
O povo lusitano sempre enfrentou diversos obstáculos durante a sua afirmação enquanto nação. 

Foram estes os responsáveis pelo crescimento coletivo e, principalmente, pela evolução da 

mentalidade portuguesa no que concerne ao modo com que o povo “ataca” os problemas. 

Corriam os meados do século XV quando o Infante D. Henrique surge com a brilhante ideia de 

conquistar o mundo (um objetivo humilde, certamente). A expedição de numerosas naus 

portuguesas rumo ao completo desconhecido teve, então, o seu início. Milhares de nautas das 

cinco quinas abandonavam tudo aquilo que tinham em terra – o seu porto seguro – e partiam 

subordinados a uma ideia de “esperança” em terras novas, que para muitos se tornara o 

pretexto ideal para conhecer o céu. Os que cá ficavam, ainda mais esperanças tinham em ver os 

seus queridos regressarem qualquer dia, no entanto, essa esperança tornava-se insignificante 

ao dia após dia: a luta estava perdida desde o início, e todos sabiam disso, e tão bem que o 

sabiam! O mar é ainda hoje um sinal de expectativa para os portugueses, bem como um espaço 

associado à morte, assim foi escrito na história e assim ficará para sempre. Embora possamos 

dizer que “vencemos” nos descobrimentos, isso não é totalmente verdade. Muitas vidas foram 

perdidas e muita economia foi desleixada em prol de um desejo egocentrista. O povo que sofria 

com as consequências sabia que para ele (enquanto coletivo) era uma guerra perdida, porque 

ainda que os colonos descobrissem fontes de riquezas (entenda-se novas terras férteis), o lucro 

gerado pelas mesmas não lhe iria cair no bolso, mas sim aos seus superiores – nobreza e clero. 

Quem morria? O povo. Quem lucrava? Os superiores.  

Desta forma, concluo que existe um espírito derrotista patente no povo coletivo português. Este 

espírito deve-se em grande parte aos abusos hierárquicos. Ainda hoje é assim, o povo está 

condenado à derrota porque é governado por políticos maioritariamente ignorantes… 

 


