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Epígrafe 

 

 

Voz de Sangue 

 

Palpitam-me 

os sons do batuque 

e os ritmos melancólicos do blue 

Ó negro esfarrapado do Harlem... 

ó dançarino de Chicago 

ó negro servidor do South  

Ó negro de África 

negros de todo o mundo  

eu junto ao vosso canto 

a minha pobre voz 

os meus humildes ritmos. 

Eu vos acompanho 

pelas emaranhadas áfricas 

do nosso Rumo 

Eu vos sinto 

negros de todo o mundo 

eu vivo a vossa Dor 

meus irmãos. 

 Agostinho Neto1 

 

 

 

 

                                                
1  Agostinho Neto, angolano formado nas universidades de Coimbra e Lisboa, tomou parte na fundação 
do Movimento Anticolonialista e se tornou, em 1975, o primeiro presidente de Angola.   
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RESUMO: Entender o colonialismo português em África, sobretudo em Angola, são os 

principais assuntos que discorrerei no presente texto. Sendo assim, analiso as três fases 

que fizeram parte do contexto de Angola no século XIX e XX. Analisarei os princípios da 

política colonial desde a Monarquia Liberal, passando pela 1ª república ao Estado Novo de 

Salazar, no qual triunfou uma política arbitrária e marcada por uma ideologia colonial 

assente no lusotropicalismo.  

 

Palavras-chave: Colonialismo português, Política colonial, Angola, Salazar 
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APRESENTAÇÃO       

 

Através das reuniões realizadas no Laboratório de África, no qual fiz parte durante 

quase toda minha produção acadêmica na UNILASALLE/RJ, senti a necessidade de construir 

um paralelo com os debates realizados nos encontros. As discussões que estabelecemos nos 

dois anos que participo do laboratório, contribuíram muito para me dedicar em pensar tais 

questões que trago no presente texto.  

Nos dois capítulos deste trabalho, me dediquei em debater as principais ideias que 

envolveram todo um imaginário europeu sobre a África. No entanto, é sobre, particularmente, 

o imaginário português em estabelecer uma política colonial em Angola que me dedicarei no 

decorrer do texto. Estabeleci uma linha temporal para discorrer sobre o equivocado juízo que 

Portugal dedicou se referindo a África, ou seja, a completa ignorância em continuar com o 

insistente direito histórico das possessões ultramarinas desde a Monarquia Liberal no século 

XIX ao Estado Novo de Salazar no século XX.  

No 1° capítulo me dedicarei aos primeiros momentos do estabelecimento português 

em África, ou seja, no século XIX, resultando, porém, na fraqueza de uma economia 

dependente, sendo sempre surpreendido pelas potências em enfraquecer sua autonomia 

política. 

 Viso compreender os primeiros contatos dos colonizados e colonizadores, além de 

analisar as motivações que trouxeram a corrida imperialista em África no século XIX. Busco, 

também, analisar os diferentes sentidos que motivaram essa corrida imperialista por parte dos 

portugueses, sendo de extrema importância mencionar o clarão que a Conferência de Berlim 

ofereceu para efetivar o controle da África, quando havia uma grande concorrência entre as 

nações. 

No 2° capítulo, especificamente, procuro refletir sobre o assalto imperialista português 

em Angola no século XIX e XX. Contudo, focarei no debate da política colonial no século 

XX, na qual uniu toda uma série de empreendimentos de caráter nacionalista e racista. 

Através de autores, como por exemplo, Maria Paula Meneses e Maria da Conceição Neto, 

discutirei o embate teórico sobre as políticas coloniais desde a 1ª república ao Estado-novista 

de Salazar. 
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1. A Política Colonial no século XIX – primeiros momentos 

 

Desde o início da expansão marítima europeia, a história da África é permeada da 

presença europeia, sendo essa, portanto, restrita ao litoral africano. Por isso, convém ressaltar, 

que a História de África é fortemente confundida com a história dos europeus em África. Ou, 

“África europeia”. Prova disso, são os inúmeros trabalhos dedicados a história da Europa em 

África, que procuravam delimitar as conquistas europeias no continente, por exemplo os de 

Cadornega, que em testemunho aos empreendimentos marítimos portugueses, registrava a 

passagem das naus portuguesas sobre o Rio Cuanza, destacando a glória portuguesa sobre 

terras angolanas. 

Durante a expansão marítima, a Europa é movida a possuir territórios, buscando novas 

terras (riquezas) e especialmente abrir o comércio para o Oriente. Embora, outras 

considerações sejam atribuídas à empreitada “colonial”2, como no caso português: 

 
...o caráter religioso atribuído pelos portugueses à empresa marítima é expresso, 
entre outras evidências, pelo uso do símbolo da Ordem de Cristo, uma cruz dos 
templários vermelha e branca, como emblema das descobertas e conquistas. (...) e 
também esculpido em marcos de pedra e edifícios nas possessões na África, Ásia e 
América do Sul.  3 
 
 

Entretanto, é necessário sublinhar o caráter essencial da propagação da fé cristã, ou 

seja, da guerra justa. Sendo essa atribuída a aqueles que recusam. 

A corte portuguesa no século XV e XVI, em relação a expansão marítima, deve ao 

reinado de D. Manuel I sua inteira dedicação em envolver os assuntos políticos e 

administrativos para a expansão do Império. É nesse breve período de tempo que Portugal se 

tornará um centro econômico importante da época, dando-se prova de que, durante o período 

que podemos observar a emergência de uma prosperidade na sociedade lusitana, Lisboa 

tornou-se uma das cidades mais populosas da Europa, graças a economia favorável devido a 

novas possibilidades de comércio no Atlântico e Índico. Entretanto, é com o reinado de João 

III que o declínio econômico e a prosperidade é  rechaçado do que fora com Manuel I, embora 

os gastos fossem altos, era para a manutenção do sistema permanecido desde Portugal 

começara com os assuntos coloniais, como o custo para manter uma frota comercial.  
                                                
2 Atribui-se a aspas o fato de que, anterior ao século XIX, efetivamente, não ocorreu uma colonização 
propriamente dita, mas uma dominação do território. Embora  meramente servindo de entreposto comercial, essa 
dominação tinha a pretensão de uma alternativa que visava a facilidade alfandegária.  
3 BELLINI, Ligia. Notas sobre cultura, política e sociedade no mundo português do século XVI. p.  
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Tendo D. Manuel I dedicado seu governo a atualização da expansão ultramarina, 

foram seus antecessores que possibilitaram, através da conquista, novas rotas marítimas, 

exemplo de Pedro e Henrique, que “foram os primeiros de uma sucessão de governantes 

profundamente devotados à continuidade da expansão pela captura do Norte da África e busca 

de um caminho marítimo até as fontes de suprimento das caravanas do Saara que traziam 

ouro, especiarias e escravos para o litoral norte-africano.”4 

 
As viagens de descobrimento e colonização foram os mais importantes 
acontecimentos em Portugal, nos séculos XV e XVI, condicionando, em maior ou 
menos grau, grande parte dos aspectos culturais, econômicos e sociais lá existentes. 
A expansão marítima constituiu, de diversas maneiras, a dimensão moderna de 
Portugal no período, ocasionando a formação de um novo quadro da configuração do 
mundo, o crescimento do grande comércio e das cidades e o desenvolvimento de um 
olhar empírico em certas áreas do saber5 
 
 
 
 

Embora não seja nosso foco, o inicio da expansão portuguesa, convém destacar as 

características acima mencionadas para distinguir o século XIX, como uma corrida 

imperialista, sem preocupações outrora infringidas, fora de salvaguardar a economia nacional. 

Como descreve Albert Memmi:  

 
Foi porque as cabeças pensantes da burguesia e da colônia tinham compreendido que 
o essencial da colonização não era nem o prestigio da bandeira nem a expansão 
cultural, nem sequer a direção administrativa ou a saúde de um corpo de 
funcionários. Eles admitiam fazer concessões em tudo, desde que o fundo, isto é, as 
vantagens econômicas, fosse salvo. 6 
 
 

 
Portanto, é importante não ignorarmos o papel da igreja, dos setores administrativos e 

da expansão cultural, que tiveram forte presença nas colônias de Portugal no século XIX e 

após o fim da colonização em África, no século XX.7 

A origem do modelo colonial português em Angola tem como principal motivo, o fim 

do Pacto colonial com o Brasil, ou seja, a abertura dos portos. Isto é, a fim de fugir das 

pressões Napoleônicas, Portugal é escoltado pela Inglaterra sob condição de abrir os portos 

brasileiros às nações amigas, pondo fim o pacto colonial, sendo possível o comércio direto 

dos produtos brasileiros. Esse processo intensifica mais o estado da economia nacional. 
                                                
4 BELLINI, op.cit. p. 3 
5 id.ibid. p. 3 
6  MEMMI, Albert. Retrato do Colonizado precedido de retrato do colonizador. Tradução de Marcelo Jacques de 
Moraes.  Civilização Brasileira, RJ. 2007.  
7  Ver Rolland Olivier: “O Nascimento das nações” 
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Embora não sendo o único motivo pelo acréscimo da economia portuguesa se sustentar de 

capitais estrangeiros, o país apresentava sinais claros de atraso econômico, contendo no bojo 

do seu contexto, os forais, privilégios de tipo feudal e falta de atividades industriais. Desse 

fator, substancial para entender os “possíveis caminhos de desenvolvimento econômico.”8, 

destaca-se as lutas liberais, caracterizadas pela falta de competência de governo, alegando que 

sem a alteração da estrutura, continuaria as evidências da causa do subdesenvolvimento 

português.  

 Aliás, é o declínio da economia portuguesa que o leva a dar atenção aos 

estabelecimentos em África, perpetuando assim, o pacto colonial, medida para prevenir ainda 

mais a decadência econômica do país. Devido o “agravante de se ter perdido o principal 

sustentáculo da economia nacional, ou, como se diria em linguagem popular, “a vaca leiteira”, 

isto é, o Brasil”9, “que a África surge como uma boia de salvação.” 10. 

Através da lógica da obtenção de lucro, a exploração se torna essencial no sentido que 

a manutenção das colônias africanas e a evolução da metrópole fossem alcançadas. 

Entretanto, os investimentos na colônia não visavam a mesma, mas a metrópole, sendo essa a 

mais beneficiada, era necessário também a inserção do trabalho indígena, obtendo dessa 

forma um mercado exterior. Ou seja, aumentando o mercado exterior, aumentava sua 

produção. 

 A exploração discutida, embora, não equivale apenas no lucro obtido em solo 

africano, mas no sangue e suor das mãos angolanas. Prova disso, é o 1º código do Trabalho 

Indígena, “que criou as condições práticas para que os africanos tivessem como única fonte de 

subsistência “legal” o trabalho forçado” 11, além de comprometer as pequenas atividades 

autônomas de comércio e de independências econômicas. São essas concessões que moldarão 

o sistema colonial português em África, tornando-o de caráter imprescindível para 

manutenção e preservação dos futuros governos. Como no caso do Ato Colonial de 1930, que 

acabou com alguns setores independentes em Angola, tornando-o dependente direto de 

Portugal.  

O Ato colonial foi por excelência efetivar a política colonial, a fim de obter por vias 

“legais” o valor da atuação portuguesa nas colônias. 

                                                
8 RATO, Maria Helena da Cunha. O Colonialismo português, factor de subdesenvolvimento nacional. Análise 

Social. Vol. XIX. 1981. p. 1123 
9 RATO, op.cit. p. 1123 
10 id.ibid. p. 1123 
11 BOAVIDA, Américo. Angola: Cinco séculos de exploração portuguesa. RJ, Editora Civilização brasileira. 

1964. 
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A “condição do negro” foi um dos símbolos para a instauração do programa colonial 

português em África, no que consiste na sua incapacidade de trabalho, tido como preguiçoso e 

indolente. Durante os últimos decênios do século XIX, programas de “resgate” foram tratados 

para perpetuar a sua “condição servil”. Esse programa tratava a “indolência” e a “preguiça” 

do negro, ou seja, sua “condição tribal”, como forma de prerrogativa para admiti-los a 

situação dos colonos. Consistia em admitir o nativo à “educação” e à “civilização” por alguns 

anos de trabalho, dez a princípio. Entretanto, havia aqueles que replicavam tal incoerência do 

programa, “dando-se contraprova a existência no interior da África de populações que 

trabalhavam com atividade e a cultivavam com esmero” 12. Nomes como, Sá da bandeira e 

Andrade Corvo fizeram forte oposição ao afirmar “que as condições de trabalho dos indígenas 

fossem igualadas às dos homens livres”13 e que a necessidade do trabalho forçado não era 

necessário para que as colônias prosperassem.  

Os homens livres no sistema colonial português são a parte da gestão econômica 

defendida, ou seja, por mais que a monocultura permanecesse como principal objeto 

econômico, houve o surgimento de homens livres expropriados do meio de produção.  

Portanto, foram escassos os trabalhos para reforçar as intervenções dos ideólogos do fim da 

escravidão, (até pelo menos 1869), contra o conjunto de textos que promovia a imagem sub-

humana do negro.  

O colonizador, no entanto, se faz necessário a presença do colonizado, por mais que 

sonhe com uma colônia sem colonizados, não veria motivo em continuar sem o trabalho do 

nativo. Uma espécie de contradição, embora seja evidente essa posição pois o colonizador tem 

o privilégio de ser alguém que se distingue do colonizado. O colonialista não largará a 

posição que tanto valoriza. Destinado a promover sua posição, recusará o colonizado embora 

não vendo motivo em dizimar a população nativa.  

Alias, “... o colonialista nunca decidiu transformar a colônia à imagem da metrópole, e 

o colonizador à sua imagem. Ele não pode admitir tal adequação, que destruiria o princípio de 

seus privilégios.” 14, portanto, o mesmo motivo será atribuído a sua situação, de privilegiado, 

perante a do colonizado, tendo em vista sua preservação o colonizador irá se opor a realidade 

de que “sem o colonizado, a colônia não teria mais qualquer sentido. Essa contradição o 

encher de furor, um ódio sempre prestes a desencadear no colonizado.”15 

                                                
12 ALEXANDRE, Valentim. DIAS, Jill. A nova História da Expansão Portuguesa, Editorial Sampa. Vol. X. 

1998 p.101. 
13 ALEXANDRE. op.cit. p.101. 
14 MEMMI, op.cit. 
15  id.ibid. 
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Esse ódio desencadeará o racismo colonial, relação fundamental entre o colonizador e 

o colonizado. Para ele, é necessário valorizar as diferenças em detrimento do colonizado, 

reivindicando o “resgate”, o colonizador não estará disposto em assumir uma posição de 

“bom moço”, mas querendo ainda mais, perpetuar, através de concessões, seu privilégio 

conquistado. Não é a toa que o padrão de vida do africano foi alterado, sua condição antes de 

nativo, se transforma em colonizado, ou “tutelado”, conforme a propaganda divulgará para 

distorcer a realidade colonial.  

Aliás, a nova lógica política e social, no que tange à administração colonial, 

estabelecerá uma nova ordem, destruindo o modo de vida dos africanos anteriores à vinda dos 

europeus em África. A superação portuguesa diante a necessidade da exploração no 

continente africano, marca os primeiros passos para um estabelecimento efetivo nas colônias. 

Agora não se tratava apenas das zonas litorâneas, mas adentrar as suas dominações. Contudo, 

era necessário superar sua deficiência marítima para com as regiões de interesse, tendo que 

“subsidiar, desde 1864, uma companhia de navegação inglesa que estabeleceu uma ligação 

marítima entre Lisboa e as colônias da África ocidental.”16 

Simultaneamente a isso, ocorrem grandes empreendimentos, financiado por capitais 

portugueses, mas sobretudo ingleses. Entende-se que, Portugal durante o seu estabelecimento 

em África, e mesmo antes à independência do Brasil, era dependente da Inglaterra, partindo 

do princípio que o fato de continuar com esses estabelecimentos, dependia de cooperações 

para manter sua aliança com os ingleses, dependendo dos interesses preestabelecidos da 

Coroa inglesa. 

 
Na nota britânica de resposta, de 15 de dezembro de 1882, a aceitação da ocupação 
portuguesa na costa ocidental da África, (…), aparecia ligada a uma série de 
condições: a total liberdade de navegação, não apenas no Congo, mas também no 
Zambeze e respectivos afluentes; a fixação, em todas as colônias portuguesas do 
continente africano, de uma paula moderada de direitos alfandegários, garantindo-se 
à Grã-bretanha o tratamento da nação mais favorecida...17 
 

 

Não tarde, as potências europeias já havia interesses pelos territórios portugueses em 

África, mas essa marcha imperialista se inicia especificamente, no que tange a realidade de 

seus interesses, em 1876, com a Conferência Geográfica. Esse encontro, que reuniu vários 

países, entre ele um mesmo interesse, havia congregado geógrafos e exploradores, obtendo 

dessa forma um caráter mais científico. Segundo Weeseling, a Conferência Geográfica de 

                                                
16 id. ibid. p. 1124. 
17 ALEXANDRE, id. ibid. p. 110. 



23 
 

Bruxelas consistia no “acesso à civilização da ultima parte do globo que ainda não havia se 

beneficiado dela, a África Central.”18 Entretanto, é no curto período de tempo, entre 1880 e 

1910, que efetivamente a instauração do sistema colonial e ao mesmo tempo sua exploração é 

levado a sério. 

Algumas potências europeias já haviam revelado interesse, como Rei Leopoldo II, ao 

enviar expedições militares para intervir na Revolução de Setembro, em 1836, “com o desejo 

de Portugal hipotecasse à Bélgica uma das suas possessões territoriais na costa de África, a 

título de indemnizações pelas despesas do corpo expedicionário”.19 Portugal, entretanto, 

mesmo após a “descoberta no interior da África Austral de importantíssimos jazigos auríferos, 

e de pedras preciosas, em terrenos que, segundo se especulava, talvez pertencessem à Coroa 

de Portugal”20 teve dificuldades para modernizar os processos de exploração colonial, devido 

a subserviência ao capital estrangeiro. Como Maria Helena da Cunha Rato observa: 

 
O governo português procura justificar os privilégios e concessões oferecidas ao 
capital estrangeiro pela falta de capitais nacionais, quando havia grande necessidade 
de desenvolver as colônias portuguesas. Na verdade, o governo Português estava 
tentando, desesperadamente, criar condições que impedissem as grandes potências 
de se apoderar desses territórios.21 
 

 
Essa subserviência será estritamente ligada à Inglaterra, que como já dito antes, 

representava boa parte dos financiamentos nas colônias portuguesas, em especial após o fim 

do isolacionismo colonial.  

 
Mas o domínio onde a acção de Andrade Corvo mais se fez sentir, na tentativa de 
reformar o papel do Império, quebrando o seu isolamento, foi sem dúvida o das 
relações externas. Como ele próprio explicará mais tarde nos Estudos, essa acção 
inspirava-se num “sistema político” que tinha como ponto central a “estreita aliança 
com base na “reciprocidade de interesses”, uma vez eliminados os motivos – 
nomeadamente, o tráfico de escravos e os embaraços sistemáticos ao comércio – que 
até ai haviam obstado à boa harmonia entre as duas nações no campo colonial.” 22 
 

 

Foi a decisão de levar as colônias para mercado mundial que fomentou a construção de 

novas possibilidades para obras públicas no ultramar. As atividades procederam em 1877 

financiadas por um primeiro empréstimo de mil contos, sucedendo-se a outros investimentos, 

agora com o estabelecimento do tratado da Índia, assinado em 1878, que promovia a 
                                                
18 WESSELING, H.L. Dividir para dominar. Editora UFRJ/Revan. 2ª edição. 2008. p. 98 
19 RATO, id. ibid. p. 1123 
20 id. ibid. p. 93.  
21 id. ibid. p. 1125 
22  id. ibid. p. 105 
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construção de uma via-férrea ligando o porto de Mormugão, no Sul da cidade de Goa, ao 

caminho de ferro inglês do subcontinente indiano. Tais empreendimentos marcaram o fim do 

isolacionismo português, que criara condições para o surgimento de novos recursos, com 

intuito de afirmar mais o estabelecimento do Império no continente africano e manter relações 

com o seu principal investidor.  

Essa tarefa, entretanto, não eliminava as pretensões externas, tendo partido a corrida 

política pela região da África ocidental. Embora a Inglaterra não reconhecesse a soberania 

portuguesa dos territórios, teve que admitir os direitos de Portugal na região.  Isto é, coube a 

total dependência portuguesa ser o principal aliado dos interesses britânicos, oque 

correspondia em submeter Portugal a uma série de condições, como “a total liberdade de 

navegação, não apenas no Congo, mas também no Zambeze e a fixação, em todas as colônias 

portuguesas do continente africano, de uma pauta moderada de direitos alfandegários, 

garantindo-se à Grã-Bretanha o tratamento da nação mais favorecida...”23. Devido as 

condições preestabelecidas que Portugal se restringe as possessões conquistadas. Ponto que 

culminara novamente o reconhecimento das possessões portuguesas, ou,  o tratado de 26 de 

fevereiro de 1884, o qual “Grã bretanha reconhecia a soberania portuguesa no litoral africano 

a norte do Zaire entre 5° e 8° de latitude sul, até o ponto fluvial de Noqui, em troca de 

concessões e garantias no âmbito das pautas coloniais e ainda a limitação da jurisdição de 

Portugal no Chire.”24  

Devido as pressões de ambos os países ao reivindicar questões de interesses próprio, 

resultara no afastamento de Portugal do livre comércio, entre as colônias e a metrópole, 

sujeitando-se a um “expansionismo moderado”. Tendo clara visão que Portugal foi limitado 

atingir suas possessões adentro do território conquistado, após se restringido ás dominações 

que ocupara.  Esses interesses afetavam tanto a economia portuguesa, que resultava no 

estabelecimento do comércio entre Lisboa e Luanda, sua principal via comercial: a foz do 

Congo. Mas também os interesses britânicos, o qual resistiam a ideia de permitir às 

possessões no Zaire à Portugal, acusando-o de uma ótica protecionista, ou seja, fechando suas 

dominações ao comércio estrangeiro. 

Devido a sua má fama de defensor do tráfico negreiro e seu isolamento comercial, 

Portugal se prejudicou ao estabelecer a união de seus interesses com a Grã-Bretanha, 

favorecendo a Rei Leopoldo II melhor posição. Durante a Conferência de Berlim, ocupado 

pelas três grandes potências, Grã-Bretanha, Alemanha e França, “Portugal ficara 

                                                
23 id.ibid. p. 110 
24 id.ibid. p. 111 
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desfavorecido pela sua tradicional aliança com a Inglaterra, uma vez que a diplomacia 

britânica se recusou a defender as pretensões portuguesas na Conferência”25, concedendo-lhe 

apenas uma porção do que a Inglaterra já havia reconhecido. 

 
Em geral, o sentimento nas elites políticas foi de humilhação, sobretudo porque viam 
o território em causa atribuído a um recém-vindo, o Estado Livre do Congo, do Rei 
Leopoldo II, sem tradições, herdeiro da Associação Internacional Africana, que desde 
a sua criação em 1876 mantivera más relações com Portugal.26  

 

Enfim, o direito histórico que Portugal exercia sobre o território do Congo não foi 

estabelecido, mas o interesse que a Inglaterra tinha no livre comércio da região e contando 

com sua favorável posição no exercício de poder, dinamizou a relação entre Leopoldo II e a 

Coroa Britânica. Contudo, a reunião não tem pretensão em uma Partilha da África, não 

constava na lógica que foi adotada pela Conferência, mas em “acalmar os ânimos, obtendo-se 

um acordo sobre princípios e código de conduta.”27 Isto é, a conferência “estabeleceu as 

regras do jogo africano”28. Consequentemente foram estas regras que moldaram a conjuntura 

política em Portugal e de todos os outros envolvidos, tendo em vista que a reunião 

concretizada em 1885 teve em seu bojo político-institucional, uma determinação legal para o 

expansionismo europeu em terras africanas fossem moderadamente aceitas, quando a 

conferência só tratava dos estabelecimentos acerca do território delimitado, ou seja, as regras 

referiam-se a costa africana. Sendo, portanto, necessário também, embora ficassem só no 

papel, regras para o interior, quando esse não era objetivamente delimitado, não sabendo o 

risco que ocorrerá podendo ou não invadir território vizinho.  

Nesse pano de fundo que as nações europeias buscaram efetivar sua retórica frente a 

expansão de seu Império. Desta forma são introduzidos elementos que priorizaram efetivar 

seu poderio colonial, adotando normas que conduzirá a delimitação de seus respectivos 

territórios. Nesse contexto que Portugal entrará no século XX, contudo se vê abatido pelas 

desvantagens acerca de suas más qualidades referente ao papel desempenhado nas relações 

exteriores. Prova disso é o ultimato inglês de 11 de janeiro de 1890, onde o governo 

Português é obrigado a ceder suas possessões para moeda de troca, onde culminará nas 

expedições de Serpa Pinto, “(...) e acelera a política de concessões a companhias estrangeiras, 

                                                
25 id.ibid. p. 110 
26 id.ibid. p.113. 
27 WESSELING, H.L. Dividir para dominar. Editora UFRJ/Revan. 2ª edição. 2008. 
28 WESSELING, op.cit. 
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com o intuito de se assegurar aliados nos próprios países que lhe cobiçavam os territórios 

africanos.29 

Entretanto, Portugal, através dos esforços de obter lucros frente ao reconhecimento 

internacional, chegara ao advento do fim da Monarquia, contado com um défice que custará a 

manutenção logo nos primeiros dias da 1ª República, inciada as atividades no dia 5 de outubro 

de 1910. Fora esse contexto político que Portugal se virá, ora dependente financeiramente da 

Inglaterra, ora procurando concessões para retomada de seus empreendimentos, mesmo essas 

sendo autorizados pela Coroa Britânica. 
 

(...) toda a presença de Portugal no Ultramar neste período teve como pano de fundo a 
aliança com a Grã-Bretanha (…) a posição de Portugal era meramente a de um Estado 
tolerado, sujeito em permanência às pressões do Governo de Londres, que impedia 
quanto possível a sua expansão e consolidação.30 
 
 

Embora não perderá a esperança de forjar em África um “novo brasis”, Portugal se 

estabelecerá em terras africanas afim de reestabelecer uma nova dinâmica de Império, agora, 

em finais do século XIX e inicio do XX, um novo quadro político colonial se engendra, 

contudo não contará com o fim do capital estrangeiro, financiado agora pela mais nova 

potência mundial, os Estados Unidos. É nesse contexto de disputas que Angola sofrerá com a 

política colonial da 1° república, a fim de justificar através da propaganda suas atividades 

dentro do território angolano. Fora esse jogo, marcado pelo Ministério das colônias, que 

Portugal concedeu a Angola e todas as terras de além-mar, o patrimônio da “herança 

sagrada”, que constituiu, até a ascensão de Salazar, o fundamento para o reestabelecimento da 

glória Portuguesa de outrora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 RATO, Maria Helena da Cunha. O colonialismo português, factor de subdesenvolvimento nacional. Análise 

social. Vol. XIX. 1981. p. 1125. 
30 ALEXANDRE, Valentim. DIAS, Jill. Nova História da Expansão Portuguesa. Editorial Sampa. Volume X. 

1998. p.125. 
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Capítulo 2 – Política Colonial em Angola – da 1ª república ao Estado-

novista de Salazar  
 

Para começarmos a discutir os propósitos para a implementação da política colonial 

em Angola no início do século XX, agora de forma mais significativa, é necessário fazermos 

algumas considerações acerca do contexto anterior a chegada dos europeus, quando ainda as 

relações de poder eram dominadas pelas autoridades de N’dongo.  

Para Albert Abu Boahen, “a África não é assaltada apenas na sua soberania e na sua 

independência, mas também em seus valores culturais.”. 31 Sendo assim, é importante 

reconhecer que desde os primeiros contatos com os portugueses havia uma luta constante à 

chance de reviver antigas características locais.  
 

(...) é uma verdadeira revolução, que vem transformar todo um antigo mundo de 
crenças e ideias, um modo secular de existência. Coloca um povo diante de súbita 
mudança. Uma nação inteira, sem estar preparado para isso, vê-se obrigado a se 
adaptar ou, se não, sucumbir (...)32 
 
 

Esse acontecimento, como dito, vem transformar todo um mundo já cristalizado por 

organizações políticas, espiritualidade e formas de convívio social. Durante do que pode ser 

entendido como período pré-colonial, todo o território africano, e especificamente, da região 

de N'dongo, no que consiste a atual República Popular de Angola, tinha sua soberania 

comercial e administrativa. Entretanto, deve-se ao próprio comércio africano com os europeus 

o interesse dos portugueses para ocupar o território. Devido isso o estabelecimento da Coroa 

portuguesa vem com a intenção de “assegurar o controle das rotas comerciais que vinham em 

direção ao litoral, trazendo escravos, marfim e cera.”33 

Foram devido a esses interesses que sucessivos confrontos de poder para assegurar a 

soberania local foram defrontados por ambos os lados. Nessa hostilidade eminente que surgiu 

nos primeiros séculos da expansão marítima portuguesa em África é também caracterizado 

por disputas internas do Reino N’dongo. Entretanto, não deve a isso a rendição desses povos, 

que só com o estabelecimento de profundas organizações marcada pelo advento da corrida 

                                                
31 BOAHEN, Albert Abu. História Geral da África, VOL VII. A África diante do desafio colonial, Capítulo 1. 
UNESCO, 2010.  p. 3 
32 Citação de Ferhat ‘Abbas no capítulo 1 da História Geral da África, VOL VII. p. 3 
33 PANTOJA, Selma. Uma antiga civilização Africana: história da África central-ocidental. Editora UnB. 2011, 
p. 61. 
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imperialista e mesmo pela industrialização crescente do século XIX34 que estes se veem 

invadidos. Entretanto, oposições a esse assalto foram marcadamente decisivos para uma 

história da resistência africana contra a expansão imperialista europeia. Nomes como Rainha 

N’zinga, foram decisivos para marcar a resistência contra o avanço colonial português.  

Durante o século XV, algumas vozes contra o avanço colonial tiveram destaque e um 

deles foi a Rainha N'zinga, brilhante guerreira que se opôs ao acordo da Coroa Portuguesa em 

adentrar nas possessões de seu Reino, tornando principal inimiga da corte. Rainha do povo 

N'dongo, ela foi a principal opositora dos crimes cometidos pela corte, afrontando com uma 

carta endereçada ao Rei em Coimbra, dada a Antônio de Oliveira Cadornega, cronista 

português que esteve em contato com N'zinga nas suas viagens por Angola, afim de registrar 

os feitos portugueses.  

Os contatos comerciais, embora com participação ativa dos africanos, podem ser 

encarados como um jogo de poder que consiste em adentrar nas relações políticas dos 

africanos, a fim de estabelecer contatos para tentar efetivar a derrocada de poderes locais e a 

entrada da autoridade política portuguesa. Como pode ser observado no Reino do Kongo, 

quando estes estabeleceram formas de ocupar influência no conselho eleitoral daquela 

organização política: 
 

(...) os portugueses passaram a ter lugar no conselho do manikongo. Eles eram laicos 
como Álvaro Lopes ou Manuel Pacheco. Após 1568, alguns clérigos portugueses, 
confessores do soberano, tiveram lugar no conselho. Finalmente, no século XVII, 
conseguem, de fato, um lugar no colégio eleitoral com direito ao veto. (...) ser 
manikongo dependia, portanto, do reconhecimento de um padre português.35 
 
 

Entretanto, é só no fim do século XIX que ocorrerá mudanças na formação política 

angolana. É nesse contexto que a política colonial portuguesa efetivará seus empreendimentos 

de dominação para estender seu império marítimo através de uma lógica protecionista e 

marcada de propaganda para legitimar ações de cunho imperial. 

 
Para essa tardia chegada ao controle, muito colaboraram, além da natural resistência 
da população africana, as malárias, as tsé-tsé e outras doenças tropicais que somente 
no final do século os europeus conseguiram combater, eliminando, assim, mais um 
entrave a sua entrada no interior.36 
 
 

                                                
34 BOAHEN, Albert Abu. História Geral da África, VOL VII. A África diante do desafio colonial, Capítulo 1. 
UNESCO, 2010. p.7. 
35 PANTOJA, Selma. Uma Antiga Civilização Africana: história da África Central-ocidental. Editora UnB. 
2011. p. 78 
36 PANTOJA, op.cit. 2011. p. 86 
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A tentativa de penetrar na África teve início já no século XIX, onde projetos de 

motivação colonial foram se desenhando. É nesse sentido que entusiastas da colonização 

africana apareceram na esperança de forjar um “novo brasis”, a partir da ideia “brasil-feito-

pelos-portugueses”.37 

Já no século XIX é presente projetos de perfil nacionalista em Angola, como pode ser 

observado no plano de Narciso Feyo, com a intenção de “levantar o nome nacional em nossas 

colônias”.38 Entretanto, mesmo suas motivações sendo de invejável patriotismo, algumas 

considerações no processo de legalização foram ressalvadas. Segundo Oliveira Martins, então 

presidente da S.G.C.P (Sociedade de Geografia Comercial do Porto), a carência de um 

projeto, um sistema e um capital. Para ele, esse plano necessitava de um fundo colonial que 

condizia com a realidade das colônias, ou seja, convinha buscar meios de obter lucro sem os 

“serviços proletários de brancos, pois estes, devido às adversas condições climáticas, jamais 

conseguiriam auferir o mesmo rendimento que os autóctones alcançariam.”39. 

Houve outros com o mesmo entusiasmo, entretanto, não tiveram apoio da S.G.C.P 

(instituição legal para estabelecer patrocínio e proteção de planos de caráter nacional), para 

que não houvesse na sociedade hostilidade ao projeto de Feyo. 

O descrédito de Oliveira Martins e do conselho em relação ao “Plano Feyo”, como 

distinguirão, foi expressa em artigos, comprovando a existência de especificidades que 

necessitam atenção da nação para efetivar a colonização em Angola.  
 

(...) A questão da colonisação (...) é essencialmente pratica e não se estuda nos 
gabinetes: é lá, nas terras da África, examinando os valles, as planicies, o relevo do 
terreno, a fauna e a flora, a influencia do clima nos trabalhadores, a natureza da 
agricultura e os recursos de cada zona, que se ha de lêr com todo o cuidado, que se 
ha de aprender a preparar o terreno que se destina a cada colonia.40 

É diante a essa lógica que o conselho se opõe ao projeto, devido à pretensão deste, 

enviar para a colônia mão de obra nacional. Tendo em vista que seria levá-los a uma 

“concorrência absurda e sempre prejudicial”.41 É necessário, no entanto, esclarecer meios para 

a exploração efetiva. O que corresponde à ciência o maior aliado para introduzir em terras 

africanas o estabelecimento que em toda a Europa se esforçava conseguir.  

 

                                                
37 NETO, Maria da Conceição. Ideologias, contradições e mistificações da Colonização de Angola no século 
XX. Lusotopie. 1997. p. 341 
38 CIRNE, Maria Teresa Filipe. Um projecto de colonização portuguesa em Angola nos finais do Século XIX. 
Revista da Faculdade de Letras.1998. p. 501 
39 CIRNE, op.cit. p. 509. 
40  id, ibid. p. 522 
41 id.ibid. p. 523. 
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Ao penetrar no coração da África profunda, os europeus passaram a estudar 
antropologicamente o comportamento dos povos e geograficamente registravam os 
percursos de onde nasceram civilizações negro-africanas. O fato de conhecer leva ao 
ato de nomear; quem dá nome a alguma coisa funda um poder sobre aquela coisa.42 
 
 

Em finais do século XIX, regulamentos, dando ar de condições legais, tanto através de 

argumentos e perspectivas para o crescimento moral, estabelecerão novas regras do trabalho 

indígena, objetivando resultados mais propensos sob formas de sujeitar: 
 

(...) à obrigação moral e legal de adquirir pelo trabalho os meios que lhes faltassem 
para substituir e melhorar a própria condição social (...). A associação de um 
procedimento legal, que regulamentava o acesso ao trabalho com um critério 
identitário, prendia-se com o facto de a essência colonial postular a obrigatoriedade 
do trabalho como veículo de progresso.43 
 

    

A ideologia colonial não desaparece com o advento da República em Portugal em 

1910, pelo contrário, ela fortalece com novos projetos coloniais. Novas alternativas, portanto 

com mesmo fundo político, a administração colonial desenvolve formas de atribuir ao 

indígena seu dever de construir um império português forte nas colônias. Está com imposição 

do trabalho, tanto como forma punitiva, tanto como agregador. 

A imposição do trabalho constava no seguinte argumento: “a legislação que se seguiu 

insistira no dever moral do governo colonial em desenvolver as propensões morais dos 

indígenas”, legitimando a necessidade da mão de obra indígena para a economia do País e o 

progresso das colônias.44  
 

Como esta empresa não se poderia contar com o trabalho dos colonos brancos, sob 
argumento da inclemência do clima, da aridez do solo e da proliferação de doenças 
desconhecidas e insuportáveis, restava o trabalho do indígena.45 
 
 

Segundo Albert Memmi, é um racismo caridoso ou paternalismo, pronto para atribuir 

ao negro sua condição, admitindo-o uma tarefa importante para economia colonial, por mais 

que não admite seus direitos perante o trabalho por ele exercido. 
 

 

                                                
42 PANTOJA, Selma. Uma Antiga Civilização Africana: história da África Central-ocidental. Editora UnB. 
2011. p. 87. 
43 MENESES, Maria Paula. O “indígena” africano e o colono “europeu”: a construção da diferença por 
processos legais. Centro de estudos Sociais, Universidade de Coimbra. 2009. p.75 
44 MENESES, op.cit. 75. 
45 id.ibid. 75 
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Se ele aumenta o salário do colonizado, se sua mulher cuida dele, trata-se de uma 
doação, nunca de dever. Se ele reconhecesse que tem deveres, precisaria admitir que 
o colonizado tem direitos. Ora, está entendido, por tudo o que precede, que ele não 
tem deveres, e que o colonizado não tem direitos.46  

 

 

Segunda a autora Maria Paula Meneses, “o controlo da população africana é uma 

actividade central” no que concerne a implantação da política colonial portuguesa.47 Esse 

controle se tornou a principal chave para estabelecer a justificativa prática para “a missão 

política de civilizar os povos indígenas”.48 Essa justificativa consistia na propaganda colonial 

em subjugar o negro à “raça superior” (branca) devido à sua condição bárbara, arcaica, tendo 

que ser inserido no espaço civilizacional.  
 

 

Com evolucionismo assistiu-se à secularização do tempo, o qual foi colocado a 
disposição do projeto imperial. Uma das características-chave deste período foi a 
invenção do arcaico, bárbaro, forma elegante encontrada pelas metrópoles coloniais 
para justificar a imposição da necessidade de progresso.49 
 
 

Com o advento da 1ª República, alguns fatores preponderantes para estabelecer uma 

administração mais consolidada, com critérios herdados da ideologia colonial, foram de 

relativa importância para diferenciar a transição da Monarquia para a República. Tais fatores 

condiziam com a incapacidade estrutural da monarquia em assuntos nacionais, que pesaram 

para o caráter nacional em suas possessões ultramarinas.  
 

 

Acontecimentos determinantes como a Conferência de Berlim (1885), o Ultimato 
Britânico s (1890), a Crise Financeira (1890-1893), e as Conversações Anglo-
Alemãs (1895) levaram a que uma elite de intelectuais, comerciantes e militares, 
formada após a Regeneração fontista, se reclamasse de um novo regime que deveria 
proclamar os ideais de um ressurgimento assente no desenvolvimento das 
possessões ultramarinas, a partir de uma administração descentralizada e mais 
próxima dos interesses pela «coisa pública» do comum dos cidadãos50 
 
 
 
 

                                                
46 MEMMI, Albert. O retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador. Civilização Brasileira. Rio de 
janeiro, 2007. p. 112 
47  MENESES. op.cit. p. 88 
48 Id ibid. p. 68 
49 id.ibid. p. 72. 
50 GARCIA,  José Luis Lima. Ideologia e Propaganda Colonial no Estado Novo: Da Agência geral das colônias 
à Agência Geral do Ultramar. 1924 – 1974. Faculdade de Letras/ Universidade de Coimbra. 2011. p. 88 
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O assimilacionismo indígena percorreu toda a história colonial portuguesa em Angola. 

Essa política adotada no inicio da colonização, percorreu até o Estado-novista de Portugal, 

porém, difere muito da política nos primeiros anos da colonização. O assimilacionismo, 

carregado de motivações ideológicas, assumiu diretrizes que condiziam com o fato da 

superioridade racial. Será essa, o intuito da assimilação, não de demonstrar harmonia racial 

perante a condição colonial, mas de separar os valores que cada raça entoa, segundo a uma 

ideologia puramente racialista e preconceituosa.  

 Contudo no período que se instala a República, podemos identificar questões 

importantes para entender o colonialismo português. Os anos compreendidos de 1914 e 1917 

estão imbuídos, no que diz respeito à população indígena, de questões de caráter 

segregacional. Essa segregação é representada pela “evolução” triádica, que a legislação 

republicana estabeleceu: “três estratos da portugalização dos autóctones: os indigênas, os 

assimilados e os civilizados”.51  

O emprego dessas questões, acerca do que permitia a constituição de 1911, foi tarefa 

dos Altos comissários, instituídos na lógica colonial desde 1920. Entretanto eram dados a eles 

latos poderes, o que correspondia a administração que coubessem necessário para as colônias. 

Os dois representantes do poder, em cada colônia ultramarina, um para Angola e outro para 

Moçambique, tinha autonomia legislativa, mas ficava a par da metrópole estabelecer 

diplomacia entre as nações.  

Os dois altos-comissários, Brito Camacho de Moçambique e Norton de Matos de 

Angola, tinham o devido interesse em civilizar os povos indígenas, sendo de caráter 

indispensável para a política colonial.  
 

 

Da mesma forma que o homem branco, o homem preto tem direito ao seu 
desenvolvimento integral, no limite das suas aptidões. É necessário intrui-lo e 
educa-lo; criar-lhe um ambiente físico, e uma atmosfera social que permitam o pleno 
desenvolvimento de suas faculdades. seja qual for a sua natural limitação. Um povo 
selvagem é um povo na infância; justifica-se a sua tutela e não sua exploração. 52 
 
 

Esse interesse era atrelado de atribuições raciais, fomentado na política colonial, o 

papel do homem branco era de civilizar os povos indígenas, ou seja, o “fardo do homem 

branco”53. Esse papel invocava a intervenção da civilização “superior” no âmbito colonial, 

                                                
51 GARCIA. op.cit p. 92 
52CAMACHO, Brito. Política Colonial. Editora Cosmos. Lisboa. 1936. p. 18 
53 MENESES, Maria Paula Meneses. O “indígena” africano e o colono “europeu”: a construção da diferençal 
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servindo de mediador da evolução indígena, o que implicava a portugalização dos nativos, 

através da: 
 

 (...) educação pela língua portuguesa, pelos hábitos de higiene, pela formação do 
caráter, pelo respeito pela pessoa humana, pela urbanidade, em família e em 
comunidade, eram desideratos que o antigo Alto-comissário de Angola invocava 
para a formação dos indígenas.54 
 
 

Alguns autores como Ana Mônica Lopes e Luiz Arnaut afirmam que é incerto falar 

em assimilação, por que provinha desse dominar, “até porque muitos classificavam o negro 

como incapaz de civilização.”55.   
 

A política colonial desenvolvida então tinha como objetivo manter a ordem e a 
tutela sobre os nativos de tal forma que a exploração colonial fosse viável. Esta 
população deveria ser arregimentada e dirigida pela administração.56 
 
 

O que diz respeito a essa política, era indispensável estabelecer tais regras, pois 

condizia legitimar as ações estabelecidas para que a prática colonial não fosse alvo de críticas. 

A despeito disso, em 1959, no auge de uma nova administração caracterizada por influências 

do lusotropicalismo, em qual seu maior defensor estava Salazar, o colonialismo de fato ganha 

originalidade. Com a instalação do PIDE (Política internacional de defesa do Estado), “vagas 

sucessivas de prisões desarticulam as redes (clandestinas) de diferentes grupos políticos.”57, 

intensificando a imigração europeia e aumentando conflitos em torno da terra e da mão de 

obra, particularmente no noroeste de Angola. 

Com o fim da 1ª república, nas palavras de Lima Garcia, “uma nova viragem estrutural 

se produzia na história da administração portuguesa.”.58 Mas antes, para entender as questões 

fundamentais que marcaram a originalidade do Estado-novista de Salazar, é necessário situar 

as razões para o fim da Ditadura Militar. Com isso, podemos classificar, como principais 

desideratos para uma crescente rejeição da atual condição colonial, o “indirect rule”, herdado 

da lógica colonial britânica, que condizia numa administração descentralizada, autônoma. E a 

onda anarquista e anticolonialista, acentuadamente expressa nas publicações do jornal “A 

Batalha”, o qual fazia críticas severas aos Altos-comissários e a política colonial. 

                                                
54 GARCIA, id.ibid. p. 94 
55 LOPES, Ana Mônica. ARNAUT, Luis. História da África: uma introdução. Belo Horizonte. Crisálida. 2008. 
2 edição. p. 70 
56 LOPES, ARNAUT. op.cit. p. 70 
57 NETO, Maria da Conceição. Ideologias, Contradições e mistificações da colonização de Angola no século 
XX. Lusotopie. 1997. p. 346. 
58 GARCIA, id.ibid. 101  
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Arregimentada num discurso inflamado, apoiava trabalhos anticolonialistas, como os de 

Cunha Leal, que criticava a administração de Norton de Matos, num artigo intitulado “O 

Calígula de Angola”. 

 
E a projecção do regime republicano, face à crise e à instabilidade sociolaboral e 
político-militar que se instalou na Metrópole e nas Colónias, foi o levantamento de 28 
de Maio de 1926, verdadeiro «golpe» contra o perigo da internacionalização do 
patrimônio colonial, mas também reacção contra a crise financeira gerada pelo 
endividamento das possessões ultramarinas e pela instabilidade e anarquia que se 
instalara nas ruas com greves e atentados bombistas, que punham em causa a 
integridade institucional de Portugal como país, mas também de muitos portugueses59 
 
 
 

Esse ataque a soberania portuguesa, que denegria a imagem da política colonial, deram 

razão ao surgimento do Golpe de 1926.  Para eles, era motivo apagar as constatações, para 

não emergir no âmbito da política internacional. Havia um “abismo entre o discurso da 

igualdade racial e a realidade social”60. As contradições nos proferidos discursos colonialistas, 

não é exclusivamente característica de um período, mas a mais conhecida dentre as políticas 

públicas durante o colonialismo em Angola.  

Referindo-se a política adotada no Estado Novo, institucionalizado em 1933, o ato 

colonial de 1930 “reflete o assumido caráter nacionalista e colonialista do regime”.61 O ato 

colonial prever o que será uma política centralizada e arbitrária, “apoiando-se no incremento 

da população branca e na abertura aos investimentos externos.”.62  

Redigido pelo próprio Salazar, esse ato tinha o intuito de estreitar as relações de 

dependência entre as colônias e a metrópole. O próprio Salazar acreditava que o destino do 

país estava atrelado ao êxito no projeto colonial, o que prova o medo do mesmo com as 

intensas movimentações nacionalistas no Oriente, depois da 2° guerra mundial. Com a 

libertação da China, perturbações na Indonésia e a independência inevitável da Índia e do 

Paquistão, “interfeririam na soberania futura dos pequenos domínios lusos nesta região.”.63 

 

  Entre as décadas de 30 e 40, está-se no auge de uma dominação colonial em África, 

apesar da crise associada à 2ª grande guerra, Salazar continuará ressaltar em seus discursos a 

importância da preservação do Império. Para ele, era indispensável concentrar sua capacidade 

                                                
59   id.ibid. p. 100 
60 NETO, op.cit. p. 349. 
61 id.ibid. 346 
62 id.ibid. 346 
63 Id ibid. p. 112 
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de governança no Império, devido às possessões serem o principal meio para equilibrar a 

economia portuguesa. Após a 2ª guerra mundial, o discurso de Salazar muda devido as 

características do momento. Ou seja, com o fim da segunda guerra, o clima se tornou 

favorável para as independências, até então dependentes da vontade das metrópoles, 

correspondendo para lógica da política colonial um novo meio para desvirtuar a opinião 

pública de possíveis constatações ao ideal estabelecido. 

 Apesar de reconhecer que os tempos tinham mudado, Salazar continuava a sustentar a 

importância de Portugal e da Europa em intervir nestas partes do mundo. Para Salazar era 

imprescindível “manter e assegurar os valores ocidentais nesse continente menosprezado”64, 

tornando-se “paladino de uma nação una e multirracial”65 

Para não desprezar apontamentos sobre a política colonial no período de Salazar, é 

importante reconhecer como uma política carregada de arbitrarismo e ao mesmo tempo,  

constatações acerca duma similar atitude britânica na África do Sul (embora não tenha 

evoluído ao uma segregação institucional), denominada Apartheid. Prendia-se no fato de uma 

segregação, característica do colonialismo Salazarista.  

Sobre isso, o negro recebia regras jurídicas diferentes ao branco residido em Angola, 

“bastando porém o critério racial para serem civilizados”66. Essa diferença que separava os 

modos de vida dos angolanos, foi atribuído através de uma lei, o Estatuto do Indigenato, que 

salvaguardava “os privilégios “naturais” dos imigrantes europeus”67. Tudo era condicionado 

para viver em terras angolanas através do fator racial. Como na África do Sul, o Angolano, 

(negro africano, não o colonialista), vivia sobre práticas características da segregação, mesmo 

o colono admitindo o conceito de nação pluricontinental e plurirracial, só poderiam participar 

da civilização através do consentimento português, com cursos de portugalidade.  

No imaginário português, não havia exploração ou mesmo segregação, por que não 

convinha com os valores da hegemonia branca violentar, sufocar ou mesmo separar nenhum 

povo de suas “ínfimas” realidades. Para eles: “o português não explorou, “integrou-se” nos 

trópicos; não violentou, “criou mundos”, encheu de “afetividade” as relações com os 

indígenas, etc”.68 

 

                                                
64 id.ibid. p. 110. 
65 NETO, Maria da Conceição. Ideologias, Contradições e mistificações da colonização de Angola no século 

XX. Lusotopie. 1997. p. 341 
66 NETO, op.cit. p. 347 
67 id.ibid. p. 347 
68 id.ibid. 348 
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Mas se colonizar como já disse, não é hoje explorar a terra como se fosse uma 
mina, também não é, também não pode ser utilizar o indígena como simples animal 
de trabalho. Há que instruí-lo e educá-lo dando-lhe toda a instrução que ele possa 
adquirir, conforme suas aptidões naturais, e há que educá-lo para um viver social, 
semelhante ao que nós temos, se não puder se igual ou superior. 69  
 

 

Assente numa ideologia nascida com o lusotropicalismo de Freyre, “acrescentados 

alguns condimentos, para adequá-lo ao paladar salazarista”70, o assimilacionismo, como já 

dito, permanece na esfera da política colonial até as crescentes críticas ao governo, após o 

inicio de uma revolta armada, em 1961. Embora não me prolongarei a esse assunto, é 

importante ressaltar, pois foi daí que o arbitrarismo de Salazar foi evidente, justificadas depois 

da política exercida durante as décadas de 30 e 40.  

 
Ao esforço obstinado do colonizado de superar o desprezo (merecido por seu atraso, 
sua fraqueza, sua alteridade, ele acaba por admitir), à sua submissão admirativa, à 
sua preocupação aplicada de se confundir com o colonizador, de se vestir e falar 
como ele, de se comportar como ele, até mesmo em seus tiques e em sua maneira de 
cortejar, o colonizador opõe um segundo desprezo: o escárnio. Ele declara, explica 
ao colonizado que esse esforços são inúteis, que ele só ganha com eles um traço 
suplementar: o ridículo. Pois o colonizado jamais conseguirá se identificar com ele, 
nem mesmo reproduzir corretamente seu papel. (…) Mais brutalmente ele dirá que o 
colonizado não passa de um macaco. E quanto mais o macaco for sutil, quanto 
melhor imitar, mais malevolência desenvolve, ele rastreará a nuança reveladora, na 
roupa ou na linguagem, a “falta de gosto”, que sempre acaba descobrindo. Um 
homem dividido entre duas culturas raramente encontra o equilíbrio, de fato, e o 
colonizado nem sempre encontra o tom justo. 71 
 
 

 
O trecho acima, retirado do capítulo titulado de “Impossibilidade da Assimilação, do 

livro de Albert Memmi, exprimi bem o conceito de assimilação e sua retórica frente a 

realidade social que o colonialismo emprega. Sujeitando o povo africano a controvérsias 

sociais e políticas, a fim de intimidar, de modo a adquirir o “status quo” tanto desejado pela 

corrida imperialista. 

                                                
69 CAMACHO, Brito. Política Colonial. Editora Cosmos. Lisboa. 1936. p. 26 
70 id.ibid. 348 
71 MEMMI, Albert. O retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador. Civilização Brasileira. Rio de 

janeiro, 2007. p. 166. 
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Considerações Finais 
 
 

No decorrer do texto busquei exprimir as várias razões que motivaram o imperialismo 

Europeu, mas especificamente Portugal, em construir já no século XX, um colonialismo que 

pretendia ser o reflexo das virtudes do Império Lusitano do século XV. Embora o assunto não 

tenha por acabado, o texto reforça um pensamento que foi muito comum no século XIX, 

imbuído de teses racialistas sobre o continente Africano. Esse pensamento consistia em 

utilizar, de forma que a exploração fosse viável, do nacionalismo como um campo para a 

determinação do colonialista em levantar o nome nacional nos territórios ultramarinos.  

Esse nacionalismo, já com o fim do colonialismo e com o surgimento das 

independências africanas, procurando resgatar um passado africano, cresce com autores 

contemporâneos, como Crummel, Herder ou Du Bois, no movimento denominado Pan-

africanismo. O pan-africanismo entusiasmava, mesmo admitindo a carência de valores 

cristãos na África, em resgatar uma história comum entre os negros da América com os da 

África. No cerne desse movimento, entretanto, os discursos eram permeados de um conceito 

alusivo às práticas colonialistas na África, ou seja, raça. O conceito de raça vem sendo o 

principal fator para explicar as características que impulsionaram o sentimento nacionalista. 

Dentre essas características, estão as considerações a ela atribuídas, ou seja, caracterizado 

através duma perspectiva racista, em que a raça negra equivale como o principal fator ao 

“atraso” percebido nas práticas religiosas, sociais e políticas na África.  

Entre os séculos XIX e XX, podemos ter ideia de um panorama Africano no contexto 

da corrida imperialista europeia, sobretudo a política colonial em Angola, que foi o tema que 

me propus discutir. O assunto, por mais que necessite de mais tempo, pois o período que 

mencionei nesse estudo, desde a Monarquia até o Estado novo de Salazar, não é o suficiente 

para analisarmos a política colonial em Angola. Essas considerações merecem ser, porém, 

analisadas no intuito de fornecer um panorama mais completo, apontando uma dinâmica do 

ponto de vista africano. Esse panorama consiste em uma teoria que vem sendo analisada, a 

Teoria da Dimensão Africana.  

Embora não seja minha intenção avaliar as experiências da história, caindo no resumo 

maniqueísta, é importante não ignorarmos trabalhos que propõem paralelos com o real 

significado do colonialismo como um processo da privação da liberdade. Tanto no espírito de 

alguns africanos em adquirir liberdade, ao mesmo tempo privando-os seu compatriotas da 

mesma – exemplo da MPLA e UNITA, que dividiram Angola de norte a sul, com intuito de 

assegurar o poder nos diferentes estados angolanos, privando o deslocamento dos vários 
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cidadãos entre os Estados – como os colonialistas europeus em restringi-los do 

desenvolvimento natural na economia, política e social. 

As atribuições dadas ao período que analisamos, de forma a pensar as consequências 

posteriores ao colonialismo, propõem questionar questões acerca de qual parâmetro o 

colonialismo fez sentir nas gerações futuras. Visando isso, os trabalhos resultam em pensar 

em qual lado mais se sobrepôs, ou seja, o possível lado positivo da colonização, – a língua e a 

literatura, apesar de que é irrefutável o desprezo da língua colonizadora – ou o lado negativo, 

que vem sendo mais debatido.  

Embora alguns autores discorram que antes de tudo, é “uma questão de ênfase”72, a 

África e as suas mais diversas problemáticas vem sendo discutida. Portanto, é interesse meu 

continuar debatendo um assunto tão diverso e carregado de História. 

 

                                                
72 LOPES, Ana Mônica; ARNAUT, Luis.  
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