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Resumo 

Nos anos que se seguem ao fim da Segunda Guerra Mundial têm lugar mudanças de vulto na forma como as 
potências coloniais europeias administram os espaços coloniais que controlam noutros continentes. O território da 
Guiné Portuguesa, administrado pelo comandante Sarmento Rodrigues, entre 1945 e 1949, não deixa de ser um 
caso bastante curioso quando se analisa a Ciência como instrumento de consolidação do poder colonial. Ruy Cinatti, 
poeta, também ele funcionário colonial, que deixou uma extensa obra de investigação sobre Timor, reparava em 
meados dos anos cinquenta: “Todavia, o exemplo governativo do Comandante Sarmento Rodrigues, na Guiné, é um 
sintoma preclaro de que se está operando uma mudança, para melhor, na mentalidade administrativa colonial. A 
obra cultural deste Governador e dos 2 colaboradores [Peixoto Correia, futuro governador e ministro do Ultramar, e 
Teixeira da Mota, cartógrafo e historiador] há-de ficar na História da Administração Pública Ultramarina como uma 
das provas mais evidentes de uma visão profunda e de uma realização não menos retraída.” (carta a Sarmento 
Rodrigues, 4 de Maio de 1950). 

Fora com esse intuito: o de operar uma mudança na “mentalidade administrativa colonial”, tendo em vista a 

modernização das estruturas de governo e de administração da Guiné Portuguesa, que o Ministro das Colónias, 

Marcelo Caetano investira no cargo de governador Sarmento Rodrigues, em Abril de 1945. Todos os indicadores 

disponíveis, nomeadamente a legislação publicada no Boletim Oficial da Guiné, bem como as edições que 

resultaram da atividade científica no território, e os testemunhos que nos chegaram, revelam, aliás, que o período 

de mudanças que atinge a Guiné Portuguesa durante o governo de Sarmento Rodrigues tem um impacto assinalável 

na vida económica, social e cultural das populações, locais e europeias, que habitavam a Colónia.  

O problema da emergência de "saberes coloniais” encontrava-se na ordem do dia. As solicitações e propostas, por 

parte dos poderes políticos coloniais, e a atividade científica dos estudiosos e cientistas europeus que trabalhavam 

nos territórios dominados, em contacto com as populações locais, surgiam num panorama internacional que em 

breve teria como um dos seus pontos altos a Conferência de Bandung (1955), e no surgimento de movimentos 

anticolonialistas e nacionalistas que iriam contestar o domínio colonial europeu. 

O Objetivo desta comunicação é analisar o governo de Sarmento Rodrigues na Guiné Portuguesa (1945-1949), com 

especial enfoque em dois dos instrumentos científicos utilizados por esta administração colonial: o inquérito 

etnográfico (1946) e a nova cartografia do território (1946-1947). Pretende-se, assim, questionar a ocupação 

colonial deste espaço africano, a produção científica que daí resultou e a relação que se estabelece entre Ciência e 

administração colonial, elegendo-se como metodologia a análise multidisciplinar.  
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