
 

O Portugues e a Colonização Ibérica 

 

Faltava falar dos nossos ancestrais lusitanos, já que falamos do índio e do africano. 

 

QUEM SÃO OS PORTUGUESES? 

São uma etnia mestiça desde tempos pré-cristãos: São descendentes de celtas, por um 

lado, de norte-africanos mestiços, por outro lado, de romanos, por um terceiro lado, e de 

godos e visigodos por mais um lado. Ainda por outro lado, são descendentes de 

moçãrabes - cristãos amestiçados com mouros. E os mouros que viveram em Espanha e 

Portugual, e que se misturaram com as gentes cristãs de lá, já eram, por si, mestiços 

entre semitas norte-africanos (Líbios e Árabes) com negros, ou seja, Berberes. Esta 

proximidade com a África deu aos portugueses, e espanhóis também, o biotipo moreno 

de cabelos anelados e olhos escuros, mesclados com tipos alourados (de origem mais 

visigoda ou celta). O nome de Portugal, segundo alguns portugueses, é celta+romano, e 

seria, etimologicamente "Portus Calesh" ou Porto Cales" (quem é Calesh ou Cales? A 

deusa Mãe dos celtas ibéricos). De qualquer forma, esta palavra Cale é celta, ou seja, 

indo-européia, e parente de palavras como "Gales" ou "Galícia" ou ainda "Gália" (o 

nome celta da França). O lugar tinha este nome, Porto Cales, ou ainda Porto Gales, mas 

o povo que o habitava era chamado pelos romanos de "lusitanum", nome também celta, 

e que tem relação com "Lug", ou "Loki", um deus da luz adorado pelos celtas- 

"Lusitanos" seriam o povo de Lug.Tinham druidas e praticavam sacrifícios humanos, 

até a chegada dos romanos, que os conquistaram e introduziram a língua latina, da qual 

se originou o portugues. 

O fato de Portugal estar situado na ponta que dá para o Atlãntico, uma porta aberta para 

o mar, estimulou e facilitou o fato de que, desde muito antigamente, os lusitanos fossem 

navegadores ou mantivessem contato com povos navegadores da Europa e África. Por 

um lado, conta Gilberto Freyre (Casa Grande e Senzala) que os portugueses, até mesmo 

depois da chegada ao Brasil, ressentiam-se por uma certa baixa auto-estima em função 

desta natureza mestiça, em relação aos "louros e puros" norte-europeus. A grossa 

camada de portugueses que vieram para o Brasil era basicamente moçãrabe ou 

descendentes diretos de moçárabes. Mesmo quando os mouros foram expulsos da 

Ibéria, no século XV, deixaram marcas profundas na cultura e nas almas lusitana e 

espanhola. Haja vista a sonoridade do Fado e do Flamenco, como soam musicalmente 

"mouros" estes cantos, ou otambém a viola portuguesa (parente da guitarra espanica), 

que veio dar na viola caipira brasileira. Os judeus portugueses, perseguidos pela Igreja, 

assim como os mouros, também tiveram uma presença fundamental na leva lusitana que 

veio colonizar o Brasil. E assim, veio para cá um povo já amestiçado, e acostumado a 

lidar com o diferente, mais do que outros povos europeus. Bem diferente foi, por 

exemplo, o contato entre ingleses a índios americanos, se imaginarmos o inglês como 

uma etnia muito fortemente ligada à questão da "branquitude britânica" e dos símbolos 

"raciais" que emblemam a realeza e o "sangue azul". Outra coisa que veio junto com o 

português foi a Igreja, ou seja, o Catolicismo. E, como tal, a Igreja tinha um poder que 

ia acima das etnias européias, um poder supra-étnico na Europa, centralizado em Roma. 

E a questão da Igreja não era tanto racial, mas comercial (fortemente comercial, para 

incrementar seu poder) e religioso: "quem é cristão-católico é nossa gente, quem não é 

cristão nem católico é nosso inimigo". Era esta a postura da Igreja, numa época que 

acabara de sair das cruzadas contra os mouros, das perseguições da inquisição contra 



judeus, e do perigo do protestantismo que se espalhava rápido por toda parte. 

Então, vieram os lusitanos mestiços e os padres e a inquisição católica, tudo no mesmo 

pacote. E foi assim no Brasil, em Angola, no Moçambique, na Guiné Bissal, e em Goa, 

na India.  

O português que veio para cá era basicamente burguês (e não nobre de sangue azul, 

como muitos colonos espanhóis), e pouco achava estranhamento em índios nus ou em 

africanos, pois já tinha contato com gentes estranhas há séculos - já eram navegadores e 

exploradores desde o século XII. Tanto é que não teve problema em se acasalar com as 

índias e produzir filhos ilegítimos. A questão era mais aguda para a Igreja: como lidar 

com almas pagãs?  

 

Rito Iniciático Templário 

 

OS TEMPLÁRIOS LUSITANOS 

Em Portugal, a realeza estava já há pelo menos uns 200 anos ligada às Ordens de 

Cavalaria, em especial aos Templários. Quando esta Ordem foi perseguida e extinta na 

França, nao é exatamente o fato de que fugiu para Portugual, na verdade eles já estavam 

em Portugual há séculos. Tanto que o prior da Ordem, em Portugual, teria que ser ou o 

Rei ou um Infante (o "Infante" é o filho legitimo do rei/rainha, em Portugal e na 

Espanha, sendo o "Príncipe", o principal infante, ou seja, o que herda o trono). Uma das 

coisas que os Templários introduziram em Portugal foi a riqueza do território entendida 

como enormes latifúndios. E isto os lusitanos aprenderam e quando chegaram no Brasil 

e viram uma terra enorme, sem fim, uma coisa se encaixou na outra: um único 

portugues se torna dono de uma extensão enorme de terras, que ele mantém inicialmente 

sob o regime da escravidão indígena, auxiliado por seus filhos ilegítimos com índias - 

mamelucos ). O mameluco era o filho de india com lusitiano e qeu se envergonhava de 

ser índio, "atrasado" , "bugre", ms mas também se envergonhava por não ser portugues. 

E assim, tinha ódio dos outros índios, e respeito servil pelo portugues. Depois ele a ele 

foi acrescentada a figura do mulato, filho de escravo africano com portugues. De volta 

aos templários: Esta Ordem Secreta tinha conhecimento da America, primeiro por uma 

tradição celta que havia herdado, e segundo por contato com fontes sarracenas em 

Córdoba, Espanha, que por sua vez tinham contato com fontes chinesas e indianas (os 

árabes invadiram a India no ano VIII e conheciam o Vishnu Purana), as quais forneciam 

mapas e informações sobre as Américas. E o conhecimento das Américas era "top 

secret" entre os templários. Então, os reis de Portugal e Espanha, mais que outros, 

sabiam da existencia das Américas basicamente porque tais reis, eles mesmos, eram 

templários, além do que a cúpula de seus almirantes de esquadra - como Cabral, 

Colombo, Vasco da Gama, etc, - também eram iniciados na Ordem. Pois, uma das 



condições para ser almirante ibérico, era ser iniciado na Ordem. E a Ordem havia 

fundado uma escola de navegação, 100 anos antes da chegada ao Brasil, em Sagres, 

pelo filho do Rei de Portugal.. Ali se ensinava, entre outras coisas de navegação, a 

localização secreta das Américas, a geografia secreta do mundo. Há indícios de que os 

templários tenham chegado à América do Norte, ainda no século XV, ou antes, também 

para explorar prata americana, pois as jazidas de prata na Europa não iam bem. E isto 

também enriqueceu a Ordem, a Igreja e a coroa.  

 

 
 

Runas em pedra, Minnesota (EUA), do século XIII - contém símbolos Templários 

(teria sido um expedição templária sueca)  O símbolo _X é assinatura templária, 

como a que Colombo usava como assinatura (Colombo era Templário).. 

 



O "X" re-cruzado, grafismo templário (cujos iniciados da ordem punham na assinatura,  

para se reconhecerem, como os maçons fazem até hoje usando tres pontinhos,significa  

várias coisas esotéricas e foi descoberto entalhado em rochas, na América! 

 

 
Mouro negro lusitano, séc XVI  / Dom João I, Rei de Portugal, pai de D.Henrique 

de Coimbra, fundador da escola de Sagres de navegação - ambos templários 

 

A COLONIZAÇÃO  

O grande antropólogo judeu-americano, Franz Boas, fez uma pesquisa em seu povo, o 

judaico, referente á seguinte questão: qual o efeito da migração do judeu em relação às 

mudanças de seu biotipo, nas diversas regiões do mundo? Ele registrou em sua pesquisa 

que imigrantes judeus que vinham para a América, por exemplo, tinham uma mudança 

de biotipo já na geração seguinte (o formato do crânio muda e a estatura aumenta, 

estatisticamente). Depois ele descobriu o mesmo em outras etnias, como sicilianos 

também. E por fim ele concluiu que todo imigrante muda fisica e psiquicamente, de 

geração a geração, quando migra de sua terra natal para outra terrra. Falamos nisto com 

relação ao africano trazido para cá. 

E foi o que aconteceu com o portugues no Brasil, ou com o ingles na América do Norte. 

Seu biotipo moreno mediterrãneo foi mudando - á parte a miscingenação com índios ou 

negros -, o portugues propriamente europeu foi mudando, mudando, e virou....Caipira. 

Um senhor de engenho caipira, com o costume templário de administrar latifúndio, 

cercado de servos (aqui, escravos) e com o costume moçárabe de se acasalar com as 

servas (gerando mestiços caipiras), ou então um caseiro de fazendo caipria, um 

sapateiro caipira, um artesão caipira, ou dono de quitanda caipira, um alfaiate caipira. 

Originalmente, "caipira" (do tupi, "o que vem do mato) seria o nome aplicado ao 

indígena que veio para a cidade. Também. Mas,no contexto colonial, também se 

aplicava ao ex-lusitano, geralmente analfabeto (o Reino não permitia escolas superiores 

aqui nem escolas eficientes a não ser os seminários), desdentado e rude. O lusitano 

aclimatado foi ficando parecido com o mameluco e com o mulato, e miscigenando-se 

com eles também.Até o idioma mudou, passou a falar nhengatu ou então o "português 

cassangue", para horror dos lusitanos verdadeiros. Inicialmente não sentia ligação 

profunda com Terra, saqueava, matava indios e ia embora.. Aos poucos, foi sentido-se 

parte dela, e ligado a ela, e acabou ficando. Foi quando, nesta misturada, foram surgindo 

os primeiros "brasileiros", nascidos aqui, filhos de lusitanos, e que não viam com 



seriedade um governo distante que não os respeitva, que só levava daqui as riquezas 

sem investir no povo daqui mesmo, e que esnobava uma nobreza á francesa ou à 

inglesa. E talvez daí venha a falta de credito do brasileiro atual nas instituições que 

dizem velar pelo povo. Ainda mais que o índio já tinha trauma e desconfiança de 

qualquer branco ou instituição de branco, e o mesmo para o negro, que só foi uma 

vítima, assim como o índio, nesta história toda.  

 

 
 

O branco come, enquanto a casta inferior escura o serve...ou o castigo. 

 

Evidentemente, o lusitano nos deu muitas coisas boas, e foi através dele que o Brasil se 

vinculou ao Mundo Ocidental dito "cristão". Alías, tanto, que até nos acreditamos 

ocidentais, e nem mais andamos nus, embora sejamos algo mais complexo do que isto e 

um pouco diferente - sul-americanos. Todavia, ao longo da colônia e do império e 

mesmo da república, construiu-se uma nação por muito tempo perversa, sádica, 

desigual, não-cristã apesar de se dizer católica, de escravocratas rurais, de gente de 

origem complexa, cultural e espiritualmente, mas perversa no sentido humano do 

tratamento à natureza e ao Outro considerado inferior - mazelas cármicas que o povo 

brasileiro há de purgar, agora e para a frente, e já está purgando....Um exemplo disto é o 

trato cruel que o escravo recebia do senhor branco, o trato cruel para com o índio - até 

hoje - e o trato cruel em relação à natureza, a postura predatória para com os animais e 



as plantas. É como se algo precioso de um passado comum às tres etnias - o melhor de 

cada uma - das tres fundantes, tivesse sido perdido aí no meio da história, e tivesse 

ficado muito do que é o pior de cada uma. Seguiu-se uma degeneração espiritual, e uma 

falta de amor ao próximo e à terra, que. talvez, só agora começamos a resgatar...Será? 

 

Abraços brasílicos 

 

Wesley Aragão 

 


