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Resumo 

Durante os anos 30 e 40 do século XX registaram-se várias iniciativas, que se prolongaram pelos anos 
seguintes, no que ao investimento colonial disse respeito. Entre elas esteve a criação de missões 
científicas, que teve como objectivo a promoção do estudo sistemático e organizado das colónias. Desse 
estudo, que englobava várias áreas, veio a fazer parte aquele que se debruçava especificamente sobre 
as “populações das colónias”, não só do ponto de vista biológico, mas também sociocultural. Assim, as 
missões antropológicas promoveram a realização de estudos que englobavam domínios tão específicos 
como a antropologia física, a psicotecnia ou a arqueologia, embora todos fossem vistos como sendo 
potencialmente complementares.  

Esta apresentação propõe reflectir sobre o modo como a antropologia esteve relacionada com o 
projecto colonial português, quais os estudos que foram promovidos e aqueles sobre os quais se 
registou um maior investimento. Por outro lado, pretende dar conta, não só da variedade dos materiais 
recolhidos, mas também de algumas das fragilidades de um conjunto de planos de estudos 
antropológicos desenhados à partida com pressupostos que não vieram a ser sustentados, ou que 
tiveram um carácter meramente utilitarista, ou ainda cuja exequibilidade foi denunciadora de várias 
limitações. Em qualquer dos casos, todos esses materiais recolhidos têm a capacidade de, ainda hoje, 
despertarem a atenção dos investigadores e suscitarem múltiplas reflexões sobre o período colonial e 
sobre o contexto pós-colonial.  
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