parte não-ofi cial, 1039.
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de “ampliar os seus conhecimentos” –, parte para Portugal, onde con-
tinuará uma carreira académica que não poderia progredir muito mais 
em terras do Estado da Índia e concluirá o seu processo de ordenação 
sacerdotal. Após uma passagem pelo Seminário das Missões de Cerna-
che do Bonjardim e pela capital, fi xa-se em Coimbra, onde – depois de 
se licenciar em Teologia (curso no qual se matriculou em 1875), receber 
ordens sacras, ser nomeado capelão efetivo da universidade e garantir 
um local nos corpos docentes do seminário e do liceu da cidade – se 
dedicou, fi nalmente, ao estudo do direito. E é precisamente ao direito 
que, uma vez obtida a carta de formatura, se passará a dedicar com 
especial afi nco, não só votando-se à preparação de uma dissertação de 
doutoramento que jamais terminará devido à sua morte inesperada, 
mas também à prática da advocacia (na qual parece ter alcançado certa 
nomeada) e, ainda, à composição e publicação de alguns trabalhos 
escritos, designadamente umas Questões de Direito Civil e Comercial I, 
um prefácio e notas “de grande merecimento á traducção da Historia de 
Direito Internacional de Carlos Calvo”9 e um “Estudo ethico-juridico 
sobre a criminalidade, um trabalho vantajosamente apreciado em Por-
tugal, e que fez até éco no extrangeiro, a ponto de ser traduzido por um 
jornal scientifco da Italia” (Noronha 1888). Nos domínios da teologia, 
deu à prensa Animismo e Vitalismo – defesa da doutrina de S. Th omaz 
sobre o conceito de alma humana, pequena monografi a que corresponde 
a um trabalho apresentado em 1885, na Academia de S. Tomás do semi-
nário maior conimbricense, e, à data da morte, afadigava-se em torno 
de um trabalho mais profundo: O Génesis e a Escola Transformista. 
Envolver-se-á desde cedo nas dinâmicas sociais, políticas, jurídicas e 
culturais conimbricenses. Evoquem-se alguns exemplos. Por um lado, 
enquanto estudante de direito, integrou a chamada Comissão Acadé-
mica do Tricentenário de Camões, ou seja, o núcleo de cinquenta alunos 
que foi encarregado de dinamizar as comemorações. Foi o único goês 
a tomar parte na mesma, e nela foi colega de personagens importantes 
e/ou curiosas como, entre outros, Mouzinho de Albuquerque, Lobo de 

9  Esboço Histórico dos Progressos do Direito Internacional por M. Charles Calvo. Traduc-
ção Christiano de Sousa Guimarães, Bacharel formado em Direito, Socio Correspondente 
da Sociedade de Geographia Commercial do Porto e Sub-Delegado do Ministerio Publico 
em Caminha. Prefaciada pelo Dr. João Bernardo Heitor d’Athayde, Cavalleiro da Ordem de 
Nossa Senhora da Conceição, Licenciado na faculdade de Direito, socio eff ectivo do Instituto, 
Professor de Direito canonico, e advogado nos auditorios de Coimbra, Coimbra: Imprensa da 
Universidade; foi editado em 1887.
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Ávila, Eduardo Abreu, Lopes Vieira, João Arroio e Angelino da Mot-
ta-Veiga. Por outro, fundou, “com uma parte das suas economias e 
com a contribuição dos seus amigos, um orfanato, para nelle acolher 
e tratar as crianças, fi lhos de pais muito pobres”. Finalmente, colabo-
rou na imprensa religiosa, sendo redator do jornal Instituições Cristãs 
e colaborador d’A Ordem, e n’O Instituto – em cujas páginas publicou 
uma “Demonstração e desenvolvimento do princípio da religiosidade 
e da sociabilidade” e um “Estudo ethico-jurídico sobre a criminalidade 
(Introdução ao estudo das theorias penais)” –, onde pontuavam muitos 
dos que constituíam a elite intelectual da cidade. Foi, também, sócio da 
Sociedade de Geografi a de Lisboa, sendo agraciado com o grau de cava-
leiro da ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa.

Por fi m, refi ra-se que deve ter sido igualmente na urbe mondeguina 
que Heitor de Ataíde reuniu, ao longo dos doze anos que aí viveu, uma 
impressionante biblioteca, a cujo estudo procedemos. Tendo morrido 
nesta cidade no dia 28 de outubro de 1888, deixou uma herança que 
se, por um lado, se compunha de um prédio de três andares na alta da 
cidade, de um recheio de casa surpreendentemente rico e da sua exce-
lente biblioteca, por outro se achava onerada com pesadas dívidas. A 
solução, para satisfação dos vários credores, foi a venda do espólio em 
hasta pública. Ora, se este procedimento implicou forçosamente o des-
membramento da rica livraria de Heitor de Ataíde – a qual, sejamos 
francos, mesmo que tendo sido herdada pelos seus parentes goeses 
difi cilmente teria chegado incólume até nós –, também garantiu que 
os avaliadores judiciais fi zessem um arrolamento relativamente deta-
lhado dos muitos volumes que a compunham, sendo que essa listagem 
nos permite, hoje, ter uma visão geral do espólio bibliográfi co reunido, 
numa vida relativamente curta e acidentada, por este académico goês 
amante de livros. O longo inventário a que se alude acaba por consti-
tuir – como sucede com os proprietários de todas as bibliotecas e com 
as bibliotecas de todos nós – um espelho privilegiado dos interesses de 
Heitor de Ataíde. Detenhamo-nos então, ainda que por breves instantes, 
neste ponto.

Assim, e para lá de um lote considerável de obras de natureza 
religiosa (não fosse Heitor de Ataíde eclesiástico, proveniente de uma 
família onde pontuaram inúmeros sacerdotes, professor no seminário, 
examinador pró-sinodal da diocese de Coimbra e autor de vários estu-
dos teológicos), encontramos volumes sobre matérias tão díspares entre 
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si como história, gramática, matemática, literatura de viagens, fi losofi a 
e astronomia. Já não falando, naturalmente, de algumas obras de fi cção: 
Heitor de Ataíde parece, por exemplo, ter tido um pronunciado gosto 
pelos romances de Júlio Verne.

Por outro lado, temos livros que nos remetem para a origem goesa 
do biografado, quer se trate de trabalhos ofi ciais, relativos à adminis-
tração do território (designadamente uns Relatorios dos Governadores 
Geraes das Provincias de Cabo Verde, Moçambique e India em 1878 ou 
a Nova Organização dos Serviços da Índia Portugueza), quer de ensaios 
históricos (como é o caso da obra de Lima Felner) e religiosos (entre os 
quais pontua a monografi a dedicada a S. Francisco Xavier, assinada por 
outro goês que estudou em Portugal, José Manuel Braz de Sá).

Em paralelo, como sacerdote católico e, para mais, goês, difi cil-
mente Heitor de Ataíde permaneceria indiferente às contendas que, em 
torno do Padroado do Oriente, se arrastavam havia décadas. A biblio-
teca demonstra-nos cabalmente o seu interesse pela questão, uma vez 
que aí encontramos vários títulos relativos ao tema. Confesse-se, em 
jeito de comentário um tanto paralelo, que não foi alguma sem sur-
presa que encontrámos, à frente da menção de um trabalho intitulado 
Impostura Desmascarada (publicado em Bombaim em 1844), a anota-
ção “raro” – o que demonstra que já então, no remoto ano de 1888, era 
difícil encontrar, no nosso país, estes pequenos opúsculos impressos na 
Índia e na busca dos quais muitos de nós calcorreamos ciclicamente os 
alfarrabistas!

Finalmente, importa reservar uma palavra para o que cremos poder 
designar por fundo jurídico desta biblioteca. É que se a livraria de Hei-
tor de Ataíde é, desde logo, um excelente exemplo de uma boa coleção 
particular da Coimbra do último quartel do século XIX, também consti-
tui, em simultâneo, segundo cremos, expressiva ilustração das melhores 
bibliotecas jurídicas privadas que se achavam na urbe – e que foi reu-
nida, frise-se, por um jurista e jovem académico de origem goesa, pelo 
que pode ser entendida como um refl exo da integração feliz do mesmo 
no velho meio universitário conimbricense. Falamos de um conjunto de 
largas dezenas de obras, na sua maioria compostas em português e fran-
cês (também as há, por exemplo, no inevitável latim e em castelhano) 
que, a partir do confuso e desordenado rol feito pelos avaliadores judi-
ciais, repartimos em catorze núcleos: direito administrativo (22 títulos), 
direito civil (49 títulos), história do direito (24 títulos), processo (36 
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títulos), comercial (uns surpreendentemente escassos 16 títulos, tendo 
em conta que era uma das áreas de especialização de Heitor de Ataíde), 
constitucional (4 títulos), penal (10 títulos), direito natural/fi losofi a do 
direito (24 títulos), economia/fi nanças públicas (19 títulos), colonial 
(apenas 4 títulos, o que pode parecer paradoxal para um jurista origi-
nário de Goa), canónico/eclesiástico (23 títulos), códigos/legislação (50 
títulos), varia/teses/dissertações (mais de 150 títulos, grande parte deles 
por especifi car) e periódicos (7 publicações diferentes).

Tal como há pouco aludimos, se, por um lado, o esforço de elabo-
ração desta relação – por parte de funcionários sem preparação jurídica 
e que manifestamente não dispunham de conhecimentos em idiomas 
estrangeiros – é assinável, por outro, lamenta-se que, apesar de tudo, 
tantas obras tenham fi cado por identifi car. E não falamos somente nas 
incluídas em algumas miscelâneas, mas também (e sobretudo) nas que 
integravam os vagos “maços” com que se encerra a listagem, do lote 
composto por catorze “Sebentas” e, ainda, dos cinquenta e sete volumes 
de “theses de varias faculdades” que constituem o lote 1305.

Destacamos somente dois aspetos mais, de entre os muitos que 
poderiam ser referidos. Em primeiro lugar, o facto de esta ser uma ver-
dadeira biblioteca de um escolar de leis, na qual tão depressa encontra-
mos monografi as (portuguesas e estrangeiras) sobre diversas temáticas 
e obras à data muito conhecidas, a par de elementos tradicionais de 
estudo como códigos, manuais, dissertações e inúmeras sebentas. Para-
lelamente, o interesse claramente manifestado por Heitor de Ataíde 
por uma das questões que mais empolgavam a comunidade jurídica 
da época: a problemática do divórcio. Deparamo-nos, assim, com assi-
nalável bibliografi a, sobretudo francesa, sobre o tema. Estaria Ataíde a 
preparar algum trabalho sobre o assunto? Nada encontrámos, até agora, 
que nos permita confi rmar essa suspeita.

PALAVRAS FINAIS

Entre a fi cção e a realidade, os livros permitem-nos descobrir as vidas 
– uma, fi ccionada com base em factos reais; outra, real e deduzida a 
partir de documentação e de uma biblioteca reunida ao longo de uma 
temporada de estudo – de dois juristas goeses de Oitocentos: Jacob 
Dantas e Heitor de Ataíde. Um e outro distinguem-se, contudo, pela 
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formação jurídica que receberam e pela diferente forma como se rela-
cionaram com o direito e a prática forense – se bem que, curiosamente, 
ambos tenham conhecido um fi nal trágico em termos fi nanceiros. Jacob 
Dantas viu-se relegado a uma existência modesta e obscura – destino 
menos feliz de muitos dos provisionários seus contemporâneos que ten-
tavam sobreviver dos parcos rendimentos que lhes rendia uma carreira 
pouco luminosa numa Goa economicamente esmagada. Pelo contrário, 
a marca de Heitor de Ataíde ainda hoje se encontra, mesmo que discre-
tamente, na mais antiga faculdade de direito portuguesa. Não obstante 
os desaires da sua vida, a obra que escreveu – e, mesmo, os ecos longín-
quos da biblioteca que recolheu – mostram à saciedade a capacidade 
intelectual de muitos dos letrados provindos das elites naturais católicas 
goesas e a justeza da recomendação feita pelo seu paladino, Bernardo 
Peres da Silva, no Diálogo entre um Doutor em Filosofi a, e um Portuguez 
da India (1832): o caminho rumo ao reconhecimento passa, forçosa-
mente, por uma forte aposta na educação. Os Ataíde foram uns dos que 
o souberam compreender.

Este texto foi redigido ao abrigo do novo Acordo Ortográfi co
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COLONIALISMO E CONFLITO CULTURAL EM  
 DE ORLANDO DA COSTA

Hélder Garmes*

UM HOMEM DE MUITAS IDENTIDADES

Orlando Antônio Fernandes da Costa, ou simplesmente Orlando da 
Costa, é certamente um escritor que se diferencia de outros de sua época 
pela sua complexa formação identitária. Nascido em Lourenço Mar-
ques, hoje Maputo, em 1929, é moçambicano por local de nascimento. 
De ascendência indiana, seguiu ainda muito jovem para Goa, onde 
passou a infância e a adolescência. Após 1947, aos 18 anos, mudou-se 
para Portugal, onde permaneceu até 27 de janeiro de 2006, data de seu 
falecimento, aos 76 anos de idade. Diante das distintas referências cultu-
rais que marcam sua biografi a, os dicionários literários têm difi culdade 
de classifi cá-lo nesta ou naquela literatura. Seu nome consta tanto no 
Dicionário de Literatura Portuguesa (1996, 153), organizado e dirigido 
por Álvaro Manuel Machado, como no Dicionário de Autores de Litera-
turas Africanas de Língua Portuguesa (1998, 281), de Aldónio Gomes e 
Fernanda Cavacas. Não consta, todavia, em nenhum dos três volumes 
do Dicionário de Literatura Goesa (1997), de Aleixo Manuel da Costa, 
o que entra em contradição com o que podemos ler numa página de 
divulgação de escritores, como é a wikipedia, onde aparece a seguinte 
informação sobre a origem familiar do escritor:

Nasceu em Moçambique  , fi lho de Luís Afonso Maria da Costa,  goês, 
descendente directo por varonia de Marada Poi, Brâmane Gaud Saraswat, 
do século XVI, e de sua mulher Amélia Maria Frechaut Fernandes, nascida 
em Moçambique, de origem Francesa [...]. Passou a infância e juventude 

*  Universidade de São Paulo, sendo o presente trabalho fi nanciado pelo CNPq com apoio da 
FAPESP.
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em Goa, até se mudar para Lisboa. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Orlando_
da_Costa)

Valoriza-se aqui a origem goesa e bramânica do escritor, assim 
como sua permanência em Goa durante sua infância e adolescência. 
Ao remontar sua ascendência aos brâmanes Saraswat, que constituem a 
linhagem de brâmanes que ocupou o lado Ocidental da Índia, onde fi ca 
Goa, e que são discípulos da Deusa Saraswati, deusa da sabedoria, cria-
dora do sânscrito, dos cânticos, dos discursos, da poesia, da música e das 
ciências, o autor do verbete procura associar a identidade de Orlando da 
Costa à da linhagem de homens que teriam o talento nato para as artes 
e as ciências, um talento que já teria origem em seu sangue bramânico. 
Não incluí-lo entre os autores goeses por não ter nascido em Goa passa, 
dessa perspectiva, a ser questionável, e talvez Aleixo Manuel da Costa 
o tenha incluído no volume complementar de sua obra que se encontra 
ainda hoje inédito, ao qual não tivemos acesso. O fato é que a face goesa 
de Orlando da Costa apresenta-se concretamente em sua obra, bastando 
lembra os romances O Signo da Ira e O Último Olhar de Manú Miranda, 
ou a peça teatral Sem Flores nem Coroas1.

Em Portugal, ingressa na Faculdade de Letras de Lisboa em 1947. 
Dois anos depois, passa a integrar o Movimento de Unidade Democrá-
tica, que fora posto na ilegalidade por Salazar um ano antes. Conviveu, 
na Casa dos Estudantes do Império, com os futuros dirigentes da FRE-
LIMO, MPLA e PAIGC. Licenciou-se em Ciências Histórico-Filosófi cas 
em 1954 e, no ano seguinte, tornou-se militante do Partido Comunista, 
tendo chegado a integrar o seu Comitê Central, mantendo-se fi liado ao 
partido até o fi nal de sua vida. Segundo o jornal Diário de Notícias, de 
Portugal, quando do anúncio de sua morte, o escritor:

[F]oi preso três vezes pela Pide (1950-1953). Da última vez, permaneceu 
no cárcere em Caxias por cinco meses e uma semana (acusado de militar 
em defesa da paz). Aí escreverá a sua tese. Passou pelo ensino particular até 
ser proibido de ensinar e trabalhou na publicidade. ([AMG] 2006)

1  Uma visão geral da obra do autor encontra-se no artigo “Orlando da Costa”, de Naline 
Elvino de Sousa (2007), com diversos comentários biobibliográfi cos.
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Escreveu poesia, peças teatrais e romances. Em poesia, publicou 
os livros A Estrada e a Voz (1951), Os Olhos sem Fronteira (1953), Sete 
Odes do Canto Comum (1955), Canto Civil (1979). No âmbito do teatro, 
Sem Flores nem Coroas (1971) e A Como Estão os Cravos Hoje? (1984). 
No gênero romance, O Signo da Ira (1961), Podem Chamar-me Eurídice 
(1964), Os Netos de Norton (1994) e O Último Olhar de Manú Miranda 
(2000).

O NEO-REALISMO DE ORLANDO DA COSTA

Orlando da Costa surge como escritor no momento em que o neo-rea-
lismo português se consolidava, tendo que esperar o sucesso do romance 
O Signo da Ira, de 1961, que lhe propiciou o Prêmio Ricardo Malheiros, 
da Academia de Ciências de Lisboa, para entrar no rol dos grandes auto-
res portugueses. Como sabemos, o romance trata dos curumbins, que, 
em termos de castas, equivaleriam aos sudras, isto é, uma casta que se 
caracteriza por executar trabalhos braçais pesados na lavoura, trabalhos 
de limpeza, entre outras atividades pouco prestigiadas socialmente. O 
romance tem por temas a exploração entre as castas (que guarda simila-
ridades com a exploração de classe), a exploração da mulher por parte 
da estrutura familiar tradicional, a corrupção promovida pela explora-
ção colonial, tendo por foco central um triângulo amoroso: o casal de 
curumbins, Natél e Bostião, e um soldado português (ao qual jamais é 
atribuído um nome) que se encanta por Natél. A trama em torno do 
triângulo amoroso tem lugar na pobre vila dos curumbins e acaba colo-
cando um fi m ao futuro casamento de Bostião e Natél e reservando um 
destino especialmente dramático para essa jovem.

Em outro núcleo da narrativa, temos Rumão, dono de uma taverna 
frequentada por curumbins e por soldados portugueses. Rumão nego-
cia com um outro soldado português (também sem nome) o contra-
bando de gasolina do exército lusitano e esconde o produto em sua 
taverna. Quando o contrabando é descoberto pelo comandante, o sol-
dado mata Rumão e coloca fogo na taverna, para não deixar provas do 
roubo. Além destes dois, um outro confl ito, agora entre os curumbins 
e o batcará bab Ligôr, também tem lugar no romance, pois os curum-
bins, após realizarem uma produtiva colheita de arroz e a entregarem ao 
batcará, são informados de que o produto foi roubado na altura em que 
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este fôra vendê-lo, quase nada restando aos curumbins. Coinção, uma 
curumbina que passa a trabalhar na casa de bab Ligôr e que é violentada 
sexualmente por ele, rouba-lhe parte do estoque de arroz e o entrega 
aos curumbins, que o guardam no taverna de Rumão. O arroz acaba 
queimado pelo ato criminoso do soldado português.

Ainda que a trama amorosa amarre toda a narrativa, há a sobrepo-
sição de três confl itos: 1) o triângulo amoroso que coloca em questão 
as diferenças culturais; 2)  a intriga do desvio da gasolina, metoní-
mia da corrupção que estaria na base econômica do sistema colonial; 
3) o roubo do arroz pelos curumbins, tomado como revolta social no 
âmbito da estrutura tradicional de castas de Goa. Esses três confl itos, no 
entanto, situam-se, não por acaso, no espaço colonial português e nos 
dizem muito sobre como se dava ali a relação colonizador/colonizado.

Antes, no entanto, de entrarmos nesse aspecto do livro, vejamos 
como o romance foi objeto de leituras muito distintas. Em 31 de agosto 
do ano em que o livro foi lançado, João Gaspar Simões publicou uma 
crítica elogiosa ao texto de Orlando da Costa, observando que se tratava 
de “um romance regionalista sem regionalismo e um romance neo-rea-
lista sem neo-realismo” (Simões 2001, 390). Com essa paradoxal afi r-
mação, queria ressaltar que o romance não era regionalista porque não 
empregava a variação linguística regional, como era regra no regiona-
lismo português, uma vez que suas personagens, curumbins e curumbi-
nas, falavam a língua local goesa. Também não era neorrealista naquilo 
que se tornara regra para os portugueses: defender uma tese stricto sensu 
ou se evadir num lirismo que, segundo ele, tinha por vezes qualidade 
duvidosa. Enfi m, O Signo da Ira conseguia ser neorrealista sem aquelas 
que seriam consideradas as soluções fáceis do neorrealismo. Todavia, 
João Gaspar Simões não poupa o texto de críticas, fundadas na seguinte 
premissa:

Orlando da Costa, ao conceber o seu romance, concebeu-o em termos oci-
dentais. Como o romance é uma técnica nossa, o material que entrou na 
fi cção ajusta-se mal à moldura que o enquadra. Lemos o livro de Orlando 
da Costa com o sentimento de que algo o não deixa evidenciar-se como 
verdadeiro romance. (Simões 2001, 393)

Poderíamos fazer vários elogios e várias ressalvas ao modo como o 
renomado crítico leu O Signo da Ira. Todavia, interessa observar aqui 

ACT27-Goa Portuguesa.indd   240ACT27-Goa Portuguesa.indd   240 08-11-2014   04:02:4008-11-2014   04:02:40



241

COLONIALISMO E CONFLITO CULTURAL EM O SIGNO DA IRA DE ORLANDO DA COSTA

o aspecto cultural que sua crítica aponta: por empregar um gênero que 
não é indiano para falar de Goa, a forma não se ajustaria ao conteúdo. 
Todavia, talvez a premissa do crítico é que seja questionável, já que 
revela um olhar um tanto estereotipado sobre a realidade goesa. Isso se 
evidencia quando procura argumentar em favor dessa premissa:

É certo que Orlando da Costa escreve com simplicidade, sem lugares-co-
muns, por vezes até com uma adjectivação feliz, mas num estilo sem per-
sonalidade. A sua prosa não é plástica, prefere o impreciso, no que está 
de acordo com a idiossincrasia de uma raça e de uma natureza que não 
primam pelos contornos defi nidos. E por isso mesmo se nos afi gura que 
o romance não é uma forma literária ideal para pintar o meio revelado. 
(Simões 1991, 393)

Evidencia-se aqui a distinção ocidental/europeu/razão/apolíneo e 
oriental/indiano/intuição/dionisíaco já exaustivamente analisada por 
Edward Said (2001). Uma raça e uma natureza que não primam por 
contornos defi nidos não poderiam ser sujeito ou objeto de um romance 
com personalidade e plasticidade. Com essa afi rmação elucida a sobre-
posição que realiza entre o objeto do romance, os curumbins goeses, 
e o próprio autor Orlando da Costa, que sugere pertencer à mesma 
raça indiana de que trata a narrativa. A análise das relações sociais no 
romance fi ca assim obliterada pela perspectiva cultural do crítico, que 
desautoriza a priori o romancista a conceber um romance de qualidade, 
isto é, um romance europeu.

Se nos voltarmos unicamente para a questão do gênero e nos 
lembrarmos de toda a produção de escritores simbolistas no âmbito 
do romance europeu, teremos necessariamente que rejeitar o que diz 
Simões sobre a natureza desse gênero, já que o romance simbolista 
incorpora o vago, o impreciso, a falta de contornos. Todavia, entende-
mos que se refere ao romance neorrealista e ainda assim a imprecisão 
que aponta em O Signo da Ira certamente se encontra mais no âmbito do 
conhecimento pressuposto necessário para sua leitura, isto é, no conhe-
cimento mais detido da realidade goesa, do que na natureza mesma do 
subgênero romance neorrelista.

João Gaspar Simões funda-se numa perspectiva, hegemônica em 
sua época, que atribui qualidades gerais e fi xas para povos inteiros, 
tomados como homogêneos. Daí poder afi rmar que os goeses, leia-se 
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indianos, constituem uma “raça” que não prima por contornos defi ni-
dos. O conhecimento que hoje temos da complexidade da formação 
da sociedade goesa fala por si. Portanto, não há aqui certamente con-
fl ito entre forma européia e realidade goesa e indiana, mas a expres-
são da forma preconcebida com que se vê a sociedade indiana naquele 
momento, ao lado da difi culdade em legitimar a produção advinda do 
espaço colonial dentro do que se julga serem os padrões de qualidade do 
romance europeu. Vale lembrar que a realidade que Orlando da Costa 
toma por referência não se encontra distante da européia, já que encena 
literariamente a realidade colonial portuguesa em confl ito com a ordem 
social indiana. Voltaremos a isso mais adiante.

Do lado goês, o historiador Leopoldo da Rocha, em resenha ao 
romance de Orlando da Costa, tece diversos elogios à dicção neorrea-
lista do livro, fi liando-o à tradição que remonta a John Steinbeck, Jorge 
Amado, Fernando Namora, Alves Redol. Todavia, ao fi nal de seu texto, 
observa:

Um decidido pendor para uma certa “visão da vida” é propícia a falsear a 
realidade sobretudo num artista, tentando-o a carregar os tons nos aspec-
tos sombrios. Como resultado imediato, a criação dos personagens ressen-
te-se na verossimilhança, pecando naquela “lógica interior” de que nos fala 
algures Fialho.
Verdade, as criações de O Signo da Ira são terrivelmente perfeitas, nem 
Orlando da Costa lhes empresta uma interioridade psicológica, absurda 
naquelas almas simples. Mas poder-se-á outrotanto dizer do Bab Ligôr?
Que ferocidade, injustiça e cinismo naquela fi gura sinistra! Pretenderá 
Orlando da Costa apresentá-lo como tipo do batcará goês?!
Era tão bom que Orlando da Costa, afi m de vencer incertezas, contactasse 
de perto, esta nossa realidade, de novo. De certo lhe surgiriam, então, 
novas luzes e nos daria mais depoimentos da sua pena brilhante, que nos 
fi zessem vibrar às nossas belezas ignoradas, amar a nossa querida terra, 
chorar a miséria do nosso povo. [http://archiveofgoanwritinginportuguese.
blogspot.com/2012/02]

Aqui temos uma visão bastante acutilante do poder de concepção 
de personagens de Orlando da Costa. Seus curumbins são elogiados por 
não terem interioridade psicológica, enquanto seu batcará é desqualifi -
cado por ser caracterizado de forma demasiadamente má. Afi rmar que 
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a não complexidade interior dos curumbins de Orlando da Costa é um 
dado da realidade desse grupo social goês revela apenas preconceito de 
casta por parte do crítico, já que não é possível estabelecer uma escala 
hierárquica de interioridade psicológica entre os grupos sociais. A eco-
nomia na descrição da interioridade psicológica dos curumbins deve 
ser lida dentro da perspectiva de exclusão social a que estão submetidos, 
fazendo com que a subjetividade seja colocada em segundo plano para 
ressaltar a luta constante pela sobrevivência. Jamais poderia ser tomada 
como expressão da realidade psicológica desse grupo social.

Defender a existência de batcarás bons e honestos em Goa é nova-
mente confundir fi cção e realidade. O romancista não escreve história 
com H maiúsculo, mas sim, especialmente no caso da proposta neor-
realista, apresenta de maneira fi ccional uma leitura interpretativa dessa 
história, comprometida com uma forma de entender as relações sociais, 
que, no caso de Orlando da Costa, é, como se sabe, de viés marxista. O 
que interessa em O Signo da Ira é o lugar social do batcará. Na propo-
sição do romance, seu lugar social é um mal em si, ainda que bab Ligôr 
fosse bom. Se há bons batcarás, isso não altera a ordem social injusta 
que o romance procura encenar.

Temos na crítica de Leopoldo da Rocha um modo de conceber a 
realidade goesa que nos remete a sua matriz cultural indiana, já que 
naturaliza a inferioridade dos curumbins e defende a humanidade dos 
batcarás. Todavia, identifi ca corretamente, ao nosso ver, um certo mani-
queísmo no romance ao qual voltaremos mais adiante.

No mesmo sentido, podemos ler a crítica do também goês Pedro 
Correia-Afonso, “A cor local na obra de Orlando da Costa”, escrita na 
altura em que a obra foi lançada, que se concentra na falta de veracidade 
da obra no que concerne à descrição dos fenômenos físicos e geográ-
fi cos, notadamente desqualifi ca o início do romance, observando que:

A monção (não as monções) do nordeste é a que sopra sobre nós a partir 
de Novembro (o episódio abre-se realmente a fi ns de Novembro). Ela traz 
o terral (não os terrais). A monção do nordeste é a nossa estação fria e 
seca e portanto os caudais que Orlando vê com os seus olhos de saudade 
descerem dos Gates e percorrem os mesmos caminhos que os rios etc. não 
existem senão na sua imaginação. Os terrais não deixam atrás de si nen-
hum rasto de fertilidade se por isto o autor que falar dos nateiros que as 
águas correntes largam no seu percurso. Só trazem prosaicamente consti-
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pações, recrudências de situações asmáticas e, em velhos que se descuidem, 
a congestão cerebral. A cacimba é um fenómeno real mas ela, não vai enso-
pando as terras lavradias. A pior coisa que a cacimba faz é molher as copas 
das mangueiras e fazer, segundo a expressão vulgar, “crescer a fl oração”. 
Neste ambiente de meteorologia descompassada, é francamente ridícula 
a defi nição que no seu breve glossário Orlanda dá da vangana “vangana 
é a semeação que aproveita os terrais”. Donde se verifi ca que Orlando se 
acha persuadido de que terrais são realmente cursos de água. Erra também 
quando, no mesmo glossário, chama serôdio à cultura do arroz que se faz 
no período de monção do sudoeste. Serôdio é um adjectivo português que, 
tratando-se de frutos, signifi ca “o que aparece no fi m da estação própria”. 
O termo que Orlando quer é soródio, peculiaridade de Goa, derivado do 
concani sorodd. [http://archiveofgoanwritinginportuguese.blogspot.com.
br/2012/03/pedro-correia-afonso-cor-local-na-obra.html]

Ainda que possamos entender o desconforto de um leitor que 
conhece em detalhe a realidade geográfi ca encenada no romance e cons-
tata o quanto o autor a desconhece, se fôssemos desqualifi car as obras 
que cometeram esse gênero de “erro”, teríamos de retirar das pratelei-
ras muitos dos nossos textos clássicos. Mais uma vez há confusão entre 
narrativa literária e narrativa histórica. Os possíveis equívocos cometi-
dos por Orlando da Costa em sua descrição do clima e dos hábitos dos 
curumbins são plenamente verossímeis aos leitores a quem se dirige: os 
portugueses e os goeses de vida urbana. Trata-se de um romance neor-
realista e não de um ensaio geográfi co.

Assim, tanto o crítico português quanto os goeses vêem como pro-
blema um descompasso entre realidade goesa e sua representação roma-
nesca, o primeiro preocupado com o problema do desajuste da forma 
literária, os segundos com o falseamento da realidade ali representada.

Recentemente, algumas dissertações foram escritas envolvendo o 
romance. Tivemos acesso a duas delas. Em 1999, foi defendida na Uni-
versidade de São Paulo uma dissertação intitulada A Literatura de Goa 
em Língua Portuguesa e O Signo da Ira, de Regina Célia Fortuna do 
Vale, que apresenta uma leitura detida das personagens e dos motivos 
recorrentes na obra. Ao fi nal, nota que Orlando da Costa “não tende a 
folclorização da sua terra e de sua gente, não tendo nada em comum 
com as imagens de exotismo, de lascívia ou de turbulência”, comuns nos 
escritos europeus sobre a Índia, e conclui:
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[O] romance de Orlando da Costa impele o leitor a um equacionamento 
dos problemas decorrentes do colonialismo português na Índia, ao mesmo 
tempo que o obriga a uma refl exão sobre a intricada problemática relacio-
nada à divisão de castas, sistema típico dessa sociedade. (Vale 1999, 140)

Fica implicada nessa passagem a dupla interlocução do romance de 
Orlando da Costa, escrito para portugueses e para goeses. Se a questão 
das castas há muito fascina o europeu e faz com que se sinta mais justo e 
humanitário que o indiano, o problema do colonialismo produz o efeito 
reverso desse sentimento. Tencionando essas duas formas de domina-
ção, o livro coloca problemas para goeses e portugueses.

Dez anos depois dessa dissertação, em 2009, aparece outra, tomando 
O Signo da Ira ao lado de O Último Olhar de Manú Miranda e de Sem 
Flores nem Coroas, intitulada A Literatura de Orlando da Costa – refl e-
xões sobre uma trilogia em tempo de colonialismo, de Maria Filomena de 
Brito Gomes Rodrigues, defendida na Universidade Aberta de Lisboa. 
A proposta do trabalho foi a de analisar em conjunto as três obras de 
Orlando da Costa que tratam do espaço goês, buscando demonstrar seu 
valor histórico-social. No que concerne especifi camente a O Signo da 
Ira, nota que estão implícitos na narrativa “o desrespeito pela cidadania, 
a exploração entre castas e a corrupção” (Vale 2009, 34) e, apesar de não 
se propor a apresentar formalmente uma conclusão sobre tais aspectos 
do romance, demonstra como o texto funcionou para circunscrevê-los 
e denunciá-los.

Procurando contribuir para o entendimento do romance e somar 
uma nova perspectiva às críticas até aqui mencionadas, a abordagem que 
propomos para o romance tem por preocupação central a forma como 
Orlando da Costa representou o confl ito colonial em O Signo da Ira.

ENTRE O BEM E O MAL: O CONTATO ENTRE 
COLONIZADOR E COLONIZADO

Se olharmos para a trama do romance com cuidado, marcada generi-
camente pela Segunda Guerra Mundial como tempo da ação e tendo 
Margão como cenário, veremos que em meio aos três confl itos ali entre-
laçados, duas personagens se encontram no cruzamento entre o mundo 
colonial português e o mundo tradicional dos curumbins.
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A primeira personagem a ser apresentada, logo no primeiro capí-
tulo do romance, em confronto com o mundo português é Natél, a 
jovem curumbina que se encontra apaixonada por Bostião. Natél mora 
apenas com o avô, Jaqui. Bostião, nas primeiras páginas do livro, revela 
a Natél sua intenção de tomá-la como esposa, mas passa todo o romance 
com medo de pedi-la em casamento a Jaqui. O soldado português cerca 
Natél durante todo o romance, mas o máximo que consegue é, num 
determinado episódio, tentar carregar por ela um galão de água, sem 
sucesso. Ao fi nal do romance, quando procuram saber quem negociava 
a gasolina roubada do exército lusitano, o soldado apaixonado por Natél 
é acusado como sendo o contrabandista, pois ia frequentemente à vila 
dos curumbins. Natél, para salvá-lo de tal calúnia, revela que ele vinha 
para vê-la. Nessa atitude heróica, delineia para si mesma um destino 
cruel, pois Bostião já não quererá casar-se com ela, assim como mais 
nenhum outro homem da vila. Sem saída, Natél terá de ir trabalhar na 
casa de bab Ligôr, sabendo que sua primeira tarefa será a de se submeter 
aos caprichos sexuais do batcará.

Antecedendo um pouco o desfecho da narrativa, temos um encon-
tro entre Bostião e o soldado português. O soldado, sem fósforos, pede a 
Bostião, que fumava, que lhe empreste algum e este assim o faz e o trata 
com cordialidade. Há refl exões de lado a lado. Bostião pensando que, 
se fosse a situação inversa, jamais poderia pedir os fósforos ao soldado. 
Este, por sua vez, refl ete sobre o porquê dos curumbins o verem com 
tanta desconfi ança. Pensa o soldado: “Estranha gente. Para eles sere-
mos sempre hóspedes indesejáveis... Os hóspedes que se instalaram e 
que mandam, que não precisam deles, que não se deixam enganar... Até 
ela!...”. Na sequência, refl ete sobre sua paixão:

[E] pensava em Natél, a rapariga cujo nome não conhecia ainda ao certo 
e a quem, cada minuto que passava, ele se sentia mais preso. Desde o pri-
meiro instante em que a vira, tivera a sensação profunda de que aquela 
visão de beleza ingénua e já amadurecida e a impossibilidade de se enten-
derem senão por gestos, o subjugava irremediavelmente. No entanto, que 
fi m poderia ter aquela sua paixão? Mal podia aproximar-se dela e as poucas 
palavras que conseguira dirigir-lhe haviam fi cado no ar, como sons vãos, 
destituídos de qualquer sentido. Nem um só sorriso conseguira rasgar 
naquela boca fresca de lábios escuros e tão fi namente desenhados. Não 
tinha sequer a certeza de ter lobrigado uma réstea de compreensão naquele 
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olhar tão perfeito de humildade como de soberania. Entre eles as palavras 
seriam para sempre inúteis, os gestos impossíveis, cada vez mais impos-
síveis! (Costa 1961, 231)

Evidencia-se nesse trecho os bons sentimentos do soldado para com 
Natél. Ele se encontra de fato apaixonado por ela e vê na falta de enten-
dimento linguístico e cultural a impossibilidade da realização desse 
amor. No triângulo amoroso, todas as três personagens são boas: Natél, 
Bostião e o soldado português. Não há maldade nesse núcleo de perso-
nagens, mas somente confl ito amoroso e cultural.

Já no mundo da outra personagem que se encontra em meio ao con-
tato entre indianos e portugueses, Rumão, o taberneiro, tudo é degra-
dado, a começar pelo próprio Rumão, caracterizado como um homem 
ganancioso, oportunista, argentário, covarde, colonialista. Quando 
Rumão é preso pelos soldados portugueses, diz Jaqui:

– O que lhe irão fazer, Saibá? O que irá acontecer? Ele não é um curumbim 
como nós, mas é como se vivesse entre nós. Já o conhecemos há tantos 
anos! – Jaqui lembrava-se do tempo em que Rumão, adolescente ainda, aju-
dava o pai a servir fenin e a vender fósforos aos viandantes daquela estrada 
e a ele e aos outros habitantes do povoado. Nesse tempo Rumão costumava 
dizer que queria ser tarôti, embarcadiço correndo os mares e conhecendo 
terras estranhas. “Isto de viver dando de beber a curumbins, não é vida 
para ninguém!” – repetia com desprezo. Tivera sempre grande admiração 
pelos estrangeiros, especialmente pelos paclé, e o mais que ele ainda hoje 
poderia desejar era vestir-se como eles e viver como eles. Com a morte do 
pai, porém, Rumão tivera medo de enfrentar a vida com que sonhara, res-
ignando-se a continuar com o modesto negócio daquela taberna perdida 
numa estrada pobre e empoeirada. (Costa 1961, 179)

Não é um curumbim, mas também não é um homem de casta alta, 
não sendo mencionada claramente sua origem. Ao que tudo indica, é 
um mestiço, com todas a implicações que isso pode ter em meados do 
século XX em Goa, isto é, alguém que pertence a um grupo que teve 
muito prestígio no período áureo da colonização portuguesa, mas que 
naquele momento se encontra completamente estigmatizado, quer por 
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portugueses2, quer por indianos cristãos. Rumão despreza os curum-
bins, negocia gasolina contrabandeada com o outro soldado português, 
embebeda o pai de Coinção e quase a viola sexualmente, fi nalmente 
descobre ter lepra. Acaba assassinado pelo soldado ao qual se associara.

Com exceção de Coinção, todos os envolvidos nesse núcleo da nar-
rativa são moralmente degradados: o soldado contrabandista, o pai e 
a mãe de Coinção, ambos alcoólatras, o próprio Rumão. A violência 
implicada na exploração colonial aparece aqui de modo evidente, assim 
como a condenação daqueles que se associam aos interesses espúrios 
dos colonizadores.

Temos, portanto, no romance, dois modos de representar a relação 
entre colonizador e colonizado: um em que é retratada como positiva, 
mas impossível, que valoriza as relações pessoais, envolvendo amor, pai-
xão e mesmo curiosidade cultural em relação ao mundo do outro; outro 
em que é retratada como degradada e perniciosa, que focaliza as rela-
ções de interesses fi nanceiros, de exploração e de corrupção.

Num primeiro momento, poderíamos pensar que Orlando da Costa 
referendaria dois estereótipos: o primeiro, representado pela relação 
entre Natél e o soldado português, teria matriz portuguesa e reafi rmaria 
a plasticidade cultural do povo lusitano, que teria a capacidade inata 
de se relacionar com outros povos de forma cordial, afetiva, sexual – e 
entraríamos então no campo dos estereótipos sedimentados por Gil-
berto Freyre (1980); o segundo, representado pela relação entre Rumão 
e o outro soldado português, teria matriz compartilhada entre indianos 
e europeus, e referendaria que indivíduos mestiços, sem raça ou casta 
defi nida, não são confi áveis e não têm bom caráter (Garmes 2011).

Todavia, não nos parece ser simples assim, já que tanto Natél quanto 
Rumão serão vítimas do processo colonial, isto é, a fl exibilidade cultu-
ral do português não salva Natél de um destino trágico, assim como a 
calhordice de Rumão é punida exemplarmente com a morte da persona-
gem. Ao fi nal do romance tudo está quase como antes para o conjunto 
daquela sociedade: quem de fato perde são aqueles que se envolveram 
diretamente com os colonizadores – Natél e Rumão –, sendo que o 

2  Quando se fala do pai de Rumão, elogia-se seu caráter religioso, tendo morrido para man-
ter acesa uma vela ao pé do cruzeiro (Costa 1961, 180). Essa imagem de um passado fi el à 
religiosidade cristã faz pensar no papel que tiveram os mestiços no universo catequético de 
Goa, fi éis agregados da Igreja desde o século XVI.
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restante da ordem social pouco é afetada por tais episódios. O que o 
romance então nos diz acerca do confl ito colonial?

CONCLUSÕES

O problema levantado por João Gaspar Simões acerca da inadequação 
da forma do romance para retratar uma realidade que lhe é cultural-
mente muito distante ou aquele proposto por Leopoldo da Rocha ou 
por Pedro Correia-Afonso acerca da falta de verossimilhança da obra 
na representação das altas castas de Goa e na representação do espaço 
geográfi co goês chamam-nos menos a atenção para as virtuais debili-
dades do romance do que para os desafi os ideológicos que Orlando da 
Costa enfrentou em meio à comunidade letrada de Portugal e de Goa 
para representar a exploração colonial portuguesa ao lado da explora-
ção promovida pela tradicional estrutura social indiana, num momento 
de forte repressão da ditadura salazarista.

A crítica à exploração promovida pelo sistema de castas pode ser 
explícita, já que se vai de encontro à posição ideológica do salazarismo e 
sua perspectiva cristã de mundo. O lugar de subalternidade que a mulher 
ocupa nessa ordem social, assim como a exploração desumana promo-
vida pelo batcará do trabalho dos curumbins, pode ser trabalhado pelo 
escritor sem qualquer constrangimento, o que procura atingir o pensa-
mento tradicional goês, ainda que cristão, calcado nos valores e precon-
ceitos da estrutura de castas.

Todavia, não é por acaso que Leopoldo da Rocha se ressente 
da forma como é representada a realidade indiana, já que, se formos 
olhar no âmbito das relações entre colonizador e colonizado dentro do 
romance, os curumbins são explorados única e exclusivamente pelo bat-
cará. A corrupção associada aos portugueses é interna ao exército, ainda 
que com o apoio e benefício de Rumão, que aí representa a camada cor-
rompida da sociedade colonial. O custo maior da exploração do traba-
lho fi ca na conta dos próprios goeses e daí entendermos o incômodo de 
Leopoldo da Rocha.

No entanto, em razão da repressão salazarista, se encontrava invia-
bilizado qualquer ataque frontal ao colonialismo português. O ataque se 
dá, porém, indiretamente, já que a descrição da vida miserável de povos 
cristãos em terras portuguesas, explorados por um sistema de matriz 
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hindu, denuncia, para o leitor português, a inefi cácia do modelo colo-
nial, que deveria extinguir tal exploração e promover aquilo que o jus-
tifi caria, isto é, o progresso, a civilização, a justiça social, os tradicionais 
pilares ideológicos do colonialismo.

Essa denúncia só pode ser efi caz se o leitor português puder enten-
der o drama pelo qual passa o povo goês e daí a necessidade de ence-
ná-lo dentro de uma lógica que lhe seja familiar, dentro da lógica do 
romance europeu. Portanto, a forma do romance é certamente ade-
quada aos propósitos do escritor, ao contrário do que imaginava João 
Gaspar Simões, multiplicando em duas a fi gura do colonizador: uma 
solidária e sentimental, no núcleo do triângulo amoroso; outra corrupta 
e impiedosa, no núcleo do contrabando de gasolina. Todavia, em ambos 
os casos é o colonizado quem leva a pior.

A duplicidade na relação entre colonizador e colonizado permite ao 
escritor problematizar o processo colonial sem dissimular quem são as 
verdadeiras vítimas. Talvez seja essa a maior grandeza de O Signo da Ira: 
uma obra que encena as ambiguidades das relações entre colonizador e 
colonizado, deixando, no entanto, claro que o grande perdedor é sempre 
o colonizado.
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A COR DA PELE E AS CASTAS DE GOA, 
ANTES E DEPOIS DE 

 
DE ORLANDO DA COSTA

Cláudia Pereira*

INTRODUÇÃO

Numa exposição de fotografi as sobre os gaudde de Goa em 2006, alguns 
brâmanes comentaram: “[N]as fotos mostras que também há rapari-
gas gaudde com a pele clara e bonitas, pensávamos que só havia escu-
ras”1. No século XXI, este mito continua naturalizado na mentalidade 
da maioria dos goeses; o de que as castas normalmente consideradas 
com mais estatuto têm a pele clara por contraste com as castas pouco 
valorizadas e que têm a pele escura. O objectivo deste texto é analisar 
o modo como as castas utilizam o argumento da cor da pele, durante 
o colonialismo português e contemporaneamente, articulando a antro-
pologia e a literatura2. Concretamente, cruza o romance etnográfi co de 
Orlando da Costa, O Último Olhar de Manú Miranda (2000), que for-
nece um importante retrato sócio-histórico de Goa nos anos 1930-1940, 
com o trabalho de terreno que realizei durante um ano no sul de Goa, 
em 2006-2007.

*  Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)/Centro de Investigação e Estudos de Socio-
logia (CIES-IUL)

1  Exposição de fotografi as e vídeo, “Goa: (Non) Convert Gaudde”, resultante do trabalho de 
campo realizado, sob iniciativa do falecido cônsul Pedro Cabral Adão, no Consulado de 
Portugal em Goa.

2  Gostaria de agradecer ao Everton V. Machado e ao Duarte D. Braga por incentivarem o 
diálogo pluridisciplinar sobre Goa. Agradeço ao Alexandre Oliveira a revisão do texto, à 
Marta Prista a leitura crítica e à Maria José Araújo a problematização profunda de alguns 
argumentos.
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O romance O Último Olhar de Manú Miranda foi já analisado por 
alguns investigadores à luz da literatura e do colonialismo português 
(Vale 2004; Domingues 2008; Rodrigues 2009; Machado 2011a). Con-
tudo, a relação entre a cor da pele e as castas de Goa necessita de ser 
aprofundada, havendo, no entanto, estudos deste tema referentes a 
outros estados da Índia e a indianos emigrados no estrangeiro (cf. Jar-
man 2005; Badruddoja 2005; Jha e Adelman 2009, entre outros).

A perspectiva conjunta da literatura e da etnografi a3, pouco explorada 
em Goa, é o tema deste texto ao comparar as castas e os códigos sociais do 
cromatismo da pele, antes e depois de O Último Olhar de Manú Miranda. 
A caracterização da sociedade goesa é articulada com o romance e a minha 
pesquisa etnográfi ca, na qual realizei dezenas de entrevistas semi-estrutu-
radas e convivi diariamente durante um ano com hindus e católicos do 
centro e sul de Goa. Depois de uma breve apresentação da casta e suas 
hierarquias, para melhor se entender a sociedade goesa, é dada a conhecer 
a elite católica e os seus dilemas identitários, segundo a acção do romance. 
De seguida, as questões que estruturam a identidade dos goeses são revela-
das ao longo de O Último Olhar..., comparando a perspectiva hegemónica 
e as restantes. Por fi m, é explorada a valorização social da pele clara dos 
brâmanes, associada aos pacle (que designa os portugueses), por contraste 
com o tom mais escuro atribuído aos cunnbi/gaudde, que Orlando da 
Costa demonstra como se trata de um estereótipo hegemónico que não 
coincide com a realidade. O texto conclui que a desvalorização social dos 
curumbins e da sua pele escura é, pois, necessária às outras castas para se 
poderem auto-referenciar com mais estatuto por contraste com eles.

Para melhor se compreender a discussão da cor da pele e conse-
quentes atribuições sociais, é apresentada sumariamente a casta. Em 
termos breves, trata-se de uma realidade bastante heterogénea na Índia 
que se distingue geralmente por três princípios: a endogamia (proibi-
ção de casar fora do grupo), a comensalidade (restrições na partilha de 
alimentos cozinhados e água entre grupos) e a ocupação profi ssional 
(hereditariedade da profi ssão que é característica da casta a que se per-
tence) (vide Srinivas 1978 [1952]; Dumont 1992 [1966]; Béteille 1999 
[1991]; Fuller 1996, entre outros). Destes três descritores é a endoga-

3  A literatura por ter valor documental em termos humanos e sociais tem sido analisada por 
antropólogos, sociólogos e historiadores e redefi nida enquanto discurso social, ao mesmo 
tempo que os textos daqueles fornecem ferramentas para os escritores conhecerem melhor 
a realidade sobre a qual escrevem (cf. Ashley 1990, 7-8; Reis 1995, 149).

ACT27-Goa Portuguesa.indd   254ACT27-Goa Portuguesa.indd   254 08-11-2014   04:02:4108-11-2014   04:02:41



255

A COR DA PELE E AS CASTAS DE GOA

mia que garante a manutenção e a continuação da casta, pois muitas 
castas deixaram de exercer a profi ssão tradicional a que estavam asso-
ciadas e a comensalidade deixou de ser restrita. A hierarquia é o que 
mais aproximadamente traduz as relações entre as castas, correspon-
dendo a uma construção conceptual que a generalidade dos cientistas 
sociais segue para melhor as entenderem. As três características refe-
ridas são sustentadas por uma gradação de pureza ritual, em que no 
topo do sistema se encontram as castas consideradas tradicionalmente 
mais puras – brâmanes – e na base as mais impuras, logo, as menos 
valorizadas estatutariamente – intocáveis. Porém, as relações entre as 
castas são dinâmicas e não estáticas, ao contrário do que a noção de 
hierarquia pode sugerir a um primeiro olhar, observando-se na prá-
tica a negociação de estatutos entre as castas (cf. Gomes da Silva 1993 
[1989]; Perez 1994). Grosso modo, apesar da variabilidade na organiza-
ção social das castas, o sistema é geralmente descrito segundo a estratifi -
cação hegemónica dos brâmanes, que os coloca no topo da escala social, 
nomeadamente, através da seguinte ordem de graduação: os brâmanes 
(tradicionalmente professores e sacerdotes); os kshatriya (tradicional-
mente príncipes e guerreiros); os vaishya (comerciantes); os sudra (com 
ocupação nos serviços, como os apanhadores de cocos); os intocáveis 
(associados à morte vegetal, animal ou humana, como os sapateiros que 
trabalham o couro, vindo de animais mortos)4. A conversão de algumas 
castas hindus ao catolicismo, durante o colonialismo português que se 
iniciou no século XVI em Goa, deu origem às seguintes castas cristãs, 
com uma certa atenuação na poluição ritual: brâmanes, chardo (que 
aglomerou ex-vaishya e ex-kshatriya), sudra e intocáveis.

Quando neste texto é referida uma casta valorizada socialmente, 
designada “casta alta”, por contraste com as “castas baixas”, signifi ca 
que se trata da perspectiva hierárquica bramanocêntrica que predo-
mina no sistema de castas tradicional, ou seja, em que os brâmanes e 
os kshatriya/charde5 são as castas da elite. Esta é a percepção das castas 

4 A forma original de organização assenta nos varna (“cor” em sânscrito) que corresponde 
à estratifi cação da sociedade da Índia clássica nas cinco divisões descritas; contudo, esta é 
uma categoria textual e a mais utilizada no quotidiano é jati, “casta”. Assim, de uma forma 
mais rigorosa, o varna dos brâmanes engloba várias castas de brâmanes e é esta última 
categoria que circula no dia-a-dia.

5 O termo chardo no plural.
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dominantes6, porque o capital social que acumulam dá-lhes o poder de 
defi nição de estatuto perante as outras – confi rmando a sua hegemonia 
na sociedade goesa.

Todavia, cada casta tem a sua própria estratifi cação hierárquica e 
dentro da casta alguns indivíduos têm noções de estatuto diferentes, o 
que dá origem a múltiplas hierarquias, consoante as perspectivas (cf. 
Gupta 2004 [1991] e Quigley 2001 [1999]). Por exemplo, a maioria dos 
gaudde católicos e hindus de Goa, que se situam no sistema de castas 
tradicional numa posição ambígua entre os sudra e os intocáveis, con-
sideram os sudra uma casta alta (acima de si próprios) enquanto os 
mesmos sudra são vistos pelos brâmanes como uma casta baixa (abaixo 
deles) (Pereira 2009). Contudo, outros gaudde católicos e hindus, recor-
rendo ao seu mito de origem (como os primeiros habitantes de Goa) e 
ao argumento do vegetarianismo como critério hindu de pureza ritual, 
classifi cam os sudra como uma casta baixa porque estão “abaixo” deles 
próprios. Por outras palavras, cada casta tem os seus próprios argu-
mentos para se valorizar e ter orgulho da mesma, bem como os seus 
próprios mitos de origem (cf. Gupta 2004 [1991]). As perspectivas das 
diferentes castas coexistem no espaço das aldeias e cidades de Goa e, 
mais especifi camente, em Margão onde decorre o romance. O facto de 
geralmente preponderar a supremacia da casta dominante, nos termos 
de Srinivas (2005 [1959]), não signifi ca que as outras castas não tenham 
simultaneamente orgulho na sua casta, ao mesmo tempo que os brâma-
nes (ou a casta dominante) prevalecem simbolicamente na hierarquia 
tradicional do sistema de castas, como Dumont apresenta (cf. Gupta 
2004 [1991], Dumont 1992 [1966]).

O estatuto de uma casta não é fi xo nem permanente, mas em 
constante mudança, com diversidade interna e sujeito a negociações, 
consoante o peso dos diferentes critérios estruturais que geralmente 
defi nem a casta, como a poluição ritual e as regras de casamento (cf. 
Fuller 1996).

6 Segundo o antropólogo Srinivas, uma casta é considerada dominante quando detém o 
maior poder económico e político, acumula estatuto ritual e tem um número signifi cativo 
de pessoas com educação escolar e com ocupações profi ssionais, aspecto que começou a 
ganhar importância na Índia rural (Srinivas 2005 [1959], 74 e 75, 91). 
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PERSPECTIVA INTIMISTA DA ELITE CATÓLICA NO 
ROMANCE

Orlando da Costa dá voz a uma realidade social difícil de conhecer: a 
elite católica na intimidade, durante os últimos anos do colonialismo 
português em Goa. Ao mesmo tempo, é inovador ao expor as ligações 
sociais e emocionais de alguns membros da elite católica com os das 
margens da estrutura social, como é o caso das aias sudra; bem como 
as relações de católicos com hindus, tanto os de castas ditas altas, como 
os de castas pouco valorizadas socialmente. Por outras palavras, mostra 
as dinâmicas de interacção entre os pólos do sistema social, i.e., entre as 
castas do topo e da base da escala social tradicional, assim como entre 
os cristãos e os hindus goeses.

No romance é desvendada a solidão e o vazio sentidos por parte 
da elite católica, sob a capa de pesadas imposições sociais da casta e da 
sua proximidade cultural com o colonialismo português. A “portucali-
dade” de Goa, i.e., a “Goa Dourada”, foi difundida por uma percentagem 
pequena da população, mas hegemónica em termos simbólicos – o escol 
católico e, daí, a forte repercussão até hoje, nomeadamente no quadro 
cultural (na forma de vestir e na língua portuguesa), no social (na socie-
dade cristã sem confl itos e, em teoria, contraditória com o sistema de 
castas) e na arquitectura (nas casas coloniais e igrejas) (cf. Ifeka 1985). A 
religião é determinante para a elite católica ser hegemónica, pois segue 
a crença dominante do colonizador, o que é realçado por pertencer à 
população minoritária em Goa; desde os censos de 1931 a maioria da 
população é hindu (Kamat 1996, 275). Porém, se o facto de constituírem 
uma elite católica os levava e leva a distinguirem-se dos restantes católi-
cos e a tentarem interiorizar uma imagem imposta por um agente exte-
rior – a administração portuguesa –, tal levou-os a sentir uma espécie 
de permanente vazio: “[N]ós tentámos imitar o que não podíamos assi-
milar, tentámos parecer o que não podíamos ser” (Coutinho 1997, 116; 
tradução minha). Estas são as palavras sentidas de João da Veiga Couti-
nho, também ele de Margão (como o próprio Orlando da Costa), e uma 
das três pessoas a quem o escritor dedica o romance O Último Olhar… 
Partilhando esta linha de pensamento, Orlando da Costa descreve os 
goeses católicos a partir deste vazio, a que ele chama de desnorte:
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Povos forçados, um dia, a mudar de credo e altar e, por isso, sujeitos ao des-
norte. Sem profundas ou sólidas motivações, neles o que pode confundir-se 
com submissão não signifi ca necessariamente rendição. (Costa 2000, 175)

É este o vazio que Manú Miranda sente e se apodera dele.
A densidade psicológica é assinalada em todos os personagens, 

como se o autor nos convidasse a habitar dentro deles, sentindo as suas 
inquietudes. O primeiro ritual de passagem, o nascimento, une o perso-
nagem principal Manú Miranda, fi lho de proprietários rurais e brâmane 
católico, a um hindu, Xricanta Raiturcar, fi lho de comerciantes abasta-
dos, provavelmente kshatriya, por nascerem no mesmo dia e à mesma 
hora. Sendo brâmane, do topo da sociedade, Manú nasce no fl agelo da 
pneumónica, fora de casa e fi cando órfão, o que testemunha como se 
vai sentir no futuro: alheado da elite católica à sua volta. Todavia, a sua 
sintonia com Xricanta ultrapassa o domínio das palavras, o que só é 
percepcionado pela aia sudra, Rosária, que substitui o papel maternal 
junto de Manú Miranda. Por um lado, a aia sudra, embora católica, lê 
o acontecimento à luz de uma lógica hindu, em que o facto de terem 
nascido no mesmo minuto tem implicações astrológicas que unem as 
duas crianças – revelando a ligação entre o hinduísmo e o catolicismo 
na vivência da aia. Por outro lado, seria de esperar que o papel maternal 
junto de Manú Miranda viesse das tias gémeas, Inês e Leonor Benigna, 
com quem vive e com quem tem um grau de parentesco; no entanto, 
estas preocupam-se sarcasticamente com a importância do formalismo 
das regras sociais, mesmo que só aparentes, o que leva Manú a distan-
ciar-se delas.

O alienamento de Manú da sociedade à sua volta traduz-se numa 
solidão, que o liga ao tio paterno, Roque Sebastião, o qual mais tarde 
lhe deixa tudo em herança, inclusive as vozes (dos antepassados) que 
o inquietam na casa e que só os dois conseguem ouvir – um exemplo 
do ambiente de realismo maravilhoso do livro, em que a realidade se 
confunde com o imaginário (cf. Vale 2004, 207-209). A relação amorosa 
do tio de Manú Miranda é marcada pela tragédia, reforçando a difí-
cil relação da personagem com uma das imposições sociais da casta: o 
dever de casar dentro desta. Roque Sebastião apaixona-se pela ama de 
Manú Miranda, “uma mulher alta e de pele escura. [...] Preciosa era uma 
bela mulher sudra de boas maneiras e elegante” (Costa 2000, 55). Sendo 
o tio brâmane e a amada de uma outra casta, sudra, pouco valorizada 
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no sistema de castas tradicional, nunca arrisca ir contra as regras da 
sociedade e viver uma relação com ela, devido à vigilância social e ao 
marido de Preciosa. Contudo, também não se casa com outra pessoa da 
mesma casta, permanecendo solteiro, o que dita a sua morte social por 
impossibilitar a descendência da família. Sentindo-se vazio e infeliz, a 
única resolução da morte social é seguir-se-lhe a física, acabando por 
se suicidar: “[A] prova da sufocação das personagens que não escapam 
às vozes da loucura e da consciência pela opressão em que viveram” 
(Rodrigues 2009, 55). Manú Miranda, depois da tristeza e do constran-
gimento social do suicídio do tio, prossegue com um casamento com-
binado, mas por procuração, sendo um amigo seu, Emílio Xavier, que o 
substitui como noivo na cerimónia matrimonial na igreja. Manú acaba 
por se apaixonar pela mulher e, depois de experimentar brevemente a 
felicidade, a esposa adoece subitamente e morre (sem ter tido fi lhos), 
altura de que data o seu “último olhar”, já que a partir daí será apenas o 
vazio que irá habitar o seu olhar.

Passados 39 anos, a consciência cívica de Orlando da Costa no livro O 
Signo da Ira (1972 [1961]) continua a ser sentida em O Último Olhar…, ao 
denunciar injustiças sociais através de uma extrema sensibilidade poética. 
A manutenção da ordem social e económica da elite é assegurada pelos 
manducares, que provavelmente deram origem ao provérbio “quem não 
trabuca não manduca”. Ou seja, se não trabalhassem não tinham comida 
nem abrigo, sendo dependentes dos proprietários de várzeas sem nunca 
haver troca de dinheiro pelos seus serviços, o que impossibilitava a mobi-
lidade económica dos manducares e assegurava os direitos adquiridos dos 
proprietários (bhatkar). É o caso do tio proprietário de Manú, desocu-
pado, cuja actividade principal é jogar bridge com os amigos, e do próprio 
Manú, que se torna advogado mas não chega a exercer, bastando-lhe ser 
proprietário que administra as propriedades da família.

A DIVERSIDADE INTERNA DOS GOESES EM  O ÚLTIMO 
OLHAR…

A heterogeneidade da sociedade goesa é um dos fi os condutores do 
romance, em que o autor, através das várias personagens, vai desven-
dando as perspectivas que dominam, comparando-as com as dos res-
tantes goeses.
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Em primeiro lugar, o contacto e a separação entre diferentes castas, 
visível, por um lado, na forte relação entre o brâmane Manú e a sua aia 
sudra Rosária, e por outro, na distância natural entre Manú e outras 
pessoas de castas consideradas baixas no sistema tradicional:

[O] fi zera pensar, pela primeira vez na sua solidão silenciosa, na questão 
das castas existentes na sua terra-mãe. Pensava, é certo, pensava, mas foi 
no meio da mais descontraída das naturalidades que veio aceitando como 
mera fatalidade a injustiça que a sociedade assumia e a frieza da sua indif-
erença no dia a dia. Entretanto haviam-lhe ensinado que a caridade e o 
amor ao próximo eram virtudes perenes e que todos eram iguais, apesar 
das castas e da diferença das opas que exibiam em público, fossem eles 
manducares ou não. (Costa 2000, 107)

Em segundo lugar, a heterogeneidade nas diferentes escalas de 
subalternidade dentro da elite católica, em que os brâmanes, geralmente 
considerados o topo da sociedade, se sentiam um pouco “abaixo” dos 
colonizadores portugueses, embora simultaneamente os vissem com 
menos virtudes por comparação consigo próprios; e os charde que, por 
um lado, eram olhados como parte do escol pelas outras castas, mas, 
por outro, eram vistos pelos brâmanes como uma casta “inferior” à sua:

[A]ssumira revoltado a sua condição de colonizado, tal como assumia a sua 
condição de chardó. Só que num caso a imposição vinha de fora e noutro 
vinha de dentro, da própria sociedade criada e mantida segundo as con-
veniências dos mais poderosos. (Costa 2000, 207)

Em terceiro lugar, o livro indicia as diferenças religiosas entre os 
hindus e os católicos, mas também as proximidades, como as contami-
nações no plano ritual da prática de cultos hindus por católicos. A aia 
sudra da família brâmane, Rosária, acredita no mau-olhado, dist, que 
requer protecções através de rituais; nas estrelas noquetram que infl uen-
ciam os vivos; no deussar, espírito que castiga os humanos através de 
doenças se o desrespeitarem; e nos rituais de passagem, como o sotti, 
seis dias depois de a criança nascer, para afugentar os espíritos maus, 
o que ninguém fez por Manú Miranda e que poderá explicar algumas 
fatalidades no seu percurso. Estas crenças revelam a lógica de adapta-
ção ritual dos católicos, principalmente dos grupos pouco valorizados 
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socialmente: ao incorporarem novas rotinas religiosas católicas, manti-
veram rituais hindus anteriores, transformando-os.

Quarto, Orlando da Costa mostra a heterogeneidade da sociedade 
goesa através das várias formas de viver o catolicismo, desde as gémeas 
beatas, que seguem os rituais da igreja católica de uma forma intransi-
gente, à aia sudra, que simultaneamente às práticas católicas pede tam-
bém protecção a divindades hindus, ou a estratifi cação das castas na 
igreja, expressa na:

[O]pa vermelha da confraria do Espírito Santo, que somente os gãocars 
brâmanes tinham o direito de vestir. [...] [A]s murças roxas dos sudras e o 
estandarte de São Miguel [...] as murças de cetim amarelo da confraria de 
São Sebastião pelos mainatos das redondezas. (Costa 2000, 106-107)

Em quinto lugar, na forma de viver dos descendentes que têm como 
antepassados os antigos colonizadores portugueses (conhecidos tam-
bém como “reinóis”) ou os chamados “mestiços” (pai português e mãe 
goesa), por contraste com os restantes goeses. A título de exemplo, a 
descendente Martha Reis Menezes, com quem o amigo de Manú, Emí-
lio, mantém uma relação amorosa com consumação sexual, o que repre-
senta o preconceito de vários goeses sobre as mulheres descendentes e as 
portuguesas: fáceis e levianas por contraste com as goesas, tidas como 
puras. De uma forma geral, Martha e o pai são vistos como diferen-
tes por comparação com a sociedade autóctone goesa, apesar de ambos 
também terem nascido em Goa:

[O]s verdadeiros, legítimos descendentes dos paclé, alguns mesmo recla-
mando de uma linhagem fi dalga, em declínio de poder e que perversa-
mente os séculos de mestiçagem haviam de os segregar mais do que os 
fazer penetrar e diluir no seio da sociedade dos nativos, sustentada por 
rígidas regras de descriminação de castas, que nem o baptismo e a evange-
lização conseguiram abolir. (Costa 2000, 124)

Em sexto lugar, as diversas representações dos goeses sobre o colo-
nialismo português, em que muitas crianças goesas não percebiam o 
signifi cado do hino português que tinham de cantar nas escolas e mui-
tos goeses católicos e hindus não sabiam sequer falar português, apenas 
concani ou marati, as línguas locais, ao mesmo tempo que outros goeses 
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tinham orgulho em se destacar por saberem o português clássico dos 
colonizadores, como o padre Filomeno.

O romance dá também a conhecer a heterogeneidade nas diferentes 
relações dos goeses com a Índia, colonizada na altura pelos britânicos. 
De um lado, a comunicação cultural dos hindus, como no caso de Xri-
canta que vai para uma universidade em Calcutá (no nordeste); do lado 
inverso, o alheamento cultural de alguns católicos, evidenciando a efi cá-
cia do sistema colonial, que se confi rma hegemónico ao defi nir a inco-
municabilidade de goeses com a Índia vizinha, como é o caso de Manú, 
que conhecia Eça de Queirós mas nunca tinha ouvido falar de Tagore:

“Essa elite de cristãos brâmanes rendeu-se ao ocidente, deixando de cele-
brar as suas próprias raízes étnicas”, acrescentava indignado Ubaldino 
Antão, “que são sustentadas por um rico solo civilizacional de muitos milé-
nios de saber e refl exão. Nunca ninguém se lembrou de escolher para os 
seus fi lhos ou netos nomes como Valmiki ou Kalidás, Viassa ou Tulsidás, 
Ramakrishna ou Vivekananda”. Nomes que ao ouvi-los, Manú Miranda, 
também estranhou e, curioso, teve de perguntar a Ubaldino Antão quem 
eram tais personagens de quem nunca lhe falara, nem na escola, nem em 
casa. (Costa 2000, 249)

Mais ainda, o escritor mostra as percepções ambivalentes sobre os 
movimentos independentistas na Índia Britânica e por contágio em 
Goa, complexifi cando as posições face ao regime português, as quais 
ultrapassam o domínio da casta. Uma parte da elite católica e os hindus 
opunham-se à presença portuguesa e outra parte da elite católica, que 
era associada ao colonialismo português, pretendia a continuação dos 
administradores portugueses em Goa. Assim, por um lado, Orlando 
mostra a surpresa de Manú quando se depara com a enorme manifes-
tação pacífi ca, maioritariamente de hindus, contra o regime português 
em 1946, infl uenciada pelos movimentos anteriores à independência 
da Índia em 1947. Acrescenta também o papel importante de alguns 
membros do escol católico nesta luta, informados do que se passa no 
território ao lado, como o chardó católico Luis Menezes Bragança 
(1878-1938), director de um jornal com título hindu, Pracasha (“luz”), a 
favor da integração de Goa na União Indiana. Por outro lado, o autor dá 
igualmente a conhecer e a sentir os católicos a favor da presença portu-
guesa em Goa, alheados do que se passa no resto da Índia.
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O romance mostra simultaneamente a heterogeneidade na posição 
neutra de Goa na II Grande Guerra Mundial por ser uma colónia portu-
guesa – dividida entre os aliados ingleses no território indiano vizinho 
e os navios fundeados na costa goesa de países não-aliados como a Ale-
manha e a Itália. Por esta altura, alguns goeses que sabiam português e 
latim foram para Bombaim, o caso de Manú e o seu amigo Emílio, como 
funcionários da censura britânica para interceptar cartas de eventuais 
espiões italianos contra os ingleses, embora Manú sentisse simultanea-
mente compaixão pelos italianos que sofriam com a Guerra.

Em penúltimo lugar, a heterogeneidade na relação dos goeses emi-
grados em África com Goa – é o caso do tio de Manú, Camilo Miranda, 
a quem é dado valor por ser bem-sucedido em África, mas que se sente 
desenquadrado culturalmente em Goa e, apesar da solidão que o acom-
panha, decide voltar para Moçambique, “onde havia tantos goeses e de 
quase todas as castas” (Costa 2000, 141).

Passemos agora a um último tema, em que Orlando da Costa mos-
tra que nem todos os brâmanes têm pele clara, ao contrário do que é 
generalizado.

OS ESCUROS SÃO NECESSÁRIOS AOS BRANCOS – PACLE, 
BRÂMANES E CUNNBI/GAUDDE

Logo nas primeiras páginas, Orlando da Costa descreve que o doutor 
Lobo, brâmane,

tinha a pele escura como a de um curumbim, que contrastava com o tom 
apenas trigueiro dos fi lhos, que o haviam herdado à falecida mãe... [por 
isso era] conhecido pela alcunha desprimorosa de cunnbi ôiz, por causa da 
sua pele muito escura. (Costa 2000, 28 e 34)

Os brâmanes são considerados como os de pele branca e é apresen-
tado um personagem brâmane com a pele escura, como são conhecidos 
os cunnbi – mostrando a diversidade interna dos próprios brâmanes. 
O autor retrata como nos anos 1930 os brâmanes de tom claro são um 
mito que foi naturalizado na mentalidade dos goeses, passando a cons-
tar como a realidade em si, o que perdura ainda hoje. No entanto, por-
que é que é tão depreciativo chamar um brâmane de cunnbi? O que é 
que isso nos diz sobre a sociedade goesa?
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Durante a administração portuguesa em Goa e contemporanea-
mente, os cunnbi eram e continuam a ser singularizados como os de 
pele escura (cf. D’Souza 1975, 4; Feio 1979, 84; Furtado 2002, 4; Mitra-
gotri 1999, 61, entre outros). Curumbim é a palavra portuguesa para 
traduzir do concanim os grupos de gaudde/gawda católicos ou kunbi/
cunnbi católicos (Pereira 2009). Considerados os primeiros habitantes 
de Goa e, por isso, tribais, no sistema tradicional de castas são situados 
numa posição ambígua entre os sudra e os intocáveis. Neste sentido, a 
muito valorizada pele clara é associada geralmente aos brâmanes, a elite, 
e a pele escura aos cunnbi/gaudde, o extremo oposto da escala social. 
Chamar então um brâmane de cunnbi é ofensivo, porque lhe retira o 
estatuto social da casta e o remete para a posição inferior do sistema 
tradicional de castas, que é bramanocêntrico.

Por espelho, as tias gémeas Benignas, que ironicamente de “benig-
nas” não tinham nada, sentem-se elevadas socialmente pela sua pele 
clara:

[T]alvez por isso se exprimissem com a distância autoritária de quem se 
sente por natureza superior, refugiando-se orgulhosamente na cor da pele 
que era a mais clara de todos quanto pertenciam à família. Exaltadas por 
isso pelos próprios pais, as irmãs Benignas acabariam por ser conhecidas 
desde os bancos da escola, em tom de troça, mesmo por quem as invejava, 
pela alcunha de as paclinas. (Costa 2000, 136)

Mesmo quando alvo de troça, o que é já sinal de resistência a um 
poder, as gémeas têm a segurança ontológica da sua pele branca, logo, 
uma vez mais, a hegemonia revela-se: a da cor da casta alta associada à 
do colonizador português.

Sendo portuguesa, fui inicialmente conhecida como pacli (“portu-
guesa”) nas aldeias goesas onde fi z pesquisa etnográfi ca. A origem do 
termo parece vir do concanim, pakh, “pena” ou “pluma” que os militares 
portugueses teriam usado nos seus chapéus ou bonés (Dalgado 1988 
[1921], 128). Por comparação com os goeses, os portugueses tinham 
pele branca e o termo passou a ser atribuído aos portugueses e alargado 
aos estrangeiros de tom claro em geral, como, por exemplo, os hippies 
que começaram a chegar às praias de Goa em 1960. Os descendentes 
são também chamados de pacle, por terem antepassados portugueses, 
embora neles predomine a associação a aspectos negativos dos coloni-
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zadores (como serem namoradeiros), o que os exclui simbolicamente 
de um papel de poder na sociedade goesa –, pois, na interacção social 
com a elite, esta reclama para si a valorização da proximidade cultural 
com Portugal:

[O]s portugueses se fazem descobrir, portanto, como objectos ao mesmo 
tempo de atracção e repulsa, de uma maneira se não totalmente consciente, 
respondendo com prioridade aos jogos de poder locais, sejam eles entre 
colonizador e colonizado ou na maior parte do tempo entre as próprias 
classes sociais do estrato populacional autóctone. (Machado 2011b, 2)”.

Um cunnbi de pele clara jamais é chamado de paclo, o que demonstra 
que não basta ter pele clara (como as tias brâmanes) para ser associado 
aos portugueses, já que os cunnbi eram simultaneamente distantes do 
anterior poder colonial e do topo do sistema de castas local, ao contrário 
das gémeas.

A elite goesa era mais próxima dos colonizadores portugueses do 
que dos restantes goeses católicos e hindus pouco valorizados social-
mente, o que reforçava o seu estatuto social. Mais ainda, a elite é asso-
ciada ao trabalho não manual, afastada do sol das várzeas de arroz, a que 
são associados os cunnbi, trabalhadores agrícolas, representados como 
os de cor escura.

Os cunnbi e os gaudde ocupam a margem inferior da escala social 
em várias aldeias de Goa, porque são escassos os intocáveis, católicos 
e hindus, e entre estes alguns não são originários daqui mas de outros 
estados (Pereira 2009; Perez 2012). Esta relação leva a que os gaudde 
e os cunnbi sofram uma desqualifi cação social: apesar de não lidarem 
com a impureza da morte são remetidos para a base do sistema que é 
associada à impureza da intocabilidade.

Mais do que serem conhecidos pelo fenótipo que os outros não que-
rem ter, a posição dos cunnbi na escala social tradicional é necessária 
às outras castas para se poderem classifi car a si próprias de uma forma 
positiva. É isto que é importante: a lógica hindu de estruturar as castas, 
baseada na oposição. As representações da cor da pele colocam cunnbi 
e brâmanes em extremos sociais, mesmo entre os católicos.

Porém, outras lógicas classifi catórias coexistem: grande parte dos 
cunnbi considera ocupar o topo do sistema de castas por não comer 
carne de vaca ou de porco – um princípio hindu de pureza ritual. Este 
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dado mostra como é a lógica hindu que estrutura o estatuto social para 
os cunnbi – católicos. Em Goa, o sistema de castas que engloba os cató-
licos assume-se também como religioso na sua essência – tal como 
para os hindus –, necessitando da pureza e da impureza para estabe-
lecer uma gradação de estatutos (cf. Dumont 1992 [1966], 212). Deste 
modo, um grupo subalternizado católico identifi ca o vegetarianismo 
como um capital social, que utiliza para se auto-valorizar, sentindo uma 
dupla hierarquia: a da hegemonia goesa que os coloca na base da escala 
social e a sua própria classifi cação que os eleva, a partir da sua leitura da 
pureza ritual dos hindus.

Para os católicos continuou a funcionar o modelo hindu bramano-
cêntrico em abstracto, é por este motivo que um comerciante vegeta-
riano (vaishya) não tem precedência sobre um príncipe (kshatriya) que 
coma carne. O mesmo acontece com os gaudde hindus, mas também 
com os gaudde católicos, que são vegetarianos mas não vêem o seu esta-
tuto valorizado, como referiu Mariano Feio já em 1979:

Considerados como gente primitiva pelas castas altas, são todavia dos 
mais rigorosos no cumprimento dos preceitos da casta e da religião; até há 
poucos anos, evitavam tocar nos cristãos (que, com razão, consideravam 
intocáveis, pois, explicavam-me: não comem carne de vaca?), ainda hoje 
são muito esquivos. (1979, 76)

Portanto, mais importante do que as castas são as relações entre elas 
(Gomes da Silva 1993 [1989], 39, 48). As lógicas classifi catórias basea-
das na necessidade da oposição para referenciar a identidade, descritas 
em O Último Olhar..., continuam actuais: os cunnbi e os gaudde conti-
nuam a ser necessários nas margens do sistema de castas para as outras 
castas poderem aumentar o seu estatuto por comparação com eles.

O que mudou desde a acção de O Último Olhar..., i.e., desde o fi m da 
soberania portuguesa, foi a mobilidade económica e social dos cunnbi e 
dos gaudde, através das reformas agrárias dos manducares de Goa e dos 
subsídios do governo em conjunto com quotas reservadas nas escolas, 
nas universidades e em empregos públicos. Este processo está a acelerar 
a mobilidade ocupacional que os liberta da rede de dependência dos 
proprietários da aldeia, como de Manú Miranda e do seu tio. Contudo, 
se as condições económicas e educacionais dos gaudde e dos cunnbi 
estão a melhorar, a sua desvalorização social pelas outras castas, visí-
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vel em O Último Olhar..., continua – pois o estatuto social na Índia é 
de natureza ritual e não económica (Dumont 1992 [1966]), pelo que, 
mesmo com melhores condições de vida, o estatuto continua pouco 
valorizado. Tal como em O Último Olhar…, nos anos 1940, continua 
a ser impensável um brâmane casar com uma cunnbi ou mesmo com 
uma sudra (que se situa acima dos cunnbi mas abaixo dos brâmanes no 
sistema tradicional de castas). Esse é o motivo da tragédia do livro:

Ele [brâmane] teria feito dela [sudra] uma grande senhora, mesmo tra-
jando a sua habitual capodda e apenas enfeitada de zaiôs e mogarim, mas 
era um desafi o que o relegaria para o completo isolamento social, apesar da 
posição que ele e a família, ou por isso mesmo, ocupavam numa sociedade 
tradicionalista e fechada, como era a dos cristãos brâmanes de Margão. 
(Costa 2000, 132)

Por este motivo, o tio de Manú Miranda suicida-se, permanecendo 
a ordem social das castas inalterada.

CONCLUSÃO

Sempre desejei ter a pele mais escura e, quando me elogiaram durante 
o trabalho de campo em Goa por ser branca, passei momentaneamente 
a valorizar o meu tom de pele e a sentir-me confortável por ser aceite, 
sem interiorizar, no entanto, a lógica da hierarquização associada. Este 
processo ajuda a compreender como o aspecto relacional da identidade 
se liga à subjectividade. Por outras palavras, ser apontada como branca 
implica aceitar este habitus como verdade social (nos termos de Bour-
dieu 2002 [1972]), neste caso, acumulando o estatuto associado a uma 
casta alta e ao anterior poder colonial, o que altera a forma como se vê 
o mundo em redor.

As castas da elite católica de Goa apoiaram-se no colonialismo por-
tuguês para se posicionarem como as defi nidoras de estatuto social; 
todavia as próprias sentiram um “desnorte” existencial pelos dois pode-
res em confronto, o do colonialismo português e o da casta, ambos 
muito segmentados internamente: a administração colonial efi caz no 
isolamento de goeses relativamente à Índia vizinha e na adopção de 
comportamentos portugueses e a casta com uma forte divisão interna 
suportada também pela cor da pele.
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Este confl ito é visível na ironia com que Orlando da Costa esco-
lhe os nomes das personagens, expondo como a homogeneização de 
estatutos em Goa é exagerada e escapa à realidade vivida. A título de 
exemplo, a Rosária, com nome católico, concilia os princípios cristãos e 
hindus representando a sua verdadeira harmonia, embora considerados 
atávicos pelas castas altas; por contraponto, a Inês e Leonor Benignas, 
que remetem primeiramente para o nome de rainhas portuguesas e a 
última também santa, o expoente de estatuto possível acentuado pelo 
tom branco das mesmas, contrasta com a sua hipocrisia e perversão que 
de benignas só têm mesmo o nome.

Na Goa contemporânea, o pó-de-talco é um cosmético essen-
cial para uma goesa escura parecer mais branca, independentemente 
da casta. A técnica de aclarar a pele tornou-se famosa nas fotografi as 
enviadas para potenciais noivos ou noivas, em casamentos combinados 
entre famílias. A beleza é também ela uma construção social, que se 
naturalizou na Índia ao ser associada ao tom claro, enquanto na Europa 
os solários se multiplicaram para as mulheres se sentirem mais bonitas 
com uma pele mais escura. Em Goa, a pele branca continua a ser um 
símbolo de estatuto por referência a diferentes protagonistas, espaços e 
tempos: as castas valorizadas socialmente no estado, os antigos coloni-
zadores portugueses e as actuais actrizes de cinema Bollywood na Índia, 
os ícones de beleza actuais.

Os cunnbi continuam a ser desprestigiados pela predominância 
da sua pele escura, que atinge mesmo aqueles que entre os cunnbi têm 
pele clara – sendo evidente a construção do estereótipo, como Orlando 
da Costa mostrou. A questão fundamental é que é necessário às outras 
castas eles serem considerados os mais escuros para elas se referencia-
rem como as mais claras, tal como é necessário os cunnbi estarem na 
margem da escala social para as outras castas se auto-valorizarem, no 
quadro de pensamento do hinduísmo. É este o mecanismo estrutural, 
de acordo com o antropólogo Pina-Cabral: a marginalidade é a condi-
ção básica para as relações sociais e culturais, enquanto o poder hege-
mónico se vai construindo e delimitando por contraste (2000). 

Como vimos, o poder da elite católica não é permanente e os cunnbi 
nem sempre se situam na margem da sociedade. Com a integração de 
Goa na Índia e os posteriores incentivos económicos do governo, os 
cunnbi começaram a sua mobilidade económica, um mecanismo que 
visa a mudança social, mas fundamentalmente o seu reconhecimento 
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pelas outras castas – que precisam para legitimar a forma como se pen-
sam e querem ser representados.
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THE STORIES OF EDUARDO DE SOUSA AND 
THE POST-1961 VISION OF A GOAN ELITE IN DECLINE

Paul Melo e Castro*

Th e now-defunct Lusophone literature of Goa holds interest today for 
two main reasons. Firstly, it bears testimony to the worldview of the 
former Indo-Portuguese elite, the variety of subject-positions found 
within its archive in relation to Portuguese culture and colonialism, 
native hierarchies and Goa’s belonging to the wider Indian nation. It 
is notable that, at least insofar as prose fi ction goes, this literature was 
oft en more autocritical or intracritical than invested in “writing back to 
the empire”.1 Secondly, the specifi c conditions of Goa and its cultural 
production in Portuguese might help complexify or problematize post-
colonial thought and challenge universalized presumptions concerning 
the poetics and evolution of postcolonial literatures. If nothing else, the 
particularities of Portuguese-language Goan literary works serve as a 
further reminder that the adjective postcolonial refers both to what 
arises in the wake of colonialism and to what resists colonialism dis-
cursively. Ian Adam and Helen Tiffi  n describe these referents as the two 
archives of postcolonial writing (1991, viii). Th ough their distinction 
is a helpful one, it raises more questions about the “hinge”, to use John 
McLeod’s infl uential metaphor (2007, 9), between historical conditions 
and contestatory representations than it answers. My argument here 
shall be that such thorny questions as these can only ever be answered 
locally and provisionally. In this spirit, in the present article, I shall con-

* University of Leeds. Th e research for this article was made possible by an Early Career Fel-
lowship awarded by the Leverhulme Trust, whose support I acknowledge and appreciate.

1 See Ashcroft , Griffi  ths and Tiffi  n (1989) for an early, infl uential yet widely contested view 
of postcolonial literature inspired by the title of a Salman Rushdie newspaper article, “Th e 
Empire Writes Back”. 
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sider the distinctive characteristics of the Goan social landscape in the 
immediate pre- and post-1961 period and their refraction in Eduardo 
de Sousa’s Contos que o Vento Levou, one of the last Portuguese-lan-
guage Goan short-story collections.

It has been suggested that the specifi city of Goa, or of its former 
Lusophone elite, derives from its “entrelugar” (Garmes 2004, 13) between 
East and West. Given that an “entrelugar” is a position applicable in some 
degree to all colonial elites, and many other groups besides, perhaps it 
is possible here to endow this term with more specifi c content. We can 
say that, in the twentieth century, this inbetweenness derived from its 
location on two peripheries: the margin of the Indian mainstream (issu-
ing from British colonialism and explicitly or implicitly Hindu in orien-
tation) and the margin of the third Portuguese Empire (focused on the 
control and economic exploitation of Portugal’s southern-African pos-
sessions). At the same time, in the space defi ned by these overlapping 
spheres, Goa constituted, at least for some Goans, a sub-nation, a local 
centre diff erentiated both in relation to Portugal and to the wider India.2 
Th e consequence of occupying this “entrelugar”, in the realm of Portu-
guese-language literature, was a tendency to be declaredly regional, as 
testifi ed by titles of key short-story collections of authors as varied as 
José da Silva Coelho and Augusto do Rosário Rodrigues.3

It is the inward-looking focus of a certain strand of Lusophone 
Goan literature, and the ambiguous and confl icted position of Portu-
guese-speakers in Goa arising from the particular conditions of Goa’s 
decolonization, that led to the emergence of a post-1961 voice like Edu-
ardo de Sousa’s, which is quite unlike any other I know in postcolonial 

2 An encapsulation of this view is presented in João da Veiga Coutinho’s imagined dialogue 
with Father Claude Saldanha, in which Saldanha is made to stand for formerly operative 
idea of Goan attachment to Portugal and to state: “I believe that the reason for their deep 
attachment to the land of Goa rather than to India is their conviction of belonging to a 
separate country with a distinctive civilization” (Coutinho 1997, 26). Th ough the implied 
reader of Veiga Coutinho’s work appears to be Catholic, and particularly upper-caste, 
Goans, the third-person plural possessive pronoun used here appears not to be limited 
in class, caste or religious terms and so begs the question of how widespread across the 
spectrum of society this conviction might or might not be. As Coutinho later muses in his 
own voice, presumably with reference to the 1967 Opinion Poll, one cannot “forget that in 
the perception of vast numbers of [Goa’s] population [...] there was nothing so distinctive 
about their way of life that it could not merge smoothly into the surrounding Konkan 
scene” (1997, 32-33).

3 Specifi cally Coelho’s series of Contos Regionais that were published between 1922 and 1930 
in O Heraldo and Rodrigues’s identically titled short-story collection of 1987. 
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Lusophone literatures, whether in the residual spaces of Asia or in Africa. 
Teotónio de Souza has suggested one important line of inquiry in which 
Goa, with its sui generis relation to the legacy of Portuguese colonialism 
can be a space where the “paternalismos e nacionalismos” (2009, 120) 
of Portuguese postcolonialism can be discerned and debated. Th is is not 
exactly the tack taken here, though my interest is equally to extend the 
scope and targets of postcolonial criticism. My focus is, instead, on the 
formation and expression of a rather diff erent sort of chauvinism.

Unlike many Goan writers about whom we know almost noth-
ing, the key facts of Eduardo de Sousa’s life and work are fairly well 
documented, for each of his published works comes accompanied by 
addenda detailing this information. His was the classic trajectory of 
a member of the Indo-Portuguese elite. Born in 1909 into a bhatkar, 
or landowning, family of the ninth vangodd, or clan, of Saligão, Sousa 
studied at the Liceu Afonso de Albuquerque and read pharmacy at the 
Escola Médico-Cirúrgica before eventually taking a position as a pri-
mary-school teacher. He appears never to have absented himself from 
Goa for any lengthy period of time. In his youth Sousa completed var-
ious annexe courses at the Liceu de Goa: Marathi in 1936, Political 
Economy, Administrative Law and Statistics in 1943 and then Political 
Organization and Administration of the Portuguese nation in 1945. His 
uncapped roll of laurels resembles a CV compiled for a post that never 
materialized,4 a position of distinction in a successor state to Portuguese 
Goa. In 1958 Sousa took up a post at the Liceu de Goa. He passed away 
in 2004.

If Sousa’s biography tails off  just before 1961, his literary life traces 
the inverse trajectory. Sousa published various school textbooks during 
the Portuguese regime, alongside his Cartas sem Destino (1948), which, 
ironically, seem to have been lost. Th ere follows the comedy in one act O 

4 In his forthright, uningratiating “Proémio” to Sousa’s Nas Margens do Mandovi, Carmo de 
Noronha pointedly remarks that, though Sousa was a “pessoa com talento e variada baga-
gem”, he “continuou atrelado ao posto de professor” (1977, 2). Th e suggestion is that it was 
not, as Sousa himself claimed, merely “amor aos meninos e à função pedagógica” (1997, 2) 
that was responsible for this lack of progression. Later in Nas Margens, aft er describing the 
dozen or so disciplinary proceedings to which he was subjected “por ter manifestado em 
público por palavra falada ou escrita a minha maneira de pensar” (1977, 139), Sousa claims 
“[f]ui, portanto, uma abóbora no telhado no regime anterior, tido como elemento perigoso 
com ideias anti-nacionais” (1977, 140). It is plausible to suppose such a fi gure expected 
more recompense from the demise of Portuguese rule.
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Juiz Patusco of 1961, put out just before the end of Portuguese rule. Aft er 
the turbulent initial period of Goa’s integration into India, Sousa seems 
to have dedicated more time to creative writing. In 1977 he published 
Nas Margens do Mandovi: retalhos da minha vida, a mixture of autobi-
ography, anecdotes and reminiscences. In 1985 Sousa released Contos 
que o Vento Levou, a collection of short stories broadcast on All-India 
Radio between 11th January 1974 and 11th October of that year.

Contos que o Ventou Levou contains eighteen stories. Rather than 
following the high tradition of the Western literary short story, with 
which Goan writers as varied as Vimala Devi, Maria Elsa da Rocha and 
Epitácio Pais engaged in the 1960s, Sousa’s simple stories are a ragtag mix 
of anecdote, legend, superstition, personal opinion and recollection. If 
there is any overt affi  liation to belles lettres it is to staid Portuguese clas-
sics of the nineteenth century like Júlio Dinis and Júlio Dantas. Yet such 
names are not cited as predecessors in literary endeavour. Rather they 
are referred to as sources of common sense and well-turned axioms, as 
casual pretexts to display learning. In terms of literary ambition, Sou-
sa’s stories, it seems, were meant to fi ll the short slots on the radio they 
occupied and nothing more. Th e author eschews the aspects prized in 
the 20th-century post-Chekhovian prose tale, such as ambiguity, com-
plexity and irresolution. Sousa’s treatment of his stories is, by contrast, 
simple, and blunt. Here I shall analyse three narratives that are emblem-
atic of the author’s stark view of post-1961 Goa: “O fi m do mundo”, “Os 
fi lhos do sapateiro”, and “As proezas de Panfúcio”.

First aired on 10th June 1977, “O fi m do mundo” is Sousa’s only story 
narrated in the fi rst person.5 Th e narrator has returned home to rest 
aft er celebrating mass at Candolim church. Suddenly his wife rouses 
him from his slumber with the news that the world is about to end. 
Hearing a commotion outside the narrator hurriedly takes to the street 
before making his way to the church, where his neighbours are headed 
to make confession before the fi nal reckoning.

Th e psycho-spatial division of the sinners at the church bears some 
examination. We are told that the narrator (and his co-parishioners) are 
able to confess without ado: “[D]epois de ter vomitado a lava que me 
perturbava, senti-me aliviado e pronto para a marcha” (Sousa 1985, 29), 
the narrating voice adds. Th e reader/listener is not privy to their wrong-

5 A version of “O Fim do Mundo” also appears in Nas Margens do Mandovi.
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doings. For an unexplained reason, however, the congregation from a 
neighbouring village has sought out the vicar of Candolim to confess 
their sins. Th e secrets that we discover over the course of the story are 
therefore the secrets of “others”; any sins committed by the narrator 
(and his ilk) remain unvoiced.

Th rough the eavesdropping of the narrator the reader “hears” 
a series of confessions: engineers with false diplomas, architects who 
designed buildings that then collapsed, nurses who passed off  injections 
of water as vitamins. A succession of tailors, carpenters, merchants, 
bakers, ministers, legislators, and young padres, who have robbed, 
defrauded, got rich through sharp practice or traffi  cked infl uences, are 
paraded briefl y for our judgement (and condemnation). Th e suggestion 
is that these are fi gures that have prospered in the new social landscape 
of post-1961 Goa, presumably at the cost of the former bhatkar class 
to which the author belongs. Souza describes the period following the 
end of Portuguese rule as a moment in which “[t]he classes that had 
been most neglected by the Portuguese rule and, consequently, by the 
more advanced classes of the Goan population, suddenly shot to power. 
Hindu Brahmins and Christian bhatkars entered a period of expiation 
for past sins” (1998, 63). Whatever the reality on the ground may be for 
the “more advanced classes”, and whatever historical responsibility they 
might objectively be seen to bear, in Eduardo de Sousa’s worldview any 
need for atonement rests solely on the shoulders of his internal others in 
consequence of their post-1961 actions and behaviour.

Th e summary quality of Sousa’s stories is partly determined by their 
form. Pasco argues that, due to its necessarily short length, the charac-
ters of the prose tale tend towards the formulistic and the general (1991, 
420). Yet here it seems that the constraints of form align with the lim-
ited purview of the author. In this story, the extreme situation and rapid 
switching between confessions reduces the characters to their profes-
sions and their sins. Th ere is no attempt on the narrator’s part to try to 
understand the reasons behind the acts. On the day of God’s judgement, 
his own evaluation is summary, even preconceived. He restricts himself 
to listening in disapprovingly to strangers and accepting apologies from 
those who seek him out to apologize for their trespasses, having been 
ordered to make amends by the priest.

Eventually, as the narrator himself awaits his own last judgement, 
two queues form before his eyes. Th e fi rst comprises the poor and the 
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humble and rises to heaven. Th e second, made up of “políticos fur-
ta-cores” (Sousa 1985, 32) and young priests,6 descends to hell. Th e sat-
isfaction of the narrator is obvious. At the story’s end, the world falls 
back into line. Th e corrupt usurpers of the post-1961 period pay their 
moral debts and the poor and humble are rewarded. Th e story gives no 
inkling as to who these “poor and humble” might be. Th ey serve merely 
as a rhetorical device for the narrator, a faceless contrast to the sinners 
and the damned.

As oft en occurs in certain strains of the short story, the climax of “O 
fi m do mundo” reserves two surprises, one for the narrator and one for 
the reader. Th e fi rst is a sudden breakdown in divine justice: 

Profundamente comovido, perante a catástrofe e o tremendo poder da 
morte sobre os mundanos, pareceu-me jazer num ataúde a aguardar a 
minha sentença, quando vi diante de mim um contrabandista, preso no 
regime anterior por crimes vulgares e ter conseguido tamrapatra como 
encarcerado político, estar a subir, intrujando a São Pedro de que tinha 
sido absolvido de seus pecados. (Sousa 1985, 32) 

“Contrabandista” here seems to be a jibe at the supposedly fake 
freedom fi ghters who achieved a certain stature post-1961. Th e deni-
gration of such fi gures as quondam criminals (who were said to spin 
incarceration under colonial rule for bootlegging or other activities as 
their contribution to the struggle for freedom) was not an uncommon 
trope at this time. Just as the end of Portuguese rule saw the “unworthy” 
ultimately benefi t (in the worldview articulated in the story), so corre-
spondingly does the end of the world. Not content with having eclipsed 
the narrator in life, such fi gures as this contrabandista seem poised to do 
so once more in the hereaft er.

When the narrator sees this “malandro” (Sousa 1985, 32) entering 
heaven, he bellows in rage and jumps up in a desperate attempt to yank 

6 Various other stories display Sousa’s aversion to the young post-Portuguese priesthood, 
almost always characterized by hair and clothing suggesting an adherence, in the author’s 
eyes, to untoward worldly concerns. A representative example appears in the story “Os 
perus de Páscoa”: “[O] padre era sobrinho de um octogenário, devorado pela sórdida e 
inqualifi cável sovinice que acumulara riquezas fabulosas para serem esbanjadas pelo sobri-
nho. Trazia calças de fantasia e balalaika a tricolor indiana, com uma grande cabeleira 
desgrenhada. Era um padre moderno, espalhando perfume em vez de santidade” (Sousa 
1985, 64).
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him back down to earth. Here the second “surprise” occurs, this time for 
the reader: “Nesta minha tentativa saltei da cama onde dormia e caí no 
chão com uma forte dor na cintura. A queda provocou em mim a cólica 
renal que, desde aquela data, me atormenta de quando em vez” (1985, 
32). Th is is a common short-story ending, one which Gerlach terms the 
“completion of anti-thesis” (1985, 191), the return of the diegetic world 
to its initial state. In this Barco do Inferno à Goesa then, for the narrator 
the initial justice of the dream fades while the supreme injustice of real-
life Goa in the 70s continues.

Th ough no less lurid, “Os fi lhos do sapateiro” and “As proezas de 
Panfúcio” exchange the phantasmagoric for a close focus on the political 
landscape of their times. Goa is unique amongst former Portuguese col-
onies in its almost immediate transition from dictatorship to democracy 
and its subsequent eschewal of the hegemony of the former colonized 
elite, with their “quasi feudal ethos” (Souza 1998, 64), for government 
by a party elected in the name of the bahujan samaj, a term oft en used 
to refer to the non-Brahmin sections of Indian society. Here it is impor-
tant to remember that even within India Goa’s situation was unusual, 
the MGP being only the second non-Congress government ever elected 
(Congress being the party of India’s national bourgeoisie). Moniz Bar-
bosa argues that the rest of India “could not have imagined at that point 
in time” such electoral results as Goa returned, since in comparable 
parts of the country the hegemony of zamindars and the wealthy con-
tinued unabated (2012, 44). In my view, the particularities of the Por-
tuguese-language Goan fi ction emerging aft er decolonization is closely 
linked to what Said terms the “worldliness” of literature (1983, 4), its 
emplacement here in Goa’s sui generis political situation.

Newman describes a Goan post-1961 society in which “[f]or the 
mass of agricultural and maritime producers and laborers, the end of 
Portuguese rule meant an end to the system whose social structures kept 
them permanently in a subordinate position” (2001, 21). For elements of 
the former elite, according to Sinha, this shift  was perceived as “freedom 
threatening the old order” (2002, 67). Yet, as Janet Rubinoff  points out, 
the ultimately authoritarian nature of Portuguese Goa meant that, aft er 
its demise, the base for a democracy predicated on universal suff rage 
(and indeed for the Congress party also) was lacking (1995, 17). Th is 
unpreparedness meant that squabbling and opportunism dominated 
the fi rst elections.
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If, as May contends, the short story form thrives best “in a frac-
tured society” (1995, 13), it is perhaps unsurprising that the 1960s and 
1970s, with their upswing in caste, class and communal wrangling, 
saw a boomlet in Lusophone Goan production in this genre.7 How-
ever, whereas authors such as Epitácio Pais, Maria Elsa da Rocha and 
Augusto do Rosário Rodrigues tempered a critical view of the present 
scene with a keen eye for the plight of those at the bottom of society, in 
Sousa’s stories, the newfound freedom post-1961 is viewed uniquely as 
chaos and cupidity unleashed.

“Os fi lhos do sapateiro” and “As proezas de Panfúcio” deal with 
what is presented as the injurious eff ects of unrestrained (and uncouth) 
ambition in the context of a newfound social mobility. Th e stories follow 
the lives of Lúcio and Panfúcio, the children of two master shoemak-
ers described as belonging to the lowest caste. While their parents want 
them to inherit their profession, the brothers refuse, seeing this metier 
as a dead end in the new Goa: “[L]ogo após a instrução primária, aban-
donaram seus estudos e meteram-se na política, por na prática, terem 
achado ser esta a mais rendosa profi ssão e o mais seguro meio de vida 
para amealhar milhares num meio democrático” (Sousa 1985, 53). In 
these stories the aetiological link between democracy, rupture of tra-
dition and the individual enrichment of an emergent few – rather than 
the furtherance of any common good – is assumed as given from the 
very outset.

Th e fi rst story, “Os fi lhos do sapateiro”, was broadcast on 3rd April 
1980. It concentrates on the life of the elder bother, Lúcio. Lúcio man-
ages to get himself elected as an MLA (or member of Goa’s legislative 
assembly) not by merit or with a convincing manifesto, but for the sole 
reason that his father is liked and respected in their community. Pan-
fúcio, for his part, we are told “achou que podia furar melhormente 
a vida sendo Chefe dum sindicato. Viva a democracia!” (Sousa 1985, 
53). Democracy is not seen as a mechanism that allows the election of 
truly representative fi gures. Rather, in the view of the author, it merely 
involves the duping of the ignorant to the benefi t of the covetous.8

7 Th e extinction of censorship and abandonment of deference towards metropolitan models 
are also important in this regard. 

8 Th e most outspoken description of democracy is found in the story “Perus de Páscoa”, 
where the telepath João Murilo has a vision in which he “[v]ia bonecos a passarem pela 
vida movidos por força desconhecida. Classifi cava as democracias como mentalidades de 
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Th e two stories crystallize attitudes that are found throughout Con-
tos que o Vento Levou: censure of the poor for refusing to continue in 
their “right” place and a view of democracy as permitting not the uplift  
of society as a whole but the replacement of the former elite by corrupt 
and self-serving factions. Nowhere in Sousa’s stories is there any recog-
nition that the problems of the present are conditioned by a past almost 
entirely lacking in participative decision-making for the most humble in 
Goan society, both in colonial society and traditional hierarchies. Th e 
democratic process itself is instead held at fault.

One of the most salient characteristics of Lúcio and Panfúcio is the 
disdain they show for those of their fellows who try to tread an hon-
est path: “Achavam parvo aquele que não sabe aproveitar das vantagens 
dadas pelo seu caudilho Ambedkar. Estudar, gastando dinheiro e fós-
foro para adquirir um grau universitário, quando a constituição permite 
ser ministro até a um analfabeto!” (Sousa 1985, 53). Th e snide reference 
to Ambedkar, the dalit leader and draft er of the Indian constitution, is 
used to locate the brothers as issuing from the mull goenkar, the down-
trodden sections of Goa’s “tribal” population whom Haladi describes 
as, generally, “still the most wretched of the Goan earth” (1998, 173) 
several decades years aft er the ouster of the Portuguese. Th e brothers’ 
rise from the very bottom to the very top of Goan society represents, 
then, a complete inversion of the traditional pecking order. Rather than 
a force for social justice, for the improvement of his disadvantaged peo-
ple, Lúcio’s political career represents an indictment of what the author 
sees as the grotesquerie of Goan democracy. His aim is nothing more 
than personal enrichment and, moreover, in presumed contrast to those 
he displaces, he shows no scruples or nobility in his pursuit of wealth.

Lúcio’s careeer reaches its apogee when he is chosen to be chief 
minister and also minister of justice. Th e ludicrousness of this double 
appointment is an example of the heavy-handed sarcasm with which the 
new political system is treated. In short, in the view presented via these 
stories, the newly emancipated subalterns have turned the administra-
tion into a cross between a circus and a feeding trough. Th e corruptive 
upending of Goan society then reaches a new stage when Lúcio begins 

rebanho: corre um para o lugar onde correm todos, desaparecendo o indivíduo para dar 
lugar ao monstro terrível – a turba, dizia ele” (Sousa 1985, 63). In “Os fi lhos do sapateiro” 
and “As proezas de Panfúcio” we see little of this “turba” itself. All we see are caricatures of 
the politicians they elect.
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aping the old elite. We are told that, through his new position of power, 
“[s]em ter que gastar, conseguiu possuir uma menina de linhagem 
nobre, bonita e prendada, com jóias de valor, um carro Mercedes e uma 
festa de espavento no Taj” (Sousa 1985, 55). Th ere is, here and in the 
subsequent story, a high measure of distaste in the way Sousa portrays 
the actions and behaviour of sections of the old elite who have accom-
modated themselves with the new grandees, an orientation that reaches 
its acme in intercaste marriages that transgress previously obtaining 
social rules.9

Sousa betrays castist, or even racialist, thinking when he describes 
Lúcio’s son by this marriage as “o produto de dois sangues”.10 Whatever 
his origins, we are told that Lúcio plans to give his son “uma sólida edu-
cação portuguesa” in order to make him pass for a member of high soci-
ety – someone, in short, who resembles the author. Th e illegitimacy of 
Lúcio’s ascension to power is refl ected in the way he is unable to occupy 
such a position without needing to mimic his supposed “betters”.

At the same time as he moulds his son to fi t a superannuated social 
model, Lúcio grows increasingly ashamed of his own parents and draws 

9 Th e spectre of intercaste marriage looms over much Portuguese-language Goan writing of 
the late- and post-colonial period. Another story by Sousa, “Flores sem fruto” concludes 
uncharacteristically with the marriage between the son of a bhatkar and the daughter of 
a mundkar. Th ere is great ambiguity however. Th e “batcar, da velha guarda, calcando os 
seus príncipios de aristocrata”, for example, calls the couple “fl ores sem fruto, próprias do 
nosso tempo” (Sousa 1985, 17). And it is noteworthy that the “son” in question is actually 
adopted, part of a series of characters in post-1961 fi ction who are either adopted or illegit-
imate, perhaps refl ecting the anxiety, described by Noronha, that “as gerações futuras [...] 
vão brotar num meio e ambiente totalmente diverso e totalmente desligado do passado” 
(1991, 8). Sousa’s more fantastical narratives, such “Centelhas de dor”, in which a woman 
loses her arms in a car accident and has a murder’s forelimbs graft ed onto the stumps, or 
“Odesseia duma beldade”, in which a woman reveals to her suitor that she has a prosthetic 
body (in an inversion of Álvaro de Carvalhais’s Os Canibais) seem to metaphorize related 
fears of estrangement, diminution and loss of control. We might also take the high fre-
quency of car accidents in Sousa’s stories as a negative vision of rapid Goan modernization. 

10 At the beginning of the story, we are told that the Lúcio and Panfúcio’s mother, Maria das 
Botas, comes from a community of fulkars, fl ower-sellers, who have light eyes through 
their long “association” with Europeans. Th e brothers themselves come, therefore, from 
the sort of admixture of European blood that, according to Orlando Ribeiro, had generally 
been frowned upon in upper-caste Goan society (cf. Souza 2009, 121). If the Portuguese 
saw miscegenation as something they gave to others but which did not apply to themselves 
(Vale de Almeida 2002, 182), for the Goan elite, judging by the literature they produced, 
racial mixing is a contamination that concerns only the lower Other, whether African or of 
more humble caste, hence perhaps the narrator’s distaste at Lúcio’s high-caste wife produc-
ing children “de dois sangues”.
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away from them. Th ey are depicted sympathetically as forelock-tugging 
subalterns reconciled to their traditional place in society but dismayed 
by the alienation of their children. For José das Botas, the brothers’ 
father, the narrator tells us that “o presente amor humano andava tão 
deturpado, viciado e profanado que era quase impossível crer nele” 
(Sousa 1985, 54). Generally in Sousa’s narratives, while subalterns or 
their children may enrich themselves through unfair means in the new 
dispensation, they lose the essential part of their lives11 in the process. 
In this story, however, Lúcio’s luck runs out. Eventually he loses his posi-
tion of power to someone even more venal, underhand and self-cen-
tred than he. Just as Lúcio has become alienated from his parents, his 
children are equally estranged from him. Th e story ends when “Lúcio, 
regressado à sua experência prosaica, reconhecia que a instrução dada 
aos fi lhos por um pai analfabeto, era o maior mal da presente sociedade, 
para fazer afastar os fi lhos dos abraços paternos” (1985, 56). Not only is 
the story’s close a damp squib aft er the previous invective (which per-
haps explains why the author felt the need for a sequel), it beggars belief 
to fi nd a career primary school teacher (moreover one who proclaims 
his attachment to the profession in his autobiography) arguing against 
education.

Th e even more outrageous career of Lúcio’s brother is related in the 
story “As proezas de Panfúcio”, broadcast on 18th November 1981. As 
head of an important union, Panfúcio’s job is to manipulate the workers, 
inciting them to strike, only then to blackmail the bosses until they pay 
him to bring the industrial action to an end (in the story both capitalists 
and proletariat remain, however, faceless, amorphous masses). Between 

11 In the story “Paradoxos da nossa vida”, a fi sherman has three sons. Two study and become 
graduates, the third wants to follow his ancestral profession but is disowned by an ambi-
tious father. As the graduates do not earn even enough to feed their families, the father is 
forced to work into his own age. Th e “unprodigal son”, aft er working as a foreman on some-
one’s estate and being unfairly sacked for his illiteracy, eventually becomes a fi sherman and 
earns a fortune. Th e paradox of his life is that, if he had learnt to read, he would never have 
lost his job on the estate and so never made his riches. Happiness and prosperity for such 
fi gures lies, it would seem here, in their traditional place and occuption. Th ere appears to 
be no socio-economic basis for this story whatsoever, given that, according to Newman, 
life for Goan fi sherman had been reduced to subsistence levels by the end of the Portuguese 
period (2001, 14) and did not improve markedly aft erwards. In “O bilhete da lotaria”, by 
contrast with the previous story, a family of toddy-tappers (also called render or bhandari) 
lives happy lives in their allotted space in society. Th e suggestion of this story is that, rather 
than social re-organization, all the subaltern needs for a better life is material improvement 
to their traditional living conditions and encouragement to have smaller families. 
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the labour and salaries that are lost, Panfúcio is the only benefi ciary. 
Like his brother, Panfúcio gets a high-caste wife (provoking a further 
expression of aversion on the part of the author towards the non-sub-
altern elements of Goan society who have thrown in their lot with the 
emerging powers12) and buys a big house in the city, a space which in 
these stories is always negatively contrasted with the countryside.13

Th e narrator tells us that the people demand that the government 
take measures to deal with Panfúcio. Yet rather than being thwarted, 
Panfúcio is given “mercês e benesses” (1985, 58) by the political class to 
which his brother belongs. Like his brother, he accumulates roles, deval-
ued by reckless conferral to the point that they cease to have any value 
beyond testimony to the dominance of his like over the power structure 
of society. Panfúcio is appointed to diverse committees, commissions, 
and councils. Th e process pointedly reaches true ridiculousness when 
this illiterate is awarded a PhD honoris causa in economic and fi nancial 
sciences. Th e contradiction between the idea of people protesting against 
Panfúcio but electing Lúcio goes unprobed. Instead there is more oblo-
quy: “[A] liberdade democrática produzira um caos na administração, 
e os bandidos, armando-se em sofredores políticos, tinham libertado 
os honestos cidadãos de tudo, incluindo as liberdades cívicas e haveres” 
(Sousa 1985, 58). In Sousa’s stories the “people” are alternatively repre-
sented as poor dupes, virtuous innocents or a dangerous mass as and 
when it suits the author. While democracy is held responsible for loos-
ing malefi c forces, it is curious that in these narratives there is never 
any idea that the “people” enjoy any power. Indeed, when Panfúcio is 
eventually defeated, it is by a presidential decree banning strike action. 
Hereupon we are told that Panfúcio promptly takes up smuggling. As 
in “O fi m do mundo”, the idea conveyed is that criminality is the basic 
nature of those who have risen to controlling positions in post-1961 
Goa. Just as the narrator of the latter tale wakes to fi nd reality unabated, 

12 Other stories focus on marriages among the former elite, a strong seam in Lusophone 
Goan literature. In “Casamento inesperado”, the decline is stopped by an unexpected, and 
improbable, marriage. “Casamento improfícuo” sees a marriage between nobles fail. In 
“Em busca da justiça”, another story centring on characters belonging to the Catholic elite, 
a family is pulled apart by greed and squabbling.

13 In Sousa’s stories, the country is seen as the seat of tradition, hierarchy, and the good life; 
the city is always associated with the corruption of morals. An extra “Golden Goa” aspect 
to Contos que o Vento Levou is the absence of Hindu characters (with the exception, in “O 
fi m do mundo”, of one convert to Catholicism).
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the passage of Lúcio and Panfúcio through the corridors of power leaves 
them essentially unchanged.

It is perhaps the pique Sousa displays towards the perceived state of 
aff airs in Goa, rather than any sense of disillusionment (which would 
have required an anterior investment in the democratic project) that 
most clearly marks Sousa out as postcolonial in the fi rst sense I out-
lined rather than the second. Cristiana Bastos defi nes postcolonialism 
as a practice situated in relation to this second sense, as “refl ection upon 
the ways in which colonialism produced hierarchised states [...] and the 
ways in which colonial mechanisms of diff erentiation and oppression 
extended beyond the time frame of colonial rule” (2007, 180). Sousa’s 
writing not only performs a hugely diff erent, even inverted operation, it 
obliges the postcolonial critic to engage with his stories in a signifi cantly 
divergent way.

Sousa, as I have argued, does not write in resistance to colonial 
power or to its psychological aft ermath. Instead he attacks what he sees 
as the “new exploiters” (those resurgent groups who, pre-1961, Kamat 
describes as repressed by the nexus between bhatkars and paclé [whites, 
in Konkani] [2000, 149]) with no attention to how such fi gures – admit-
ting, for a moment, the unalloyed reality of the author’s depictions – 
were formed by colonial and colonially infl uenced conditions. Here I 
wish to refl ect on how the particularity of Goa amongst the spaces once 
constituting the Portuguese empire might have made possible the emer-
gence of a voice as singularly reactionary and revanchist as Sousa’s.

Th e fi rst condition of possibility is Goa’s aforementioned status as 
a sub-nation (and the role of its former elite in such a formation and 
this elite’s decline aft er 1961). It seems to me that many common expec-
tations regarding postcolonial literature presuppose a nation under 
construction. An example would be the general model of postcolonial 
literatures in European languages following a pattern of, at fi rst, imita-
tion of metropolitan models and language, followed by the contestation 
of European norms and dominance, and then a certain disillusion with 
post-colonial diffi  culties and the non-realization of ideals. At this point, 
it is debatable whether these literatures are still postcolonial, and not 
national or even globalized. Th is pattern, generally sketched out in ref-
erence to the literatures of former British and French colonies in Africa 
and Asia, fi ts the literary production of the PALOP to a certain extent. 
It does not, however, hold great purchase for Goan literature in Portu-
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guese.14 Sousa is an ill fi t for conventional models. Instead of contest-
ing the former centre from a position of incremental emancipation, he 
makes a critique of inner others – the sinners from the other villages, 
the rampant Lúcios and Panfúcios – from a position of relative disem-
powerment. Even if a vague appeal to the “people” is made at times, 
more oft en than not it is they who are identifi ed as the root problem. 
Furthermore, European inheritance is never a bone of contention in 
Sousa’s stories. Th e best example of Sousa’s oblique position towards the 
European is seen in his continual citations from the classics of Portu-
guese literature, placing him in lineal relation to preceding writers such 
as Alberto de Menezes Rodrigues and recalling the very origins of the 
Goan short story in the nineteenth century. Any normative or incre-
mental view of post-colonial literary evolution must be abandoned here.

Sousa’s acidity towards the Goan political landscape might seem at 
fi rst glance to have some relation to the literature of postcolonial dis-
appointment, but this impression is erroneous. Venugopal describes 
post-colonial Indian authors as “taken aback by the unexpected turn 
the social scene took in free India – producing a new bureaucracy and 
a society full of exploitation and hypocrisy, selfi shness and corruption” 
(1976, 85). Th e similarity in standpoint with Sousa is superfi cial. Th ere 
is little in the author’s story, or oeuvre, that suggests someone “taken 
aback”. Rather the content of stories such as the three analysed here 
suggest instead the bitter confi rmation of elite expectation concerning 
subaltern enfranchisement, which in Nas Margens do Mandovi is sum-
marized as “[a] qualidade [...] sacrifi cada ao número” (Sousa 1977, 78). 
Th e author shows far more rancour about the discontinuation of the 
social structure of the past, the seemingly fi xed native hierarchy of colo-
nial society, than any disillusion at the failure of an emancipatory ideal.

Sousa’s position, it is important to note, would have been represent-
ative of no more than a tiny section of Goan population, one described 
by Robert Newman as “a backward looking class of rentiers and func-
tionaries, nostalgic for the peace and stability of colonial times (and 
their lost privilege), critical of the crassness of capitalism” (2001, 21). In 
itself this gulf between Sousa’s views and the mainstream of Goan soci-
ety is an eloquent warning against the tendency in postcolonial studies 

14  It is interesting to note that Anglophone Goan literature (or literature written by authors of 
Goan origin) is a much better fi t for this model. 
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to take literary authors as representatives of whole societies (Schwarz 
2000, 15), a particularly fraught risk given the linguistic perspectivism 
of Goa. Sousa’s is an example of what JanMohammed and Lloyd term 
a “minority discourse” (1990), a discourse subject to domination and 
exclusion by the majority. Given the tenor of the stories I have presented 
here, doubtless few Goan observers would consider this suppression 
anything but correct. However, what interests me here is that this dis-
course emerges from a social location that, if not exactly hegemonic, 
was once what Bastos has called a “subaltern elite” (2007, 129). During 
the period in which Sousa wrote this colonial bourgeoisie had either 
been sidelined or transfi gured, whereas the formerly voiceless mass had 
become the democratic majority. Th at this sea change lent a particular-
ity to Lusophone Goan fi ction can be seen in the manner whereby the 
canonical features of the prose tale identifi ed by O’Connor (2003), such 
as its focus on a “little man” and the “submerged population group”, are 
oddly re-wired in ways that challenge our expectations not just of post-
colonial literature but of the short-story genre itself.

It is unlikely that Sousa is the only member of a colonial elite to 
have perceived decolonization as having prejudiced his position in his 
native society. Th e question for a postcolonial criticism concerning 
Portuguese-language works is: why have so few voices like the author’s 
emerged? New hegemonies? Market forces in the ex-metropole? Inner 
and outer forms of what Huggan (2001) has termed “the postcolonial 
exotic”? In the case of Goa, and the literature produced there for inter-
nal consumption post-1961, I argue that the sui generis linguistic sit-
uation following the end of the Portuguese regime was crucial to the 
emergence of Sousa’s stories. It is my contention that, if resentment for 
the colonial bourgeoisie not taking power appears to be the motivation 
for the stories analysed here, the language in which they were written 
decisively conditioned their existence. In Goa the substitution of the 
former elite by a new political formation involved the disestablishment 
of Portuguese, the former working language. Th e eff ect was that the 
dwindling group of writers expressing themselves in that tongue aft er 
1961 were writing in a situation vastly diff erent to Lusophone authors 
in the rest of the colonial and post-colonial Portuguese-speaking world 
where the language remained largely dominant and its use uncontested.

In a discussion of “Portuguese” postcolonialism Ferreira excludes 
the former Portuguese colonies in Asia from Sousa’s notion of “postco-
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lonialism in the time-space of offi  cial Portuguese language” (2007, 28). 
While justifi able in political terms, given the residual position of Por-
tuguese in Asia, the eff ect is somewhat unfortunate, given that it serves 
to defl ect attention from the rich archive of Portuguese-language Asian 
writing. Nonetheless, the tonic Ferreira places on the hegemony of lan-
guage, explicit in her assertion that “Portuguese never became the dom-
inant language in the former colonies in Asia” (2007, 28; italics mine) is 
of crucial importance here. I argue that a voice in Portuguese like Sousa’s 
could only have emerged in the Goa of this time because this language 
had gone from being a colonial public language to a post-decolonization 
private language. To put this point another way, since Portuguese was 
not the language of Goa’s postcoloniality, Goan literature in Portuguese 
did not necessarily perform postcolonial “nation-building” manoeuvres 
in the fi rst sense of postcolonialism I outlined. Sousa’s stories, which 
exemplify this inclination, were broadcasted on the last existing Por-
tuguese-language programme on All-India Radio, then collected and 
published by the author as a courtesy to friends, as he declares in his 
introduction. Th ese short narratives are not in any operative sense an 
intervention in the public realm, but rather almost a venting of steam 
in private, declarations without any signifi cant public valence and prac-
tically, I imagine, without listeners.15 Th ere is currently some debate 
about whether the previous term “Indo-Portuguese” literature should 
be abandoned for a designation such as “Goan Literature in Portu-
guese”, along the model of the shift  that took place in the nomenclature 
of Anglophone Indian writing. Th e divergence between a literature that 
withered and died aft er colonialism, and which addressed a small frac-
tion of a vanishing class during the fi nal stages of its existence, and one 
that, in the eyes of the outside world at least, has become the national 
literature of this plurilingual nation militates against that idea, perhaps.

Given Sousa’s attitude and tiny audience, it would be easy to dis-
miss the author as “pro-Portuguese”, as he surely would have been at 
the period in which he wrote had he spoken in these terms in an idiom 
open to the public realm. Even today it is common to look back and see 
fi gures such as Sousa as part of what Noronha calls a “discredited elite 

15 Sousa perhaps hints at this situation in Nas Margens do Mandovi, when he writes “[c]
onfesso que teria mais leitores se tivesse aproveitado do idioma inglês. Preferi o português 
porque achei ser o mais brando para deleitar, o mais doce para pronunciar e o mais próprio 
para chorar uma desilusão” (1977, 150).
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(that was seen, not without reason, as pro-colonial)” (2007, 59). Yet is 
“pro-colonial” not too hasty an expression, one that does not take into 
account what Bastos calls the Goan elite’s “ambiguidade de base” (2006, 
236)? Th is ambiguity is perhaps another way of saying that between the 
two political positions (the Salazarist and the Nehruvian) sketched out 
by Bravo (1997), fi gures such as Sousa might have been more concerned, 
both pre- and post-1961, with their own aff airs. Bègue, for instance, 
describes a colonial elite that was essentially neither pro-Portuguese 
nor Indian nationalist, but rather interested above all in the furtherance 
of its own position (2008, 144). Sousa’s stories, as I have argued, can be 
read as a reaction to the personal frustration of this aim.

Understanding these aims and obstructions requires us to attempt 
to understand the situation in which this literature arose in terms of the 
local rather than the metropolitan (of whatever stripe). For instance, 
Janet Rubinoff  sees Lusitanization in Goa as a veneer graft ed onto the 
more fundamental local identities of caste and lineage, most signifi cant 
to rural society and political organization (1995, 169). If we accept this 
postulate, we can surmise that, despite the language in which he wrote 
and the literary universe that he references, it is not so much the de-lusi-
tanization of Goan society that the author decries in these stories as the 
dismantling of an old hierarchy based on the primacy of notions of innate 
superiority that found expression via the outer trappings of colonial cul-
ture. One way of viewing these stories of Sousa are as a particularly bitter 
reaction to what Melo Furtado has described as a sense of exile in the 
present for certain members of the former colonial elite, one caused by 
“la perte de tout un passé familer, d’institutions centenaires et d’un mode 
de vie qui, lors de la décolonisation, se transforme, change et souvent 
disparaît” (2008, 42). So oft en connected with the notion of diaspora in 
contemporary postcolonial studies, on this view, for some, postcolonial-
ity can involve a sense of desterro without geographic relocation.

In the United Kingdom the purview of postcolonial literary studies 
is notoriously monolingual, scanting non-Anglophone texts and almost 
completely ignoring writing in non-European languages. Th e stories 
of Sousa, and their testimony to the sui generis development, content 
and status of Portuguese-language Goan writing in comparison to more 
familiar bodies of postcolonial writing, remind us of the importance 
of language and its status in the content and development of postco-
lonial literatures. To include Goa in wider discussion of postcolonial 
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writing holds the possibility to destabilize expectations, parameters and 
readings. In the Historical Companion to Postcolonial Literatures: Con-
tinental Europe and its Empires of 2008, out of almost 700 pages, Goa 
merited only half a side of text. Th ough this is more consideration than 
is granted to Goa in the Historical Companion to Postcolonial Litera-
ture in English, where Goa is not even mentioned, it is not enough. I 
hope that what I have presented here contributes to the argument for 
the inclusion of Goa in future histories of postcolonial literature in Por-
tuguese (and, where appropriate, in other languages), as, if for nothing 
else, a continual reminder of the need for the constant historicization 
and contextualization of our literary analyses. Th e ambiguous valency of 
centre and periphery in the writings of Sousa alert us to the fact that our 
understanding of postcolonial literature must include, as Kumar argues, 
texts that interrogate local centres and peripheries, dominants and mar-
ginals (1996, 201) as well as those that engage in wider geo-political 
questions. Th e universalization of theoretical concepts derived oft en 
implicitly from the Anglophone Indian experience is a common com-
plaint in postcolonial literature (Rajan 1998, 491). It would be a fi tting 
symmetry if cultural production in Portuguese from Goa, the phantom 
limb of Lusophony, could serve as a warning against this disposition, at 
least for we who are interested in non-Anglophone literatures.

I entitled this article “Atitudes que o Vento Levou”, playing with the 
title of Sousa’s books and the outlook it refl ects. It would be easy to disre-
gard the author as a reactionary throwback and let his stories slumber in 
a limbo of oblivion, part of a general “neglect of writers whose works are 
not disengaged from colonial culture in an explicitly self-conscious way” 
(Sorensen 2010, 7). What I have tried to do here is use Sousa’s stories to 
unsettle common expectations and content boundaries and contribute to 
the pluralization of Portuguese-language postcolonial studies. Yet there 
is another possibility: that of confronting these attitudes with contempo-
rary views of Goa. Have such attitudes really been blown away or do they 
linger in today’s popular discourses on the Goan body politic? From the 
work of an inveterate nostalgic like Vasco Pinho, who describes last years 
of Portuguese rule as a time when “Goa was passing through a blissful 
period” (2010, 13), and paints a picture of degeneracy, blitheness and 
waste in today’s dispensation, to a questioning moderate like Alexandre 
Moniz Barbosa, who writes in Goa Rewound that “Goa has never had a 
government that could be called as being ‘for the people’. Over the years, a 
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‘money bag’ democracy was established where votes and political loyalty 
could be purchased. While certain segments of civil society debated on 
ways to root out the malaise, in 2011 a change in the situation is merely a 
distant dream” (2012, 150); to Victor Ferrão, who glumly views

the opportunistic and glaringly corrupt and apparently largely incompe-
tent political class of the politicians, bureaucrats as well as a police nexus 
with the politicians working against the interests of Goa and Goans, cor-
rupt practices which take place within both legal and illegal mining, the 
growing communal divide, the suspicion of the outsider, thoughtless sale of 
land, moral degradation: these among other issues are raising their hydra 
heads, threatening to fragment the fabric of our societies. (2011, 3)

A comparison and contrast between Sousa, one of the last repre-
sentatives of the Lusophone colonial elite, and these Goan commen-
tators of diverse origins is an illustrative one in mapping out social 
attitudes. And what of contemporary fi ction? How do Sousa’s stories 
compare to contemporaneous works such as Jorge Ataíde Lobo’s Eng-
lish-language novel Liberation (1971), which, while emerging from a 
similar social position, presents the nationalist side of Goa’s narrative? 
And to what extent can multigenerational Goan novels in English of 
a later period such as Carmo d’Souza’s Angela’s Goan Identity (1994), 
or António Gomes’s Th e Sting of Peppercorns (2010), which attempt to 
represent balanced accounts of Goa in the pre-and post-1961 periods, 
be read as rejoinders to such trenchantly biased discourse evidenced in 
Contos que o Vento Levou? And what of non-local Indian representa-
tions of Goa?  In his novel In the Land of Aparanta, Sudeep Chakrevarti 
paints a portrait of the Dantas brothers (depicted as embattled descend-
ants of the former elite, speaking now only scraps of Portuguese) taking 
on Lúcio and Panfúcio’s heirs (complete with comedy Goan accents that 
presumably serve to highlight their “regionality”) as they engage in the 
rapacious economic exploitation and environmental despoliation of the 
territory. In his novel the author shows a degree of dualistic condescen-
sion highly reminiscent of Sousa’s, if far outstripping his vision in lurid-
ness and scale. To what can the similarities between these two visions, 
distant in time and orientation, be attributed? Th is comparison between 
past and present, outsiders and insiders, is, however, for other investiga-
tors and another occasion.
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AND DECOLONIALIZING MODE

Gitika Gupta*

Th e present essay proposes to undertake a a decolonializing read-
ing of the short stories by Vimala Devi in Monção (2003). Partaking 
in Ato Quayson’s theorization of the practice of close reading termed 
calibrations (2003), it seeks to delineate the socio-cultural geopolitics 
involved in this collection of eleven short stories. Th e present reading 
of Monção privileges not merely its “literary-aesthetic domain” but also 
critically appreciates its socio-economic discursive materialities. Deco-
lonializing reading as employed here reiterates the “literary view from 
below” (Mohanty 2011, 2), thus nuancing the anti-colonialist register 
in the present reading. I choose to term here decolonializing instead of 
decolonial for two reasons: one is to avoid unavowed subscription to 
the decolonial school of thought with predominantly Latin American 
scholars in the US, including Anibal Quijano, Walter Mignolo, Enrique 
Dussel, Nelson Maldonado-Torres, Ramón Grosfoguel et al., and also 
to circumvent the depoliticized ethics of postcolonial and its cognate 
terms. Th e present essay is informed by a decolonializing spirit, concur-
ring with the decolonial school that “decolonization or decoloniality as 
a necessary task remains unfi nished” (Maldonado-Torres 2011, 2) and 
also summons antagonistic ethics in literary readings for responsible 
scholarship in the present “post-colonial neo-colonized world” (Spivak 
1990, 166).

Monção was fi rst published in 1963 in Lisbon with a second edi-
tion in 2003 (also in Lisbon),1 the latter including three more stories – 

* Departamento de Línguas e Literaturas Portuguesas/Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra

1 Also translated in Esperanto – Vimala Devi. 2000. Musono: novelaro. Skövde: Al-fab-et-o 
– and in Catalan – Vimala Devi. 2002. Monsó. Vilanova i La Geltrú: El Cep i La Nansa.

ACT27-Goa Portuguesa.indd   295ACT27-Goa Portuguesa.indd   295 08-11-2014   04:02:4308-11-2014   04:02:43



296

GOA PORTUGUESA E PÓS-COLONIAL: LITERATURA, CULTURA E SOCIEDADE 

“Incerteza” [Uncertainty], “Tyâtr” [Play], and “Regresso” [Return]. Th e 
author Vimala Devi (real name Teresa da Piedade de Baptista Almeida) 
was born in 1932 in the village of Britona (across the Mandovi river 
from Panjim) which at that time was owned by her family – an upper 
Brahmin caste. Devi migrated to Lisbon in 1957 to rejoin part of her 
family and work there as a translator. For seven years, Devi lived in 
London working as an art critic for the BBC’s Portuguese-language ser-
vice and wrote two collections of poems titled Hologramas and Telepo-
emas. In “Vimala Devi’s Monção: Th e Last Snapshots of Colonial Goa” 
(2009), Paul Melo e Castro well describes Monção as “the last snapshots 
of colonial Goa.” He points out how “Devi uses the most modern West-
ern mode of writing, the short story, but adapts it to suit the realities of 
Goa and to fuse photographic fragments of its caste, class and religious 
diff erences into a multi-faceted depiction of the territory” (2009, 64). 
Th e publication of Monção was preceded by a collection of poems titled 
Súria (1962) also published in Portugal and, as Melo e Castro affi  rms, 
this chronology of composition is important to the reading of Devi’s 
stories (2009, 46) for it is this “‘eterno sonho luso’ that seems to have 
motivated Devi to write Monção” (Melo e Castro 2009, 51):

Na madrugada de lágrimas e de esperança
Teu pranto é o meu
De ti vem um apelo
Dolorido e ancestral
No meu pensamento serás sempre
O eterno sonho luso
Comunhão de mosteiros e pagodes.

[In the dawn of tears and hope
your lament is mine
from you comes a call
grievous and ancestral
in my thoughts you will always be
the eternal Lusan dream
communion of monasteries and pagodas] 
(quoted and translated in Melo e Castro 2009, 64)

...
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[...] envolta em dor de sândalo
Serei a voz da sua consciência
A voz de dois mundos

[swathed in a sandalwood sadness
I shall be the voice of your conscience
the voice of two worlds]. 
(quoted and translated in Melo e Castro 2009, 64)

Th us, as a “Portuguese-speaking intellectual who was explicitly 
committed to a certain hybridized Luso-Indian culture” (Melo e Castro 
2009, 49), the following reading tends to complexify this “conscience 
that speaks out in Monção” (Melo e Castro 2009, 64). In other words, 
how does Vimala Devi un/burden her “geopolitical baggage”2 in terms 
of “linguistic syncretism” and the broad social gamut of characters in 
Monção. In what ways is literary agency ascribed in the stories? What, if 
any, is the political semantics of the gap of forty years between the two 
editions (a major part of which is inclusive of Goa’s political decoloni-
zation) and the author’s non-resident status who left  for Lisbon in 1958 
and is currently living in Barcelona. Th ese are some questions that the 
present reading seeks to explore.

Th is geocultural situadedness3 of the writer and choosing to write 
in the Portuguese language which has minority status in Goa invokes 
the Kenyan writer Ngugi wa Th iong’o’s standpoint to write in Gikuyu as 
a linguistic boycott of the colonizer’s language and the larger politics of 
decolonizing the colonizer’s language. Crucially, the cycle of Monção’s 
stories are situated “within the period between the end of the First 
Republic (1926) up until the eve of annexation by India (1961)” (Melo 
e Castro 2009, 48). Also, Devi’s clarifi cation that the stories in Monção 
were not written before 1958, rather they were written straight aft er 
Súria (quoted in Melo e Castro 2009, 47), further invokes the debate of 
linguistic colonization and Goan’s resistance to the same. Suffi  ce to recall 
here the Portuguese geographer Orlando Ribeiro’s utter disappointment 

22 I borrow the term from Ramazani 2001, 19.
3 Stuart Hall states: “We all write and speak from a particular place and time, from a history 

and a culture which is specifi c. What we say is always in context, positioned” (1990, 222). 
Or as the feminist scholar Donna Haraway puts it, knowledge is not only situated, but also 
interested, invested and, needless to add, ideological (1988, 575-599).
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at the general ignorance of Portuguese language in his “assessment” of 
the infl uence of four and a half centuries of Portuguese colonization 
aft er having spent fi ve months in Goa from October 1955 until February 
1956 (1999, 64-65).

Quayson’s term calibrations off ers a useful methodological tool to 
delineate the socio-cultural geopolitics in Monção. For him, it is about 
a practice of close reading that oscillates rapidly between domains – the 
literary-aesthetic, the social, the cultural, and the political – in order 
to explore the mutually illuminating heterogeneity of these domains 
when taken together (2003, xi). He explains how the word’s etymol-
ogy, besides being related to scientifi c texts of the nineteenth century 
in terms of the perfection of instruments of measurement, also invokes 
two other senses that shadow this dominant scientifi c one – the sense 
of graduations or markings, and the sense of identifying the value of a 
phenomenon. According to him, this second sense is implicit in one of 
the meanings of the word caliber, from which calibrate and calibrations 
derive, intending it to mean:

[T]hat situated procedure of attempting to wrest something from the aes-
thetic domain for the analysis and better understanding of the social. In my 
view the social is coded as an articulated encapsulation of transformation, 
processes, and contradictions analogous to what we fi nd in the literary 
domain. [...] Furthermore, I use the term calibrations to point toward the 
activity of the calibrator, the degree to which this fi ne-tuning procedure 
is dependent on a particular interpretative and subjective perspective. [...] 
I suggest that literature be seen as a variegated series of thresholds and 
levels, all of which determine the production of the social as a dimension 
within the interaction of the constitutive thresholds of literary structure. It is 
in the dedication to identifying how the relations among these variegated 
thresholds encapsulate the social that calibrations make sense as a method 
of reading. (Quayson 2003, xvi; emphasis in the original)

Graham Huggan observes how Quayson insists not only on the trans-
formative power of the imagination, that is,  its capacity to envision 
alternative identities but also “on the more specifi c potential of imagi-
native literature to produce representations of reality (itself structured 
by representation) that have a profound eff ect on our interpretation of 
social facts” (2008, 13).
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Meenakshi Mukherjee appropriately uses the label of “twice-born 
fi ction” to defi ne the Indo-Anglian novel as the “product of two parent 
traditions” (quoted in Singh 1996, 137). Another scholar Kumkum San-
gari puts it as “double-coding” but warns that it is not an easy answer 
by itself for the question still remains – how is the double-coding oper-
ated? What is the nature of the relationship between the two codes: even 
or uneven, hierarchic, dialogic, or symbiotic (quoted in Radhakrishnan 
1996, xviii)? “Gordon Lewis uses the expression ‘colonialism in reverse’ 
to refer to this new phenomenon whereby writers belonging to the erst-
while colonies make inroads into the ex-coloniser’s language” (quoted 
in Raveendran 2000, 97). “Words drawn from Goan Portuguese and 
Konkani phrases are used in Monção as an integral part of the scene 
and the stories told, but the language used remains recognizable as the 
Portuguese literary norm” (Melo e Castro 2009, 51). Th us in terms of 
literary code mixing and code switching, how is the politics of linguistic 
decolonization addressed in the stories? While the stories are replete 
with examples of code switching from Portuguese to Konkani, the 
cultural distance between Goan Portuguese words as well as Konkani 
phrases and the colonizer’s language appears to be blunt. To cite an 
example from the story “A subvenção” [Th e Subsidy]:

“[...] Deita fora este tambió. Não quero mais estas porcarias, hã!” Exaltado, 
correu à cozinha e agarrou ameaçadoramente num douló. “Agora mesmo 
vou comprar uma concha de alumínio, coisa de gente civilizada. Dá estes 
doulé aos bonguis. E não quero mais isto, hã!, aqui em casa.” (Devi 2003, 
125)

Now compare this with the following examples from Carmo D’Sou-
za’s Angela’s Goan Identity:

– Senhor Naik knew something of palmistry, astrology, star and other 
Vedic sciences and hence his decisions were considered as acertadas. 
(D’Souza1994, 81)

– Suppose it was an accomplished facto continued Senhor Naik, his voice 
lowered to a whisper. Th e narrator clarifi es, “Th e word facto soft ly whis-
pered had the desired eff ect. It was Senhor Naik’s speciality, to include Por-
tuguese words for emphasis.” (D’Souza 1994, 83)
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Th is kind of literary code mixing and code switching in Indian 
Writing in English is referred to by diff erent names – Rushdifi cation of 
Indian English, “pigeon Indian”, etc. In Monção, the author provides a 
glossary of local words including footnotes. Explication of cultural terms 
in footnotes or in appendix has been disregarded by many writers as a 
linguistic decolonizing tool. As Rushdie explains, in an interview with 
T. Vijay Kumar, “to do footnotes or to do notes at the end was a kind of 
defeat. Th e story has to tell itself, it must not rely on explanations. If it 
needs footnotes, it’s a failure” (quoted in Mukherjee 1999, 217).

Th ough “Monção is dominated by stories that take their themes 
from the profound structural issues of caste, class and religion within 
Goan society and re-present these divisions and contradictions in their 
brief, fl eeting plots” (Melo e Castro 2009, 54), the present essay argues 
that the historical material realities of these structural issues have been 
invariably eff aced. Th is is not to otherwise suggest what the Marxist 
literary scholar Aijaz Ahmed poignantly criticizes as “the tendency to 
render the entire colonial archive as a ‘realm of pure untruth’, conven-
iently allowing all of modern India’s problems (for example, national-
ism, communalism, casteism) to be placed at the foot of British colonial 
rule” (quoted in King 2001, 192-193). On the contrary, and concurring 
with Richard King, the reading subscribes to his words as a corrective 
balance:

While there is no doubting the necessity of attempts to redress the bal-
ance in historical accounts and emphasize the cultural and material vio-
lence carried out in the name of European imperial expansion, it is also 
important to acknowledge the existence of precolonial forms of oppression 
within India and the agency of indigenous subjects (both élite and subal-
tern) during the colonial period itself. (2001, 192-193)

In most of the stories it is the deteriorating socio-economic power 
of the indigenous colonial elites that forms the focal point. Th ough 
Manuel de Seabra claims that Monção is far from being the fi rst piece of 
fi ction written in Portuguese in Goa, but it is nonetheless the fi rst piece 
of creative literature in which “practically every social group in Goa is 
portrayed without disguise [praticamente todos os grupos sociais de 
Goa são retratados sem disfarces]” (quoted in Melo e Castro 2009, 48); 
the portrayal appears to be an appraisal of the diminishing socio-eco-
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nomic condition of the bhatkar class with little or no discursive agency 
for the colonial subalterns.

In the story “Tyâtr”, the bhatkar Dias and his wife deliberately arrive 
late at the local performance to put on an air of importance, expecting 
chairs to be reserved for them at the front. Contrary to his expectations, 
Dias felt a passive resistance on the part of everyone to their letting him 
proceed, and under the cover of the carnivalesque atmosphere of the 
tyâtr the crowd refuses to assume the normal, submissive role of the 
mundkar, some of them even dare to call out challenges to his authority 
(Devi 2003, 61). On the other hand, the organizer Gustin being caught 
up alone to face Dias’s rage is left  with no choice but to miss his own per-
formance in order to fetch two chairs from his house. In “Ocaso” [Sun-
set] the mundkars visit the bhatkar household to pay their last respects 
to the deceased matriarch bhatkarni. Her daughter in law is outraged 
when the mundkars dare to sit on the chairs in the room. Her angst is 
provoked more by the recognition that “she does not have the grand-
mother’s authority and strength and that, with the passing of the matri-
arch, the family’s control over its mundkars is almost extinct” (Melo e 
Castro 2009, 60). She tells her eldest son that one day he would under-
stand but that “it’s going to take time, and then the mundkars won’t be 
sitting down in the chairs in this house any more”, a point at which the 
story ends with the narrator rhetorically pronouncing – “but all of us, 
including my brother, felt that our mother didn’t really believe it. And in 
order to keep going you have to believe” (Devi 2003, 57; my translation). 

In “Os fi lhos de Job” [Th e Children of Job] an old fi sherman named 
Bostião despite his failing health goes out to fi sh in order to earn and 
arrange some money for the marriage of his daughter Carminha. He falls 
ill and is brought back where Dr Amoncar tries to convince him and other 
people around that Bostião requires urgent medical attention. In the midst 
of all this the bhatkarni Dona Lavínia fl aunts her charity by lending a bed 
without the mattress. Th e fi shermen stare at her in surprise reminded of 
her “charity visits” and of other times when she had not been so kind. 
Dismissing their ingratitude as arrogance without hiding her disdain for 
the behaviour of the “common herd”, she tries to save her face and gain a 
measure of revenge by showing off  her Portuguese to the “riff raff ”, who 
could only speak Konkani. Even Dr Amoncar (whom D. Lavínia tries to 
appease later by telling him that they both are Brahmins) empathizes with 
“the humble, dark-skinned shudras” for “at heart he detested this silly 
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little woman who was so tiresome and presumptuous, this consummate 
hypocrite who exploited her mundkars” and responds to her angrily that 
she would do well not to confuse their dignity with arrogance (Melo e 
Castro 2011, 29-31). Later on D. Lavínia’s conscience pricks her and she 
goes to confess where the priest orders that she humbles herself in peni-
tence. Unwillingly she goes back to the villagers who are solemnly taking 
Bostião to hospital for treatment and joins with Angelina, Carminha and 
Savitri – all weeping as if they were all equal before such pain, no longer 
divided by caste until their dying day.

James C. Scott identifi es everyday forms of peasant resistance or 
“hidden transcripts in the arts of resistance” which “stop well short of 
collective outright defi ance”; for him, “the ordinary weapons of relatively 
powerless groups include foot dragging, dissimulation, false compliance 
[...] these Brechtian forms of class struggle require little or no coordi-
nation or planning” and “to understand these commonplace forms of 
resistance is to understand what much of the peasantry does ‘between 
revolts’ to defend its interests as best it can” (1985, 29). John Chalcraft  
and Yaseen Noorani point out that such surreptitious subversion “can be 
seen as the manifestation of an inevitable gap between public rhetoric 
and reality, a disjuncture which allows subaltern groups some meagre 
room to manoeuvre without endangering the status quo” (2007, 1). In 
most of the stories it is the deteriorating socio-economic power of the 
indigenous colonial elites that forms the privileged standpoint and petty 
gestural defi ances by the mundkars belie the Fanonian politics which 
stipulates that the indigenous colonial class binaries need to be sub-
verted and not merely reverted in order for a “genuine” decolonization. 
Th ere is therefore the need for a complete calling in question of the colo-
nial situation which opens the colonized and the colonizing peoples to 
the potential and possibilities that they – by and for themselves – have 
of (re)creating and (re)constructing selves and societies predicated on 
“[t]otal liberation” (Rabaka 2010, 192). Characters like Dona Lavínia 
bend around because they are obliged to and this is far from accounting 
for micro-politics from below. As Melo e Castro rightly puts it, “whilst 
the decline of the bhatkar is setting in and thereby beginning to free the 
mundkar from feudal obeisance, it does not necessarily follow that this 
decline will automatically entail the rise of the mundkar” (2009, 62).

In the story “Regresso” [Return], introduced as the fi nal story of the 
second edition, the characters and the plot are continued from a previ-
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ous story titled “Dhruva” aft er the name of the female character who has 
recently married Chandracanta – the male protagonist about to leave 
for Portugal to study medicine. Th e prequel story begins thus – “Turn-
ing towards the East [the Portuguese equivalent Oriente is symbolic 
here], Dhruva refl ected on her destiny” (Devi 2003, 47; my translation), 
with the story ending with Chandracanta consoling his wife by telling 
her that the latter would be his guiding star – which is what Dhruva 
means –, Pole star signifying constant, fi rm (2003, 52). As Melo e Castro 
observes:

In the triptych of stories centring on Chandracanta and his wife Dhruva 
(“Dhruva”, “Fidelidade” [Fidelity] and “O regresso” [Th e Return], an 
arranged marriage is shown to be the potential source for the happiness, 
harmony and fulfi lment of the Hindu characters concerned and not subject 
to facile criticism through the optic of Western values (such as those held 
by the Portuguese character Luísa in “Fidelidade”). (Melo e Castro 2009, 
58)

In the sequel story “Regresso”, Chandracanta returns aft er six years 
and his sense of alienation from his family is aggravated by the lack 
of communication with this wife who he feels was a mere statue mov-
ing around her in laws. Gradually he resigns to his fate aft er repenting 
the fact that he should also have stayed in Portugal like other Goans 
or should have moved to Mozambique with his girlfriend Luísa. He 
contemplates about people like his grandfather who have never left  
this place and have lived according to the old traditions of their caste. 
He considers his mother now as a fundamental part of the house and 
Dhruva as a faithful wife who waited six years for him to return (Devi 
2003, 137-142). It would be worth to cite here Devi’s views:

[T]he stories “Dhruva”, “Fidelidade” and “Regresso” are rooted in very 
diff erent conditions. Th e girls of the Hindu community had no social 
life (as the Catholics did) and their parents used to marry them off  very 
early. Brought up like that, just for marriage, they necessarily had to fi nd 
happiness, harmony and all fulfi lment within that very restricted ambit of 
total dedication to the home, their husband and the children. Marriages 
amongst Catholics, although arranged between families of the same caste 
and class, were also based on previously established economic interests. 
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But there was a big diff erence: the girls and boys had the chance to meet 
one another in various spheres of social life and naturally a good relation-
ship would be established. (quoted in Melo e Castro 2009, 58)

Devi’s aforementioned views on marriage amongst the Hindus and 
Catholics betray betray a simplifi ed if not an essentialist standpoint, 
rendering the colonialist binary oppositions between “tradition” and 
“modernity” intact. Such a manichean view is typically invoked with 
respect to the socio-cultural issues of marriage, religion, caste and class 
within Goan society and the author here avowedly subscribes to the 
socio-colonial modernity4 without ascribing any agency to the Hindu 
subaltern women.5

Chandracanta’s sense of alienation also extends into the socio-cul-
tural realm. According to Quayson, alienation as a concept may be 
schematically divided into sociological and psychological approaches. 
Expressed conceptually in terms of either estrangement or reifi cation, 
sociological approaches tend to emphasize alienation as the separation 
of individuals from themselves and from the object of their activity; their 
deprivation or renunciation of real claims of identity. Psychological the-
ories of alienation focus on the symptoms that point toward a condition 
of alienation, which include madness and disorientation at the extreme, 
and, more mildly, boredom, discomfort, nostalgia, and even disgust. 
“Th e scale and intensity of these feelings are critical in defi ning a sense 
of alienation, any of them arising out of the systemic disorder inher-
ent in a rapidly changing society, the collapse of traditional vectors of 
self-validation, the persistent” (Quayson 2003, 4). Chandracanta fi nds 
himself at great discomfort to sit down in the suit he had brought from 

4 Satya P. Mohanty defi nes the term “colonial modernity” as referring “to the particular com-
bination of modern social institutions and colonialist ideology that European colonial rule 
brought with it; this ideology was based on a wholesale devaluation of traditional social 
institutions in the societies that were colonized. Th is ideology was used to justify colonial 
rule, but it is possible to separate the ideology from the institutions (and laws, values, etc.) 
associated with modernity” (2011, 18).

5 Some literary critics have observed how R.  K. Narayan’s fi ctional microcosmic world 
of Malgudi relies on critical traditionalism, invoking the dichotomy of tradition versus 
colonial modernity. Indian scholar O. P. Mathur remarks “the ambivalent make-up of all 
major characters as culturally determined by their traditional world, into which the West 
has entered and created a ‘grey twilight world of contemporary life quivering hesitatingly 
between tradition and modernity, East and West, inextricably mixed up in the minds of 
individuals’” (quoted in Riemenschneider 2009, 94).
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Europe in order to eat along with his family members, so he lays out a 
handkerchief, a gesture that obviously invites scorn. Also his grandfa-
ther objects to the fact that he wears shoes in the house, pointing out to 
the imprints.  

Having resolved his personal sense of alienation, he yearns to rush 
to his wife, the story closing thus:

Chandracanta placed his shoes beside his father’s and grandfather’s san-
dals, just as he had been taught to do since childhood and had continued 
for many generations. In the heavy silence of the house, only a small light 
fl ickered. He followed it, shy and full of hope. It was the oil lamp that burnt 
before the image of the goddess Laxmi. He stood still for a moment. He was 
completely destroyed inside. Because he realised now that he had to start 
all over again, he had to return to the 20th century, to today. (Devi 2003, 
142; my translation)

A male Hindu protagonist’s mimicry of the social habits picked 
up during his study-stay in the metropole becomes the raison d’être of 
scorn and derision amongst his family members. Besides the metaphor-
ical representation of Laxmi who is the Hindu goddess of peace and 
prosperity, there is a suggestion of reclaiming kinship in having to start 
all over again, to return to the twentieth century because all was com-
pletely destroyed inside. Reclaiming their pasts and kinship are critical 
narrative defi ance for the colonially marginalized but in Devi’s story 
the traditional past that is sought to be reclaimed is an essentialized, 
mummifi ed past – for the male protagonist “was completely destroyed 
inside” and “because he realised now that he had to start all over again” 
contradicting what both Cabral and Fanon analyse as an intrinsically 
dynamic native culture that is claimed and proclaimed by the colonial 
elite (Chrisman 2004, 192). Crucially, neither Dhruva nor Chandracan-
ta’s mother (not to mention other members of the family) are portrayed 
as constitutive agents in the male Hindu protagonist’s de-alienation or 
in the suggested reclaiming of kinship ties.

Toni Morrison’s Beloved exemplifi es well a fi ctional return to one’s 
own history. Scholars like R. Radhakrishnan affi  rm that “[t]he return is a 
matter of political choice by a people on behalf of their own authenticity, 
and there is nothing regressive or atavistic about people revisiting the 
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past with the intention of reclaiming it” (1993, 758).6 In Monção’s last 
story, there is no signifi cant attempt to nuance materially or socio-his-
torically Chandracanta’s sense of alienation on his return from the met-
ropolitan centre. Th e male protagonist resigns to his present situation 
out of subservience in terms of an aff ected subject, and a simplistic res-
olution is proff ered by valorizing traditional indigenity at the expense 
of an unproblematized colonizer’s model of modernity, thus rendering 
the latter sanctifi ed. Th ough Chandracanta manages to overcome his 
alienation and appears ready to “start all over again,” this reclamation is 
not regenerative and runs the risk of reifying native culture due to the lack 
of dialogic space between the native and colonizer’s socio-cultural moder-
nity. Melo e Castro further draws attention that the conspicuous “lack of 
any character exhibiting or likely to exhibit anti-colonial sentiment is the 
major absence in Monção’s gallery of Goan society” (2009, 49).

Th us Devi’s preference “to concentrate on the deeper structural 
problems that beset Goa” focusing “on the enemy within, the retrograde 
aspects dating back to a pre-modern society that lingered on due to the 
static nature of Goa” (Melo e Castro 2009, 49) without implicating in 
any manner the socio-economic and historical conditions of colonial 
Goa lend weight to what Henry Louis Gates Jr. identifi es as a critical 
double bind:

You can empower discursively the native, and open yourself to charges of 
downplaying the epistemic (and literal) violence of colonisation; or play 
up the absolute nature of colonial domination, and be open to textually 
replicating the repressive operations of colonialism. In agency, so it seems, 
begins responsibility. (quoted in Biccum 2002, 33)

It is this conspicuous absence of agency that renders Devi’s fi ctional 
discourses, to borrow Rosemary Jolly’s words, as complicit with the 
colonial imagination (1995, 22). Melo e Castro observes:

In Monção, Devi shows how, at the moment when the sun set upon Portu-
gal’s presence in India, thereby paving the way for enormous change and 

6 Benita Parry has also been vocal about challenging why “revisiting the repositories of 
memory and cultural survivals in the cause of postcolonial refashioning” should have a 
fixed retrograde valency, adding that it defi nitely it depends on “who is doing the remem-
bering and why” (2004, 38).
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development in Goa, the territory would still need to confront the con-
stant problems in its society – problems that stretched back over the course 
of Portuguese colonialism and in some cases even from beyond it. (2009, 
63-64)

To conclude, the present calibrated and decolonializing read-
ing attempted to underline that the apparent linguistic syncretism in 
Monção relies on weaving and interpersing cultural lexicality without 
any perceptible trust that the native words have “power enough to bear 
the burden of eff ectively conveying experience” (Chatterjee 2004, 153). 
It also attempted to highlight the top-down view of the interrelation 
between the indigenous elites and the subalterns which proved to be 
quite monologic to even refl ect upon colonial politics and repression, 
resulting in a conspicuous silence how the colonial rule graft ed “West-
ern mechanisms of rule onto the pre-existing indigenous power struc-
tures” (Acheraiou 2011, 61). Th us, in Monção, socio-cultural problems 
divorced from phenomenology and other varied socio-historical reali-
ties have been represented as reifi ed essences of Goan society.
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“ENTÃO A METRÓPOLE É ISTO”. 
PENSANDO GOA NA PÓS-COLONIALIDADE PORTUGUESA

Sheila Khan*

A escrita da história pressupõe modos plurais de estar no mundo.
Dipesh Chakrabarty

INTRODUÇÃO

Este ensaio procura refl ectir sobre os efeitos do esquecimento da pós-
-colonialidade portuguesa (Khan 2011a), no que toca a todos aqueles 
que, outrora, fi zeram da antiga metrópole colonial o chão contínuo das 
suas vidas, após a perda da sua jóia do Oriente imperial. No caso em 
questão, proponho analisar criticamente, partindo de um olhar socio-
lógico, a amnésia relativa às vidas e trajectórias dos homens e mulheres 
que, partindo de Goa, se confrontaram com uma metrópole destituída 
de consciência histórica e cultural, acima de tudo, distraída da historici-
dade da sua identidade que, para se imaginar gloriosamente portuguesa, 
cruzou mares, entrelaçou outros seres e se misturou com outras cultu-
ras. No seu belo prefácio ao recente livro de Almeida Faria O Murmúrio 
do Mundo (2012), escreve Eduardo Lourenço as seguintes palavras:

[P]or esse encontro com um mundo que nada tinha a ver connosco mas 
que logo nos deslumbrou pelo espectáculo da sua irrealidade, como se 
fosse um outro mundo (e era e ainda é ...), um mundo que, como por magia 
e sem nada nos dar visceralmente seu, nos deu uma outra existência e, sem 
o sabermos, uma outra alma. (Lourenço 2012, 8)

Esse mundo que, “por magia”, “nos deu uma outra existência” tam-
bém nos trouxe, para bem perto de nós, outras existências humanas, 
outras pequenas Goas humanas que vivem mesmo aqui ao lado e que 
permanecem periféricas, esquecidas e quase engolidas por essa grande 
retórica que se escreve, hoje, como Portugal pós-colonial e multicultu-
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ral (Khan 2011b)1. Partindo deste meu périplo refl exivo, analisarei duas 
obras que me parecem pertinentes e incontornáveis sobre, por um lado, 
este esquecimento moral e pós-colonial, que se inscreve no romance 
de Raquel Ochoa, A Casa-Comboio (2010), e, por outro lado, sobre a 
nostalgia imperial que encontramos nessa viagem de pensamento e 
etnográfi ca de Almeida Faria no seu “... Múrmurio do Mundo” (2012). 
Na verdade, duas posturas que continuam a demonstrar que Portugal 
permanece bipolar na sua identidade: somos grandes, ou fomos, lá fora; 
e, concomitantemente, esquecidos cá dentro, ígnaros daqueles que estão 
mesmo aqui ao nosso lado (por exemplo, Khan 2011a), e que trazem 
inscrita na sua alma a criação imperial portuguesa.

A literatura, com a sua magia de esgravatar o real humano e de 
trazer para a luz das nossas vivências outras estórias e narrativas, hoje, 
mais do que nunca vem abraçando outras formas de encarar e de criar 
o mundo humano e os seus enredos, convidando para a sua caminhada 
os contributos quer da antropologia, da sociologia, da história, das artes 
visuais, e por aí em diante. Como socióloga, pretendo pensar esta Goa 
em Portugal, e porque não dizê-lo sem pudor, esta Goa mais lisboeta, 
porque daqui se sente ainda a antiga metrópole colonial e imperial. Mas 
deste sentir emerge também o que Eduardo Lourenço tão bem soube 
esculpir no seu pensamento, quando nos diz:

Nos primeiros anos do século XVI os Portugueses eram europeus que iam 
à Índia buscar mercadorias, que os enriqueciam menos do que aos grandes 
centros da Europa mercadora a quem, em última análise, se destinavam. 
Mas ao longo do século XVI e de certa maneira até hoje, os Portugueses con-
verteram-se em ocidentais perdidos e achados no Oriente que os seduz e lhes 
fornece mais matéria de fi cção vivida do que a madre Europa. (Lourenço 
2011, 109; ênfase minha)

Dessa matéria de “fi cção vivida” salta-nos aos olhos a itinerância 
constante a que se sujeitou e a que se subjugou Portugal como forma 
de se engrandecer não apenas ao olhar depreciador dos seus pares 
colonizadores da Europa, mas para se engrandecer no grande espelho 
da nação que se imaginava Outra fora dos seus espartilhos geográfi -

1 Manuscrito de pós-doutoramento em preparação para publicação, Portugal Híbrido, Portu-
gal Europeu? Gentes do “Sul” mesmo aqui ao lado.
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cos e identitários, que se criava como Félix renascida para além do seu 
pequeno lugar europeu. Formámos ao longos de séculos de expansão, 
de colonização e de manipulação cultural das gentes que connosco se 
cruzaram um outro olhar que, para nós, era a memória inatingível e 
quimérica da nossa grandeza e omnipresença. Dessa produção hetero-
nómica, levantámos séculos de uma lembrança que não se esgota nem 
se esgotou contra os ventos maléfi cos que nos assolaram com a perda, 
em primeiro lugar, do Brasil, depois da Índia portuguesa, e mais pró-
xima, porque ainda não passou tempo sufi ciente de amadurecimento 
cultural e histórico, a perda das nossas colónias africanas. Sufoca-nos a 
memória desse passado glorioso, dessas Outras vidas em que genuina-
mente acreditávamos nessa utopia e quimera de que continuávamos a 
ser “ainda os actores da história e não subalternos comparsas” (Lourenço 
2011, 115; ênfase minha).

Desse arrojo resultou não apenas um vazio, uma fractura ainda por 
contornar no nosso entendimento do tempo actual, mas num sufoco 
de memória que, como bem observa Eduardo Lourenço: “[H]á em nós 
muito excesso de memória mitifi cada a acrescentar-se à nossa memória 
multissecular de europeus. Há sobretudo este excesso ou sobrecarga de 
sonho que, como para o albatroz de Baudelaire, nos impede de consen-
tir ou de aderir às exigências da realidade” (2004, 59). E, na verdade, 
esta incapacidade de aceitar e de corajosamente aderir às exigências 
da nossa realidade faz com que hoje sejam necessárias e incontorná-
veis a obrigação e a vigilância epistemológicas de constatar que vivemos 
uma realidade abissal. Por um lado, a celebração da nossa retórica de 
país multicultural e pós-colonial; e, por outro lado, a existência de uma 
não-consciência histórica e cultural daqueles que vivem em Portugal e 
que fi zeram parte dessa Outra narrativa colonial e imperial e que, aqui 
mesmo ao nosso lado, vivem e se cruzam com estas gentes daqui.

Os dois livros que uso para esta minha refl exão, um de cariz fi ccio-
nal, e um outro resultado de uma viagem de pensamento e de observa-
ção, apoiam-me no argumento central deste meu trabalho a apresentar: 
as linhas abissais não são apenas globais, não reduzem bipolarmente o 
mundo humano entre um Norte Global e um Sul Global, elas existem 
dentro do território português, no interior da sua cartografi a cultural e, 
porque não dizê-lo ainda que de um modo titubeante porque enfermo 
de algum cepticismo meu, no espaço e tempo da pós-colonialidade 
portuguesa. Nesse sentido, e para reforçar a minha exposição, exegese 
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e posição teórica e metodológica, recorro, por um lado, ao pensamento 
de Boaventura Sousa Santos, que o sociólogo sistematizou como socio-
logia das ausências (2002), e à qual, reencaminhando para o trabalho 
que tenho vindo a desenvolver sobre o retrato polifónico do pós-colo-
nialismo português, decidi adicionar mais um desafi o sob a designação 
de sociologia pós-colonial das ausências (Khan 2011b). Perguntam-me 
os leitores pouco familiarizados, então, qual o sentido e escopo des-
tas sociologias? A sociologia das ausências, segundo a perspectiva do 
sociólogo português, procura tornar visível, presente e existente o que é 
produzido como marginal, secundário e periférico. A pretensão meto-
dológica que subjaz a uma sociologia pós-colonial das ausências pro-
cura complementar aquela, debruçando-se sobre a refl exão em torno 
da paisagem das narrativas de vida e de identidade, percepções sobre o 
Portugal daqueles que hoje fazem parte desta nova narrativa. Isto é, a de 
um Portugal que se diz e declara como pós-colonial, e que, não obstante 
esta suposta e plausível convocação, permanece fechado sobre as suas 
memórias e nostalgias de um passado já ido, e esquecido das existên-
cias de outras memórias, estórias, narrativas e experiências, que vivem 
mesmo aqui ao lado, nos lugares subterrâneos – a “history from below” 
(Chakrabarty 2005, 209) – da história ofi cial de língua portuguesa.

O MURMÚRIO DE UM PASSADO NO PRESENTE PÓS-
COLONIAL: A CASA-COMBOIO  DE RAQUEL OCHOA

Começo por analisar um romance que para mim demonstra estas linhas 
abissais de que falei, e que me colocam então a pergunta: para quando 
a verdadeira e genuína pós-colonialidade portuguesa? Numa esclare-
cedora e desafi ante introdução ao seu romance, Raquel Ochoa escreve:

[E]ste livro é uma homenagem a uma espécie de portugueses a que deve-
mos tributo. Honorato, Rudolfo e Baltazar, nomes fi ctícios de pessoas 
verdadeiras, encarnam a valentia dos homens comuns, dos que não se dei-
xaram despedaçar pelo destino [...]. Esta é a história da partida que agora 
regressa, pois a Índia passeia pelas ruas de Lisboa, apanha os mesmos 
transportes que nós e senta-se ao nosso lado no cinema. (Ochoa 2010, 7)

Uma leitura que vai além de uma análise literária da narrativa fi c-
cional de Raquel Ochoa alerta-nos para um divórcio quotidiano entre 
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a festividade multicultural de que se arroga este Portugal saído do seu 
império exaurido e, simultaneamente, para uma fraca e pobre cons-
ciência histórica no que concerne aqueles que participaram na e con-
tribuíram para a construção dessa imagética e desmedida imperial e 
colonial da experiência portuguesa (ver Carvalho 2006). Falamos aqui 
dos “murmúrios” humanos – pensando agora na narrativa de viagem 
de Almeida Faria, sobre a qual falarei brevemente – que se assumiram no 
passado histórico português como cidadãos portugueses e que abraça-
ram essa imperialidade identitária. Mas a metrópole que os recebe e que, 
parcialmente, os integra apresenta-se como território inculto, uma terra 
desprovida de ferramentas cognitivas e culturais que pudessem acolher 
as múltiplas narrativas e trajectórias humanas oriundas, e fi lhas, da his-
toricidade colonial portuguesa. Não parece ingrata, portanto, a tarefa de 
defender a ideia de que não serve a língua como colchão para amenizar a 
queda numa realidade totalmente desfasada daquela que o império vivia 
do outro lado do seu estar e ser. Esse Outro-Portugal e o daqui não são os 
mesmos lugares culturais e vivenciais, são apenas peças desconjuntadas 
de uma quimera imperial. Por isso, aqueles que vêem a metrópole não 
são por ela vistos, aqueles que lêem a metrópole não são por ela lidos e, 
por conseguinte, permanecem como arquivos humanos ancorados num 
esquecimento e desconhecimento ultrajante, não o do Outro, mas sim, e 
vale bem a pena dizê-lo, daqueles que fazem parte da cartografi a identitá-
ria, cultural e histórica da pós-colonialidade portuguesa.

As ausências aqui fi ccionalizadas são lamentavelmente e também 
ausências reais. Certamente é bom dizer que vamos a um restaurante 
goês, que compramos uns temperos muito bons e de boa qualidade nas 
lojas indianas. No entanto, o que sabemos desses Outros que somos 
nós, das suas vidas, das suas vivências neste território? E a resposta a 
esta questão remete-nos para um silêncio, um desconforto bem vincado 
não apenas em A Casa-Comboio, mas sem dúvida para todas as obras 
que têm sido publicadas e que nos derramam, com as suas páginas, a 
seguinte estupefacção: “Então a metrópole é isto” (reencaminho o leitor 
para o último romance de Dulce Maria Cardoso 2011, 65). É, e é uma 
metrópole indubitavelmente “em dor” (Buescu 2008) pela perda do seu 
império, pelo derrame do seu sangue jovem nas guerras coloniais, mas 
também “em dor” – é esta outra linha que agora, e outrora, regressou, 
que passeia pelas ruas de Lisboa e que connosco se cruza nos espaços 
públicos, mas não no nosso pensamento. Uma outra linha que vive na 
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constatação de que esta metrópole que também é Portugal é uma rea-
lidade que incita a desilusão, e como salienta um dos personagens cen-
trais da narrativa: “[E]stou desiludido com isto que é Portugal. Não com 
o sítio em si nem com o passado, mas sim com a concha que isto é... ou 
se tornou. Cada um vive para si” (Ochoa 2010, 272).

Como deixei claro numa outra refl exão sob o título “A recusa do 
esquecimento em A Casa-Comboio” (Khan 2011c), se o universo da 
escrita, como anteriormente argumentado, nos concede um tempo de 
leitura e de refl exão para o questionamento de como representamos 
hoje o real, simultaneamente, oferece-nos um espólio, ainda que num 
registo fi ccional, das realidades socialmente periféricas na/da pós-co-
lonialidade portuguesa. Mais do que um instrumento literário para 
uma aproximação entre arte e vida (Debray 1992), A Casa-Comboio 
convoca de um modo concreto, histórica e socialmente contextualizado 
os silêncios e ausências de uma pós-colonialidade que relega para o 
esquecimento as vozes dos “vencidos”, daqueles que colaboraram com 
o colonialismo e que foram leais ao império português. Desse modo, 
como observa o estudioso Roberto Vecchi, a história do colonialismo 
só pode ser criticamente escrita se forem consideradas essas vozes, nar-
rativas e memórias esquecidas (ver Vecchi 2010, 139). A Casa-Comboio 
coloca-nos perante um imenso desafi o de ouvirmos as razões daqueles 
colonizados que defenderam o colonialismo e mesmo o promoveram. 
Mais difícil: coloca-nos a questão de como superarmos os preconceitos 
herdados do colonialismo e considerarmos como portugueses de facto, 
sem mácula ou distinção alguma, aqueles oriundos das colónias e todos 
os seus descendentes (por exemplo, Khan 2011c).

“TORNADA INABITÁVEL, A METRÓPOLE DE OUTRORA É 
UM FANTASMA AINDA DIGNO E GRAVE” 2

No prefácio à recente narrativa de uma outra viagem, esta de um 
“regresso” à antiga e esmaecida Índia portuguesa, realizada pelo escritor 
português Almeida Faria, escreve Eduardo Lourenço o seguinte:

Em última análise, lendo esta tão original crónica de uma não menos sin-
gular viagem que é, sobretudo, viagem ao nosso próprio passado de “glo-

2 Ver Faria 2011, 89.
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riosos conquistadores”, agora só a braços com monumentos sem vida e 
leitura que a da nossa imperial nostalgia [...] o que Almeida Faria acabou 
por escrever foi o mais melancólico dos Requiem por esse esplendor, real e 
onírico, do nosso perdido império. (Lourenço 2012, 15-16)

Na verdade, o título deste livro O Múrmurio do Mundo adequa-se 
à própria autópsia da imaginação da experiência imperial portuguesa, 
sobretudo desta autópsia restam não apenas ruínas, mas também múr-
murios do que fomos e dos tempos idos em que nos sentíamos gran-
des e gloriosos. Como observa Almeida Faria, do que nos resta desta 
giesta reduz-se a uma toponímia e aos nomes e sobrenomes das pes-
soas, e assim escreve o viajante que lê este passado já velho e vergado 
do seguinte modo: “[E]m Cochim e Kerala. Além de igrejas, palácios, 
monumentos, fortalezas, dados, datas, fi caram nomes de coisas, de pes-
soas, de famílias, de lugares. Nomes e sobrenomes portugueses, alguns 
em grafi as antigas, ecoam ainda, memória longínqua” (Faria 2012, 138; 
ênfase do original).

Um pensamento de quem olha para um passado não com o objec-
tivo de um retorno, de uma retoma do que fi cou para viver e enaltecer, 
mas como uma forma desfi ada de nos dizer que este império fi cou-nos 
por dentro – como os outros impérios – como corpos mortos que não 
aprendemos a expulsar de dentro de nós, ou, pelo menos, a fazer a 
catarse e uma aprendizagem lúcida e apaziguada com tudo o que fomos, 
com o devir e o presente que se apresenta preguiçoso e distraído da sua 
responsabilidade de apelar para um entendimento da historicidade do 
colonialismo português. Entre muitos aspectos que aqui poderia dis-
cutir, penso ser o mais central o seguinte: estamos perante duas linhas 
abissais, por um lado, um passado que não resolvemos dentro de nós 
e que se cola à nossa incapacidade de compreender e de ver com clari-
vidência o nosso presente; e, por outro lado, como consequência desta 
postura, permanecemos adeptos fanáticos de novas quimeras, hoje, 
como arautos de novos portugueses que abraçaram a Europa com todos 
os desafi os e trambolhões que desta opção resultaram (ver Santos 2011) 
e que, por tal, nos impede de olhar com justiça todos aqueles que, volto 
a reiterar, estão mesmo aqui ao lado, que cruzaram mares e terras para 
desembarcar na antiga metrópole colonial que não os entende e não os 
lê com equidade e nem com vontade de aprender com estes sujeitos da 
história portuguesa outros modos, outras formas de interpretar o que, 
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verdadeiramente, somos neste mapa tão desarranjado que denomina-
mos, nos tempos coevos, por pós-colonialidade portuguesa.
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TEMPESTUOUSLY GOAN: THE INABILITY OF ERASURE 
BETWEEN PROSPERO AND CALIBAN

R. Benedito Ferrã o*

In Between Empires, Rochelle Pinto interprets the need for alternative epis-
temologies that go “[a]gainst narratives of European modernity [...] told 
predominantly from eighteenth and nineteenth century Anglo-Amer-
ican perspectives”, citing the example of how “diff erent philosophical 
and political legacies [...] informed Iberian empires” (Pinto 2007, 7). 
In keeping with this idea, Boaventura de Sousa Santos’ essay “Between 
Prospero and Caliban” ruminates on “the relations of hierarchy among 
the diff erent European colonialisms” and sees British colonialism as “the 
norm [...] in relation to which the contours of Portuguese colonialism get 
defi ned as a subaltern colonialism” (Santos 2002, 11). Th ere is little doubt 
that Boaventura de Sousa Santos rightly conveys the historical superior-
ity of British colonialism and the dominance of England over Portugal. 
For instance, the seventeenth-century marriage of Catherine of Braganza 
to Charles II, because of which Britain received Bombay as dowry, epit-
omized that relationship. In spite of this, the author’s literal colonization 
of the politically loaded language of subaltern1 and postcolonial studies 
problematically ventures to recharacterize Portugal’s colonial past and all 
but leaves out the colonized themselves. 

Portugal’s “subalternity consists in the fact that [...], as a semiperi-
pheral country, [it] was itself for a long period a country dependent of 
England, at times an ‘informal colony’ of England”, Sousa Santos expou-
nds (2002, 11). Not only does the author pose Portugal as a somewhat 
powerless tributary to England, but he also contrives to reduce the cul-
tural and political gap between Portugal and its colonies when he says,

* Th e College of William and Mary – Williamsburg
1  See for example, Ranajit Guha 1982, 1-8.
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Th e diff erence of Portuguese colonialism must refl ect itself in the dif-
ference of postcolonialism [...] [T]he ambiguity and hybridity between 
colonizer and colonized, far from being a postcolonial claim, was the expe-
rience of Portuguese colonialism for long periods of time. Th e practice of 
ambivalence, interdependence, and hybridity was a necessity of the Portu-
guese colonial relation. For this reason, what is important in the context 
of Portuguese postcolonialism is to distinguish among various types of 
ambivalence and hybridity, namely between those that reinforce the power 
inequalities of the colonial relation and those that minimize or even sub-
vert them. (Santos 2002, 16)

Boaventura de Sousa Santos continues to rely on the alleged closeness 
between the Portuguese and their colonized subjects while further diff e-
rentiating epistemologies of Portuguese post/colonialism from “Anglo-
-Saxon postcolonialism [which] has its origin in a colonial relation 
based on the extreme polarization between colonizer and colonized – 
between Prospero and Caliban” (Santos 2002, 17). Th e Shakespearean 
metaphor tempestuously implodes upon itself when the author refers 
to “Th e Portuguese Prospero” as “not just a Calibanized Prospero” but 
“a very Caliban from the viewpoint of the European super-Prosperos” 
(Santos 2002, 17).

Among other reasons cited, Sousa Santos’ identifi cation of Portu-
gal’s otherness in contrast to Europe’s “super-Prosperos” resides

[i]n Portuguese postcolonialism, [where] the ambivalence of representa-
tion does not derive solely from the lack of a clear distinction between 
the identity of the colonizer and the identity of the colonized. It derives as 
well from the fact that the distinction is inscribed in the colonizer’s own 
identity. Th e identity of the Portuguese colonizer does not simply include 
the identity of the colonized other. It includes as well the identity of the 
colonizer as in turn himself colonized. (2002, 17)

In positioning Portugal itself as a colonized entity, there is an allusion 
to the author’s earlier declaration of the country’s secondary position in 
comparison to England in colonial history, but then there is also a subtle 
shift  to a shaping of Portugal’s identity as a racialized one. Th is again 
renders the distinction between the European colonizer and the coloni-
zed of colour as being murky at best. Aiding this modifi cation is Sousa 
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Santos’ confl ation of such terms as ambivalence, mimicry, assimilation, 
and hybridity when he demarcates a further dissimilarity between Por-
tuguese and English postcolonialism based on “race and the colour of 
skin” (2002, 17). He states, “[f]or Anglo-Saxon postcolonial critics, the 
colour of the skin is an inescapable limit to mimicry and assimilation 
practices [...]. In the case of Portuguese postcolonialism, the ambiva-
lence, or hybridity, of the very colour of the skin must be taken into 
account” (Santos 2002, 17). Th is begs the question: the colour of whose 
skin – the colonizer’s or that of the colonized?

Th e author ends his statement about how Anglo-Saxon and Portu-
guese postcolonial studies calculate racialized diff erences between self 
and other by referring to “the mulatto man and woman” (Santos 2002, 
17). It is not immediately clear if this is a reference to the Portuguese 
as a miscegenated people given their “Moorish” past, or a reference to 
colonial miscegenation. If the latter, then the conjecture of how the two 
European colonizations diff er so greatly from one another must abide by 
the fi ction that miscegenation in British colonial contexts was somehow 
vastly diff erent from not only the Portuguese colonial experience but, 
for that matter, any other multiracial colonial setting. If the inescapabil-
ity of racialized diff erences is girded by the “limit” of skin colours, and 
is the benchmark of comparison, then the opposite would need to be 
true of Portuguese colonial history and epistemologies that arise from 
it. In weighing British and Portuguese postcolonial studies, Sousa Santos 
comes to the conclusion that for the latter “[t]he existence of ambivalence 
or hybridity is [...] trivial” (2002, 17), which would appear to negate his 
earlier emphasization of the centrality of skin colour to Portuguese post-
colonial studies. Th is contradiction is intended, but is certainly not triv-
ial. It is shown to be vital to Sousa Santos’ argument when he belatedly, 
but still with the intention of wanting to cathect miscegenation to Iberian 
bodies, makes it known that the reference to mulattos is to those bodies 
that were the products of miscegeny in Portuguese colonial contexts. 

Sousa Santos opines:

Far from being a failed mimetic gesture, the mulatto man and woman are 
the negation of mimicry. Th ey affi  rm a limit a posteriori, that is to say, they 
are the affi  rmation of a limit that only affi  rms itself aft er having been over-
come. Th ey are the affi  rmation of the white and black man and woman at 
the very point of reciprocal elision. (2002, 17)
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With this, the author has to admit that racialized “limits” existed in Por-
tuguese colonialism, a possibility he earlier attempts to make ambiva-
lent in comparison to British colonialism. While continuing to maintain 
that Portuguese colonial racialized categories or limits were ambivalent, 
Sousa Santos symbolically equates/“affi  rms” colonizer and colonized 
through the body of the mulatto man and woman. In this affi  rmation 
of equality, or assumed reciprocity, the author reasons that limits cancel 
each other out. Th is is not the same as saying that they are “overcome”.

Th e equation of and then disappearance of distinctions between col-
onizer and colonized because of an alleged shared subalternity cleaves 
to a rehearsal of the notions of Brazilian sociologist Gilberto Freyre. 
Lisa Voigt explains that the theory of Luso-Tropicalism, as originated by 
Freyre, was to become politically necessary for Antó nio de Oliveira Sala-
zar and “the Portuguese Estado Novo in the 1950s and 1960s”, because 
the “dictatorial regime [was] anxious to hold on to its last remaining col-
onies” (Voigt 2008, 16). Luso-Tropicalism provided a defence of Portu-
gal’s colonial legacy in striving to represent it as naturally more convivial 
in its relations with the colonized due to the colonizer’s own miscege-
nated past. Freyre postulated that this was owed to an intermingling 
between the Iberians, the Moors, and Jews, which itself led to an ease of 
intermingling with the colonized. Unlike Freyre and Sousa Santos who 
uphold the history of Iberian miscegeny as proof that the Portuguese 
were far more similar to their colonial subjects than other European 
colonizers, other possibilities could be suggested. For example, it could 
be feasibly argued that the history of the Moors in Iberia only caused 
the Portuguese to divest themselves of the stigma of their own conquest 
by, thereupon, conquering others. Th e colonization of Goa was central 
to this project of reinvention because the region was ruled by Adil Shah, 
a king who happened to be Muslim – a “Moor” to the Portuguese. As 
with Freyre’s Luso-Tropicalism, Sousa Santos’ structuring of Portuguese 
postcolonialism as an analytics of miscegenation fails to contend with 
a lack of colonial miscegeny as increasingly became the case in Portu-
guese India. Both scholars attempt to extrapolate miscegeny from some 
Portuguese colonial locations and periods of history and extend it onto 
the entire length and breadth of Lusitanized spatio-temporality. Arun 
Sinha indicates in Goa Indica that aft er Afonso de Albuquerque’s initial 
institutionalization of mixed marriages through his Política dos Casa-
mentos in 1510, the practice became less common in time (Sinha 2002). 
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Th is oversight weakens Sousa Santos’ theorization of how Portuguese 
postcolonial studies varies from its British counterpart, but the author’s 
purpose in particularizing the former is not to draw attention to the 
colonized in a substantive fashion, as will be demonstrated.

By confl ating miscegeny as it relates to the Portuguese and miscegeny 
as a product of the encounter between colonizer and colonized, Sousa 
Santos transitions between “Prospero” and “Caliban” far too glibly. Th e 
ease of the transition is evinced in Sousa Santos’ eventual collapse of the 
metaphorical diff erence between colonizer and colonized with the cre-
ation of the hybrid category of the Calibanized Prospero to describe the 
Portuguese who then, when not measuring up to the super-Prosperos 
of Europe, become, too simply, just Caliban. Th is fi nally all together 
eff aces the colonized of colour as having a distinguishable identity in the 
post/colonial context – an erasure made all the more ironic given Sousa 
Santos’ avowal of the need to diff erentiate European postcolonialisms 
from one another on the basis of racialized identities. Where the colo-
nial process of racialization should include whiteness and its formation 
in the crossing of paths with people of colour, “Between Prospero and 
Caliban” evades these distinctions. By reformulating Portugueseness 
as a historically miscegenated category in order to dissipate whiteness, 
Portuguese identity is still preserved but the identity of its other – the 
colonized of colour – is attenuated.

Th is expurgation also elides the circumstances under which colo-
nial miscegeneations occurred. Allowing that miscegeny can be an act 
of collusion, whilst being collusive it is not outside the power dynamics 
of racist diff erence. In its most extreme form of the power diff erential 
between races in colonial settings, the capability for the use of sexual 
violence cannot be overlooked – a matter that Sousa Santos does not pay 
heed to. As a substitute, the author positions Portuguese postcolonial-
ism as strongly articulating “with the question of sexual discrimination 
and feminism” because it “[understands] the sexist rules of sexuality 
that usually allow the white man to sleep with the black woman, but not 
the white woman with the black man” (Santos 2002, 17). In this reversal, 
Sousa Santos insinuates that merely by replacing a white man with a 
white woman and also their “chosen” sexual partners, both sexism and 
racism can be addressed. Within these parameters, which already con-
tain a heterosexist bias, the premising of feminism exclusively on gen-
dered sexual choice is itself presumptively sexist; it is also racist by virtue 
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of deciding that feminism is uniquely the purview of white women. Th is 
is no departure from the author’s continued foregrounding of whiteness 
under the guise of discussing otherness. Sousa Santos’ debating of the 
racialized politics of colonial sexual relations shift s white bodies into 
focus, precisely because he spotlights their white femaleness as other-
ness. Th e white man/black woman and white woman/black man dichot-
omy the author structures ricochets as an interchange of Frantz Fanon’s 
“Th e Woman of Colour and the White Man” and “Th e Man of Colour 
and the White Woman” in Black Skin, White Masks (1986).

Akin to Sousa Santos, Fanon avers that “since he is the master and 
more simply the male, the white man can allow himself the luxury of 
sleeping with many women. Th is is true in every country and especially 
in colonies. But when a white woman accepts a black man there is auto-
matically a romantic aspect. It is a giving, not a seizing” (1986, 32). In 
essentializing the relationships between white woman and black men as 
being “automatically [...] romantic”, Fanon does not suffi  ciently address 
herein the persistence of whiteness despite gendered diff erences in colo-
nial situations. Th is affi  rmation is nonetheless undercut and its benign-
ness reconsidered when Fanon views the eff ects of a colonial interracial 
relationship from the perspective of a man of colour rather than from 
that of a white woman. He is led to say that a relationship with a white 
woman “proves” for a black man that he is “worthy of white love” for 
he is “loved like a white man” (Fanon 1986, 63). Th e primacy is thence 
placed on whiteness as opposed to romance. Th is sentiment is mirrored 
in Fanon’s take on colonial interracial relationships from the perspective 
of women of colour. In his critical consideration of these relationships, 
the writer is more attentive to the interpellation of gender, race, and 
economics. Fanon explicates the desire of a colonized black woman for 
a white man by declaring that this desire is an acknowledgment that 
“[o]ne is white above a certain fi nancial level” (1986, 44). Th e gendered 
access to fi nancial betterment is racialized for the woman of colour 
because “historically, inferiority has been felt economically” (Fanon 
1986, 43). Th e disenfranchized woman of colour’s desire for “lactifi -
cation”, Fanon’s metaphorization of miscegenation, is again separated 
from romance, because it is a quest to “Whiten the race” in order to 
“save the race” (1986, 47).

Unlike Sousa Santos, Fanon’s preoccupation is with how sexualized 
interracial relationships in colonial contexts reveal internalized racism, 
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the pre-eminence of whiteness, and psychic damage upon the colonized 
of colour. Although Fanon’s fi eld of study is French post/colonialism, 
it does not preclude comparisons to other post/colonialisms due to a 
coherence of gendered and racialized power diff erentials across these 
epistemologies and geographies. So, too, while Sousa Santos primarily 
assays a demarcation of Portuguese postcolonialism that diff ers from 
Anglo-Saxon postcolonialism, “Between Prospero and Caliban” still 
embarks from having made the point that the two colonialisms are 
connected. Relatedly, another fl aw in Sousa Santos’ theorization of the 
subalternity of Portugal to England is the author’s non-engagement of 
how the relationship between colonizers was mutually benefi cial. Th e 
1662 marriage of Charles II and Catherine of Braganza is again edify-
ing as an illustration of collusion. Where Sousa Santos would categorize 
the dowry off ering of Bombay as proof of Portugal’s subaltern position 
below England in the Early Modern period, this would obfuscate how 
the bond extended the imperial reach of both royal families.

Th e similarities between colonial enterprises in such locations as 
Portuguese-colonized Goa and British East Africa, also part of the 
Goan diaspora, argue for comparative studies of various colonialisms 
and their fused eff ects on the colonized. Unlike Sousa Santos’ reading 
of racial limits, these locations and their histories off er complex exposi-
tions of colonially related miscegenations that go beyond the binarisms 
of African and European or Asian and European alone, sometimes leav-
ing whiteness out all together. Th ese formations are completely left  out 
of “Between Prospero and Caliban”, and it is an epistemological elision 
that once again foregrounds whiteness as the baseline of the colonial 
experience. It is also a historical oversight that does not take into con-
sideration the bodily exchanges that took place between the continents 
of the Portuguese empire and between the Iberian and English colonies. 
Multicultural miscegeny does not destabilize raced categories and is in 
keeping with Fanon’s observations about the interlocking constructs of 
race, gender, and class which continue to perpetuate themselves even 
within interraciality. Despite his evocation of miscegeny as the ground-
work on which the Portuguese should be considered so similar to their 
colonized subjects and, hence, subaltern, Sousa Santos must admit that 
“[m]iscegenation is not the consequence of the absence of racism, as 
argued by Luso-colonialist or Luso-tropicalist reasoning, but it certainly 
is the cause of a diff erent kind of racism” (2002, 17). What this “diff erent 

ACT27-Goa Portuguesa.indd   325ACT27-Goa Portuguesa.indd   325 08-11-2014   04:02:4408-11-2014   04:02:44



326

GOA PORTUGUESA E PÓS-COLONIAL: LITERATURA, CULTURA E SOCIEDADE 

kind of racism” may be is not made known. Th is does not reduce the 
author’s insinuation that “racisms” can somehow be given to gradation 
and that some forms of racism can be deemed less racist than others. 
Regardless of where on the imaginary racist scale this diff erent kind of 
racism may fall, the author’s admission of it uncovers that the diff er-
ences between the racialized categories of colonizer and colonized were 
all too extant and not even miscegenation could wipe them out.

What then still does stand between the empires are the very cat-
egories of diff erence through which they related. In his discussion of 
the distinction between the Portuguese and the English, Sousa Santos 
presents two discrete cartographies which included the colonies, but 
without considering those populations that crossed between them. 
Goan subjects – mixed race ones included – that incongruously overlap 
between empires were the culturally and sometimes biologically hybrid 
bodies through which the colonizers reinforced their own sense of self. 
Selma Carvalho’s Into the Diaspora Wilderness details the eff ect of the 
relationship between the two empires on Goans, who “were impacted 
by the machinations of the British” even though Goa was a colony of the 
Portuguese (Carvalho 2010, xi). Symptoms of that infl uence continued 
into the colonial diaspora. Carvalho shows that in British East Africa, 
Goans were accorded a distinct identity from other South Asians. In 
his novel In a Brown Mantle, Peter Nazareth likens the British colonial 
pseudo-racialization of Goan East Africans to a fi ctitious cartography 
– Goans were categorized diff erently because they were from “a small 
country within the continent of India” (1972, 3). Th is position favoured 
the Goans as a model minority and also helped the English who were 
able to, then, use Goans as a comparative yardstick of civility against 
others in a perverse colonial multiculturalism. Th e Portuguese were not 
left  out of the equation. Th ey supported the British investment in Goan 
diff erence, Carvalho upholds, for they did not want “to give the slight-
est credence to the notion that Goans and Indians were connected” lest 
it upset their imperial hold in Portuguese India (Carvalho 2010, 98). 
Th ese imbrications of colonial relations and imperial design through 
Goan subjectivity demonstrate how transnationals of colour can, iron-
ically, still be used to uphold discrete national and racist diff erences in 
and across multicultural settings and even between empires. It is these 
patterns of citizenship across colonial lines that require more attention. 
Th e type of attendant study this suggests is one that is not limited by 
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British versus Portuguese postcolonialism, but one that sees the concept 
of citizenry as being amorphously inclusive of multiple multicultur-
alisms and imperial relations through specifi cally constructed subject 
positions.
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RETURNING TO GOA IN LISBON: 
FRAGMENTS FROM A LATE COLONIAL ARCHIVE

Christopher Larkosh*

Quando se levantou a questão de Goa, em 1954,
começava o Ocidente a duvidar do seu destino.
J. P. D’Assac, Diário da Manhã, 15 April 1960

AN INITIAL DESTINATION: A SHORT WALK IN THE 
FORMER COLONIAL METROPOLIS

At the center of Lisbon, especially in and around the Praça Martim 
Moniz in the neighborhood called the Mouraria, many of you will no 
doubt be familiar with the signs of cultural and [signs of] ethnic diver-
sity that have come to characterize both this and practically every other 
part of this city. A wide range of global cultures all seem to touch and 
overlap with one another, and above it all, one can make out the illu-
minated sign of a hotel with the evocative name of “Nova Goa”. When-
ever I pass this sign, I cannot help but refl ect on the implication of this 
establishment’s name in this place, not simply in terms of what it used 
to mean – i.e., the colonial capital of Pangim/Panaji – or other areas in 
Goa that are identifi ed as somehow “new”, such as the New Conquests, 
but also, and perhaps more importantly, I wish to inquire into what this 
“New Goa” would imply, in visual and literary intercultural terms, for 
this and other globally connected metropolises, especially as part of 
today’s ever-expanding, overlapping and continually re-interpreted cul-
tural vocabularies of globalization and postcoloniality.  In present-day 
Lisbon, the variety of commercial establishments is reiterated alongside 
an ever-expanding set of culturally marked spaces: Hindu and Buddhist 
temples, Islamic mosques and a Sikh gurdwara, not to mention Punjabi 
restaurants, Bengali phone centers, or Gujarati and Pakistani conven-
ience stores. Needless to say, Lisbon has been diversifying its cultural 
and economic relationship with South Asia far beyond the borders of its 

* University of Massachusetts Dartmouth
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erstwhile set of colonial enclaves there for some time, oft en abandoning 
any lingering colonial saudade in the process (Bastos 2010; Trovão and 
Rosales 2010).

Simultaneously, half a continent away, Goa also greets its own 
diverse new set of ethnic and linguistic presences from a number of 
diff erent corners of a broadened South Asian context, along with the 
by-now unavoidable colonial legacies and cultural importations from 
elsewhere in the world: Kashmiri native craft  traders, real estate specu-
lators and developers from Delhi and Bombay, and the continuing fl ow 
of tourists: whether from the backpacker or the more upscale tourist 
circuits from Europe, North America, Australia, Israel or Japan, but 
also from the still-expanding Indian middle classes, however uneven 
or elusive that expansion may ultimately prove to be. Th is fl ow of sub- 
and transcontinental cultural movement can even be said to have any 
number of soundtracks, and not just the electronic phenomenon once 
called “Goa House” and now gone “Global House”, found as is in clubs 
and lounges around the globe; another musical fusion project led by 
the Portuguese fado guitarist António Chainho that brings together 
Portuguese and Indian musicians even comes with the emblematic and 
provocative title “Lisgoa” (Chainho 2010). Even so, these are only a few 
of the possible globalized musical choices here continually interwoven 
with others – e.g., soundtracks from Hindi fi lms, or a fellow passenger’s 
bhangra cellphone playlist on a long distance bus trip across any num-
ber of state lines – that have come to accompany our passage through 
these increasingly common transitory cultural destinations as we aca-
demics also continue to diversify and move outward beyond the cultural 
and linguistic borders of the colonial enclave.

Ultimately, the point is that the cross and the tulsi, however emblem-
atic and signifi cant their juxtaposition may have been in the past to sym-
bolize the contact point of East and West (Ribeiro 1956; Perez 1997), 
have been cohabiting for some time now with a number of other iconic 
and symbolic fi gures, some of which appear in material form or are only 
quoted in language at this very point of re-encounter and subsequent 
academic discussion. In this light, many of us will naturally insist upon 
re-imagining both this former colonial capital in which we meet and the 
connection with its faraway cultural counterpart through any number of 
intersecting narratives, much in the same way that each of us who passes 
through this space of cultural transit still has the potential of embodying a 
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“Nova Goa” in our own right, reinterpreting the meanings of its symbols, 
adding new linguistic and cultural elements to the mix, and thus leaving a 
more nuanced terrain for future discussion and introspection.

Perhaps for this reason above all, I would prefer not to off er simply 
another re-reading to well-known canonical texts, symbols and other 
cultural commonplaces that oft en only encourage a more generalized 
appreciation of colonial aesthetics, if not an outright residual emo-
tional longing for it. Instead of indulging these ever-repeating cultural 
encounters, all-too-oft en through reviewing our centuries-long passages 
through colonial forms and styles – even while repeating the gesture of 
presenting one’s academic credentials with a politics of strategic quota-
tion of well-known postcolonial theorists, many of whom are by now 
fi rmly entrenched within the very global hegemonic discursive centers 
subject to their critique – I would like to subject this similarly privileged 
cultural, linguistic and literary relationship itself, the one that may still 
exist for some between Lisbon and Goa, to at least some measure of 
critical interrogation, that is, if that is still possible from within the aca-
demic enclave, in which so many of us –including who will eventually 
read this – will make the attempt to write and speak.

Aft er all, one would hope that it is precisely this lingering colonial 
cultural axis, one that has existed for centuries between this Portuguese 
capital and most prized colonial possession in Asia, that we academics 
have presumably been invited here to reconsider, regardless of our own 
native language(s) – whether Portuguese, Konkani, English, Hindi(-
Urdu), Marathi or others – or our particular geographical, ethnic or 
cultural points of origin. As many of us attempt to reach beyond the 
well-worn canonical list of the usual literary, theoretical and cultural 
commonplaces by reopening a number of lesser-known colonial archi-
val materials from both Portugal and India, we may also reveal for con-
sideration a number of less common representations, whether literary 
or historical, visual or musical, of what might be reinterpreted as impor-
tant components of a still-emerging postcolonial destiny, not only in 
Goa and in Lisbon, but also beyond.

What in this collection of archival documents can be considered of 
particular literary interest, and how can the conventional distinctions 
between historical fact-fi nding and the stylistic tropes traditionally 
associated with fi ctional writing thus be questioned and realigned? How 
can the testimony, intelligence reports and other narrative operations 
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that emanate from the Portuguese and Indian information, propaganda 
and surveillance mechanisms of the late colonial period be said to add 
to the corpus of not only historical, but also to what was by all accounts, 
if not avowedly fi ctional, then at least an inherently ideological project 
of political documentation and narrativization?

To this literary corpus may be added not only the surviving surveil-
lance reports and documentation generated by the PIDE to collect intel-
ligence on political opponents and the numerous political pamphlets of 
Indian liberation activists, but also a number of other textual and cul-
tural materials, as well as places and cultural artifacts both within and 
beyond the traditional limits of the colonial enclave and its metropoli-
tan center of control. While the main historical protagonists – Salazar 
and Nehru, Vassalo e Silva or Krishna Menon – are amply represented 
in historical accounts of the period, I would like to expand the focus 
to include a wide range of less-recognized characters and materials to 
this narrative, both to give greater breadth to understandings of colonial 
agency in this period, whether of the colonizers or of the colonized, as 
well as to challenge once again the notion that history is made primar-
ily by major historical fi gures and the institutions that they presume to 
control.

Whether we rearticulate the names of documented individuals or 
remember the sacrifi ces of the thousands of satyagrahis whose names 
have, more oft en than not, been forgotten aft er committing acts of 
peaceful resistance at the borders of Goa, engaging in nonviolent pro-
test, only to be beaten or massacred, or arrested to languish indefi nitely 
in Portuguese jails, or of minor colonial bureaucrats fulfi lling the banal 
everyday functions of administration, each testimony expands the 
number of cast members that are part of the larger narrative. Th ere are a 
number of political pamphlets and other anticolonial tracts published in 
Bombay, Delhi and other parts of the Indian Union in the 1940s, 1950s 
and 1960s. Th ey are an invaluable resource in documenting, if only in 
part, this community of intellectuals, peaceful protesters, armed com-
batants and even the random foreign journalist (Manohar Lohia 1947; 
Jack 1955; Malaviya 1961; Cunha 1961; George 1961; Telkar 1962; Man-
kekar 1962; Deora 1994; Sinha 2002).

Moreover, there are still a number of unexpected narrative threads 
that can be extracted from the Gabinete do Ultramar of the PIDE in 
Lisbon, the metropolitan offi  ce responsible for secret police surveillance 
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and control in the so-called “overseas provinces”. Likewise, while the 
Portuguese colonial historian Dalila Cabrita Mateus adds important 
information to how the PIDE operated outside metropolitan Portu-
gal, her stated focus on Africa between 1961-1974, however necessary 
for the exhaustive scope of her research, serves to call attention to the 
work yet to be done on the ways that Asian colonial possessions, both 
before and during this period, were subjected to these same institutional 
mechanisms of political repression, albeit in markedly diff erent ways 
(Mateus 2004, 15, 24, 27). While Irene Flunser Pimentel’s A História da 
PIDE is undeniably quite thorough in telling the story of police repres-
sion in Portugal proper, the author herself endeavors to make clear that 
such a volume, if only for reasons of space, must unfortunately leave 
the issue of colonial control for another study (Pimentel 2007, 12-13, 
203), although there are instances in which both authors reference doc-
uments and events related to Portuguese colonial rule and related state 
surveillance, both in Asia in general (Mateus 2004, 27) and Goa in par-
ticular (Pimentel 2007, 502).

Th at said, many of the records that I myself have consulted for the 
purpose of this research are also taken not only from the same sources 
that these two scholars have consulted: not only the declassifi ed fi les of 
the Gabinete do Ultramar of the PIDE archived at the Torre do Tombo in 
Lisbon, but also from the Nehru Memorial Library at Teen Murti Bha-
van in New Delhi.1 While there are no doubt numerous sources from 
both archives that support evidence of Goans subjected to oppressive 
forms of institutional control (e.g., suppression of freedom of expression 
or movement as well as involuntary deportation to Portuguese colonial 
possessions in Africa), the documents found in the PIDE fi les oft en 
speak to the brutality of the colonial apparatus in a more subtle, oblique 

1 With this in mind, I am especially grateful, not only to the Center of Portuguese Studies 
and Culture at my home institution, the University of Massachusetts Dartmouth, and those 
at the Luso-American Development Foundation (FLAD) who made my research possible 
in Lisbon in June 2011, but also the Portuguese Embassy in New Delhi, especially Ambas-
sador Jorge Roza de Oliveira and cultural diplomat/manager/advisor Harpreet S. Aurora, 
who welcomed me while in the Indian capital, and who between them perhaps have done 
more than anyone else in recent years in concrete diplomatic, cultural and educational 
terms to reset Indo-Portuguese relations along an unmistakably postcolonial axis. My 
thanks also goes out to the helpful staff  of the Nehru Memorial Museum and Library in 
Teen Murti Bhavan in New Delhi, the institution that made available during my visit many 
of the relevant English-language materials published in India that I consulted for the pur-
poses of this article.
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way. Some appear to be at fi rst glance a simple record of monotonous 
bureaucratic workings, while some read as if they were taken from 
the rough draft s of a serial or epistolary novel, complete with a cast of 
minor characters, as well as a number of absurd and random details that 
nonetheless reveal in concrete terms what Hannah Arendt meant in her 
seminal work Th e Origins of Totalitarianism when she elaborated upon 
“the banality of evil”: ordinary people, going about presumably inane 
and repetitive tasks as part of their daily responsibilities, with the rela-
tive lack of clear connections to the acts of violence that they facilitate, 
and with the rare documented occurrences that remain only serving to 
underscore the pains to which the PIDE went in general to avoid, if not 
eliminate outright, any textual documentation of the widespread use of 
detention, torture, and interrogation (Pimentel 2007, 13-14). Instead, 
much of what remains of the documentation and recordkeeping of 
this agency has been reduced to the most uncompromising and appar-
ently inoff ensive everyday activity of this offi  ce, including the names, 
addresses and other personal information, and the internal correspond-
ence used to communicate with one another.

One stylistic characteristic that stands out is the absurd lengths to 
which offi  cial internal correspondence uses formal language, in spite 
of the close quarters in which this small group of bureaucrats worked; 
many scholars have commented that this is not simply a cultural norm 
but one with clear political implications intended to maintain the myth 
of maintaining culture (one recurrent example is that intellectuals were 
interrogated or tortured while being addressed formally and politely as 
“o Professor” [Pimentel 2007, 361]). One example that takes on uninten-
tionally comic, if not outright Kafk aesque, overtones is the repeated use 
of the phrase “tenho a honra de propor a Vossa Excelência” for the most 
mundane written offi  ce requests, be it for minor objects such as ashtrays 
or staplers, or for more signifi cant furnishings such as desks, typewrit-
ers or fi le cabinets (Pasta GU, folios 58, 92, 151, 169). As for the fi les 
documenting the identities and activities of suspected political oppo-
nents in the overseas empire themselves that were stored in these cabi-
nets, it appears that many of these must have been disposed of at some 
later point in time, leaving only these uncompromising remnants of the 
offi  ce’s inner workings in their place to stand in for what was apparently 
a much more comprehensive account of surveillance and control. Just to 
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give you some idea of the scope of this operation according the records 
of the PIDE Overseas Offi  ce itself:

TRABALHO EXECUTADO PELO GABINETE DO ULTRAMAR ATÉ 
30 DE NOVEMBRO DE 1961

[numbers for the entire year in parentheses, with updated numbers written 
by hand alongside]

Correspondência Recebida             (20.793) 23.530

               “               Expedida                (4.395) 6.110

Informações prestadas ao Governo                                   (1.675) 1.806

Outras informações 
(a entidades diversas e Serviços desta Direcção)                      (578) 893

Processos Reservados abertos a nacionais e estrangeiros             (7.409) 8.710

Nacionais e estrangeiros fi chados em Processos Reservados       (38.305) 45.618

Documentos manuseados (cálculo aproximado)           (70.000) 85.000

(Pasta GU, 125, 1961, folio 99)

In spite of this document pointing to the ostensible existence of 
thousands of pages of correspondence, what we are left  with more oft en 
are less incriminating records; at the same time, countless acts of repres-
sion and violence remain undocumented and unrecorded. Reopening 
what may at fi rst seem to be one more banal folder of the colonial archive 
of surveillance, it may serve to call into question the actual effi  ciency 
of this offi  ce, while subjecting those within the mechanism to a milder 
form of the panoptical eff ect of surveillance in which they themselves 
were complicit, the idea nonetheless that working at the overseas offi  ce 
of the PIDE or reporting for the propaganda ministry is just a job like 
any other, one that attracts the same level of mediocrity and indiff erence 
as any other desk job, may also add to a lingering narrative eff ect both 
horrifying and strangely reassuring at the same time that its hegemonic 
power is not absolute, and thus not entirely inescapable, whether then, 
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now or in the future. Finding the smallest piece of evidence of institu-
tional ineffi  ciency from this or any other particular archival folder, if 
not blatant internal resistance, whether in the form of protest, dissent or 
conspiracy, serves to hold out at least the outside chance that they might 
prefi gure eventual instances of colonial surrender on a much broader 
scale, such as those all-too-numerous instances of mass desertion that 
would ultimately come to characterize the Portuguese military debacle 
that would end in the eventual surrender of Goa in December of 1961.

THE ABSURD COMEDIES OF INTERNATIONAL DIPLOMACY: 
DUTRA FARIA REPORTING FROM THE HAGUE

Perhaps one of the most convincing literary moments are those found in 
state-generated propaganda, given the extent to which both metropol-
itan and colonial readers of Portuguese print media already had plenty 
of access to it and had been exposed to its fi ctional parallel universe for 
some time at this point. To be blunt, the rigidly authoritarian and narrow 
Portuguese worldview in the fi nal years of its colonial empire was sim-
ply no match for the symbolic capital that India had at the beginning of 
its own postcolonial era, especially in the context of the wider Afro-Asi-
atic movement. Whatever criticisms some may still be emboldened to 
level against the policies of Nehru around the annexation of Goa, to say 
nothing of elsewhere in the Indian Union (Kashmir, the Northeast), or 
of the contemporary shortcomings of the Indian national project on the 
whole as the world’s most populous democracy and complex multicul-
tural/multilingual society, or even against the workability of both Gan-
dhian and/or Nehruvian principles today, whether the ethical precepts 
of non-violence and self-suffi  ciency or the socialist economic policies 
of the late twentieth century, the alternative vision off ered by the Por-
tuguese press during the Salazar period, quite simply put, pales in com-
parison, as a despotic regime in its twilight years, its rigidly controlled 
press still attempting to interpret every move as “a victory for Salazar” 
in what was nonetheless, at least from today’s 20-20 hindsight, already 
a losing game.2

2  Whatever critiques might be leveled against either side in this polemic, much less who 
might be considered “more at fault” in the historical events surrounding the Indian Union’s 
annexation (“invasion”, “liberation”) of Goa, Daman and Diu, nothing could be further 
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One of the standard bearers of this ideology during this period 
was one Francisco de Paula Dutra Faria, an Azorean from the town of 
Angra do Heroísmo on the island of Terceira, who came to Lisbon to 
study; aft er a few attempts at writing poetry and developing an inter-
est in Marinetti’s Italian Futurism, co-founding a short-lived literary 
journal, he gradually came to align himself with the far right: fi rst with 
monarchist ideologies, then reconciling himself with that of the Salazar 
dictatorship, fi nally becoming a journalist for the regime as one of the 
leading correspondents for the National Information Agency or ANI. 
He also distinguished himself as an anti-Communist propagandist 
with a 1936 “rough draft  of a novel” entitled Diário de um Intelectual 
Comunista that, as its title suggests, narrates the presumed conversion 
of a young Portuguese intellectual to the “joyful” ideology of the Estado 
Novo (Pena Rodríguez 2007, 174-175).

It would be this same Dutra Faria who would eventually travel to 
Th e Hague in the late 1950s to cover the court case on the fate of the 
landlocked enclaves of Dadra and Nagar Haveli, one oft en known by 
the more common name of the Goa Case. As most if not all of you read-
ing this will no doubt recall, the Indian army had occupied Dadra and 
Nagar Haveli in 1954, declaring them a nominally independent free 
territory, while Portugal continued to claim the area, demanding that 
India allow it to move troops from nearby colonial port of Daman on 
the Arabian Sea across adjacent parts of the Indian Union to reach it. 
Th is insistence eventually led to a formal request for arbitration at the 
International Court of Justice in Th e Hague, a process that lasted from 
late 1955 until April of 1960.

Th is bring us back to what might be considered literary in the PIDE 
archives with respect to Goa: to off er a frank assessment of genre, Dutra 

from my own intentions here than to entertain, much less validate, any lingering debates 
on the presumed moral equivalency of the Nehru and Salazar regimes that apparently con-
tinue to circulate in our supposedly postcolonial academic milieu. Most troubling are those 
couched in the well-worn rhetorical strategy that aims to disqualify scholarly points of 
view simply by pointing out the supposedly clear-cut national or ethnic backgrounds of 
those advancing them (as we shall see elsewhere in this essay, this was also a favorite tactic 
of the colonialists, ironically enough). In my own recent work on these topics, I would 
at least like to think that I have always attempted to avoid these lines of characterization 
and academic argumentation (Larkosh 2010a; 2010b; 2011a; 2011b), but as we continue 
to present and discuss research along these lines to one another, hopefully the arguments 
expressed there can supplement those in this essay to clarify any lingering misunderstand-
ings that may still arise.
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Faria’s reports to the Portuguese press collected in the PIDE folder dedi-
cated to “the Goa Case” read, more oft en than not, more like a personal-
ized travel diary than any sort of anonymous, to say nothing of objective, 
journalism from a political court trial. Th is high-ranking functionary 
is granted no small measure of self-indulgence in his reports from the 
Hague, in regular entries that not only provide a detailed description 
of the city itself; “O relógio do Café de la Paix – um relógio venerável, 
um relógio dos princípios do século XIX, um relógio que faria as delí-
cias de qualquer antiquário – adverte-nos que se avizinha o momento do 
almoço, com música de Chopin ao piano” (Diário da Manhã, 24.X.1959, 
folio 130). Add to this not only the local points of reference in which he 
insists in imagining his own internalized national and colonial narratives: 
not only in the names of local streets in this city, such as “Amaliastraat” 
and “Timorstraat”, but also through a sizable cast of secondary characters 
involved in the court trial, as well any number of additional international 
supernumeraries and extras appearing from the diplomatic sidelines.

Th e ultimate goal thus appears to be that of humanizing the dictato-
rial propagandist, making him likable, humorous, even interesting, a fi t-
ting representative of a Portugal that, while defending its vital national 
interests in the form of colonial possessions, remains calm, good-na-
tured, if not always charming and witty: in short, a civilized European 
gentleman with much in common with others in this northern Euro-
pean capital, equally convinced of the just cause of his country’s colonial 
project and his ability to make its case, whether to his Dutch cohorts, to 
the rest of Europe, or to the world at large.

His preoccupation with what this other European colonial power 
thinks of Portugal is examined in his entry entitled, appropriately 
enough, “E na Holanda que se pensa de Portugal?” Naturally he is 
convinced of the natural tendency of his European counterparts to side 
with Portugal, as a prime advantage in recovering Portugal’s lost colo-
nial territory:

Na medida em que um holandês – homem fl eumático e frio por excelência 
– toma partido, as suas simpatias inclinam-no para Portugal, sobretudo 
se o holandês em questão é católico. Inclinam-no para Portugal, porque 
somos um País católico e porque não ignora o papel que Goa – “Roma do 
Oriente” – desempenha na península indostânica. Inclinam-no para Portu-
gal porque a Holanda perdeu a Indonésia e porque no seu íntimo nenhum 
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holandês perdoou ainda a si próprio ter perdido aqueles ricos e belos terri-
tórios, a que esta Nação deveu, e em grande parte continua a dever, muito 
da sua prosperidade e do seu alto nível de vida.
Pois é sempre assim, onde quer que digamos ser portugueses. Abrem-se-
nos as portas, abrem-se-nos os braços, abrem-se-nos os corações. (Diário 
da Manhã, 13.X.1959, folio 153)

Th e inescapable fact, nonetheless, is that Indonesia is still present 
here, no longer as a Dutch colonial possession, but as a leading mem-
ber of a growing global Afro-Asiatic political bloc, one formalized in 
Indonesia in the Bandung Conference of 1955 and a continuing cooper-
ation with other members of this transcontinental movement. With this 
political background in mind, it is important to remember that much of 
the Goa Case is being played out not in the courtroom itself, but at dip-
lomatic gatherings and social events. One example of this is a party held 
at the residence of the Indonesian press attaché, Sudjoko Hudyonoto, at 
which Dutra Faria has the chance to question him informally about the 
motives of its support for India in this dispute:

Seguindo todos os preceitos da etiqueta oriental, chegámos à intimidade 
do nosso anfi trião. Todos os problemas internacionais foram referidos 
numa breve roça de impressões, entre rum e coca-cola...
Que pretendem os países afro-asiáticos? – perguntámos, a certa altura.
Os países afro-asiáticos – respondeu-nos, afi rmando falar em nome ofi cial 
da delegação indonésia na Holanda – constituem um bloco à parte no cho-
que entre os dois grandes blocos actuais. Têm um ponto de vista independ-
ente, pelo qual são observados todos os assuntos da política internacional.
“Repetiu que tudo fora ofi cialmente no empenho das suas funções.” (Diário 
Ilustrado, 29.IX.1959, folios 193/1-2)

Even when face-to-face with the alternative anticolonial paradigm, 
our Portuguese journalist is hard pressed to admit to himself that a 
self-respecting diplomat, whether from the West or anywhere else, 
could actually be convinced by it for a moment, much less believe in it 
as a cornerstone of one’s cultural and political worldview.

Th e most noticeable fl aw in this narrative, nonetheless, appears to 
be the Portuguese journalist’s incapacity to concede, even for a single 
fl eeting moment, that the opposing side might ever have even the slight-
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est of advantages in a game of soft  power that permeated the perfor-
mances on the trial’s sidelines. Aft er all, neither the Portuguese nor the 
Indian delegation was averse to the idea of calling in performers to sway 
pubic opinion, with perhaps the most spectacular example – the staging 
of an Indian dance performance in a local venue for diplomats and oth-
ers in the international community:

[O]s indianos encheram de bailarinas, uma tarde, a sala de audiências. Foi, 
não há dúvida, um formoso espectáculo. Os “saris” de cores rutilantes, as 
pesadas jóias de oriental desenho, as fl ores rubras e amarelas nos cabelos 
cor de asa de corvo, as marcas da casta na testa das lindas raparigas que 
constituíam uma companhia de “ballet”, indiana em exibição no casino-te-
atro de Cheveninga – tudo isso formou inesquecível e belo conjunto. Mas 
os juízes não gostaram. Era teatral em demasia – era como se os portu-
gueses tivessem mandado vir para o tribunal, com os seus trajes e com os 
seus bastões, os “pauliteiros de Miranda”.
Agora vamos, sim, principiar decerto a bater – e a bater forte e feio – mas 
sem “pauliteiros”. (A Voz, 25.X.1959, folio 113).

In this narrative, the recurrent fi gure of the bailadeira is no longer 
merely a commonplace of Indian exoticization and decadence, much less 
an eff ete aesthetic trope of European culture as a whole, whether from 
Marius Petipa’s nineteenth-century Franco-Russian ballet La Bayadère 
to additional and all-too-recurrent representations in Indo-Portuguese 
colonial poetry, but instead, at least this time, a formidable and politi-
cized weapon of soft  power in its anticolonial struggle. While Portugal 
may appear unwilling at fi rst to deploy its own folkloric “big guns” such 
as pauliteiros, in fact it was no secret that it was also sending cultural 
representatives such as fado singers to the cabarets of Th e Hague, in 
a no-less-blatant scheme of cultural diplomacy to win over hearts and 
minds (A Voz, 6.XI.59).

Th is conviction in the superiority of Portuguese, and by extension 
Western, reasoning over that of the Indian legal team is seen even more 
clearly in Dutra Faria’s characterization of the supposedly inherent log-
ical defi ciencies of Indian lawyers: for him, the Indian case is plagued 
by a series of discursive fl aws that any postcolonial scholar would rec-
ognize immediately as part of a much broader set of Orientalist stereo-
types and misconceptions:
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Quanto mais de perto vamos tomando conhecimento, ainda por enquanto 
só através das alegações portuguesas, com a argumentação indiana, mais 
nos convencemos de que estamos, efectivamente, na presença de algo 
monstruoso, como a deusa dos cem braços.
A habilidade dos advogados de Portugal tem sido, porém, a de mostrar 
que esses braços têm movimentos desordenados, que uns aos outros se 
anulam. Por exemplo, enquanto um dos braços se ergue, em face de Portu-
gal, num gesto de ameaça ou de agressão outro, num gesto de irreverência, 
esbofeteia o rosto da própria divindade...
Tudo, na argumentação indiana, é pujante – há lago, ali, da fl oresta dos 
trópicos. Mas, exactamente como na selva tropical, o solo não é fi rme, os 
pés afundam-se a cada passo no pântano que dorme sob o capim ou a cam-
ada de folhas mortas e apodrecidas.
Depois, como também acontece na selva tropical, logo que os pés se afun-
dam no lodo, sobe do pântano um relento pestilencial...
Pois, guardadas as devidas proporções, é também o que se verifi ca com a 
argumentação indiana. Vista de longe, impressiona pela grandeza, esmaga 
pelo volume. Mas, se nos aproximamos, logo nos apercebemos de que 
cheira mal.
Enfi m, os argumentos, ali – como as feras na selva – devoram-se uns aos 
outros. (Diário da Manhã, 7.X.1959, folio 174).

Many of us will be all too familiar with this series of colonial stere-
otypes: of both verdant and rotting vegetal overgrowth, or of wild crea-
tures devouring one another, presumably while a monstrous native deity 
looks over the scene in some sort of languid indiff erence; moreover, his 
use of the Tupi-Guarani word “capim” from another former Portuguese 
colonial context to refer to the underbrush only seems to accentuate the 
singular colonial nature of his cultural frame of reference. All the same, 
this may well be what in fact has happened and continues to happen: 
not only the destiny of a former Portuguese colony and an obscure part 
of its forested interior still contested here, one presumably amputated 
by the blow of any one of the innumerable arms of an angry native god-
dess, but in an even broader discursive spectrum. Perhaps the reach of 
this challenge to the Portuguese colonial narrative includes the space 
we are presently occupying, although perhaps not quite in the way that 
this mid-century Portuguese journalist with evident literary aspirations 
might imagine it.
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Aft er all, to the ostensibly contradictory rhetorical device of multi-
plicity, there may well be no single, clear and consistent alternative such 
as the one that many in the Portuguese colonial bureaucratic appara-
tus imagined they had. As a matter of fact, one might also consider the 
archival research on this colonial apparatus to give us much the same 
impression: that of being in front of an idol as equally monstrous in its 
proportions and reach, yet one that nonetheless has seen for itself the 
beginnings of its end, and which already holds within it the very decay 
that will be its ultimate undoing. Th e odor that Dutra Faria identifi es 
here may not be any foreign presence per se to which he attributes them, 
but in fact the organisms that inhabit and feed upon the very institu-
tional apparatus that he himself inhabits and is a part of, not only an 
already decaying physical body, but also an unraveling body of knowl-
edge, ideology, rhetoric and attendant power, the partial remains of 
which still lies in state, whether in those remaining archives or on those 
receding banks of human memory that continue to resist documenta-
tion, whether of the living or the dead.

OUT OF THE ARCHIVE: POSTCOLONIAL CRITIQUE AS 
CULTURAL COUNTERSURVEILLANCE

So, to conclude as we emerge, at least for now, from some of the more 
obscured corners of the colonial archive, I ask: what are the unavoidable 
implications when one fi nds oneself in front of these seemingly residual 
paraliterary texts, ones that frequently pale in comparison to those that 
might have documented the more violent incidents of Portuguese colo-
nial rule were it not for the regime of censorship that all too oft en made 
such narratives impractical, if not impossible, and invariably subject to 
a politics of eff acement and erasure? Clearly, these archival remnants 
cannot be considered strictly literary, yet they still exhibit, of only in my 
own imprecise scholarly estimation, more than a measure of what we 
might identify as such: not only in what they express, but in what they 
stand in for – indeed, for the concrete institutional operations they serve 
to obscure or obfuscate.

In rereading this corpus of colonial propaganda and documenta-
tion as a sort of ersatz narrative for another set of narratives that have 
been systematically suppressed by a set of authoritarian political and 
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cultural institutions, I would go so far as to argue that it is not that all 
texts are somehow “equally literary”; there is still, I contend, something 
extraordinary in a story that either emerges from or remains obscured 
beneath archival fragments, or the stylistic and aesthetic elements that 
surface in documents that were once primarily administrative in their 
purpose and scope. Even so, to read across and even against the norms 
of common usage and of organizing archival information for scholarly 
reinterpretation and consumption remains, at least in my admittedly 
limited perspective as a literary and cultural theorist, the main task of 
postcolonial critique: to put the remnants and oft en seemingly insignifi -
cant details of colonial regimes of oppression and control under a rigor-
ous form of what we could begin to call cultural countersurveillance: that 
means questioning not only the lingering and uncomfortable silences 
of the colonial period, its oft en dubious aesthetics, and its unshakable 
conviction in the truth value of its own narratives and destinies, but 
also its inherent and at times all-too-transparent, and all-too-oft en still 
operative, cultural politics, which, as we have seen, is oft en visible at 
close range, even within our own rarifi ed academic enclave.

At times we begin to read from a point that for those we read 
might have been unforeseen as a foregone conclusion, perhaps even an 
unquestionable destiny, were it not for the fact that, at least for the time 
being, there is still a measure of foreseeable and imaginable futurity to 
this story, to all of these still inextricably interwoven Goas and Lisbons, 
old and new. At the start of the twenty-fi rst century, these intercultural 
transformations are characteristic not only of Lisbon’s mix of commer-
cial establishments, such as the ubiquitous lojas chinas or African hair 
salons that have come to characterize not only this and other European 
capitals, but also of a much more extensive economic network that 
stretches out to other less frequently touristed corners of this if-on-
ly-nominally Lusophone world. Not just Oporto and other continen-
tal Portuguese cities, or Ponta Delgada, Funchal, Praia, São Tomé and 
other autonomous and independent Atlantic island communities, or 
any number of Brazilian conurbations of a million or more inhabitants, 
but also in rapidly growing African urban centers of Luanda, Maputo, or 
the inexhaustible list of other important regional cities further inland, 
to say nothing of lesser-known smaller villages that the Portuguese lan-
guage also continues to transit in the post-independence period, oft en 
hand-in-hand with an increasingly Asian-dominated wave of economic 
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globalization on one hand, and of prolonged global fi nancial crisis on 
the other.

And if in the end it is still the case that “Quem viu Goa, não precisa 
de ver Lisboa”, it is because both these places, as political and cultural 
entities and as fl oating transcontinental signifi ers, not only continue to 
exhibit and recirculate many of the same cultural and linguistic stories 
about themselves, but perhaps more importantly, because they continue 
to point toward the same residual mechanisms of colonial control on 
the other end of the line, whether in the former colonial metropolis or 
in countless other points in the political and economic system of Euro-
pean empires, one still extending across continents and still shaping our 
persistently unequal political, economic and cultural relations. If only 
for this reason, we would be well advised both to doubt the inevitability 
of our own imagined destinies and continue this critical conversation, 
both along and beyond this line of connection.

Lisbon-Providence-New Delhi, 2011-2012
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