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Resumo 

O reconhecimento e a garantia de territórios e fronteiras foram a maior das empresas nacionais, na 
medida em que o alargamento do Império, da Língua e da Civilização esteve desde sempre na base das 
políticas expansionistas dos séculos XV e XVI. 

À descoberta de um «mundo novo» sucederam-se relatos e crónicas de viagens cujas impressões 
pictóricas do «outro» se confundem com o exotismo da fauna e da flora. Mormente fantasiados pelos 
respetivos autores, alguns desses relatos percorrem com facilidade o colorido da paisagem, ao mesmo 
tempo que reforçam teses «darwianas» e mitos do «bon sauvage» que mais não são do que o resultado 
da impercetibilidade da condição humana. 

Na verdade, após a Conferência de Berlim e o reconhecimento do seu território, Portugal pôde 
estabelecer, desde logo, uma política de administração colonial sustentada na tese da assimilação de 
princípios colonialistas que contaria com a longa experiência da missionação e com a chegada dos 
colonos vindos da Metrópole, dando assim garantias de se poder erguer um Império capaz de rivalizar 
com os seus pares a partir das riquezas que, vindas do Ultramar, engrossariam os cofres de um governo 
cheio de fragilidades.  

É, portanto, alinhadas num corpus, que pretendemos perguntar pelas consequências desse progresso e 
pelos protagonistas que estiveram no centro de uma política ultramarina, discriminatória e 
consequentemente desumana.  

A «História do magaíza Madevo» de José Craveirinha servir-nos-á para descrever um período colonial 
cuja máquina administrativa se encarregou de estabelecer as regras para o progresso – o «trabalho 
compelido» que, mesmo que contrariando convenções servia para aumentar o peso de uma balança de 
transações. «Madevo», actante solitário na sua diegese, ser «coisificado» impregnado de novas 
expressões linguísticas, esvaziado de sonhos por força do seu destino no «Jone», é o retrato de um 
«modus vivendi» que se hierarquiza numa sociedade de excluídos da qual resultaram «estudos» e 
«diplomas» que procuraram achar nela uma razoabilidade. 

Desta forma, partindo da verosimilhança que o poema «Madevo» nos impõe, propomo-nos refletir 
sobre a «alteridade» referenciada em documentos que ora contrariam essa mesma «alteridade» ora a 
contrariam; para tal, socorrer-nos-emos de testemunhos como Rodrigues Júnior, José Capela ou Adriano 
Moreira.  
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