UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

FELIPE PIRES VILAS BÔAS

EM BUSCA DE UM NOVO BRASIL EM ANGOLA?
ENCONTROS E DESENCONTROS ENTRE PORTUGUESES E AUTORIDADES
AFRICANAS NOS ANNAES DO CONSELHO ULTRAMARINO (PARTE NÃO
OFFICIAL), 1854-1867.

CURITIBA
2014

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

FELIPE PIRES VILAS BÔAS

EM BUSCA DE UM NOVO BRASIL EM ANGOLA?
ENCONTROS E DESENCONTROS ENTRE PORTUGUESES E AUTORIDADES
AFRICANAS NOS ANNAES DO CONSELHO ULTRAMARINO (PARTE NÃO
OFFICIAL), 1854-1867.

Monografia apresentada como requisito parcial para a
obtenção do título de bacharel em História (Memória &
Imagem) pelo SCH – Setor de Ciências Humanas, da
UFPR – Universidade Federal do Paraná.
Orientador: Profº Doutor Carlos Alberto Medeiros Lima.

CURITIBA
2014

Aos amigos de faculdade, de hecatombe e a Carlos Lima, por quatro anos de apoio.

RESUMO

Pelo exame do material publicado sobre Angola contido nos Annaes do Conselho
Ultramarino (Parte não Official), pretende-se capturar aspectos que revelem em que medida
as relações estabelecidas entre portugueses e autoridades africanas apontam características da
elaboração de posturas coloniais e de novas formas de interação social em Angola –
objetivando descortinar o que esta amálgama de sociabilidades permite indicar sobre o
processo de construção de um ambiente colonial. Nos textos publicados, entreveem-se as
relações entre portugueses e autoridades africanas durante o século XIX, marcado pelas
últimas práticas ligadas ao tráfico Atlântico de escravos e pelo início de investidas
portuguesas mais intensas sobre comunidades africanas. As narrativas a respeito destes
choques permitem a elaboração de um repertório de alternativas inscritas no relacionamento
entre a imagem do domínio luso e as sociedades locais – no estado em que se encontrava a
hierarquia social no interior de cada sociedade africana envolvida – e nos vetores de expansão
e consolidação da presença portuguesa. Devidamente contextualizadas, observa-se no exame
das fontes alguns aspectos relativos a um comportamento político centralizador por parte das
chefias Mbundu. Tais atitudes centralizadoras tinham como ponto de partida, a (re)formulação
de redes comerciais. A centralização política perpassa a reestruturação das comunidades e
leva a uma reflexão acerca de como e por que se procedeu a mudança na lógica política. A
(re)estruturação do comércio lícito no século XIX teve as chefias assumindo papéis de
liderança no trato comercial. Ao mesmo tempo, verifica-se uma paulatina perda de autonomia
política de algumas autoridades, enquanto a presença portuguesa passava a exercer uma
influência cada vez mais forte e indireta nos círculos do poder político local.

Palavras chave: Centralização política; Colonização; História Atlântica.

ABSTRACT

By the examination of published material about Angola in Annaes do Conselho Ultramarino
(Parte não Official), it is intended to capture aspects which reveal to what extent the relations
between Portuguese and African authorities point out characteristics of the development of
colonial attitudes and new forms of social interaction in Angola – aiming to uncover what this
amalgam of sociability allows to indicate about the construction process of an colonial
environment. In the published texts, it is noticeable the relationships between Portuguese and
African authorities during the nineteenth century, marked by the last practices related to the
Atlantic slave trade and by the beginning of more intense Portuguese approaches to African
communities. The narratives about these clashes allow the creation of a repertoire of
alternatives inscribed in the relationship between the image of Portuguese domination and
local societies - in the state which the social hierarchy within each African society involved
was conceived – and in the expansion vectors and consolidation of the Portuguese presence.
Properly contextualized, it can be observed, by the examination of the sources, some aspects
related to a centralizing politic behavior on part of the Mbundu rulers. Such centralized
attitudes had as its starting point the (re)formulation of trade networks. The political
centralization passes through the communities’ restructuration and leads to a reflection about
how and why the change in the political logic proceeded. The (re)structuration of the
legitimate trade in the nineteenth century had the rulers assuming leadership roles in
commercial dealing. At the same time, a gradual loss of the political autonomy of some
authorities is verified, while the Portuguese presence beginning to exert a stronger and
indirect influence on the circle of local powers.

Key-Words: Political centralization; Colonization; Atlantic History.
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Nota explicativa

A ortografia das palavras nos diversos idiomas da região de Angola não seguem uma clara
regra ortográfica. Observa-se que nas fontes utilizados e na própria bibliografia não existe
um padrão de escrita, desta forma, encontram-se as mais diversas formas de uma mesma
palavra como: Kassanje e Cassange, Ambaca e Mbaka, Jinga, Ginga e Nzinga. A
ortografia utilizada aqui limitou-se a um padrão que pode se considerar mais
internacional, afastando assim de uma ortografia mais ligada ao português. Desta forma, a
palavra Cuanza, por exemplo, está grafada como Kwanza.
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Introdução

POSTURAS QUIMÉRICAS NAS NARRATIVAS DOS ANNAES DO CONSELHO
ULTRAMARINO: VELHAS AFRICAS, NOVOS BRASIS NO PORTUGAL DO
SÉCULO XIX.

Em 12 de janeiro de 1863, o então Ministro e Secretário d’Estado dos Negócios da
Marinha e Ultramar, José da Silva Mendes Leal, proferiu em Lisboa junto ao parlamento o
relatório anual dos negócios do ultramar referentes ao ano de 1862. Diferentemente dos
demais textos presentes nos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official), o relatório
do ministro apresenta linhas gerais sobre uma visão metropolitana acerca de Angola, visão
esta que não escaparia do dinamismo e das fragilidades políticas de seu tempo. Em um
discurso de concepção romântica e traços liberais – aliando um passado envolto em glória e
um presente a ser cultivado e colhido em um futuro breve –, José da Silva Mendes Leal viu
em Angola uma verdadeira joia em África, no qual não faltavam “elementos de immensa
prosperidade e fortuna, que só pedem o esforço de solicito e perseverante grangeio” (José da
Silva Mendes Leal, 1863: 1). O ministro desenhou um panorama no qual deixa transparecer
sem muita dificuldade e abastada certeza que era preciso colonizar Angola, não somente pela
via jurídica, mas pela força militar e no plano das mentalidades, exortando um caráter de
agressividade da política portuguesa com relações as populações autóctones, que estavam
inertes a espera de auxílio.

Abre caminho o ferro da espada, por meio da barbárie, como rasga o
solo o ferro da charrua – para fecundar; mas do mesmo modo que o
sulco ficará inutil sem a semente, a conquista material só pela
conquista moral se completa. Hoje, como nos primeiros tempos da
occupação, ha de a Cruz acompanhar a espada para que a luz se
diffunda, uma sociedade se defina, duradouros interesses se
arreiguem. Se é necessário empunhar as armas, para repelir as
bravezas e acabar com as depredações, não menos preciso é
generalisar a uns as justas noções do dever a fim de evitar
provocações perigosas, propagar n’outros o culto e o amor do lar a
fim de reunir um povo onde vagueiam hordas selvaticas (José da
Silva Mendes Leal, 1863: 2).

O ministro deixa entrever em seu discurso de bases liberais e religiosas uma
concepção colonizadora e que se alinhava com um setor específico dos políticos portugueses
de então, referidos por João Pedro Marques (1999) como quiméricos, que após a
independência da América Portuguesa, passaram a ganhar força durante os confrontos civis da
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primeira metade do XIX, empenhando um discurso pró-África e agitando o universo
parlamentar em Portugal (ALEXANDRE, 1993a).
Entre as décadas de 1820 e 1860 não foram poucas as propostas de ocupação
definitiva de Angola visando transformar aquela região em parte integrante do Império e
colaborar nos curativos econômicos da perda do Brasil. Não obstante, boa parte das propostas
discutidas não efetivaram-se em nenhum projeto prático, mantendo a região presa a um
passado de tráfico em ruínas, sendo que, os projetos que em algo se materializaram, logo se
demonstraram mal sucedidos (MARQUES, 1999: 361).
Mesmo em um cenário de falência dos projetos coloniais, as iniciativas dos quiméricos
ganhava força conforme a crise do antigo regime português e os abalos econômicos ficavam
mais evidentes (ALEXANDRE, 1993a). O debate entre os parlamentares rondava, sobretudo,
a questão do lugar do indígena1 e sua relação com o trabalho, perpassando uma discussão
paradoxal acerca da dualidade entre trabalho forçado e trabalho livre (MARQUES, 2013:
316).
Crente na defesa de um rumo econômico ilustrado não somente para os negócios do
ultramar, mas também para a metrópole, o ministro Sá da Bandeira, à frente dos negócios do
ultramar, buscou fomentar a expansão territorial sobre Angola (ALEXANDRE, 2000: 234)
visando recuperar a economia portuguesa via aproximação das populações locais por
intermédio de novos regimes de trabalho e por políticas de supressão ao tráfico de escravos.
Na letra da lei, tais medidas objetivavam o caminho do trabalho livre, mas acabaram por criar
formas análogas de escravidão, impulsionando o trabalho forçado em Angola no século XIX
(MARQUES, 2000: 44-49), que pelas mãos portuguesas e angolanas visava à agricultura e
extração como atividades que deveriam substituir o tráfico. Não obstante, pelo menos até a
década de 1860, o tráfico atuava como atividade paralela as alternativas ilustradas vindas de
Lisboa e reconfiguradas em Luanda (FERREIRA, 1997). Aliás, a combinação entre supressão
do tráfico Atlântico e explosão da escravidão em África foi concomitante em boa parte do
continente perturbado pelos elementos externos, sobretudo devido à necessidade por mão de
obra agrícola (LOVEJOY, 2002: 217) em uma economia que, no caso de Angola,
modernizava-se forçosa e lentamente dentro da lógica liberal de extirpar práticas econômicas
do antigo regime, mas mantendo uma estrutura comercial mercantil (TORRES, 1991).

1

O termo indígena empregado não carrega nenhuma conotação pejorativa. Seu uso faz-se devido ao fato de que
alguns relatórios trabalhados o utilizam, assim como o termo era aplicado no que compete o discurso
parlamentar, que, segundo Rui Marques (2013) buscou no final do século XIX conceituar o termo em uma
relação desigual em relação aos portugueses.
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As questões envolvendo a incerteza portuguesa e dualidade da organização do trabalho
estavam presentes também na constante dicotomia de interesses entre as elites metropolitanas
e coloniais. Enquanto de um lado a chamada burguesia metropolitana tinha por interesse
maior a transformação de Angola em uma colônia agrícola e de circulação de bens
manufaturados, a burguesia colonial apostava na exportação da força de trabalho intracolonial
e na manutenção das condições de trabalho forçoso. Não obstante, deve-se problematizar a
chamada burguesia colonial, entendendo que os interesses dos comerciantes litorâneos
residentes nos núcleos portugueses eram distintos dos daqueles que circulavam pelo interior
ou se estabeleciam em arimos2 nos distritos (TORRES, 1991: 34-35). Desta forma podemos
caracterizar uma burguesia colonial litorânea e sertaneja que se distinguia principalmente pela
forma de gerência de capitais – interferindo diretamente nos processos de permuta comercial
–, sendo a primeira mais ligada aos interesses metropolitanos e detentora de capitais
monetários e mercantis espraiados no interior e a segunda voltada mais a questão do controle
da mão de obra, dos investimentos locais e controlando a saída ou não de mercadorias e
capitais do sertão ao litoral (TORRES, 1991: 47). Muito do interesse e atuações distintas entre
tais burguesias se dava pela sua própria origem, enquanto no litoral ocorria uma proeminência
de brancos portugueses e nascidos em Angola a atuar nos investimentos comerciais, no
interior as grandes famílias mestiças como os Fragoso dos Santos ou ainda a ilustre figura do
filho do país3 Manuel da Conceição Mendes Machado de Mbaka4, que mantinha uma tênue
relação com autoridades africanas e litorâneas e durante as décadas de 1850 e 1860 foi uma
das figuras mais proeminentes dos sertões, influindo inclusive sobre as autoridades de
Kassanje5 (DIAS, 1998: 352). Cabe também salientar, mas sem adentrar no assunto, os

2

Nos termos de José Venâncio (1996) os arimos eram propriedades agrícolas voltadas à policultura, não
obstante, devido ao seu considerável tamanho, apresentavam características de produção monocultora. Como
uma espécie de propriedade mista, o arimo permitia a convivência de técnicas agrícolas tradicionais africanas e
as portuguesas. A ocupação do solo se dava por intermédio da doação da coroa a um arrendatário, que instalaria
o arimo a partir da vitória sobre a peleja contra a autoridade africana soberana no local.
3
Segundo a bibliografia, os filhos do país eram afro-portugueses, portanto mestiços, que devido principalmente
ao seu envolvimento com o comércio como intermediários ascenderam socialmente e passaram a ocupar cargos
burocráticos ou se tornaram detentores de capital, ou seja, dentro a imensa categoria social chamada de mestiço,
existiam frações que se autorreconheciam por outros preceitos que não os biológicos (DIAS, 1998). No último
quartel do século XIX este grupo irá gerar grandes problemas a administração colonial devido a sua grande
familiaridade tanto com as estruturas africanas do interior quanto com as estruturas portuguesas, acumulando
desta forma poder político significativo.
4
Assim como as feiras acima, Mbaka também se localizava – e ainda se localiza – na região do Ndongo, no
entanto, Mbaka ou Ambaca, foi a região pré-colonial e colonial de Angola mais influenciada pela presença lusa,
fazendo ali florescer uma cultura mestiça e aportuguesada mais marcante do que nas demais regiões de Angola.
Para mais informações consultar Jan Vansina (2005).
5
Kassanje, Cassanje, Cassange ou ainda Jagado, foi um grande potentado Mbangala ao sul da região de
Matamba, na conhecida depressão de Kassanje, além da escarpa de Luanda. Kassanje foi o grande exportador de
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distintos interesses entre as burguesias do Porto e de Lisboa, que divergiam constantemente
no que compete a investimentos e os potenciais de Angola (TORRES, 1991: 39). Fato é que
nestas querelas de interesses, as iniciativas liberais colonizadores prostraram-se logo ao
fracasso, sendo que Angola, assim como outras possessões ultramarinas, ficaria restrita as
relações mercantis voltadas à mão de obra forçada, em um regime de capital tímido e
inacabado (MARQUES, 1999).
Enquanto na metrópole muito se debatia e pouco se fazia, em Angola o diminuto que
se colocava em prática tinha por iniciativa os particulares locais que se lançavam
arriscadamente à agricultura e minas ou ainda de gerentes administrativos (MARQUES, 1999:
423) que, simpatizantes da discursiva quimérica, lançavam-se a reestruturar e melhor gerir os
territórios de maneira alinhada aos interesses das burguesias litorânea e sertaneja. Não
obstante, até a década de 1860 – enquanto a atividade negreira ainda rendia certos frutos – os
investimentos e interesses por Angola ficaram no plano das ideias, quando muito levado a
cabo por setores específicos e que logo viam-se gorados frente às dificuldades e falta de
incentivo. Assim sendo, as atividades agrícolas mostravam-se pouco frutíferas (DIAS, 1998:
455), o extrativismo não suficientemente significativo e a atividade negreira ilegal, mesmo em
decadência, alienava os incentivos econômicos e ao mesmo tempo colaborava
financeiramente com as atividades legais desenvolvidas na altura (FERREIRA, 1997).
A questão da mão de obra se imbricava a outros quesitos: o do escoamento de
produção vinculado às formas de transporte e o da relação austera com as comunidades
angolanas locais. Todas as discussões parlamentares acerca da extirpação do tráfico, do
estatuto do liberto, do fim da escravidão e sobre o serviço de cargas, visavam estimular a
criação de um sistema interno produtor de riqueza tipo exportação como alternativa ao tráfico
de escravos, mas com baixo investimento e cautela em relação à abertura de capitais,
mantendo sempre o mercado sob a tutela da coroa. Desta forma, fazia-se necessário o
reconhecimento das instituições das comunidades locais e de seus respectivos lideres, no
intuito de manter um ambiente de negociação estável e um vínculo ativo para a assimilação de
mão de obra. De certa forma a política colonial esteve sempre entre excluir o indígena da
esfera política e ao mesmo tempo inseri-lo por incapacidade de ela própria recrutar mão de
obra, se valendo de sua inserção e apropriação do poder político local.

cativos para as feiras portuguesas, sendo a própria feira de Kassanje a maior negociadora de escravos. Muito da
vocação escravocrata da região vinha de sua posição estratégica entre a presença lusa e as comunidades Lunda.
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Esta posição de “respeito” pelas instituições era estratégica:
assegurando a continuidade das instituições tradicionais, as
autoridades portuguesas envolviam e preservavam na sua esfera os
“poderes indígenas”, facilitando deste modo a sua adesão a posições
mais neutras do ponto de vista da introdução do seu poder, como por
exemplo, na tributação e nas questões associadas ao direito
contratual, sobretudo explorando da perspectiva de proteger as
populações brancas, mais aos seus bens, de ações intempestivas das
populações indígenas (MARQUES, 2013: 319).

A aproximação com as comunidades era primordial para manter o sistema de trabalho
e também o de transportes, que em Angola, fazia-se essencialmente pelo sistema de
carregadores, sendo estes recrutados nas comunidades avassaladas por intermédio de
contratação ou arregimento forçado (HEINTZE, 2004). As mudanças econômicas em Angola
ocorridas com a queda do tráfico e com as iniciativas quiméricas promoveram uma maior
busca e consequentemente elevação do custo dos transportes. Entre as décadas de 1840 e
1870, as caravanas comerciais que rumavam do interior rumo à costa – sejam elas organizadas
por portugueses, filhos do país ou ainda por comunidade locais – necessitavam cada vez mais
carregadores devido ao crescimento dos bens escoados pelos núcleos litorâneos de Luanda,
Benguela e Moçamedes. Cabe ressaltar que essas mudanças econômicas, além de terem sua
origem na pressão externa ou ainda na indiferença metropolitana (MARQUES, 2013: 320),
devem-se muito as mudanças estratégicas que o Partido Regenerador implementou na política
ultramarina entre 1850 e 1878 – pós conflitos liberais – , muito calcada no discurso liberal de
Sá da Bandeira (HENRIQUES, 1997: 131)

Entre as décadas de 1840 e de 1870, a busca de carregadores tornouse insaciável perante a subida dos preços e o crescente volume de
comércio de gêneros de exportação, contribuindo para criar um
clima de imensa concorrência entre os comerciantes a todos os
níveis sociais e políticos, sobretudo a norte do Cuanza (DIAS, 1998:
395).

Esta corrida fez aumentar ainda mais a repulsa dos indígenas pelo recrutamento,
devido aos métodos violentos e nada dignificantes com que o sistema de carregamento se
construía e sustentava, caracterizando-se como mão de obra escrava (DIAS, 1998: 397). Ao
mesmo tempo, a chegada de uma caravana comercial era bem vista pelas elites locais, que
viam uma possibilidade fortuita de comercializar, levando em consideração que uma caravana
contava com no mínimo 1.000 indivíduos (DIAS, 1998: 401).
O fracasso português em estabelecer um regime de trabalho assalariado durante o
século XIX, não restringiu-se apenas a Angola, tão pouco aos espaços de presença
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portuguesa, além de temporalmente adentrar pelo século XX sem sofrer grandes pressões
populares da sociedade europeia (COOPER, 2005: 209-210). A ênfase portuguesa no trabalho
agrícola, para além de alternativa às exportações, indicava uma dualidade entre comércio e
agricultura: o primeiro visto como desestruturante e não agregador e a segunda como
elemento de agregação social e portadora de caráter civilizacional. Tal correlação pode ser
vista em diversos pontos da África durante os séculos XIX e XX, principalmente naqueles
profundamente afetados pelo tráfico de escravos (COOPER, 2005: 215).
As posturas portuguesas que se verificarão durante este trabalho podem ser vistas em
um radicalismo como próximas da relação política entre colonizadores britânicos e nigerianos
do final do século XIX e início do XX – dada as suas devidas proporções e levando em
consideração que o palatável na documentação aqui analisada é de profunda timidez e caráter
reduzido em relação ao caso da Nigéria. Para o agente britânico Frederick Lugard, fazia-se
primordial garantir o centralismo das autoridades africanas locais perante suas comunidades,
objetivando que a presença de um líder forte favorecesse a inclinação ao trabalho agrário e
uma maior disciplina. De certa forma, Lugard entendia que o sucesso da colonização da
Nigéria só poderia advir da transformação do homem africano de escravo em proletário a
serviço do senhor local, que devia obediência as autoridades britânicas coloniais, expressando
assim uma governança indireta dos britânicos no apontar do século XX (COOPER, 2005:
230).
A política do indirect rule exercia forte pressão que pretendia modificar as funções das
autoridades locais ao mesmo tempo em que visava manter em suas posições políticas. Desta
forma, tal política afastava-se de um posicionamento mais ligado as práticas ocorridas no
Antigo Regime, no qual evitava-se uma interferência na estruturação político-social das
comunidades, não somente pela dificuldade do regime de trocas mercantis em interferir na
política, mas muito pela própria lógica de ocupação voltada ao domínio comercial e não das
estruturas políticas visando uma futura fixação geográfica.
O mesmo José da Silva Mendes Leal, que fora aqui apresentado logo de início, em
outro relatório exposto aos parlamentares em Lisboa – de 1864, mas referente ao ano de 1863
–, insistia nas suas premissas anteriores de que apenas a cultura do solo e do espírito poderiam
guiar os africanos e que a natureza deveria ser superada pelo homem em um profundo diálogo
com uma noção de “civilizado” oitocentista, no qual a sociedade civilizada seria a capaz de
domar a natureza e abstrair as relações. Seguindo em seu patriotismo esclarecido e referindose as reformas por ele orientadas – que vão de acordo com os ideais dos quiméricos –, o
ministro atenta para a necessidade de interiorização da presença portuguesa de forma efetiva,
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para que o comércio advindo da agricultura, minas e extração pudesse desenvolver-se e
integrar em definitivo a região à Metrópole. Não obstante, o próprio ministro admitia ser
“verdade é que tambem o nosso dominio se tem dilatado” (José da Silva Mendes Leal, 1864:
7).
Curiosa a afirmação de José da Silva Mendes Leal, pois levanta uma questão bastante
controversa sobre a presença portuguesa em África: seria o “nosso dominio” a posse territorial
ou o mero controle por intermédio do sistema de presídios, que garantia a presença portuguesa
nos sertões, mas via-se refém a nível territorial dos sobados6 circunvizinhos? O andar das
análises buscará esclarecer melhor este ponto.
Fato é que as mudanças econômicas promoveram um revez político e nas estruturas de
poder em Angola, seja em reafirmações ou em novas sociabilidades. O debate metropolitano,
se não foi forte o suficiente para a si próprio aplicar-se, acometeu indivíduos que colocaram
em prática algumas das leituras quiméricas. Aliás, uma verificação do acervo bibliográfico da
cidade de Luanda e alguns presídios interioranos revela que os letrados de Angola andavam
em certo acordo com a busca quimérica, pois, além das tradicionais leituras bíblicas e
clássicas, debruçavam-se sobre teorias econômicas liberais, obras de teorização política
constitucional e muita literatura romântica (SOARES, 2009).
O clima de mudanças em Portugal também proporcionou a impressão e circulação de
diversos periódicos e jornais vinculados – financiados ou não – ao grupo dos quiméricos.
Uma das publicações foi o Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official), que esteve
em edição entre 1854 e 1867 no formato de boletim informativo, sendo posteriormente
compilado em oito tomos publicados entre 1867 e 1869. Como quase todos os periódicos que
tinham por missão promover a colonização em África, o Annaes do Conselho Ultramarino
(Parte não Official), mesmo sendo uma publicação diretamente ligada ao Conselho
Ultramarino, teve vida curta na esteira da estabilização política promovida pela vitória liberal
(MARQUES, 1999).
Partidário dos benefícios de África e alinhado ao ideal da construção de novos Brasis
(ALEXANDRE, 2000), o Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official) trazia em seu
conteúdo uma série de notícias e averiguações acerca das colônias portuguesas no ultramar.
Uma das colônias de maior destaque nas páginas deste periódico foi Angola, que para além de
ser mencionada em diversos relatos de outras possessões, conta com 77 textos e dados
6

Nome genérico dado pelos portugueses para as comunidades angolanas independente de sua origem étnica ou
autodefinição social, sendo o líder da comunidade o Soba. É mais comum encontrar o termo em questão quando
se escreve acerca das comunidades a norte do Kwanza.
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específicos. Além disto, optou-se pela recolha de 11 notas editoriais que eventualmente
mencionaram Angola ou trouxeram elementos caracterizadores do alinhamento do Annaes do
Conselho Ultramarino (Parte não Official) com o grupo pró-África. Dentre os 77 textos e
dados contidos ao longo dos oito tomos e aqui elevados ao caráter de fonte primária, dividiuse em 3 blocos principais: os que fazem referência ao sertão de Luanda, sendo um total de 36
fontes, os que fazem referência a zonas de influência de Benguela e Moçamedes, que
somados chegam a 26 e os materiais de destinação ampla ou de difícil classificação que são
15, somando mais os 11 textos referentes às notas editoriais chegasse ao número de 26.
Desta forma, debruça-se neste trabalho sobre um corpus documental de 88 textos,
sendo que a análise parte de uma abordagem que enfatiza especialmente o século XIX em
Angola, sobretudo nas relações comerciais e políticas entre não africanos e africanos,
organização das sociedades africanas, formulação de projetos coloniais, caracteres étnicoculturais dos africanos, tráfico de escravos, processos escravagistas e construção de uma
máxima colonialista. Sendo assim, volta-se a apontamentos sobre novas formas de
relacionamento e como estes revelam aspectos da formação de um pensamento e práticas
coloniais na Angola oitocentista.
Devido à especificidade das fontes, optou-se por regionalizar as análises de acordo
com a conformação dos grupos étnicos africanos e das abordagens de interiorização colonial
utilizadas pelos portugueses. Além da ênfase no século XIX e a separação dos relatos por
região, buscaram-se mais dois caminhos de análise. O primeiro faz referência aos sentidos
discursivos, sobretudo o dos conceitos e termos utilizados, sempre confrontando os textos
entre si. O segundo compreende a própria composição do Annaes do Conselho Ultramarino
(Parte não Official) como difusor de informações coloniais. Este último faz-se válido levando
em conta que os textos e dados contidos neste compêndio tendem a uma carga ideológica
específica.
Para além do já descrito, dentro das três macro categorias criadas, separaram-se as
fontes em subcategorias respectivas à natureza e temática abordada, para aprofundar ainda
mais a análise visando facilitar a conectividade da narrativa, são elas:

1. Relatos de viagem e relatórios administrativos;
2. Notas e informações editoriais;
3. Informações imprecisas ou de procedência duvidosa;
4. Contato direto e/ou indireto entre portugueses e chefias africanas;
5. Agricultura, extração e formas de trabalho;
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6. Presença humana e física portuguesa em Angola;
7. Comércio, tráfico de escravos e escravidão;
8. Usos e costumes, relações sociais e hierarquia social;
9. Relações de caráter pré-colonial.7

Salienta-se que uma mesma fonte pode estar classificada em mais de uma subcategoria
temática. Outra informação relevante é que no final do trabalho encontra-se um item contendo
as referências de todas as fontes trabalhadas ordenadas de acordo com a sua publicação nos
diversos tomos do periódico.
Basicamente os oito tomos do Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official)
apresentam, para além das notas editoriais, outras categorias documentais que podem-se
definir como: relatórios oficiais realizados por agentes coloniais circulantes em Angola,
relatos de viagem que não necessariamente tenham objetivos diretos de informar a
administração colonial, dados de movimentação comercial em Angola, análises da fauna e
flora locais e uma pequena série de notícias diversas que vão desde a produção agrícola e
administração de espaços ultramarinos de outras nações europeias até notícias sobre a
administração dos presídios. De todo o corpus, os relatórios oficiais são os mais numerosos e
indubitavelmente os mais ricos, sendo detentores de maior atenção deste trabalho. Cabe
também ressaltar que a busca por indicações de contato direto entre portugueses e autoridades
africanas, a descrição portuguesa das posturas das mesmas autoridades e do ambiente físico
consistem nas principais informações averiguadas nas fontes. Por intermédio destas pode-se
reconstruir um fragmento mais ou menos claro sobre o nível das interações entre portugueses
e autoridades locais e qual o grau ou conformidade da presença portuguesa.
Outra questão reside no fato de que as fontes variam desde a década de 1830 até 1860;
não obstante, a esmagadora maioria das fontes registra-se entre as décadas de 1840 e 1850.
Ainda sobre questões temporais, o recorte histórico aqui proposto de 1854 até 1867 faz
referência à publicação das fontes nos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official),
partindo do pressuposto da carga ideológica presente na publicação do material pelo periódico
quimérico e entendendo o mesmo como parte integrante de uma construção discursiva.
Posto isto, objetivou-se buscar aspectos que indiquem quais os tipos e formas de
interação entre autoridades africanas e portugueses, visando identificar a existência ou não de
7

O termo se repetirá em outros momentos deste trabalho, não obstante, o seu uso não faz-se com o objetivo de
balizar a história das sociedades africanas em antes ou depois da colonização. Faz-se portanto um uso moderado,
mas necessário na falta de terminologia mais adequada.
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posturas mais agressivas por parte dos portugueses e centralizadoras por parte das autoridades
africanas. Para que tal objetivo seja atingido, cabe a divisão do trabalho de acordo com as
pretensões e as formas de análise empregadas, dotando a construção textual de coerência.
Nesta breve introdução buscou-se dar um panorama sobre o cenário político português
referente a Angola, algumas indicações importantes sobre a tipologia das fontes e a forma de
análise empregada, além de descrever a estrutura da obra – o que se faz neste ponto.
Após a introdução, o leitor deparar-se-á com quatro capítulos e suas respectivas
divisões. No primeiro intitulado, O ambiente atlântico em Angola, buscou-se traçar a
historicidade das relações políticas e comerciais de Angola, ponderando sobre concepções
historiográficas vinculadas à História Atlântica, visando uma compreensão mais clara sobre o
estado das relações sociais em Angola, dando especial foco à presença física e humana
portuguesa. No segundo capítulo, intitulado Portugueses e autoridades africanas o foco da
análise ficou a cargo do lugar sociopolítico das autoridades africanas e sua relação com os
portugueses, levando em consideração aspectos étnicos e regionais. De certa forma pode-se
considerar o capítulo segundo como parte integrante do núcleo duro deste trabalho, junto com
o capítulo quarto.
Em seguida, agindo como um complemento analítico ao que fora anteriormente
construído e defendido, vem o capítulo terceiro, que carrega o título de As palavras como
narrativa estratégica: uma tentativa semântica. Nesta parte da obra buscou-se agregar valor à
argumentação a partir da análise do vocabulário presente nos Annaes do Conselho
Ultramarino (Parte não Official), partindo das preposições mais da área da história do que da
linguística. Por fim, o capítulo quarto intitulado Colonização efetiva ou flutuante? Desenlace
tangível a respeito da presença portuguesa em Angola no século XIX buscou-se trazer
considerações finais – na medida do possível – e indicar de forma mais concreta e objetiva o
que pode-se aferir sobre a presença portuguesa em Angola nas décadas entre 1840 e 1860.
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Esboço diacrônico de Angola no século XIX segundo Jill Dias (2000).
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Capítulo I

O AMBIENTE ATLÂNTICO EM ANGOLA.

Quando Diogo Cão aportou na foz do Rio Zaire no século XV, dava início a uma
presença portuguesa na região Central Ocidental da África – pontual e pouco efetiva – no
entanto, extremamente complexa e dinâmica (VAINFAS; SOUZA, 1998). Quase um século
depois, com a consolidação das relações entre Rei português e Mwene Kongo8, um ambicioso
e pioneiro projeto de ocupação portuguesa em África visava as terras ao sul do Zaire, na então
chamada Guiné Inferior, região ainda não explorada pelos lusos – porém já detinham
conhecimento das sociedades que ali habitavam (BIRMINGHAM, 1992: 40-41).
Ao desembarcarem na Guine Inferior em 1575, os portugueses estabeleceram os
primeiros contatos com comunidades Mbundu9 e deram início ao principal ponto de
confluências culturais entre portugueses e africanos no litoral Central Ocidental da África, a
ilha de Luanda – São Paulo Assumpção de Loanda (MILLER, 2008: 33). Em pouquíssimo
tempo, os portugueses notariam sua insignificância política perante as autoridades Ngola10
além-litoral. Em meio a conflitos e alianças, os portugueses foram se aconchegando nas terras
dos Ngola (VENÂNICIO, 1996: 27) – sobretudo com o vantajoso contato com os
Mbangalas11 – criando uma rede de contatos calcada no comércio de escravos rumo as
Américas. (LOVEJOY, 128-130).
Fundada em 1576, Luanda logo demonstrou sua vocação para o comércio, sobretudo o
de escravos (CURTO; GERVAIS, 2002: 86). As relações que lá se estabeleceram

8

Faz referência a autoridade central entre os Bakongo, sendo que algumas vezes na documentação o termo pode
aparecer como Muene Kongo ou Manicongo.
9
Macro-grupo localizado nas regiões da bacia do Kwanza, no planalto do Ndongo e regiões circunvizinhas em
menor número como no Libolo. Os Mbundu são desde antes da chegada portuguesa o grupo predominante no
que se entende por hinterland de Luanda, sendo que a partir do século XVII sofreu forte influência dos
Mbangala. A autoridade central dos Mbundu era referida pelos portugueses como Soba.
10
Segundo Miller (1995), o termo Ngola fazia referência a um pedaço de ferro que possui poderes místicos sobre
a comunidade. Antes da presença portuguesa na região do Ndongo, o artefato já era amplamente popular e
permitiu aos Mbundu uma maior mobilidade geográfica, sendo um símbolo místico móvel. Por intermédio do
Ngola as autoridades centrais de cada comunidade acabaram monopolizando o manuseio do artefato e
consequentemente desenvolvendo posturas mais centralistas. O uso do termo Ngola aqui se direciona não apenas
ao artefato em si, mas também ao chefe que controla tal objeto.
11
Sociedade angolana que surgiu através da fragmentação de títulos de poder de Kinguri Lunda e da apropriação
de estruturas militares do kulembe, o tradicional kilombo dos Ovimbundu. O vocábulo Mbangala é uma
adaptação do termo umbundu – vangala (valente). Os Mbangala foram os primeiros da região ao sul dos
Bakongo a estabelecer laços comerciais com os lusos no início do século XVII. O termo Mbangala pode
aparecer também com a grafia imbangala. Para maiores detalhes sobre este grupo, consultar: Joseph Miller
(1995).
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inicialmente eram de ordem militar e comercial, principalmente nas permutas comerciais
realizadas com os Mbangalas no século XVII (LOVEJOY, 2002: 130).
As mais diversas formas de interação cultural e troca de signos ocorreram na cidade,
assim como em demais pontos da África onde africanos e não africanos estabeleciam
contatos. No entanto, em Angola a interação cultural foi mais profunda devido à intensidade
do comércio ligado ao tráfico de escravos, que desempenhava mais do que funções
econômicas, realizava interações biossociais entre a cidade de Luanda e sua hinterland12
Mbundu (FERREIRA, 2006).
Por mais especificas que possam ser as relações entre Luanda e sua hinterland, ambas
compartilhavam pelo menos uma característica básica inerente às demais possessões
portuguesas na África, a inserção e interatividade em um ambiente de confluências atlânticas.
Era a partir dos negócios do comércio e/ou dos embates militares que se estabeleciam os
primeiros contatos e se lançavam as bases para a diplomacia que visava o comércio como
foco político.
Os interesses comerciais que Luanda detinha com sua hinterland estavam em boa
parte interligados ao comércio Atlântico, sobretudo nos elos diversos estabelecidos entre
África e América, como pode ser observado na relação entre Luanda e o Rio de Janeiro
durante os séculos XVII e XVIII. Interação esta vinculada a questões políticas e econômicas
envolvendo a produção agrícola e sua execução, estando esta lógica produtiva conectada a um
palco de interatividades ainda maiores que formavam o universo colonial português
(FLORENTINO; FRAGOSO, 2001).
Anos depois, em 1615 (VENÂNCIO, 1996: 28), mais ao sul da atual Angola, a
localidade de Benguela se tornaria o ponto central da política portuguesa ao sul do Kwanza,
que no século XVIII, assumiria papel decisivo no comércio de escravos que vinham do vasto
Nano13 angolano (BIRMINGHAM, 1992). Uma vez em Benguela, o comércio de cativos se
voltava em grande medida ao Rio de Janeiro, de forma mais enfática e quantitativamente
superior do que Luanda, devido a ligações históricas de origem nos conflitos entre lusos e
holandeses. Neste contexto, Salvador Correia de Sá e Benevides e suas tropas deram os

12

Hinterland ou hinterlândia trata-se de um uma zona de influências que converge para um ou mais pontos
litorâneos ou não através de ligações terrestres e hídricas. Neste caso, Luanda seria o ponto de convergência que
influenciava parte do interior, também referido na documentação pelo termo coevo de sertão. Impossível definir
seguramente a extensão da hinterland de Luanda, haja vista que muitas vezes esta zona de influência se fazia de
forma não territorial, no entanto, o recorte geográfico do corpus documental utilizado centra-se entre os rios Loje
ao norte, Kwanza ao sul e Kwango ao leste. No caso do eixo Benguela-Moçamedes, pode-se estender a
hinterland entre as terras altas do Nano na região central de Angola e na bacia do rio Cunene ao sul.
13
Vasto planalto a leste de Benguela
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primeiros passos que aproximaram as duas regiões lusas de tal maneira que em 1822, no
contexto da independência do Brasil, a Confederação Brazílica, fundada em Benguela,
requeria perante Portugal a sua desvinculação de Lisboa e subjugação a administração dos
Bragança no Brasil (PANTOJA, 2003).
Fica evidente que o principal pressuposto de interação entre lusos e comunidades
angolanas eram questões militares e comerciais envolvendo o comércio de cativos. A partir
das práticas comerciais se estabeleciam diversas relações sociais que permeavam Angola
desde a bacia do Zaire até as margens do Cunene14. Os tratos comerciais legais e ilegais
promoveram mudanças profundas nas estruturas sociopolíticas das comunidades angolanas,
influenciando as dinâmicas das relações de poder entre portugueses e autoridades africanas,
sendo que tais interações comerciais revelam aspectos primordiais para o entendimento das
configurações políticas de Angola.
Este capítulo, além historicizar a organização política-comercial de Angola,
descortinando um contexto bastante dinâmico, buscará paralelamente ponderar acerca de
concepções historiográficas vinculadas a História Atlântica: Zona Atlântica e Sociedade
Atlântica Crioula, visando engendrar de forma mais incisiva o debate sobre o estado da
sociedade angolana no período em análise.

1.1. MUTUALIDADE ENTRE COMÉRCIO E POLÍTICA: A ECONOMIA POLÍTICA
AFRICANA NA ANGOLA OITOCENTISTA.

Pelejas bélicas e permutas comerciais: estes eram os pressupostos básicos de interação
entre portugueses e comunidades africanas em Angola. Ao intimar-se com as relações
comercais, vislumbra-se, em boa medida, o cenário político da região angolana, como aponta
Joseph Miller (1988), quando afirma existir uma mutualidade entre comércio e política em
Angola.

Though firearms, liquor, and textiles thus had discernible
applications for western central Africans as items of consumption
and even for production in the narrow economic sense, their greater
appeal lay in the crucial gains they gave their possessors in
converting material goods into the fundamental values of the African
political economy, into dependents and dependency (MILLER,
1988: 94).

14

Um dos poucos rios permanentes da região sul de Angola, exercendo importantes funções na criação de gado
atuando como elemento geográfico de adensamento populacional.
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Ao se referir a uma Economia Política Africana, Miller indica que, para além dos fins
funcionais das mercadorias externas advindas do comércio com não africanos, havia uma
profunda simbologia na aquisição, consumo e exibição dos artefatos. Tais materiais, nas mãos
dos africanos, ganhavam um status social de distinção interna entre estes, permitiam a
reafirmação de laços de dependência e criavam novas formas de submissão e atrelamento,
sobretudo quando a moeda de troca por produtos eram seres humanos.
A Economia Política Africana, portanto, estava principalmente vinculada à circulação
de pessoas. A troca de produtos por seres humanos legitimava as autoridades africanas devido
ao fortalecimento do séquito local e aos signos culturais15 dos artefatos externos, que só
tinham significado quando eram utilizados pela comunidade, ao mesmo tempo em que os
mantinham dependentes de um embasamento externo para suas práticas governativas.
Esta circulação de pessoas e acumulo de produtos colaborava para criar uma
estratificação das estruturas sociais africanas, redefinindo hierarquias e potencializando
comunidades em Angola (MILLER, 1988: 72) e na África escravagista como um todo
(LOVEJOY, 2002). Afinal, o poder político entre os africanos não estava presente apenas na
posse da terra: fazia-se, acima de tudo, pelo domínio das forças produtivas que utilizariam a
terra, por intermédio do regime de escravidão doméstica (MEILLASSOUX, 1976: 65-67).
É consenso entre pesquisadores que o tráfico de escravos exerceu fortes pressões nas
estruturas sociais na África por ele afetados direta ou indiretamente, como bem destacam Paul
Lovejoy (2002), Joseph Miller (1997) e Claude Meillassoux (1995). Tais pressões de cerne
político e comercial transformaram o ambiente angolano, suas sociedades e respectivas
chefias, sobretudo na zona falante kikongo16 e na bacia do rio Kwanza17. Acerca das pressões
que o tráfico exerceu sobre as comunidades e suas respectivas chefias ao longo do Kwanza,
Miller explicita:

A pressão intensificada da escravização ao longo do Kwanza
converteu esses chefes e outros ao estilo militarista dos imbangalas
durante final do século XVI. Essa segunda fase de reação à
escravidão seguiu-se a escalada de assaltos, quando os exércitos
portugueses se juntaram a assaltantes imbangalas depois de 1610
15

As relações entre comércio, política e cultura estão longe de ser uma característica específica da região
angolana. Tal interação também pode ser vista em outras partes da África. Como os apontamentos de John
Thornton (2004) sobre as regiões Central Ocidental e Ocidental da África. Claude Meillassoux (1995) também
argumenta sobre, além de outros autores como Paul Lovejoy (2002) e José Curto (1999).
16
Língua africana majoritária na região norte de Angola, identificada como referente aos membros da etnia
Bakongo. O kikongo também pode aparecer na documentação como língua da Cabinda.
17
Mais conhecido rio de Angola, o Kwanza nasce no Nano angolano e segue rumo ao Atlântico, passando por
regiões como Libolo e Kisama. Nos séculos XIX e XX este rio foi explorado para fins colonizadores, devido ao
seu leito navegável.
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para levar os imigrantes dos baixos rios para os altos vales mais
remotos, para os primeiros afloramentos rochosos e para os redutos
defensivos básicos cercando os planaltos (MILLER, 1997: 32).

Dessa forma, as pressões exercidas pelo tráfico de escravos fizeram com que os
conflitos envolvendo processos escravagistas se tornassem um ciclo que pressionou os sertões
angolanos. Principalmente após 1758, quando o comércio com a hinterland foi aberto para
qualquer individuo metropolitano ou colonial (FERREIRA, 1979: 32) e houve a acentuação
da permuta de armas de fogo como moeda de troca por cativos (MILLER, 1997: 32). Armas
de fogo já circulavam nas comunidades angolanas desde muito antes, sobretudo na região
norte devido ao contrabando de coroas estrangeiras; além disso, a regularização da sua
comercialização durou pouco tempo. Em 1761 o comércio de armas de fogo e pólvora fora
novamente proibido; não obstante, houve por muito tempo a circulação deste material através
da pressão dos governadores de Angola, sendo que em 1776 a circulação de pólvora em
Angola girava em torno de 6 barris por cada presídio no interior (FERREIRA, 2001: 350).
Embasado no que M. I. Finley (1968) observa como uma mudança no sentido da
escravidão, Paul Lovejoy (2002) aponta que as pressões externas do comércio de cativos
levaram a escravidão doméstica de algo incidental para um patamar institucional. A
escravidão deixou de ser aparato social ligado a círculos de poderes políticos para se tornar
base da economia africana, deixando em segundo plano a agricultura.
O encontro das forças internas africanas com as externas, sobretudo as europeias,
transformou a escravidão em uma instituição básica da formação social africana. Tais
acabaram por se organizar em torno do comércio de escravos com os europeus, surgiram
sociedades estruturadas quase que exclusivamente em torno do comércio de escravos (AJAYI,
2010: 907-909). Estes potentados passaram a viver em constante conflito com seus vizinhos,
adquirindo cativos e comerciando com europeus. A escravidão perdia o seu caráter incidental,
periférico, para atingir uma institucionalização e ocupar o cerne de inúmeras sociedades
africanas (LOVEJOY, 2002: 54-56).
Desta forma, existia uma concomitância entre comércio e conflito bélico. Pode-se
observar esta característica na intensa relação entre a cidade de Luanda e as comunidades do
Ndongo18 (PANTOJA, 2003:190). Conforme os portugueses pressionavam o Ndongo, as
sociedades que lá estavam recuavam rumo ao interior até se estabelecer na região de

18

Neste caso faz referência a uma ampla região localizada além-litoral de Luanda, que se estende até as
proximidades do rio Lukala. Não obstante, o mesmo termo pode aparecer para designar um sub-grupo Mbundu
de circulação na região autointitulada.
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Matamba19 (BIRMINGHAM, 1992: 75-79). Junto com Kassanje, Ndongo-Matamba20 se
tornou um grande aliado comercial português (LOVEJOY, 2002: 130-131).
Tradicionalmente, desde os primeiros vínculos comerciais em Angola entre
portugueses e Mbangalas no século XVII (LOVEJOY, 2002: 128-129), as relações ocorriam
através de permutas realizadas pelos afro-portugueses e concentravam-se majoritariamente no
comércio de cativos, seja por caravanas ou pela política das feiras (MILLER, 1988: 582-583).
Os contratantes – detentores de créditos e reguladores de contratos comerciais do
litoral – investiam capital em produtos atlânticos desejáveis aos africanos como: tabaco,
tecido e álcool. Tais produtos não eram artigos isolados, mas compendiados e levados ao
interior por afro-portugueses, salvo algumas exceções de comitentes – pequenos comerciantes
litorâneos que se arriscavam no interior (FERREIRA, 1997: 80). Uma vez que os banzos21 se
encontravam nos sertões de Angola, eram distribuídos às autoridades africanas na compra de
cativos ou levadas às feiras nas quais os cativos eram comerciados. Ou seja, o comércio de
cativos era uma atividade de alto risco, haja vista a não garantia de retorno dos bens, no
entanto, extremamente valorosa se bem fadada (FERREIRA, 1997: 81-82).
Até o início do século XIX a política das feiras ainda era atuante dentro da lógica
comercial de Angola, sobretudo na hinterland de Luanda. As feiras eram organizadas em
torno dos presídios e ali eram comercializados produtos sob a jurisdição portuguesa,
especialmente o comércio de cativos (FERREIRA, 1997: 78).
A organização do comércio em feiras foi uma tentativa lusa de diminuir a presença
afro-portuguesa no trato do comércio. A partir da segunda metade do século XVII, observamse conflitos entre interesses de portugueses, brasileiros e afro-portugueses (CURTO, 1999:
69-70). Estas tensões ocorreram pelo fato da presença brasileira e afro-portuguesa gerar
grande concorrência para com os lusos, colocando os comerciantes, traficantes, contratantes e
comitentes portugueses em situação de desvantagem comercial em determinados casos
(MILLER, 1999).
A partir de 1810, com a paulatina queda do comércio de escravos de Angola para o
Brasil – em vistas do século XVIII – o tráfico de escravos se voltou às regiões fora dos
19

Potentado de origem no confronto entre portugueses e Mbundu durante o século XVII, quando os titulares
Ngola, sobretudo Nzinga Mbandi, foram se afastando do planalto do Ndongo até as terras além Lukala.
20
Os conflitos entre portugueses e Mbundu do Ndongo ocorriam desde os primeiros contatos no século XVI, no
entanto durante o período de Nzinga Mbandi e a presença flamenca, os conflitos foram acentuados e Mbandi foi
recuando até as regiões a leste do rio Lukala, estabelecendo o potentado de Matamba, também referido como
Ndongo-Matamba. Para um melhor entendimento desta complexa rede de interesses políticos e comercias
envolvendo Nzinga Mbandi ver: Roy Glasgow (1982) e Selma Pantoja (2000).
21
Também conhecido como fazenda, os banzos eram compêndios de produtos voltados ao comércio de escravos
como tecidos, geribita e tabaco. Agiam como semi moeda de troca nos sertões de Angola.
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núcleos de Luanda e Benguela (FERREIRA, 1997: 78), sendo que em Luanda produtos como
marfim e cera passaram a ganhar mais espaço (VENÂNCIO, 1996: 146-147). No decorrer do
século XIX, principalmente no período da ilegalidade do tráfico, as regiões do Ambriz22 e
Cabinda23, tornaram-se polos do tráfico ilegal e entrada principal de produtos franceses e
ingleses contrabandeados (FERREIRA, 1999: 147).
A mudança de destino de mercadorias – sobretudo os cativos – implicou em alterações
no trato do comércio. A política das feiras perdia espaço para os antigos libandos24 e as
milongas25, que foram os primeiros mecanismos conhecidos de escoamento comercial na
região (FERREIRA, 1997: 78-79).
O governo de Luanda, visando maximixar os lucros do comércio na hinterland e
fortalecer a fiscalização sobre o mesmo, reestruturou a política das feiras a partir de 1839,
sobretudo as feiras do Ndondo, Beja, Lukamba26 e nos arredores do presídio de Mbaka
(FERREIRA, 1997: 79). Em meados do século XIX, caravanas e feiras geridas por permutas
ainda são os principais mecanismos do trato comercial. Não obstante, observa-se um
movimento tímido do comércio monetarizado nas regiões de Mbaka e Mpungu-aNdongo.27Além disso, as caravanas passaram cada vez mais a serem geridas pelas chefias
africanas Mbundu (FERREIRA, 1997: 90), que acabam por controlar as rotas interioranas
(VELLUT, 2010).
Práticas comerciais e políticas estão profundamente conectadas em Angola. Quando o
trato comercial se alterava, não ocorria apenas uma mudança econômica, mas também
política. O cenário angolano de meados do XIX é marcado por mudanças nos aspectos
econômicos e políticos. Com a queda do tráfico legal, o pequeno aparelho colonial estatal
português em construto em Angola – nos termos de Michel Cahen (2005) – buscou
alternativas legais como cera e marfim, sobretudo após o fim do monopólio sobre a cera nos
anos 1830 (DIAS, 1994: 50). Para recolha de tais produtos, fazia-se necessário a existência de
22

Região litorânea de Angola entre os rios Loge e Dande. Com uma presença lusa inexpressiva, esta região
majoritariamente Bakongo, foi o destino de muitos embarques de mercadorias ilegais, sobretudo os de cativos.
23
Região litorânea na bacia do rio Zaire. Assim como o Ambriz, Cabinda tem importante papel no comércio
ilegal.
24
Faz referência a uma caravana comercial hídrica.
25
Faz referência a uma caravana comercial terrestre. O termo milonga(s) pode também fazer referência a ervas
medicinais ou a preparados de cura espiritual e clínica em kimbundu.
26
Ndondo, Beja e Lukamba eram feiras localizadas na região falante Kimbundu, no planaldo do Ndongo.
27
Também grafado como Pungo Andongo, localizava-se entre Mbaka e Malange, ao sul do rio Lukala, e a norte
do Kwanza. Ainda sobre esta região, João Guilherme Pereira Barbosa, em relato de viagem datado de 1847,
afirma já existir uma tímida circulação de moedas fracas nas trocas com os sobados locais. Para mais
informações ver: Angola, Cazengo: descripção d’este districto feita pelo Sr. João Guilherme Pereira Barbosa, e
pedida pelo Sr. João de Roboredo – 20 de junho de 1847. In: Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não
Official), Tomo I (Fevereiro de 1854 a Dezembro de 1858). Lisboa: Imprensa Nacional, 1867.
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abundante mão de obra, o que fomentaria a partir da década de 1840, uma repressão interna
ao tráfico de escravos e consequentemente um crescimento das relações de escravidão na
região (FERREIRA, 1999: 156).

1.2. O AMBIENTE ATLÂNTICO E A PRESENÇA PORTUGUESA.

Uma das características discursivas que mais predomina no corpus documental dos
Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official) é a da fragilidade física da presença
portuguesa para além dos núcleos de Luanda e Benguela. Em 1855, João Francisco Régio
Lima, destacava que na recém-criada Moçamedes havia dificuldades no estabelecimento das
edificações lusas, muito devido à carência de mão de obra qualificada à construção civil e a
falta de materiais construtivos. Em 1858, João Baptista de Andrade, Governador do Ambriz,
chamava a atenção para as ruínas do Encoge28, afirmando que “Em geral, tudo necessita de
muitos concertos” (João Baptista de Andrade, 1858: 514).
A menção a falta de recursos materiais e humanos foi vista pouco mais de uma década
antes, quando em 1844, José Joaquim Lopes de Lima já frisava a fragilidade portuguesa na
região de Mpungu-a-Ndongo.

Há n’aquelle presídio uma falta absoluta de officios mechanicos; não
há quem serre uma taboa, quem faça uma panella, etc., etc., de
maneira que se acha despresado e em abandono o melhor local de
todas as nossas possessões africanas. Quanto seriam felizes milhares
de portuguezes se fossem empregar alli seus braços!!! A natureza os
recompensaria de seus trabalhos e viviriam satisfeitos. O presídio
tem bastantes casas de pedra e cal, e muitas cubatas (cabanas de
pretos); porém alli não havia um medico, nem um cirurgião, nem um
botica, objectos de primeira necessidades. Promover estas
commodidades será um serviço feito á humanidade, e um acto de
justiça e de beneficiencia. (José Joaquim Lopes de Lima, 1844: 138).

Em 1846, J. B. de Sampaio, Alferes Ajudante d’Ordens do Governador Pedro
Alexandrino da Cunha, frisava o estado de ruína das edificações portuguesas nas regiões de
Muxima29 e Massangano.30 Segundo o Alferes, havia um motivo para além da falta de
matérias e mão de obra: a má administração era o grande responsável pelo estado de

28

Região ao norte de Cazengo e a leste da costa norte de Luanda, Ambriz. Suas origens remontam a uma
tentativa portuguesa de suprimir o contrabando que escoava por Ambriz e Cabinda.
29
Na margem sul do Kwanza, o presídio de Muxima localizava entre as terras de Kisama e Libolo, entre as
regiões de Massangano e Calumbo.
30
Presídio português entre o Muxima e Dondo. Teve importante papel como reduto de resistência portuguesa
durante a ocupação de Luanda pelos holandeses no século XVII.
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abandono. Em seguida, de Sampaio aponta que no passado, as edificações encontravam-se em
melhores condições.
No mesmo ano do relato de J. B. de Sampaio, Manoel Alves de Castro Francina,
chamava a atenção para o decrépito estado da presença portuguesa no sertão angolano, mais
especificamente na hinterland de Luanda. Assim como João Lima, Francina apontou a
escassez de materiais e mão de obra como motivadores de um fracasso da materialidade
construtiva da presença portuguesa. Não obstante, Francina indicou que a situação decrépita
do sertão em seu tempo não era conhecida durante a segunda metade do século XVIII. O que
Francina fez foi apontar problemas administrativos em Angola, sobretudo nos sertões. Assim
como de Sampaio, Francina mostrou um saudosismo quanto à Angola setecentista. Sobre
Muxima, Francina escreveu:

Hoje póde dizer-se que está quase abandonado, ou pelo menos
maltratado, sendo aliás um rico ponto de defeza, quando guarnecido;
a calçada e a praça do forte achei-a com bastante capim:[...] (Manoel
Alves de Castro Francina, 1847: 455).

Tanto em José Joaquim Lopes de Lima, como em Manoel Alves de Castro Francina,
destaca-se o ponto de que por mais preocupação que os mesmos demonstrassem para a
circulação de gentes e da carência de recursos humanos para a manutenção e agricultura, fica
evidenciado o caráter militarizado de suas narrativas ao exporem sempre as mais diversas
preocupações com os espaços estratégicos dos portugueses no sertão.
Em 1847, em relato de viagem de Luanda até o Cazengo31, o mesmo Francina
enfatizava sua posição anterior e indicava, assim como João Lima, que a boa vontade dos
administradores dos sertões havia sido a única responsável pelo singelo desenvolvimento da
presença portuguesa.
Outras regiões de Angola como: Duque de Bragança32, Huíla33, Golungo Alto34 e
Caconda35, também aparecem nos textos com a característica de declínio da presença
portuguesa, seja através de edificações ou da presença humana. A queixa comum acerca da
mão de obra e dos recursos ia desde as plantações de Bernadino Freire de Figueredo Abreu e
31

Região localizada entre os rios Zenza e Lukala, próximo aos distritos de Massangano e Golungo Alto. A
geografia acidentada formando um vale na região e sua relativa fertilidade propiciou além da extração natural o
cultivo do café.
32
Próximo a Matamba, o presídio de Duque de Bragança foi construído apenas no século XIX, possuindo
conexão em meados do mesmo XIX com Mbaka e Encoje.
33
Localizava-se na região sul de Angola, concentrava grande número de Nyaneka-Humbes.
34
Importante presídio no interior, na região do Cazengo.
35
Localizava-se a sudeste de Benguela, próxima a Huambo.
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Castro, em Moçamedes, que reclava em 1854 da falta de recursos para a construção de
prédios e estruturas para a sua lavoura açucareira, até as queixas lamuriosas de Sebastião de
Almeida Saldanha da Fonseca, que em 1847 indicava a fragilidade das construções no
Dondo36.
A recorrência desta precariedade portuguesa nos sertões pode indicar de imediato um
conflito político entre as elites políticas metropolitanas e coloniais, no que compele a
distribuição de recursos e interesses políticos (TORRES, 1991: 34-35). Tal peleja passava
pelo crivo do discurso colonialista, que dividia opiniões em Portugal sobre quais as vantagens
da ocupação efetiva da África (MARQUES, 1999: 361-362).
Não obstante, além de apontar um confronto externo que excede o território angolano,
perpetrado por um discurso liberal comum entre as elites políticas portuguesas oitocentistas
(MARQUES, 1999), as observações sobre a fragilidade da presença lusa apontam para
relações de sociabilidades em reconfiguração em Angola no século XIX, especialmente o
trato entre autoridades africanas e portugueses.
Nas relações entre portugueses e autoridades africanas, observam-se condicionantes
que apontam para um quadro de intensas trocas sociais, comerciais e consequentemente
políticas entre estes e indivíduos mestiços. Este ambiente de cultura crioula é apontado por
Joseph Miller (1983) como Zona Atlântica, noção no qual o comércio exercia funções mais
que econômicas, mas também políticas.

Trading diaspora arose still later to draw slaves from within a
consolidated "Atlantic zone" where commerce had supplemented the
more "political" or "social" relations common on the inland side of
the slaving frontier (MILLER, 1988: 242).

A concepção de Zona Atlântica de Miller aponta para a formação de uma rede de
contatos comerciais que possibilitavam um diálogo sociopolítico entre as diferentes margens
do Atlântico por intermédio do tráfico de escravos. Esta rede era preponderantemente
sustentada pelo cabedal de grandes investidores, mas pequenos comerciantes e membros da
burocracia do estado português também participavam ativamente. Sendo assim, a Zona
Atlântica manifestava-se, sobretudo, em regiões portuárias ou de grande concentração de
pessoas participantes deste comércio, sejam negociantes ou escravos. Portanto, a Zona
Atlântica pode ser entendida como um ambiente que se manifestava a partir dos indivíduos
36

Entre Massangano e Cambembe, o presídio do Dondo possuía uma das feiras mais movimentadas da
hinterland de Luanda.

29

atlânticos que ela (re)configurava e que acabavam por influenciar as estruturas do aparelho
colonial estatal.

The portuguese officers imposed only a marginal military and
administrative presence along the Atlantic coast of Central Africa
before the last decades of the XIX. However, african commitment to
the trade flowing from the Atlantic intensified over a much larger
area. Within this “Atlantic Zone” of externally-oriented commerce
and culture, africans adopted preferences for foreign goods, and they
competed for access to markets in ways that set the stage for an
expansive burst of European military conquest after 1880 (MILLER,
1983: 118).

Luanda e Benguela foram nichos da pluralidade que a Zona Atlântica criava, um
ambiente de hábitos diversos, sejam eles cotidianos, no qual podemos entender como
culturais, ou ainda práticas e costumes econômicos e políticos, sendo a interação entre
portugueses e africanos uma constante. Da mesma forma, a concepção de Sociedade Atlântica
Crioula, largamente utilizada por Marina Candido (2006), que mantém constante diálogo
teórico com as concepções de mestiçagem de John Thornton e Linda Heywood (2006), indica
circunstâncias semelhantes à da Zona Atlântica de Miller. Não obstante, esta última pareça ser
menos verticalizada que a noção de Sociedade Atlântica Crioula. Independente das
especificidades observadas, ambas compartilham a imersão na História Atlântica, que pode
ser entendida não apenas como um campo historiográfico, mas também uma estrutura de
pensamento, no sentido de que as interações ocorridas em seu nicho proporcionam a
configuração de um ambiente característico.
Enquanto Miller deixa nas entrelinhas que a aceitação de um Ambiente Atlântico para
além dos núcleos de Luanda, Benguela e presídios interioranos dependia do estado
sociopolítico das comunidades do interior, Marina Candido (2006) aponta para uma
concepção mais vertical, no qual a influência de Benguela, por exemplo, seria preponderante
sobre o interior, devido a forte pressão que o tráfico exerceu sobre o Nano. De certa forma,
Candido dialoga com a tese da grande transformação de Walter Rodney (1975), revisitada de
forma mais coerente por Paul Lovejoy (2002) e sua concepção de diálogo entre as forças
internas e externas.

The principal merchants and adventurers came from different parts
of the Atlantic world, including Portugal, Brazil, the Mina coast, and
even from other European countries. They married or lived together
with local women, and as the case elsewhere, these unions were the
origins of a creole population of Luso-Africans. The Benguela
merchant elite was familiar with different parts of the Atlantic, knew
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more than one of its languages, was comfortable in more than one
culture, and hence was cosmopolitan in the sense that its members
belonged to the Atlantic world.[…]The link between Brazil and
Benguela was important in forging a “creole” society across the
Atlantic that united elites from both shores of the Atlantic. LusoAfrican identity crossed colour and national affiliations, as well as
expansive oceans, in a form that was similar to what Berlin has
described as an “Atlantic creole” community. According to Berlin,
“Atlantic creoles were also sent to distant lands with commissions to
master the ways of newly discovered ‘others’ and to learn the secrets
of the wealth and knowledge. A few entered as honoured guests,
took their places in royal courts as esteemed councillors, and
married into the best families.”3 Because there were few European
women in Benguela and its hinterland, the liaisons between
Portuguese men and local women were essential in the establishment
of the merchant community. Their mulatto descendants had access
to transatlantic and local networks (CANDIDO, 2006: 265-266).

O posicionamento de Miller parece mais sensato, partindo do pressuposto de que nem
sempre a pressão que o tráfico exerceu forçou comunidades do interior a se submeterem a
práticas portuguesas, a adesão ou não poderia partir de interesses internos das comunidades –
isso não significa que se ignore a forte pressão que o tráfico exerceu sobre as comunidades
africanas. Um exemplo desta escolha pode ser visto na forte incorporação da língua
portuguesa pelos Ndembu37 ao norte do Ndongo: as chefias Ndembu até meados do século
XIX mantinham relações de diálogo muito frágeis com os portugueses, sendo inclusive
bastante hostis a sua presença, preferindo comerciar com contrabandistas ingleses que
atuavam na costa norte de Luanda. A opção das autoridades Ndembu pelo uso do português
partiu de uma conjuntura de diálogo entre a política interna das suas comunidades e externas
referentes à presença de não africanos no trato do comércio (SANTOS, 2002).
Se a influência portuguesa fosse preponderantemente verticalizada como aponta a
noção de Sociedade Atlântica Crioula, Kassanje teria adotado o uso do português para o trato
comercial antes mesmo dos Ndembu, afinal, os laços entre Luanda e os Mbangalas eram
antigos e rentáveis a ambos. Cabe ainda lembrar que os portugueses só conseguiram ter
presença mais efetiva em Kassanje a partir da década de 1850 com o enfraquecimento do
potentado, sendo que apenas no último quartel os lusos realmente verticalizaram posturas e
práticas sobre esta região e Angola como um todo.
Não se pode esquecer também que esta cultura mestiça, fruto do Ambiente Atlântico,
influenciava mais a portugueses em Angola do que a africanos (HEYWOOD, 2008: 116),
levando em conta não somente questões demográficas – o que seria demasiado simplista –
37

Também grafado como Dembos, com presença na região entre os rios Lifune e a nascente do Dande.
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mas envolviam processos de legitimação de poder, nos quais os portugueses dependiam do
reconhecimento dos locais para se fazerem ativos, assim como autoridades africanas passaram
com o tempo a se legitimarem pelo contato, não por necessidade impositiva – salvo alguns
casos – mas muitas vezes por estratégia política (DIAS, 1998: 366-367).
Discutir a existência de um ambiente e práticas mestiças implica em balizar
concepções historiográficas sobre as diferentes noções concebidas sobre crioulidade e afins.
Não é interesse deste trabalho fazer uma revisão, mas fazem-se importantes alguns
comentários sobre. O conceito de crioulo, suas manifestações e aspectos construtivos são
bastante utilizados na historiografia referente ao mundo Atlântico, especialmente quando o
assunto liga-se impactos culturais da Diáspora Africana. Nomes como Stuart Hall, Ira Berlin,
Linda Heywood e John Thornton colaboraram de forma maciça para o desenvolvimento das
discussões sobre croulização.
Os posicionamentos de Linda Heywood e John Thornton, parecem mais sensatos que
os demais autores para o caso africano, pois ambos pensam a mestiçagem vista da África,
essencialmente as trocas internas ao continente. Para ambos, o crioulo em África é fruto da
interação biossocial entre europeus e africanos, sendo a prole destes uma camada de
indivíduos familiarizados com perspectivas europeias e africanas, sendo a veia africana mais
pesada nas relações internas em Angola (HEYWOOD, 2008). De certa forma o crioulo foi
aquele indivíduo capaz de dialogar entre os mundos europeu e africano, atuando ativamente
como elo entre estes no trato do comércio e consequentemente na política (THORNTON,
2004).
Quando Joseph Miller (1983; 1988) faz referência à ideia de Zona Atlântica, não
pontua um posicionamento acerca do que seria crioulidade ou processos de crioulização,
prefere utilizar o termo luso-africanos, por entender que desta forma abarca um todo social
economicamente ativo, sem necessariamente ponderar sobre características biológicas
(MILLER, 1988: 245-248). Da mesma forma, José Venâncio (1996), indica a terminologia
euro-africano para classificar os indivíduos vinculados à política e comércio em Luanda no
século XVIII. A cautela de Miller em utilizar preceitos que indiquem classificações biológicas
parece bastante útil para compreender a configuração da Zona Altântica, levando em
consideração que o mais influente na Zona Atlântica é o ambiente gerado pelas interações.
Desta forma, optou-se neste trabalho o uso de termos alternativos como mestiço ou afroportuguês no lugar de crioulo, evitando assim esposar de concepções que dificilmente podem
ser aplicadas à documentação dos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official), haja
vista a dificuldade de identificação de quem é ou não mestiço dentro das narrativas.
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Em Angola – sobretudo nas regiões de contato mais contínuo – estas características
que montam a estruturas mestiças são marcantes como nos sistemas de créditos das “senhoras
mestiças de Luanda”, na cultura e resignificação da língua portuguesa e nas relações políticas
e comerciais nos sertões (FERREIRA, 1997) A Luanda do século XVIII ilustra muito bem a
formação de uma sociedade múltipla e difusa (VENÂNCIO, 1996).
O relato anteriormente referido de Manoel Alves de Castro Francina, datado de 1846,
revela aspectos bastante concisos sobre a presença lusa no sertão angolano, sobretudo no que
compele aos redutos de cultura mestiça, que são de grande valia para compreender as
transformações sociais durante o século XIX.
O Alferes Francina se refere à região de Mbaka como reduto de decadência da
presença portuguesa em seu tempo, fazendo alusões a um saudosismo da Angola dos tempos
de D. Sousa Coutinho (1764-1772). Esta decadência do estado português pode ser vista não
apenas na falta de recursos humanos, mas no decrépito estado das construções e na crescente
influência de camundelles no trato do comércio.
Estes camundelles – como eram chamados os indígenas que se autointitulavam
brancos, segundo o Alferes – ganharam espaço político e comercial em Mbaka devido ao
contato mais estreito com os lusos – especialmente nas trocas comerciais – recusando
submeter-se ao serviço de carregadores e gerando atrito com relação ao recrutamento de mão
de obra, que no século XIX, foi a principal forma de condução de mercadorias rumo ao litoral.
Ao mesmo tempo em que criticava a postura dos camundelles no comércio e nas suas atitudes
de meirinho – cobrando tributo dos locais para seu próprio sustento – Francina aponta as boas
relações e governança das chefias de Mbaka para com os lusos, como se vera mais a frente no
capítulo dois.
Para Francina, os ambaquistas38 são os mais prósperos entre os angolanos – muito
devido a sua assimilação parcial da cultura lusa, como se observa na criação de arquivos,
aceitação do português e hábitos culturais marcadamente lusos. Com relação às chefias,
aponta que são leais e prestativos aqueles que mantêm uma agricultura de qualidade e
oferecem serviços, como no caso do recrutamento de carregadores, feito diretamente pelas
chefias em um ato de dever para com a política lusa. Observa-se, neste ponto, características
pré-coloniais no que compele à subjugação de sociedades ao trabalho e da interlocução das
chefias no recrutamento de carregadores.

38

Não obstante, o termo ambaquista parece fazer uma inflexão no sentido do residente e não do que nasce.
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Estes apontamentos de Francina nos levam à reflexão sobre quem estava subordinado
politicamente – ou em melhor termo, quem era atingido pelas autoridades portuguesas – as
sociedades da região de Mbaka como um todo ou apenas as chefias locais? Levando em
consideração que as observações de Francina aparecem em outros textos sobre a região,
tende-se a apontar que o controle português na região faz-se de forma indireta, com o domínio
político das chefias, que eventualmente, enfrentam intempéries na hierarquia social, como no
caso dos camundelles, que se entendem como independentes tanto dos chefes como dos
portugueses, mas se mantêm inseridos em uma lógica de diálogo nesta sociedade.
Segundo Jill Dias (1994) os camundelles ou ainda moradores, eram um grupo muito
vasto, composto desde africanos até mestiços. Estes indivíduos agiam independentes da
presença portuguesa e da tutela das chefias, movimentando o comércio e tencionando as
relações sociais, sobretudo no que compele o trato comercial, no qual atuavam muitas vezes
como intermediários, alavancando os preços (DIAS, 1994: 51-52). A referência aos
cammundeles de Jill Dias não é das mais esclarecedoras e a feita por Francina não nos permite
identificar de forma clara estes indivíduos, se eram um fenômeno antigo ligado ao comércio
com os mestiços no interior ou se podem ser encarados como um fenômeno novo. O que pode
ser feito é levantar a hipótese de que estes indivíduos não eram novos, pois a comparação de
Jill Dias com o termo moradores pode indicar um passado de contínuos contatos, não
obstante, nada vai contra a concepção de que antigos moradores não fossem capazes de
buscarem legitimação para além das chefias e autoridades africanas.
Enquanto a relação de autoafirmação dos camundelles expõe um fenômeno de diálogo
cultural (FERREIRA, 2006), a decadência do estado luso exibia a soberania dos locais,
criando um ambiente onde a ideia de Ambiente Atlântico está em processo de bancarrota ou
de reestruturação. É difícil apontar com certeza a origem destas mutações, mas uma
possibilidade para estas tensões na hinterland de Luanda pode ser entendida melhor pelo
estudo das transformações das formas de comércio e trabalho na região de Angola após a
ascensão do trabalho livre e do comércio legítimo de produtos para além do tráfico.
Roquinaldo Ferreira (1997) sustenta que as redes do tráfico e o sistema de crédito dos
sertões corroboraram para um comércio legítimo de produtos para além do tráfico precoce em
Angola, fazendo com que o trabalho livre ascendesse na região em paralelo a filões de
escravidão. Se avaliarmos o cenário descrito por Francina, observamos certa precocidade nas
relações de trabalho livre e de comércio nesta região, com o cultivo de produtos agrícolas para
exportação e a respectiva remuneração do trabalho aos indígenas, como afirma Francina: que
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os ambaquistas recebem do chefe distrital 1$000 de réis mensalmente para a manutenção das
dependências administrativas da autoridade portuguesa e para o cultivo da roça.
Francina nos revela um universo em mutação, não apenas nos seus aspectos visuais e
paisagísticos, mas também no que compele à organização e reconhecimento de jurisprudência
entre portugueses, africanos e mestiços. Até meados do século XIX, a ideia de controle sobre
as chefias não era recorrência entre os portugueses, que mantinham contato muito mais ávido
com as autoridades paralelas circunscritas às comunidades, no caso dos Mbundu, os makota39
eram a conexão entre chefes e portugueses. De certa forma, o que ocorria eram alianças
frágeis que visavam à legitimidade do comércio de escravos pela afirmação das chefias por
intermédio de um corpus político local, ou seja, uma autoridade justificada por representantes
políticos próprios, o que garantiria uma legitimidade a esta e a atividade da vende de cativos
(LIMA; BENTHIEN, 2008).
A pergunta inicial sobre quem controlava quem, pode ser entendida também como
uma indagação acerca de qual o estado da hinterland de Luanda em meados do século XIX.
Um reduto crioulo marcado e inserido plenamente em um Ambiente Atlântico, uma região de
soberania africana ou ainda uma região marcada pelo crescente domínio português sobre as
autoridades locais?
Entre as décadas de 1840 e 1860, não foram poucas as investidas portuguesas sobre as
comunidades Mbundu (DIAS, 1998: 410), com o intuito de estabelecer uma política mais
individualizada sobre as chefias, podendo indicar uma postura de indirect rule40 sobre estas.
Da mesma forma, as chefias aglutinavam uma série de novos papéis políticos, sobretudo no
que compele ao controle das rotas comerciais do interior (VELLUT, 2010), atuando
diretamente na valoração e escoamento de mercadorias (FERREIRA, 1997: 90). Desta
maneira, houve um incentivo à fragmentação política dos grandes potentados regionais, como
a autoridade dos Jagas41 de Kassanje (DIAS, 1994: 51-52), sendo que ao mesmo tempo, as
39

Os makota eram um grupo bastante significante dentro das comunidades Mbundu, principalmente ao norte do
Kwanza. Para adquirir o estatuto de kota – singular de makota – era preciso ser um lemba – homem mais velho
de uma linhagem de preponderância de prole feminina. Os Lemba/Kota compunham o conselho de apoio aos
Sobas – os chefes das comunidades. Tradicionalmente eram os makota que negociavam com os lusos durante os
séculos XVII e XVIII.
40
A doutrina colonial do indirect rule, teorizada inicialmente no início do século XX é concebido como um
governo indireto, ou seja, um elemento político externo não possui o domínio sobre a sociedade em si, mas
detém influência ou ainda controle sobre suas estruturas e figuras de representação política. No caso de Angola,
os portugueses exerceram forte influência sobre os pequenos chefes durante meados do século XIX. Esta forma
de política diplomática opressora fora largamente utilizada pelos britânicos na África e Ásia durante o final do
século XIX e primeira metade do XX. Para mais informações ver: Mahmood Mamdani (1996), Kurana Mantena
(2003), Cristina Nogueira da Silva (2009).
41
Nomenclatura portuguesa para a autoridade central de Kassanje, nomeadamente o detentor do estatuto
Kinguri.
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pequenas comunidades resultantes deste processo adquiriram características centralizadas ao
redor dos chefes linhageiros.
Além do crescimento político das chefias devido aos incrementos comerciais e o ativo
controle das rotas interioranas, pode-se aferir que o silêncio das fontes com relação aos
makota e o reaparecimento de um antigo comércio interno de sal, ferro, alimentos e carnes
(DIAS, 1994: 55-56), reavivou o poder das chefias, que monopolizavam o quanto podiam a
circulação destes produtos. Outro índice que remete a uma centralização pode ser visto no
contato direto entre portugueses e autoridades, cada vez mais comum e dotado de
reconhecimento mútuo de poderes, sendo inclusive incentivado a Sobas de maior poder
político submeter os demais em prol do livre comércio interiorano, criando um misto de
concepções típicas do século XVIII e novas formas de relacionamento de meados do XIX,
muito calcadas na mestiçagem cultural. Ao mesmo tempo, buscava-se diminuir a participação
dos moradores ou cammundelles no comércio e consequentemente na política. Tais elementos
difusos podem ser observados quando Francina se refere ao Soba Bango e sua expressão
política.

[...] a banza do Soba Bango, singular entre os mais Sobas em todo o
seu tratamento, dignidade, e forma de governo – a sua casa é grande,
e maior que a de alguns Chefes, que tenho visto; em circulo da
banza tem, segundo fui informado pelo Chefe, 780 fogos, e na
verdade é bem de acreditar, porque se vêem mui grande numero de
pequenas cubatas, e todos lhe rendem cega obediencia. Este Soba é
casado, e traz a mulher de vestido, e bem trajada. Elle tem tanta
força phyzica, e moral sobre os seus subordinados, que a exceção do
Dembo Caboco de Cambembe, é o único que apresenta
carregadores, sem que seja preciso mandar-lhes encarregado para os
tirar por meio de amarrações, porque não admite em suas terras
Camundelles[...] (Manoel Alves de Castro Francina, 1846: 14).

Mesmo com uma maior presença lusa entre os anos de 1840 e 1860, não se observa
uma submissão plena dos Mbundu, haja vista que a vasta gama de medidas lusas não afetaram
profundamente a organização destes a ponto de se submeterem plenamente ao controle de
cunho colonizador de Luanda, como se observa no fracasso da política agrícola de produção
dos sobados neste mesmo período (DIAS, 1998: 455). Será apenas no último quartel do
século XIX que as investidas portuguesas passam a ganhar espaço político e aos poucos
retirar a autonomia das autoridades Mbundu (DIAS, 1994). A expedição política-comercial de
Capelo e Ivens em 1877 contrasta muito com as investidas de meados do século XIX,
extremamente tímidas, comparadas a esta (TORRES, 1991: 52).
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Para Miller (1983), o século XIX é o período de amadurecimento da Zona Atlântica,
sendo, portanto, o momento de consolidação não apenas das autoridades africanas, mas
também da presença portuguesa (MILLER, 1983: 151-152). Não se pode negar a expansão do
Ambiente Atlântico, no entanto, faz-se complicado apontar o estado em que o mesmo se
encontrava apenas com o material empírico aqui analisado, pois entre as décadas de 1830 e
1860, tanto posturas africanas como portuguesas foram dispares, não havendo um projeto
estatal português definido de ocupação, sendo que da mesma forma, as autoridades africanas
conduziam suas comunidades de acordo com suas próprias perspectivas em diálogo com a
presença externa dos portugueses. O que é visível em meados do século XIX são mudanças e
permanências sociopolíticas coexistindo em um ambiente cada vez mais dinamizado
internamente, devido à reestruturação das rotas nas mãos das chefias e da constante
interferência dos lusos, gerando atritos políticos e tensões sociais que ficavam mais evidentes
quando mestiços acabavam por interagir na organização do trato político entre portugueses e
autoridades africanas, dificultando a lógica de um possível indirect rule e diminuindo o
controle das chefias sobre as rotas comerciais interioranas.
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Capítulo II

PORTUGUESES E AUTORIDADES AFRICANAS.

Em 1853, o Major de Infantaria Francisco de Salles Ferreira atentava em uma floreada
narrativa para um fenômeno até então pouco habitual nos sertões de Angola. Tratava-se da
intervenção política e militar dos portugueses sobre uma comunidade africana.

Tendo ido em 1850 a Cassange à testa da Divisão Portugueza, que
acabava de submetter o sertão do Bondo aonde depuz o Soba
Andulla Quissua, e fiz collocar no estado o leal e prudente Quissua
Camoaxe, que hoje bem governa aquelle importante sertão, e
havendo sido eu obrigado por dignidade do Governo Portuguez a
invadir a Capital do Estado do Jaga Cassange, D. Pascoal Machado,
por circunstâncias hoje bem conhecidas, para que de novo as
relate[...] (Francisco de Salles Ferreira, 1853: p. 26).

Uma mescla de novas práticas e antigos costumes: podemos assim caracterizar as
formas de socialização da Angola oitocentista, um momento de transformação de um espaço
pré-colonial rumo ao colonial, em seus requisitos jurídicos e práticos. O excerto de relato
acima evidencia novas dinâmicas sociopolíticas nos sertões de Angola, como se observa na
deposição do Soba do Bondo42 e na imposição de outra autoridade em seu lugar. O Major de
Infantaria deixa clara a influência lusa nas comunidades angolanas e a lógica indireta da
governança portuguesa.
Até início do século XIX, as relações entre portugueses e africanos eram calcadas em
interações amplas e difusas – contratos de vassalagem que visavam alianças comerciais e
estabilidade bélica – não havia um domínio luso consolidado sobre as comunidades de
Angola. O que Francisco de Salles Ferreira trouxe à luz é justamente o contrário, um domínio
português sobre as autoridades africanas que se encarregariam de exercer seu poder político
sobre as comunidades, criando uma rede de relações sociopolíticas nos sertões de Angola no
decorrer do século XIX.
Este capítulo buscará compreender esta complexa relação entre portugueses e
autoridades africanas em um ambiente de mudanças nas posturas sociopolíticas de ambos.
Cabe ressaltar que é intangível construir um discurso sobre as relações políticas estabelecidas
de forma generalizada e detalhada, por uma série de fatores: o corpus documental faz

42

Região localizada na zona falante Kimbundu.
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referência a lugares muito pontuais e a posturas muito singulares, que perpassam as estruturas
portuguesas – nem sempre de acordo com o discurso metropolitano – e a pluralidade de
grupos africanos e seus distintos posicionamentos, estatutos e instituições. Outro ponto que
dificulta a análise – e ao mesmo tempo a engrandece – é o fato de que a documentação foi
produzida por portugueses pertencentes ou não – é difícil saber – a um grupo que tinha
concepções estabelecidas sobre África e suas potencialidades. Desta forma, ler as narrativas
dos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official) é ter contato com uma perspectiva
lusa que precisa ser problematizada, sobretudo quando ocorrem referências aos usos e
costumes dos africanos e suas estruturas sociopolíticas.
Para além do exposto, deve-se ressaltar a pluralidade africana em suas especificidades,
haja vista que a relação entre portugueses e diferentes grupos africanos foi distinta e muitas
vezes obscura quanto mais se adentra ao interior e em direção ao sul de Angola. Desta forma,
optou-se por focar as análises das relações de portugueses com comunidades Mbundu, cuja
documentação é mais profícua e a bibliografia abrangente. Além do grupo acima referido, fezse a escolha por trabalhar com as narrativas referentes aos Ovimbundu e Nyaneka-Nkhumbi de
maneira única, levando em consideração que ambos compartilham duas características: o
pouco trato e a constante instabilidade com os portugueses. Além disto, a documentação para
estes grupos é mais escassa e a bibliografia produzida e selecionada carece de maior
desenvolvimento e divulgação, talvez por motivos políticos que não cabem discussão neste
trabalho.

2.1. O CASO MBUNDU.

Dentre as narrativas a respeito de Angola nos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte
não Official) fica latente a preponderância quantitativa e descritiva dos Mbundu e da zona
falante kimbundu, nos mais diversos aspectos, incluindo o trato sociopolítico com as chefias.
Isso decorre de uma conjuntura histórica que vinculou logo no século XVI – seja em alianças
ou pelejas – Mbundu e portugueses precocemente em Angola (SILVA, 2002: 407-413).
Os Mbundu, localizados essencialmente na região do planalto do Ndongo e arredores,
consistiam a época da chegada dos portugueses em grupos matrilineares de forte estrutura
hierárquica calcada na consanguinidade (BIRMINGHAM, 1992: 24). Dentro de seu
desenvolvimento histórico, alguns acontecimentos foram preponderantes para a estruturação
social. Segundo Joseph Miller (1995) que exaustivamente realizou levantamentos da tradição
oral dos Mbangala – e consequentemente dos Mbundu – durante os anos de 1969 e 1970, o
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mundo como se conhece teve sua origem quando o chefe Ngola Inene veio de longínquas
terras além-mar e instalou-se na região onde encontravam-se na altura do contato com os
portugueses (MILLER, 1995: 55-56). Antes de dominarem o ferro – algo que revolucionaria o
conceito e disposição do poder (BIRMINGHAM, 1992: 24-25) – as comunidades Mbundu
conhecidas como ngundu se estruturavam ao redor da mulemba (MILLER, 1995: 55-59).
A mulemba nada mais era do que uma árvore típica da região. Sua sombra era
utilizada como espaço de discussão dos assuntos convenientes do ngundu. Com o decorrer do
acirramento das estruturas linhageiras a mulemba perdeu seu caráter natural e passou a ter um
significado político bastante pesado e decisivo no cotidiano, sobretudo com relação à eleição
do Soba e do controle do poder pelos makota. Além disso, a mulemba propiciava uma
estrutural social fechada e amplamente baseada na linhagem não havendo um vínculo ao
ngundu – o poder fazia-se, sobretudo, na linhagem (MILLER, 1995: 59-61). Junto do uso da
mulemba, surgiram os pendes, pequenos ícones de madeira de pouca durabilidade que
rapidamente se tornariam em um signo de poder. No entanto, não pode-se dizer que o advento
dos pendes seria mais impactante do que a manipulação do minério de ferro (MILLER, 1995:
61-63).
Uma vez consolidado o poder linhageiro, o advento do manuseio do ferro propiciou
uma revolução nas estruturas de poder e na simbologia Mbundu – foi-se aos poucos
abandonando a mulemba e utilizando-se do objetivo mítico-ritual Ngola. O Ngola tratava-se
basicamente de um objeto de ferro que podia possuir diferentes formatos e era dotado de
poderes mítico-rituais dentro do imaginário Mbundu. Devido aos seus múltiplos significados
sociais, o Ngola contava com indivíduos dentro da comunidade que realizavam sua proteção,
geralmente um lemba43 com estatuto de kota44 que se responsabiliza pelo artefato e acabava
ganhando papel de destaque na comunidade. Inicialmente o estatuto de kiluanje kya samba
ganhou destaque, muito devido a sua origem mais vinculada ao caráter linhageiro, mas com o
tempo não foi incomum que estes guardiões portadores do kiluanje kya samba, também
identificados como lemba dya ngola, ascendessem à posição de autoridade central dos
jingundu – plural de ngundu –, sendo os portadores posteriormente do chamado estatuto
Ngola, nesta altura, com fortes denotações expansionistas já no século XV (MILLER, 1995:
63-75). Cabe ainda lembrar que o título Ngola era bastante difundido entre os Mbundu na

43
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Vide nota 37.
Vide nota 37.
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altura dos primeiros encontros com os portugueses – haja vista Ngola-a-Kiluanje45 e Nzinga
Mbandi, que também detinha o estatuto de Ngola.
Além de promover certa centralização da comunidade ao redor dos guardiões que
posteriormente se tornariam chefes, o Ngola dotou o ngundu de uma dinâmica territorial que a
mulemba não permitia. Desta forma, além do poder linhageiro baseado na consanguinidade,
ocorre a inserção de uma lógica territorial – não mais relevante que a linhageira, mas bastante
significativa no que compete à produção de alimentos, extração de produtos e criação de
animais, que regiam de forma bastante influente o trato social por intermédio de permutas. Já
no século XVII, os Mbundu e outras sociedades da região mais ao sul como os Ovimbundu,
sofreriam profundamente a influência da migração de grupos belicosos advindos do leste
(MILLER, 1997: 30; BIRMINGHAM, 1992: 75), dissidentes dos Lunda46, chamados pelos
portugueses de Jagas ou ainda Mbangala ou Imbangala(s) (MILLER, 1995).
Os Mbangala consistiam inicialmente em um grupo de dissidentes da fragmentação de
títulos políticos dos Lunda, na África Central, mais especificamente o estatuto Kinguri, que
após processos históricos acabou perdendo espaço na conformação social Lunda e aos poucos
foi sendo excluído do âmago político (MILLER, 1995). Basicamente eram grupos de
guerreiros que subsistiam por intermédio de ataques a comunidades agrícolas, como os
Mbundu, sendo que sua estruturação estava desprovida de linhagem, pois a presença de
mulheres era nula ou muito reduzida. Desta forma, o crescimento populacional estava
vinculado aos rituais de iniciação. Ao atacar uma comunidade, os Mbangala, além de
revindicar o seu espólio de guerra, assimilavam os homens em fase tenra para um treinamento
militar e futura incorporação no grupo principal (BIRMINGHAM, 1992: 29).
Em pouco tempo os grupos Mbangala seriam assimilados pelos diversos grupos
Mbundu, tornando-se parte componente de uma cultura baseada na linhagem consanguínea.
Além de receber influências, os Mbangala influenciaram profundamente os grupos que
45

Ngola-a-Kiluanje em sua vertente de estatuto social aparece na tradição oral como discidente de Kongo dya
Mbulu, sendo uma posição social vinculada a linhagem masculina, destoando de boa parte dos demais títulos
sociais que apresentam diversas ligações com linhagens femininas. Também é possível encontrar o termo Ngolaa-Kiluanje para designar as terras pertencentes e estabelecidas pelos detentores de tais títulos, os jingola – plural
de Ngola – que espalharam tal estatuto até as regiões do Nano. Para mais informações consultar: Joseph Miller
(1995).
46
Também referenciado por Reino de Lunda ou Império Lunda, foi uma confederação de maioria étnica Lunda.
Segundo Joseph Miller (1995), a Lunda localizava-se na região florestada do interior da África austral (fronteira
atual entre Angola, Congo e Zâmbia), os Lunda se consolidaram militarmente e subjulgaram diversos povos
circunvizinhos, sendo que a partir da Lunda, ocorriam a distribuição de cativos, cera e marfim em ampla
quantidade rumo a Luanda, no qual os Mbangala de Kassanje atuavam como intermediários comerciais. No
século XIX, a sede primordial do poder dos Lunda, potentado de Mussumba, sob o julgo da autoridade central
Mwata Yamvo, fora invadido pelos Cokwe, o que marcaria uma queda na hegemonia dos Lunda e profundas
migrações.
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interagiram com sua lógica estrutural majoritariamente militar (MILLER, 1997: 16), que
potencializou pelejas e propiciou um ambiente favorável ao tráfico de escravos com a pressão
externa dos portugueses (LOVEJOY, 2002: 130). No século XIX, os Mbundu vivenciaram
uma mudança entre o tráfico de escravos consolidado para as Américas e o aumento da
escravidão como mão de obra interna entre estas comunidades (FERREIRA, 1999: 156),
sendo um potentado de origens Mbangala, a região do Kassanje, como figura central neste
comércio.
As narrativas dos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official), nos quais os
Mbundu aparecem em interatividade com portugueses, apresentam algumas características
que descortinam aspectos acerca da construção da lógica comercial e consequentemente
política praticada em meados do século XIX. Podem-se indicar as seguintes expressividades
na documentação como relevantes e cabíveis de maior reflexão:
1. O contato direto entre autoridades africanas e portugueses;
2. A ênfase moderada no desenvolvimento da agricultura em relação a outras regiões;
3.A inexpressividade de referências ao tráfico de escravos, escravidão e
intermediários – sejam makota ou mestiços.
Em 1843, Joaquim Rodrigues da Graça indicava que a relação política entre
portugueses e Sobas dependia da estabilidade e andamento do comércio. Uma vez que as
permutas ocorriam de forma austera, a relação tinha a ser próspera.

Seguimos, subindo pela margem do rio Quanza, e acampamos em
sitio denominado Capelle[...]Este Soba é sobrinho do grande
potentado Camexe, é de boa índole, pacífico, e aguarda e respeita as
ordens de Sua Magestade A Rainha, ao contrario que seus povos são
perversos ladrões, facinorosos; mas o governo do actual os tem
contido, fazendo-os seguir melhor vereda, conseguindo por este
meio que os negociantes passem incólumes por seu território
(Joaquim Rodrigues da Graça, 1843: 104).

Outro ponto interessante levantado por da Graça e por outros autores que compõem os
Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official) consiste na afirmativa da boa relação
da chefia com o governo português, mesmo que a sociedade desta chefia não demonstrasse o
tal interesse. Em alguns casos, como do Soba Bango – descrito anteriormente no capítulo I no qual o chefe exercia influência sobre sua comunidade e sobados vizinhos – avulta-se a
ponto da administração portuguesa achar de bom tom a existência de grandes Sobas e não de
pequenos Sobetas, indicando assim uma inclinação à centralização dos Sobas representativos
e expansão das suas respectivas comunidades.
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Em 1858, na região do Enconge, o Governador do Ambriz João Baptista de Andrade
atentava para o temor de um ngundu em receber portugueses após uma revolta contra os
mesmos. No entanto, o Soba aparenta segundo o relator um tom de cordialidade e empatia
com a comitiva portuguesa. Além dessa característica recorrente nos textos, Andrade chama a
atenção para uma figura que aponta para intensos contatos entre portugueses e Mbundu: O
Soba Dembo-Ambuilla.

Chegou pelo meio dia, e fui recebe-lo á porta da fortaleza,
mandando tocar a charanga e dar uma salva á passagem d’elle. Este
Dembo terá sessenta annos, é baixo reforçado e trem agradável
physionomia. Veiu de farda azul com silvados na gola, canhões e
abas. Collete de cazimira escarlateagaloado de oiro; por baixo d’este
colleto, que era muito curto, trazia outro muito mais comprido de
seda azul, agaloado de prata, chapeu armado á Napoleão com
plumas azues, sapatos chinezes de tracelim de oiro; meias de seda
preta e pannos de seda azul lavrados de branco, e agaolados de prata,
Dragonas de official superior, e a espada com copos de bainha de
prata.[...] (João Baptista de Andrade, 1858: 516).
Depois de uma hora de conversa retirou-se á senzala próxima,
pedindo-me para não retirar amanhã antes d’elle vir despedir-se e
trazer alguns filhos para baptisar. (João Baptista de Andrade, 1858:
517).

A chegada do Soba evidencia dois fatores: seu poder perante a comunidade ao utilizarse de signos exteriores devido ao seu continuo contato com os portugueses e o do contato
direto com o Governador luso, indicando um vínculo íntimo no processo de negociação e ao
mesmo tempo descortina a existência de um reconhecimento de poder da autoridade africana,
seja pela sua comunidade ou pelos portugueses.
Ao fim do texto, em uma lista em anexo, faz-se possível ver o nome de algumas
autoridades africanas da região que são avassaladas, entre eles Dembo-Ambuilla, que em seu
registro consta: capitão-mor. Desta forma, faz-se possível afirmar que este Soba não era
somente um vassalo, mas sim um funcionário a serviço da coroa portuguesa no interior do
Encoge. O soba-funcionário não era uma característica isolada e tão singular quanto se pode
imaginar, faz-se possível verificar esta característica em outros textos dos Annaes do
Conselho Ultramarino (Parte não Official), além da bibliografia específica sobre os presídios
apontar tal aspecto. Um exemplo é o caso de Mbaka, no qual durante alguns períodos fora
administrado por chefias africanas e mestiços sob controle português – as vezes nulo, outras
vezes efetivo – na década de 1830 (FERREIRA, 2006). Desconhece-se uma vasta referência a
sobas-funcionários de forma direta na bibliografia para outras regiões além de Mbaka, no
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entanto, não é equivoco aferir que tal poderia ocorrer em outras localidades de contato
contínuo, dada as suas devidas proporções.
Outro elemento que agrega argumento à lógica do soba-funcionário consiste na
documentação jurídica: Projecto de Regimento para os Districtos e Presídios de Angola,
redigido em data imprecisa, 184?. As reais circunstâncias deste documento são obscuras, no
entanto, é possível que nunca tenha sido aprovado por diploma. Mesmo não tendo aprovação,
o fato de ter sido redigido e proposto indica que ou as práticas contidas nele eram recorrentes
ou fazia-se a necessidade de cultivá-las. Não é do interesse deste trabalho destrinchar tal
regimento, não obstante, cabe salientar o seguinte excerto referente a dos dízimos,
alistamento, e cobrança:

Artigo 18.º
Este alistamento deverá ser feito por Sobas, Patroes, Donos dos
Sitios, etc. Os Sobas, Patroes, Donos dos Sitios, etc. deverão
acompanhar o Governador Subalterno no alistamento respectivo
(1/sem data-184?, apud SANTOS, 1976: 10).
Artigo 20.º
[...]O Governador Subalterno dará no fim do alistamento a cada
Soba, Patrão, Dono de Sitio, uma nota explicativa e por elle
assignada, da importancia do Dizimo Alistado nas terras da as
dependencias; dando-lhe espaço desde o fim do Alistamento, até o
mez de Março do anno seguinte, para apresentarem na Residencia do
Governador Subalterno a mesma importancia; e o Governador lhe
passará recibo do que não levará emolumento algum, assignado por
elle, Almoxarife, e Escrivão (1/sem data-184?, apud SANTOS,
1976: 11).

Ambos os artigos deixam clara a posição da chefia africana desempenhando funções
em acordo com o governo central de Luanda. Como dito anteriormente, mesmo o fato de tal
regimento nunca ter ocorrido na prática, cabe levá-lo em conta, partindo do pressuposto que o
mesmo vinha a regularizar uma postura corrente ou instituir uma nova política.
O contato direto entre Sobas e portugueses parece cada vez mais comum no século
XIX do que nos seus antecessores. Quando organiza-se um quadro mental de orientação sobre
os contatos entre estes a partir do conteúdo documental aferido pela bibliografia sobre
Angola, fica nítido que raramente ocorriam relações a nível direto antes do século XIX. É
comum a menção a membros pertencentes à determinada comunidade que representavam os
respectivos chefes juntos aos portugueses, assim como mestiços em atuação no interior no
lugar de portugueses. Não havia uma política de contato, mas um movimento de tratamento
equânime entre estes, nos termos de um ambiente pacífico visando o comércio como foco
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político. O fato de haver pouco contato direto – com exceção de momentos de conflito ou de
grande impacto político, como o caso de Nzinga Mbandi e da presença flamenca – não aponta
para uma falta de interesse de controle por parte dos portugueses. As relações políticas
equânimes estabelecidas com os Sobas indicam para uma relação de limitação dos
portugueses no campo de ação – muito devido a pouca expressão militar. Não obstante, exige
socialmente uma resposta à altura por parte dos Sobas, que tendo seu poder político
controlado e legitimado pelos makota, optavam pela negociação – levando em conta seus
interesses comerciais. Havia portando, a partir de intermediários – makota de um lado e
mestiços de outro – uma relação política equilibrada que atendia aos anseios de ambos,
aproximando-se daquilo que podemos entender como um poder central limitado por parte dos
Sobas e uma administração de monarquia limitada da perspectiva portuguesa (LIMA;
BENTHIEN, 2008).
Ao se analisar de forma ampla os textos com relação aos Mbundu, fica claro que o
Soba, além do seu papel tradicional de juiz da comunidade, passou a desempenhar funções
comerciais e diplomáticas de forma cada vez mais ativa durante o século XIX, sobretudo a
partir dos anos de 1830, quando fica notória a busca por parte das chefias do controle das
rotas interioranas – sejam do comércio intra-africano ou com os portugueses (VELLUT,
2010). Sendo estes Sobas cada vez mais protagonistas no cenário político, não é infausto
apontar que as chefias aparecem com destaque em relação ao corpus político que as
cercavam, como os makota, além de vir de encontro com os anseios do aparelho colonial
estatal em construção em Angola, na medida em que o comércio era foco e comunidades
locais mais centradas tendiam a manter um regime de estabilidade política que favorecia a
diplomacia e comércio. Sendo assim, os portugueses poderiam aventar a possibilidade de
maior influência sobre os Mbundu a partir da paulatina perda de autonomia das chefiais
durante a segunda metade do século XIX perante Luanda (DIAS, 1994).
Outra questão recorrente que faz referência aos Mbundu é o constante incentivo e
pregação da documentação dos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official) com
relação ao desenvolvimento da agricultura.
Levando em consideração o contexto de diminuição da exportação de escravos e em
contrapartida o aumento de mão de obra interna, seria natural apontar que a agricultura fosse
vista pelas autoridades portuguesas como um caminho possível de solução do déficit
comercial nas exportações. O que também indicaria os motivos pelo qual o tráfico de escravos
é uma matéria quase não abordada nos textos. Não obstante, há outro fator que agrega
conteúdo mais político e social à questão: a agricultura como atividade civilizadora em
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contraponto ao tráfico e a escravidão, vistas como atividades incivis e, sobretudo,
improgressivas.
Em um relatório sobre a flora angolana e possibilidades de cultivo agrícola, o botânico
Dr Frederico Welwithsch atentava para a civilidade que a agricultura poderia trazer para as
comunidades do interior e aos mestiços, apontando que os constantes séculos de atividade
traficante haviam levado a região a um estado de inoperância agrícola e dependência do
tráfico. Curiosamente, a ênfase na agricultura com relação aos territórios de predominância
Mbundu é irrelevante quando comparada com os textos que abordam a mesma matéria em
relação à Moçamedes. Cabe aqui uma breve reflexão: por que tal discrepância e se tal
posicionamento revelam parâmetros de interação e interesses distintos entre portugueses e os
grupos de ambas as regiões?
Com relação à região Mbundu, podemos destacar a iniciativa do trabalho como
elemento de civilidade, no qual a região de Mbaka era vista como exemplo. No entanto, esta
região possuía poucos solos aráveis e um clima instável à agricultura. Desta forma, ocorria o
incentivo à produção agrícola em regiões de condições mais estáveis para a agricultura, como
Mpungu-a-Ndongo, devidamente destacado por José Joaquim Lopes de Lima, que em 1844
chamava a atenção para as potencialidades da região. Antonio Caetano da Costa Diniz em
1848 já atentava ao fato de que uma ocupação das populações locais – nomeadamente a
atividade agrícola – e sua instrução religiosa seriam um ato de civilidade dos lusos para com
seus vassalos locais, incutindo humanidade e propensão a serem indivíduos de melhor índole.

São poucos os casados, quasi todos vivem amancebados com duas,
tres e quatro mulheres, do que resulta serem ellas que para elles
trabalham (isto em certa classe de gente) quanto elles se entregam ao
ocio, deitados em uma esteira, fumando em seu cachimbo, e quando
muito fiando um pouco de algodão (Antonio Caetano da Costa
Diniz, 1848: 137).
Estou convencido (e o tempo que entre elles tenho vivido me tem
fornacido occasiões paara conhecer-lhes bons corações, propensão
para o bem, e desejo de aprenderem) que se houvesse quem os
aconselhasse, esclarecesse e instruísse, mudariam de systema
(Antonio Caetano da Costa Diniz, 1848: 137).

O caráter de ociosidade dos indivíduos dos jingundu, sobretudo os homens, é um fator
transversal e corriqueiro a praticamente todos os textos dos Annaes do Conselho Ultramarino
(Parte não Official) que fazem referência aos usos e costumes dos locais. Vicente José Duarte
em 1847, também apontaria tal característica com relação às populações da região de Duque
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de Bragança, frisando a incapacidade dos povos locais em aproveitar as possibilidades
naturais da região.
O mesmo Francina – destacado no capítulo I – faz referência à região do Cazengo
como local de possibilidades de desenvolvimento agrícola, sobretudo na monocultura do café,
que já estava em desenvolvimento na região de forma mista, no qual tanto Sobas quanto
proprietários portugueses se dedicavam ao produto. Este Alferes por mais de uma vez
recomenda aos Sobas locais o cultivo de alimentos – sobretudo o café – apontando que a
produção agrícola os afastaria da condição de miséria. No entanto, os produtos não seriam de
subsistência, mas o de possível permuta com os portugueses:

[...]se elle e seus filhos se voltassem á agricultura, especialmente do
tabacco, algodão, arroz e café, em breve elle mesmo desconheceria o
estado actual (Manoel Alves de Castro Francina, 1847: 459)

A produção de café no Cazengo deve ser aqui tratada como uma matéria de exceção,
pois os relatos indicam que a produção era mista, no entanto, majoritariamente feita por
proprietários portugueses através de recursos da instituição da escravidão, além da planta ser
de origem autóctone – o que ainda é obscuro e incerto na bibliografia e nos documentos
(DIAS, 1998: 451). Fato é que boa parte dos pés de café da região não foram plantados, sendo
feita apenas a colheita dos mesmos em grandes escalas a ponto de no final do século XIX,
com o desenvolvimento agrícola, Angola se tornar a quarta região mundial na exportação
deste produto, sendo o Cazengo o grande motor desta produção (BIRMINGHAM, 2003: 128).
A produção de café do Cazengo aponta para algo que também ocorria na região de
Moçamedes: a tentativa a partir da agricultura de uma ocupação territorial que ao mesmo
tempo garantiria a presença portuguesa e controlaria as populações locais por intermédio do
caráter civilizador advindo da religião e da ocupação no labor da terra.

47

Esboço diacrônico do avanço português sobre a zona Mbundu entre as décadas de 1840
e 1870, segundo René Pélissier (2013).
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2.2. DO LIBOLO AO CUNENE.

Além da zona kimbundu propriamente dita, os Annaes do Conselho Ultramarino
(Parte não Offcial), apresentam uma quantidade significativa de textos referentes à região que
pode-se definir desde o sul do Libolo47 até a margem sul do rio Cunene, perpassando
territórios de sociedades vinculadas aos grandes grupos Ovimbundu, Herero e NyanekaNkhumbi. Os textos a respeito desta grande região possuem algumas características que
merecem atenção:
1. A pouca ou quase nula participação de africanos no comércio;
2. A ênfase na agricultura por portugueses;
3. A constante construção pejorativa dos usos e costumes locais;
4. Presença de um corpus político de mediação externa nas comunidades africanas.
Todos estes fatores estão conectados de forma bastante tênue. Indicam uma postura de
relações que se pode caracterizar como pré-colonial, tradicional ou ainda, em melhor termo,
de postura primária, em contraponto a postura secundária da zona Mbundu em medos do
XIX. Por postura secundária define-se aqui uma relação em construção no século XIX, no
qual as mudanças econômicas levaram a uma maior intimidade entre portugueses e
autoridades africanas, respingando nas estruturas políticas tradicionais e abrindo caminho para
uma presença cada vez mais influente por parte do aparelho colonial.
Diferentemente dos textos dos quais os Mbundu são protagonistas, é praticamente
impossível identificar de maneira confiável a maioria dos africanos que figuram nos textos
referentes do Libolo ao sul do Cunene. Isso ocorre em grande medida pelo contato tardio de
portugueses com os Herero, por exemplo, e pelo contato pouco efetivo e em grande medida
beligerante entre lusos e Ovimbundu. Desta forma, torna-se complicado o estudo dos grupos
antes da presença portuguesa e mesmo durante. Um sinal disso é a escassa bibliografia a
respeito e suas características repetitivas e ensaísticas. O desconhecimento sobre esta matéria
se agrava ainda mais quando o jogo de conflitos entre etnias em África é colocado à mesa.
Não obstante, pelo conjunto bibliográfico utilizado e mapas étnicos consultados, não é
incorreto afirmar que a região em questões é majoritariamente ocupada pelos grandes grupos
Ovimbundu, Herero e Nyaneka-Nkhumbi.
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Região localizada ao sul do Kwanza, estendendo-se até as margens do rio Longa. A expressão Libolo também
pode referenciar o estado Libolo e seus componentes autointitulados. De origem Mbundu, o Libolo teria sido
originado – segundo a tradição oral recolhida por Miller (1995) – de autoridades detentoras do estatuto Hango,
sendo estes calcados nas tradições fundadas pelo Kulembe. Em uma análise generalista e pouco precisa, mas que
ajuda a compreender o lugar sociopolítico dos Hango, este estatuto pode ser entendido como quase equivalente
ao Ngola-a-Kiluanje, sendo geograficamente deslocado.
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Os Ovimbundu já estavam nos altos planaltos do interior central de Angola na época
da chegada dos portugueses. Foram os grupos Ovimbundu que, ao estabelecerem contato com
os Mbangala, forneceram a este último uma disciplina que originou os Kilombo com caráter
belicoso. Assim como os Mbundu, os povos do Nano foram influenciados pela dinâmica
militar e não sedentária dos Mbangala; no entanto, estes promoveram uma maior resistência à
presença portuguesa, com colaboração maciça da geografia pouco convidativa do Nano que
eles dominavam (MILLER, 1997). Assim como os Mbundu, os Ovimbumdu estavam
majoritariamente organizados em comunidades linhageiras, agrícolas e de caráter militar,
sobretudo na instituição do Kilombo, que posteriormente se alastraria a outros grupos de
regiões circunvizinhas (MILLER, 1995: 159-160).
Mesmo muitos grupos estando submetidos, faz-se possível observar que não poucos
possuíam autonomia perante a presença portuguesa e a utilizavam de acordo com seus
interesses, como o caso da razia de Seles (PÉLISSIER, 2013: 168-169). As características
militares dos Ovimbundu eram reconhecidas e temidas pelos portugueses, que só passariam a
manter uma influência relativamente forte em finais do XVIII, após o confronto militar do
Mbailundu48 (MILLER, 1997: 31). É importante ressaltar que a relativa influência veio muito
mais por uma adaptação portuguesa perante a realidade local do que propriamente a
intervenção militar, pois o Mbailundu era significativamente afastado da costa e até mesmo os
afro-portugueses pouco deslocavam-se até esta localidade (PÉLISSIER, 2013: 174). Portanto,
Benguela tinha muito mais dificuldades em se espraiar e construir sua hinterland do que
Luanda, sendo os Ovimbundu dotados de uma militarização e autonomia que, por vezes,
faltavam aos Mbundu. Os chefes Ovimbundu, também referenciados nos documentos por
Soba, assim como os Mbundu, desenvolveram uma hierarquia centralizadora por intermédio
dos seus contatos com as caravanas do Nano, frequentemente intituladas de quipucas. Em
uma relação de proximidade e afastamento, os mais diversos grupos Ovimbundu – sejam do
litoral ou dos espinhaços do Nano – aproximavam e repeliam a presença portuguesa, fazendo
com que a relação entre estes fosse dúbia e frequentemente balizada com interesses
momentâneos, pontuais e bastante instáveis.
Descendo no sentido Sul e sudeste de Benguela, passando por Dombe Grande e
Quilengues, chega-se a região da Huíla e posteriormente aos Gambos, regiões de contato
tanto com Benguela, quanto com Moçamedes, sendo este último lugar de destaque na
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Também grafado como Bailundo, pode tanto fazer referência a uma vasta região ao sul do Kwanza, no Nano,
como indicar a linhagem que espraiou poder na mesma região nos últimos momentos de fôlego do tráfico de
escravos nos sertões de Benguela.
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documentação dos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official). Nestas regiões,
assim como no seu sentido paralelo rumo ao litoral abaixo do rio Bero49, a presença de
Hereros e Nyaneka-Nkhumbi é nomeadamente conhecida, não obstante, tais nomenclaturas
não aparecem na documentação posta em causa.
Pouco se sabe sobre a situação destes dois grupos no século em relação aos
anteriormente referidos, não obstante, assim como os demais grupos já referidos, os povos do
sul possuíam uma organização calcada na linhagem consanguínea de caráter matrilinear,
voltados em grande medida a agricultura de subsistência e, acima de tudo, a criação de gado
(PÉLISSIER, 2013: 78-80) – muito devido à relativa aridez dos solos na região sul
influenciada pelo não distante deserto da Namíbia (PÉLISSIER, 2013: 75).
Largamente conhecidos como os mais bárbaros e desconhecidos entre os povos de
Angola, mas não necessariamente beligerantes (PÉLLISIER, 2013: 77-78), pode-se situá-los
de maneira mais verossímil da seguinte forma: os Hereros localizados entre Porto Alexandre
e a margem sul do Cunene na região litorânea, adentrando o território da Namíbia moderna e
os Nyaneka-Nkhumbi ocupando o planalto da Huíla e região dos Gambos mais ao sul. O
termo classificatório Nyaneka-Nkhumbi faz referência a dois grupos muito próximos a nível
cultural – sobretudo linguístico – os Nyaneka, ou ainda Nhaneca, prevalecendo na Huíla, e os
Nkhumbi ou Humbe, localizados majoritariamente nos Gambos. Outro grupo que merece ser
lembrado é o Ovambo, espraiados ao sul dos Humbe, sendo de relativo destaque o subgrupo
Cuanhama (PÉLLISIER, 2013: 79-80).
O contato a sério entre as sociedades do sul e os portugueses foi tardio, remete ao
século XIX. Soma-se há isto o pouco trato de tais ao desenvolvimento agrícola de produção
de excedentes, as reduzidas permutas comerciais, a falta de um caráter bélico mais
arregimentado e consequentemente uma não propensão às atividades de guerra e tráfico de
escravos. Posto isto, qual o interesse português no relacionamento com tais grupos e,
sobretudo, como se sucedeu as relações com estes?
Tanto a bibliografia, como os Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official),
deixam transparecer que o interesse português estava muito além de apenas consolidar
território ao sul na esperança de agregar números à estatística colonial. A presença portuguesa
ali se dava muito devido à constante influência de coroas estrangeira – sobretudo Inglesa e
Francesa –, ao tráfico ilegal de escravos que deveria ser combatido e às favoráveis
possibilidades climáticas e geográficas de finalmente, depois de séculos de presença em
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Rio localizado na região sul de Angola.
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Angola, estabelecer em definitivo uma política de ocupação voltada à agricultura (DIAS,
1998: 440-441). É neste contexto que surge Moçamedes, que acima de tudo, tratava-se de um
experimento colonial português na costa sul de Angola.
Considerando Benguela e Moçamedes como um conjunto conectado de atuação
portuguesa na região centro sul de Angola, observa-se que nas narrativas e dados recolhidos
nos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official), ocorrem determinadas
recorrências e silêncios que implicam em conjunturas bastante interessantes. A pouca ou
quase nula participação de africanos no comércio não é simplesmente um reflexo da
configuração de sociedades de subsistência e criação de gado, mas sim, em relativo termo,
uma expressão do projeto agrícola português na região.
Bernadino Freire de Figueredo Abreu e Castro – já referido anteriormente no capítulo
I – em 1855 destacava a pouca expressão, mas desenvoltura com o qual a povoação de
Moçamedes vinha se desenvolvendo, sobretudo, pela aplicação da agricultura por intermédio
dos colonos. Destaca-se aqui a aplicação da palavra colonos, pois até então era comum o uso
dos termos moradores, filhos do país ou ainda mestiços. O uso do termo inédito e de
aparecimento apenas para as narrativas relativas à Moçamedes nos Annaes do Conselho
Ultramatino (Parte não Official), assim como o uso do pronome de tratamento Senhor para
inúmeros indivíduos, pode indicar que os que ali desenvolviam suas atividades, eram em sua
grande maioria portugueses que davam início a empreendimentos em terras agricultáveis.
Cabe ainda destaque que em 1861, o Tenente-coronel e Governador interino João Jacinto
Tavares, trazia a informação de que não só de portugueses e mestiços Moçamedes era feita,
sendo inclusive a região ocupada por italianos que, no ano de 1860, instalaram-se na região
após passagem por Luanda. Também é conhecida a forte migração de portugueses do Algarve
para esta região no final do século XIX, com objetivos de desenvolver uma forte atividade
piscatória (DIAS, 1998: 444), como já destacava o Tenente Régio Lima, acerca da
preponderância da região para a pesca.

A abundancia de gado vaccum e de peixe de peixe[[[?]]] poderia ser
um excellente ramo de commercio entre Mossamedes e outros
logares: o peixe ali apanha-se com extrema facilidade, e em muita
abundancia (João Francisco Régio Lima, 1855: 149).

Tudo indica que o termo colono fazia referência a europeus que desembarcavam em
Angola e a própria bibliografia atesta tal terminologia. Não obstante, se dúvidas ainda
persistirem, cabe passar os olhos aos censos e relatórios presentes nos tomos de alguns
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Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official) e logo a percepção da origem destes
indivíduos fica mais clarificada. Em 1863, José da Silva Mendes Leal, então Ministro e
Secretário d’Estados dos Negócios da Marinha e Ultramar, trazia a informação no seu
relatório à Câmara de Deputados em Lisboa que 307 indivíduos teriam aportado e travado
residência em Angola no já referido ano, sendo 107 colonos e o número de degradados não
explicitado. Posto isto, fica mais possível e não menos arriscado afirmar que os colonos,
tratando-se em sua maioria de europeus e brasileiros que iam à Angola em busca de interesses
particulares e não de forma forçosa como no caso dos degredados.
Não seria ainda equívoco inferir que a atividade agrícola era o foco da maioria dos que
em Moçamedes apostavam; o cultivo agrícola garantiria uma presença física mais intensa do
que a dos presídios, por exemplo, e, além disso, seria uma ocupação de cunho civilizatório, no
qual a atividade agrícola propiciaria civilidade no ato de ensinar os africanos a domar e
utilizar a natureza, transformar o cotidiano traçado por aspectos naturais e místicos em uma
dinamização dos atos e ofícios.
Em 1858, João Cabral Pereira Lopes e Faro, cirurgião a serviço das tropas na região
centro sul, apontava para o clima habitável de Moçamedes e indicava que a agricultura traria
uma presença assente nas bases da ocupação portuguesa, sobretudo na prosperidade dos
brancos.

Aqui a raça branca, mesmo exposta a trabalhos rudes, apresenta-se
corada e robusta, e a sua prole não desmente a acção benefica do
paiz. Finalmente é um clima, onde ha uma temperatura que não é
excessivamente quente, frio nunca demasiado, manhãs com uma
fresquidão agradavel, uma atmosphera pura e livre de emanações
miasmáticas, e em que poucas vezes se faz sentir humidade (João
Cabral Pereira Lopes e Faro, 1859: 502).

Outras narrativas incentivavam o lançar de braços sobre a cultura do campo, não
somente de Angola. Em todos os tomos do Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não
Official) aqui analisados, aparecem menções – algumas com destaque – a possessões
ultramarinas de outras coroas europeias, principalmente sobre as regiões de domínio e
influência dos britânicos. Além disso, em sua maioria, tais narrativas remetem à produção
agrícola, principalmente ao cultivo de algodão, que ocupa longas páginas dos tomos
verificados.
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A ênfase na proficuidade da região também perpassa outras narrativas como a de
Jacques Nicolau Sallis, então físico-mor50 em Luanda ou ainda a de Antonio Francisco
Ferreira da Silva Porto, que entre 1854 e 1856, busca conectar por via terrestre Angola e
Moçambique. Sendo sua tarefa malfadada, acaba por apontar que a agricultura traria a
prosperidade não apenas a região sul, mas também a Angola como um todo. Mesmo os relatos
sendo de boa ventura para com a região, é fato que custaria muito aos portugueses transformar
a localidade de importadora em exportadora. No primeiro semestre de 1861, como aponta o
rendimento da alfândega de Moçamedes anexado aos Annaes do Conselho Ultramarino
(Parte não Official), o semestre fechou em valores de exportação na casa de 23:588$300 em
detrimento dos valores de importação na ordem de 104:676$470, indicando que Moçamedes,
mesmo com suas qualidades, ainda era extremamente dependente de Luanda e Lisboa.
O ponto da agricultura como motriz de uma nova sociedade que não mais se basearia
no tráfico de escravos, remete a outro aspecto de extrema sutileza e interesse: o uso de
determinados vocábulos pejorativos como categorias aglutinantes da população indígena. Não
obstante, este assunto será tratado no capítulo terceiro, no qual frisa atenção ao sentido
discursivo presente na documentação referente a Angola.
Junto ao já traçado, dois outros pontos corroboram para a conjectura de uma presença
de ocupação – seja formal ou informal – na região de Moçamedes: a constante construção
pejorativa dos usos e costumes locais e a presença de um corpus político de mediação nas
comunidades africanas do centro sul.
A construção pejorativa dos povos do centro-sul perpassa duas linhas de argumentação
discursiva: uma voltada aos costumes pagãos e culturalmente incompatíveis com os
portugueses, e outra, que enaltece os ofícios mecânicos – sobretudo a agricultura – em
detrimento da atividade traficante.

Em 1854, o diretor da colônia de Moçamedes, o já

conhecido Bernadino Freire de Figueredo e Abreu, chamava a atenção para tais aspectos.
Segundo esta narrativa, a região do Nano ainda era movimentada principalmente pela na
altura já ilícita comercialização de cativos e, ao mesmo tempo, explicitava sobre o
crescimento e prosperidade da atividade agrícola que ocorria e que poderia ser potencializada
se houvessem investimentos, especialmente a produção algodoeira.
Outra informação de grande valor consiste no fato de que o diretor da colônia
acreditava que os colonos que chegassem a Moçamedes deveriam ser majoritariamente
casados e trazerem suas esposas junto a si, indicando que não era do apreço dele e dos
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Cargo destinado ao médico principal, que além de funções médicas exercia ofícios burocráticos.
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interesses da colônia a interação biossocial entre africanos e portugueses. Tal aspecto não se
trata apenas de um tratamento pejorativo no âmbito étnico, mas pode ser o cume de outro
indício: o receio de que o contato com os locais fizesse da experiência de Moçamedes um
fracasso colonial branco como fora na zona Kimbundu, principalmente pelo fator de abandono
da mão de obra voltada a agricultura e dedicação ao comércio ilegal. Não obstante, o interesse
na mão de obra branca não invalidava a constante crescente da instituição da escravidão na
região.

[...]portanto cresceu o numero de braços, que é o que constitui a
riqueza e não só se augmentou no número de braços brancos, mas
tambem pretos, por quanto alguns colonos já com o producto da
agricultura têem comprado escravos (Bernadino Freire de Figueredo
Abreu e Castro, 1854: 153).

No ano de 1850, J. B. Brochado trazia interessantes aspectos sobre interior angolano
da hinterland nas proximidades de Benguela, as informações mais intrigantes de Brochado
consistem no seu contato e observação das relações entre os chefes e as elites políticas
africanas, principalmente na relação de equidade entre estes, algo na altura pouco frequente
em alguns pontos nas regiões mais ao norte.

[...]Estas terras são governadas pelos Sobas com a assistência de
grande numero de macotas, os que decidem qualquer questões; o
Soba ouve as partes, e querendo dar a decisão definitiva, cinge-se
em tudo ao parecer dos macotas (J. B. Brochado, 1850: 189)

Parece mesmo que os makota na região sul ainda exerciam forte influência na política
e cotidiano das comunidades, sendo o Soba encarregado do seu papel mais tradicional como o
responsável pela justiça. No entanto a situação é complexa e tão plural que mesmo Brochado
afirmando que um importante Soba da região do Cunene utiliza-se de makota para estabelecer
contato com outras autoridades africanas do mesmo estamento, fica claro que “[...]com todo o
seu poder e orgulho não communica com elles directamente” (J. B. Brochado, 1850: 196). Ou
seja, podia ocorrer do Soba sobrepor à autoridade reconhecida dos makota. Outra
característica também apontada por Brochado é a do monopólio que algumas poucas
comunidades do sul tentavam estabelecer em relação às minas de extração – assim como os
Mbundu faziam com relação ao minério de ferro. A questão da relação das autoridades
africanas com as minas é extremamente mal estudada e fia-se muito na valorização ritual do
minério e do seu caráter valioso nas permutas. O que é possível aferir com mais exatidão
consiste na forte defesa dos africanos das suas fontes mineiras a ponto de serem executados
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quaisquer indivíduos que invadissem suas terras, como descreve em 1846 Joaquim Rodrigues
da Graça, com relação à execução de ingleses que entraram sem autorização do chefe local na
região mineira de Cimana Holomunda – na zona kimbundu.
Com relação à região do Nano, a pluralidade de ações é ainda mais profícua. Antonio
Francisco Ferreira da Silva Porto em jornada ao interior na direção de Moçambique,
encontrou diversas autoridades africanas, com algumas entra em contato diretamente e com
outras faz-se o tradicional contato por intermediários. Não obstante, além de reconhecer a
autoridade jurídica dos chefes, o português negocia com alguns deles e por vezes acaba
perdendo e saindo em desvantagem, seja pelo prisma político ou mais comumente o
comercial, como ocorreu após um conflito entre sua comitiva e um potentado local nas
proximidades de Bihé.

Disse-me o Soba que o mal estava feito, e que tratasse de o
remediar; o que de facto fiz. E como o não faria? Se a posição em
que as circunstancias me haviam collocado eram terriveis[...]Paguei
as vidas de todos os negros que foram mortos, os feridos e todos os
mais prejuízos em geral, e quiça, a muitos que nada perderam em tal
sequestro mas que as circunstancias lhes dava jus a reclamar
segundo a propensão que tinham para o crime. Montou todo o meu
prejuízo a 4:000$000 réis (Antonio Francisco Ferreira da Silva
Porto, 1856:174).

O excerto acima revela de maneira prática que a influência portuguesa era demasiado
relativa e que só se fazia válida quando trazia um caráter agregador mútuo às relações – no
sentido de satisfazer tanto a portugueses quanto a africanos. Tal postura não ocorria apenas na
região centro-sul, mas inclusive em zonas mais antigas como Mbaka, evidenciando que
mesmo em lugares de maior presença, não faltavam dificuldades para a materialização do
poder português sobre os seus vassalos africanos, estando estes bastante ligados a uma lógica
de equanimidade de poderes.
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Esboço diacrônico do avanço português na zona Centro-Sul entre as décadas de 1840 e
1870, segundo René Pélissier (2013).

57

2.3. MAPEANDO PRÁTICAS SOCIOPOLÍTICAS ENTRE PORTUGUESES E
AUTORIDADES AFRICANAS.

Muito se conjecturou até agora. Não faltaram contextualizações e hipóteses aferidas
sobre a documentação e a bibliografia, não obstante, nada se concluiu. Um leigo ou um
otimista – se é que há diferença – presta-se a lamentação nestes momentos, por ver que toda a
argumentação não leva a respostas, mas novas encruzilhadas e problemáticas. É neste ponto
que consiste a beleza do trabalho. Neste ponto é que esta pesquisa ganha seu mais importante
sentido: o de despertar novas formas de se olhar e pensar o que quase sempre passa
despercebido para além das grandes linhas do tráfico de escravos, da submissão das
autoridades africanas e da debilidade da presença portuguesa.
O que se viu até agora foi um todo dinâmico, instável e complexo, que apresenta
determinados padrões que muitas vezes deixam de existir por interesses que os vestígios do
passado não permitem saber. O que era certo ontem, hoje não passa de passado e o passado às
vezes é diplomacia, outras é guerra. Afinal, se nada se pode concluir e muito se pode
interrogar, resta à busca por mapear práticas e verificar o que elas nos dizem e, se houver
sorte, descobrir o que elas não dizem.
Faz-se possível verificar nos textos produzidos sobre Angola – especialmente aqueles
relativos a incursões ao interior – que as temáticas, métodos de abordagem discursiva e linhas
de raciocínio se alteraram em relação a textos anteriores a década de 1830. Neste quesito, é
preciso ter o cuidado de levar em conta a carga ideológica do Annaes do Conselho
Ultramarino (Parte não Official) para que a análise não se generalize e que o tom exposto não
soe como totalizante.
O início da relação entre portugueses e as sociedades de Angola foi belicosa. A
relação entre força e submissão das autoridades africanas esteve presente em toda a ocupação
portuguesa (SILVA, 2002: 408). No entanto, durante praticamente todo o século XVII, a
orientação foi de que o avassalamento das autoridades e as alianças estabelecidas não
interferissem na estrutura política e não contestassem a legitimidade das autoridades locais
(CARVALHO, 2013: 70). Nota-se inclusive tais características em narrativas consideradas
clássicas como a propaganda capuchinha de Giovanni Antonio Cavazzi de Montecuccolo
(1965), intitulada Descrição histórica dos três reinos: Congo, Matamba e Angola, obra que
visava ressaltar os aspectos naturais da África Central Ocidental e divulgar o trabalho
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missionário. Outra obra importantíssima foi História geral das guerras angolanas, escrita
pelo militar António de Oliveira Cordonega (1972). Ao abordar os conflitos entre africanos e
portugueses, Cordonega lança mão a uma série de reconstituições da tradição oral local e das
relações entre africanos e portugueses, sempre indicando uma relação paradoxal entre conflito
e estabilidade, mas sem necessariamente mostrar um discurso de dominação – com exceção
das informações ponderadas sobre o estabelecimento de Luanda e os primeiros passos
portugueses junto à costa (OLIVEIRA, 2010).
É visível desde o século XV um desinteresse português pela ocupação dos territórios
em África, devido à dificuldade de enfrentamento dos locais e, acima de tudo, porque os
maiores interesses circundavam a esfera comercial. Afinal, foi o interesse comercial em torno
da capacidade do Ndongo em abastecer um mercado de escravos sem a centralização do
Mwene Kongo que levou em certa medida os portugueses a se estabelecerem na região da
atual Luanda (CARVALHO, 2013: 60). Conforme o trato comercial deslanchava – aborda-se
aqui o tráfico de escravos em especial –, mais profunda se tornava a presença de agentes
intermediários a se relacionar com as elites locais nos sertões e, com o passar do tempo, foi
possível aos portugueses estabelecerem pequenos presídios que alargariam o controle sobre o
comércio de cativos e marcariam uma jurisprudência portuguesa, na tentativa de manter viva
as alianças e o controle sobre as autoridades avassaladas (VENÂNCIO, 1996).
Conforme já exposto, quando o comércio de cativos perde expressividade e se torna
ilegal, cabe à administração metropolitana e colonial planejar novas formas de exploração.
Neste momento, a partir dos finais de 1830, torna-se inevitável a opção pela exploração dos
recursos naturais de Angola, seja através da mineração ou do uso agrícola de produtos
endógenos ou ainda exportados como cana-de-açúcar. A experiência do incentivo à
agricultura como opção econômica e viés civilizacional forçou ao uso alargado de mão de
obra forçosa, culminando em um aumento no contingente escravo interno e dos chamados
libertos. A abolição da escravatura só viria em 1869, não obstante, o fim do trabalho forçado
na letra da lei só ocorreria em 1875-78, com a extirpação do estatuto de liberto e o
enquadramento da mão de obra sob a égide do indigenato (MARQUES, 2000), sem que isso
na prática significasse uma real liberdade humana e dignidade laboral.
Esse crescimento das relações escravistas em Angola durante o século XIX criava um
ambiente propício para a reafirmação de poderes locais baseados na valoração tradicional dos
do agregado humano. Junto disto, a relação mais próxima entre autoridades africanas e
portugueses permitiu uma maior legitimidade por ambos os lados, o que espalhou a influência
portuguesa e permitiu as autoridades se sobreporem aos corpus político que as circundavam.
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O relativo controle das rotas interioranas e a proximidade com a administração portuguesa
permitiu às autoridades africanas reafirmarem ainda mais suas posições de poder. Todos esses
fatores se conectam em uma conjuntura de fortificação da presença portuguesa, centralização
das autoridades africanas menores e fragmentação das grandes zonas de influência das
autoridades regionais. Não obstante, que autoridades africanas são essas? Não restam dúvidas
de que até mesmo entre os Mbundu isso não era uma prática corrente – a de se ver o caso dos
Ndembu. Observa-se em boa medida que as autoridades submetidas na zona Mbundu eram
aquelas que em grande medida já possuíam antigo contato com os portugueses e estavam não
tão distantes das unidades interioranas e suas respectivas feiras.
Se existe uma característica recorrente na relação entre portugueses e autoridades
africanas nos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official) são os encontros diretos,
seja do português se dirigindo ao sobado ou das autoridades africanas irem de encontro aos
viajantes. Em muitos casos, os encontros se dão para resolver questões pontuais de
estabilidade política, outros são para abastecimento das caravanas e recrutamento de
carregadores. Ocorre que ainda existem casos de que o encontro se dá por pura diplomacia, no
sentido da autoridade africana receber o português em suas terras e fazer valer os acordos de
vassalagem ou ainda do português demonstrar respeitabilidade pelo domínio territorial local
em uma visita ao sobado quando adentra no território alheio. Enquanto o contato direto
protagoniza, os intermediários de ambos os lados são praticamente nulos. A preponderância
de contatos diretos pode levar ao entendimento de um processo de controle social
verticalizado por parte dos portugueses que estabeleciam laços mais íntimos com os Sobas,
criando um ambiente de reciprocidade política, que podia ser facilmente abalada quando
ocorriam conflitos de interesses. Ao mesmo tempo em que a relação mostra-se mais intimista
em determinadas áreas da região Mbundu, havia vastas extensões de terras repletas de
autoridades no qual a relação se dava de distinta maneira, voltado ao tradicional contato por
conveniência econômica e não interferência política.
Este panorama dúbio do passado leva inevitavelmente a uma explanação de algo que
vai de acordo com afirmações presentes nos agentes circulantes em Angola no século XIX. O
grau de influência portuguesa no período trabalhado dependia basicamente de dois fatores. O
primeiro consiste no interesse individual dos homens à frente das questões da coroa – haja
vista a impossibilidade de assumir-se aqui a existência clara de um projeto colonial coeso e
sequencial, mesmo que a política e discursos metropolitanos tendam ao colonialismo – sendo
que a própria governança de Sousa Coutinho no século XVIII já apresentava características
apontadas no século XIX (SOUSA, 1996). O segundo fator consiste em que mesmo existindo
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um discurso colonizador levantado pelos liberais portugueses, os investimentos financeiros e
as políticas práticas pouco colaboravam para a consolidação de ideais coloniais, fazendo com
que Angola permanecesse em um limbo fronteiriço entre um mercantilismo comercial em
ruínas e uma abertura ao capital tutelado pela coroa macrocéfala de Lisboa (TORRES, 1991).
Para além das posturas portuguesas, cabe também menção aos interesses africanos, que, em
boa medida, ditavam quais os produtos circulantes. O interesse africano, mesmo que por
vezes alinhado ao português, pode ser considerado como autônomo, na medida em que pautase nas suas próprias necessidades e interesses locais, que podem ser ou não de interesse da
própria autoridade central sobre sua comunidade.
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Esboço etnográfico de Angola no século XX, segundo René Pélissier (2013), a partir de
simplificação de Mesquitela Lima (1970).

62

Esboço etnográfico em pormenor de Angola no século XX, segundo René Pélissier
(2013), a partir de simplificação de Mesquitela Lima (1970).
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Capítulo III

AS PALAVRAS COMO NARRATIVA ESTRATÉGICA: UMA TENTATIVA
SEMÂNTICA.

As palavras expressam mais do que aquilo no qual literalmente representam em
determinado tempo, carregam em si uma origem e um percurso de usos que as dotam de
significado histórico, capaz das mesmas serem objetos de estudo não somente pelo viés
linguístico, mas também pela história. Não obstante, algumas palavras transcendem as
possibilidades de significados e acabam por apresentar uma multiplicidade discursiva dotada
de plurissignificação polissêmica carregada de elementos sociais, políticos e afins, no qual por
motivos didáticos e cognitivos fora intitulado de conceito (KOSELLECK, 2006: 109).
As palavras, mesmo dotadas de autonomia de autossignificação, só detêm um
significado amplo e historicizado quando observadas no contexto discursivo, pois fora dele
podem possuir uma vasta gama de outros sentidos (KOSELLECK, 2006: 103). O discurso
está inserido em uma linguagem que constantemente dialoga com a memória individual e
coletiva, sendo que o significado das palavras não necessariamente expressão um sentido
comum, mas muitas vezes uma originalidade própria de cada pensamento registrado na escrita
(RICŒUR, 2012). As palavras estão constantemente dispersas e ganham sentido na medida
em que são arregimentadas por regras de formação, permitindo a identificação dos elementos
narrativos (FOUCAULT, 2013).
Os textos dos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official) são passíveis de
inquérito de sua construção discursiva, não de termos e conceitos isolados, mas do significado
destes dentro de suas narrativas e as possibilidades do mesmo quando se observa o conjunto
de textos, indicando determinadas posturas que vão além das opções linguísticas, mas no
plano dos fatos e eventos históricos, sempre pensando o discurso de acordo com a situação
histórica de então.
Em sentido amplo, esta tentativa visa verificar se o representado nas letras das fontes
carrega mais significados do que aparenta, sobretudo quando levado em conta a carga
ideológica e os julgamentos para com o outro presente nas fontes, que podem interferir na
definição das palavras, redefinindo-as e legitimando-as em contextos nos quais habitualmente
não apareceriam, sejam literalmente ou em seus sentidos (SKINNER, 2005). Outro fator
importante é que a breve exposição que se segue provavelmente deverá contribuir para que o
leitor compreenda melhor a metodologia de leitura das fontes que foi empregada neste
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trabalho, portanto, além de constituir um fragmento de problematização do trabalho, este
capítulo também visa expor de maneira mais clara o processo de construção mental e
narrativo desta obra.

3.1. SEMÂNTICA DOS LEXICOS NA CONSTRUÇÃO NARRATIVA.

A História dos Conceitos expressada por Koselleck atenta à multiplicidade de
significados existentes nos conceitos seja em seu próprio tempo ou pela concepção histórica
da semântica discursiva – entendendo conceito por um vocábulo que além de possuir uma
multiplicidade de sentidos, evoca para si um caráter de interiorização e isolamento ao mesmo
tempo em que interage com seu arredor discursivo, tornando-se ele mesmo objeto e sujeito
(KOSELLECK, 2006: 109-110). De certa forma a História dos Conceitos pode ser entendida
como uma ferramenta metodológica de crítica às fontes, lançando mão da trajetória dos
vocábulos e de seus usos em diferentes momentos e lugares (KOSELLECK, 2006: 103).
Entretanto não se pode esquecer que um conceito é acima de tudo um vocábulo que ganha ou
perde sentido de acordo com seu autor e suas distintas audiências (RICŒUR, 1990).
No processo de racionalização da sociedade ocidental, tornou-se hábito a conceituação
e ressignificação das palavras com objetivos de cientificidade e seus devidos usos. Após a
revolução francesa, iniciou-se uma tendência de que os conceitos buscassem manter ou
outorgar definições conformadas de acordo com o tempo presente, visando um futuro
herdeiro. De certa forma, o uso das palavras na retórica discursiva de impacto social não mais
se calcava totalmente na noção de aprendizagem e manutenção da ordem, mas voltava-se a
construção de um discurso que visava à expansão do tempo presente e sua conjuntura,
atingindo uma ideia de futuro sequencial (KOSELLECK, 2006: 102).
O entender de um discurso ou parte dele não indica uma relação de clareza com o seu
significado, mas sim que ocorreu uma compreensão do todo singular. De certa forma, faz-se
preciso uma distinção entre a compreensão argumentativa de um texto e o processo de
compreensão de seus múltiplos significados, pensando a ordem narrativa como um todo
interligado (SKINNER, 2005). O autor de um texto, no limiar de sua escrita pode ter
autoridade sobre o que deseja passar, mas a interpretação do leitor e as convenções e
significações linguísticas de seu tempo – do autor e do interprete – irão dotar seu discurso de
sentidos que muitas vezes escapam ao controle (SKINNER, 1974, apud FERES JUNIOR,
2005: 661).
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Tal fenômeno pode ser visto de forma mais clara quando volta-se a atenção aos relatos
e relatórios contidos nos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official). A
problemática do embate entre portugueses e autoridades africanas faz-se principalmente por
intermédio do vocabulário empregado pelo português construtor do discurso, na medida em
que o viés de percepção africana não é visível e quando o é, faz-se por meio do mesmo
discurso português. Entretanto, o português que escreveu estava mergulhado em um contexto
histórico específico e em um ambiente que colaboraria para a formatação de seu vocabulário,
assim como as informações contidas nos relatórios e relatos, na medida em que a grande
maioria tinha por interesse informar a administração colonial da situação nos sertões.
Um texto busca em certa medida satisfazer as expectativas de compreensão e
significado de uma audiência específica – neste caso, em especial a administração dita
colonial. Desta forma, a leitura de um texto por indivíduos não pertencentes a este grupo
suscita uma cadeia de interpretações que fogem às intenções iniciais do autor (RICŒUR,
1995), sendo esta última a situação deste trabalho, que deslocado no tempo e espaço busca nas
fontes um sentido da linguagem que já não mais existe.
De forma concreta, o que é possível de analisar-se nas fontes, levando em
consideração a perspectiva até agora esplanada, consiste na análise de termos e seu
significados internos na narrativa, na construção do discurso. Tal análise só pode ser realizada
dentro do texto ao qual pertence, pois dentro dele pode ou não ganhar mais sentidos. Se os
termos forem descabidamente espoliados de seu contexto – histórico e textual – saturam-se de
significado e tornam-se mais suscetíveis a manipulação e a um vazio de sentido generalizante
(KOSELLECK, 2006). As palavras dotadas de significado conceitual estão sempre em
interação com um determinado conteúdo (KOSELLECK, 1992: 136, apud OLIVEIRA
JUNIOR, 2013: s/p), sendo tal relação o principal a ser aqui analisado, no aspecto micro de
sua utilização dentro da narrativa, levando em consideração certo grau de orientação existente
entre os autores. De certa forma a análise do discurso prende-se aqui ao uso dos termos.

3.2. DOS AUTORES E DAS PALAVRAS.

Dos homens que escreveram as fontes deste trabalho, fica mais ou menos claro pelo
cruzamento das mesmas que se ocupavam basicamente em duas funções: a primeira e mais
generalizada é a carreira militar, sendo estes militares de origem muito diversa – portugueses,
filhos do paíz, luso-brasileiros –, a segunda abrange indivíduos ligados a cargos burocráticos
como governadores, secretários, diretores administrativos – sendo estes em sua maioria
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portugueses. Além das duas funções destacadas, não se pode ignorar o que a bibliografia frisa
para Angola como algo corriqueiro: o envolvimento de boa parte de militares e
administradores nos tratos relativos ao comércio, além é claro da atividade agrícola, que desde
a década de 1830 galgava timidamente espaço em Angola.
Tudo que se tratar sobre tais senhores ficará restrito às informações encontradas nas
próprias fontes ou na bibliografia que porventura as examinaram ou deram conta de sua
existência. Outra informação de difícil acesso consiste no fato de não se saber quais eram as
funções exercidas por estes escrevinhadores anteriormente ao Annaes do Conselho
Ultramarino (Parte não Official), informação esta que poderia ser de grande valia, na medida
de que no mínimo informaria se as funções exercidas em Angola estavam de acordo com suas
carreiras ou surgiram devido a circunstâncias específicas que poderiam orientar o pensamento
destes indivíduos.
Volta-se agora a atenção para duas personagens de origens distintas: Bernardino José
Brochado e Manoel Alves de Castro Francina: o primeiro um comerciante e desbravador
português, o segundo um militar angolano. Ambos possuem textos publicados no Annaes do
Conselho Ultramarino (Parte não Official), que em comparação aos demais, mostram-se mais
ricos em informações e descrições. Neste sentido a análise do vocabulário empregado pelos
autores irá afastar-se de uma proposta mais técnica, aproximando-se de uma análise voltada
ao sentido, contrariando posições mais modernas defendidas por alguns autores da linguística,
porém, tal ocorre pelo fato de que o objetivo não é a análise linguística, mas o uso dos
vocábulos na construção discursiva pelo viés da narrativa histórica.
Bernardino José Brochado, natural do Porto, figurou como importante personagem na
construção das bases portuguesas na região sul de Angola, sendo este um dos primeiros
colonos a se estabelecer na região de Moçamedes nos anos de 1840, quando a região se
encontrava ainda embrionária (ALMEIDA, 1951). Comerciante importante na região, sendo
um dos primeiros a ali estabelecer uma feitoria comercial, Brochado registrou suas viagens
comerciais rumo ao interior (SANTOS, 1984), no qual seria responsável por trazer à luz uma
série de informações importantes sobre a região do rio Cunene e terras adjacentes, até então
pouco conhecidas pelos portugueses (ALMEIDA, 1951).
No Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official), Tomo I, foram publicados
dois textos assinados por Brochado, o primeiro intitulado Descripção das terras do Humbe,
Camba, Mulondo, Quanhama, e outras: contendo uma idéa da sua população, seus costumes,
vestuarios, etc. e um segundo texto intitulado Noticia de alguns territórios, e povos que
habitam, situados na parte meridional da província de Angola. Mesmo possuindo dois textos,
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o que ocorreu é que ambos fazem parte de uma única publicação, divida em duas partes
distintas para se adaptarem a editoração. De maneira ampla, o escrito de Brochado busca
descrever a geografia, clima e os povos das regiões por ele visitadas, desta forma os textos
possuem inúmeros tópicos que textualmente não se relacionam. Uma das coisas que mais
chamam a atenção no texto de Brochado é a utilização dos termos gentio e preto sem tratá-los
como sinônimos. Durante toda a construção do seu discurso, o vocábulo gentio não aparece
como aquele que desconhece a verdadeira crença ou com indicações de ingenuidade, mas
denota dois sentidos. O primeiro seria no sentido de pouco avesso à civilidade – que neste
caso se expressaria em hábitos sociais e políticos, essencialmente vinculados à ociosidade
promovida e pela escassez de atividade agrícola –, o segundo remete ao fato de gentio, sempre
ser utilizado como o coletivo de preto.
Vivendo sobre a égide de leis gentílicas regidas por Sobas sanguinários, caracterizados
como ladrões e déspotas, os habitantes do sul de Angola eram na visão de Brochado um
emaranhado de gentes sem propósito de desenvolvimento, tampouco de familiaridade com os
brancos. Não fica claro no texto de Brochado o método, mas o autor separa os povos da
região por características em comum, fazendo ligações entre estes e denominando os que se
identificam pelo termo raça. No entanto, as características apontadas por Brochado não
parecem ser suficientemente decisivas na ligação dos povos, afirmando o autor a existência de
laços tributários que os unem. Não obstante, na lógica de Brochado, uma raça pode ser
dividida em diferentes gentios. Este dado parece pouco relevante, mas ganha ênfase quando se
observa o sentido que o autor da aos termos tribu e sobado.
Para o comerciante, o termo tribu é equivalente a estado, reconhecendo inclusive uma
organização sociopolítica e hierarquizada no qual ele caracteriza por governo. A raça neste
caso seria um coletivo que se identifica e que se divide em tribus, sendo estas reorganizadas
entorno de unidades de poder ou Sobados. O que Brochado transmite é que uma raça pode se
dividir em diversas tribus e estas podem conter vários sobados, que atuam de forma
independente uns dos outros ou ainda em alianças tributárias e bélicas. A forma de descrição e
categorização da divisão e estruturação de organismos políticos de Brochado pode indicar que
o seu método de agrupamento de conjuntos populacionais, provavelmente passou por um
conhecimento adquirido da tradição oral e dos laços linhageiros pré-existentes.
Toda esta organização de uma raça formadora de tribus, subdividida em sobados
ocupados por gentios, conjunto de pretos, acaba por silenciar-se quanto ao Soba, que em
nenhum momento é referido como preto, mas sim dubiamente como: ladrão e familiar,
bárbaro e hospitaleiro. A autoridade dos sobas é reconhecida, no entanto, Brochado aponta
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que mesmo os que são de trato familar com os brancos excedem o seu poder sobre os pretos.
Para o autor, os sertões da região sul de Angola eram um campo de batalha sangrado pelos
Sobas constantemente, pois estes não visavam à satisfação do seu povo, mas sim o acúmulo
de poder político que faria com que a população os temesse e desta forma aceitasse sua
governança. Curiosamente, os adjetivos aplicados aos Sobas são os mesmos aplicados ao
gentio, fazendo com que Brochado indique que o sofrimento do gentio oprimido é o mesmo
do Soba opressor. O barbarismo apontado por Brochado acaba sendo um misto entre
inocência e ignorância, o que afastaria o gentio de uma concepção de civilidade, que para o
autor passava por atividades agrícolas, pela subjugação da natureza e não pela adoração da
mesma e criação de gado.
É nítida a diferença de vocabulário e de interesses entre os textos de Brochado e
Manoel Alves de Castro Francina, sendo este último pouco preocupado com os africanos e
mais atento ao que os portugueses faziam no interior de África. Funcionário do aparelho
colonial em construto em Angola e um Filho do Paiz, Francina, que além de Alferes, exercia
funções judiciais (RIBEIRO, 2011: 8) possui dois textos publicados no Annaes do Conselho
Ultramarino, Tomo I. Os objetivos do Alferes em ambos os textos eram parecidos: realizar
viagens ao interior para recolher informações sobre a situação da província – sobretudo sobre
as condições de infraestrutura e produção agrícola – e avaliar o desempenho dos
administradores nomeados para os diversos distritos pelos quais passasse. Ocorre ainda que,
em um dos textos, Francina também aglutinava a tarefa de encaminhar mão de obra para as
plantações de café no Cazengo ao mesmo tempo em que avaliava o desenvolvimento da
província.
Em Itinerário de uma jornada de Loanda ao districto de Ambaca na Província de
Angola, Francina enfatiza a decadência da presença portuguesa e os barbarismos dos
costumes africanos, aliados a pouca inclinação destes ao trabalho manual na agricultura. Não
obstante, o africano não aparece no texto – salvo raras exceções. As informações sobre os
locais vêm quase sempre por intermédio do chefe português nomeado, indicando que na
região centro norte de Angola a presença portuguesa se fazia mais ávida. Este contato
contínuo teria levado a uma subversão de alguns costumes na região de Mbaka, fazendo que
os naturais ou indígenas – termos utilizados para se referir aos locais – daquela região fossem
vistos por Francina como civilizados, na medida em que assimilavam uma cultura portuguesa.
Ainda sobre este mesmo texto, Francina emprega em duas ocasiões o termo alegre para
justificar as benesses que a agricultura seria capaz de proporcionar e para descrever uma
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região como merecedora de atenção e dotada de bom clima, visando, claro, o assentamento de
bases portuguesas.
Assim como o texto anterior, Viagem ao Cazengo pelo Quanza e regresso por terra
não oferece uma estrutura discursiva que facilite a análise, mas diferente do texto anterior,
Francina iguala os termos gentio e preto e, quando por ventura encontra alguém batizado, mas
preto, faz questão de frisar tal informação entre parênteses. Tal forma de categorizar fica mais
clara quando o próprio Alferes, provavelmente mestiço, demonstra inclinação a quem defende
– o aparelho colonial – entendendo a presença portuguesa no interior como também parte de
sua responsabilidade, verificável quando o mesmo utiliza o vocábulo nossa para referenciar a
soberania portuguesa. No entanto, não fica claro se há um afago cultural com os portugueses
ou se Francina apenas cumpre um papel com funcionário. Não obstante, o pai de Francina é
evocado pelo próprio como sendo Chefe do distrito de Mbaka, o que indicaria raízes
profundas com a administração colonial e com práticas culturais portuguesas.
A narrativa truncada e mecânica de Francina se repete em outro militar circulante no
interior de Angola, o Major Francisco de Salles Ferreira, notoriamente conhecido por
organizar a primeira campanha militar que abalaria momentaneamente as estruturas de poder
de Kassanje. Em Memória sobre o sertão de Cassange, o Major busca descrever alguns
aspectos culturais e políticos dos Mbangala, reconhecendo a autoridade dos Jagas e referindo
Kassanje como um estado consolidado e primordial para os interesses comerciais
portugueses. Sendo que para Ferreira, interessava que os chefes africanos fossem de caráter
leal e prudente, indicando um sentido de relação bastante pré-colonial, no qual a autoridade
africana seria leal a portuguesa por intermédio do comércio e prudente na medida de manter
um bom governo, não envolvendo-se em querelas linhageiras, assaltos e abuso de poderes:
situações que promoviam alvoroço nos sertões e prejudicavam o comércio.
Curioso também é o fato de que Ferreira utiliza o termo paiz apenas como referencial
geográfico e torna equivales os termos sobado e estado, indo na contramão do que afirmou
Brochado em texto anteriormente detalhado. Ao mesmo tempo em que entende e aceita a
governança local – assim como Francina –, utiliza a expressão terras portuguezas para
classificar um todo geográfico impreciso, pois tal expressão foi utilizada para a depressão de
Kassanje, muito além dos reais domínios portugueses, podendo indicar basicamente três
aspectos. O primeiro de que sua vitória militar sobre Kassanje já estava consolidada em sua
mente a ponto de considerar a jurisdição como portuguesa ou ainda, em segundo lugar, de que
havia pretensões de ocupar a região. Uma terceira opção, e que parece mais acertada, consiste
na possível existência de um imaginário de domínio português oriundo da administração
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colonial, que mesmo não tendo o efetivo controle da localidade, generalizava os seus
domínios com objetivos legitimadores. Em certa medida também observa-se isso no Alferes
Francina, quando este prioriza o contato com a autoridade portuguesa e parte da descrição do
ambiente sempre pelo viés colonial, relegando os poderes locais, mas sem negá-los. Em 1854,
Francisco de Salles Ferreira voltaria a escrever e daria ênfase para a decadência dos sertões,
insistindo que era preciso investir para prosperar, dando especial atenção à questão da
infraestrutura, também abordada por Francina.
De certa maneira, tanto Francina quanto Ferreira possuem objetivos próximos que se
desenham na construção narrativa – dadas as devidas proporções da situação de cada oficial.
Ambos atentam mais à presença portuguesa, interessando-se pelos africanos na medida em
que colaboram com os portugueses ou quando realizam alguma prática considerada gentílica,
que servia como pressuposto para indicar que a guerra contra Kassanje – no caso de Ferreira –
era válida e justa, não só por questões comerciais de sobrevivência da colônia, mas também
por sentidos de moralidade e civilidade que, mesmo não aparecendo de forma explicita em
seus escritos, são profundamente reforçados pela esfera metropolitana – como já apontado em
outra ocasião. Na visão de ambos, o gentio é incapaz de gerenciar-se, pois o cerne de seu
poder – os Sobas – são naturalmente inclinados ao mau governo e influenciam seus povos na
direção da ociosidade – sempre em paralelo com a atividade agrícola. Ainda sobre a atividade
agrícola, quando se observam os textos, fica nítido que todo o avanço destacado está restrito
às roças comandadas por colonos, especialmente com relação à região sul, em relação à qual o
então diretor de Moçamedes, Bernarnido Figueredo de Abreu e Castro frisava a cultura de
açúcar, algodão e a produção de álcool, sempre fazendo referências de que a instabilidade do
gentílico prejudicava a produtividade devido aos assaltos.
Nos poucos textos aqui brevemente avaliados, não foi difícil observar que sempre
quando há necessidade de justificar uma postura portuguesa evoca-se os usos e costumes
africanos, denotando que indiretamente os autores poderiam ter a opção da intervenção
portuguesa nas comunidades como algo a ser ponderado. No mais, as justificativas morais
nem sempre se revelam prioridade, na medida em que as questões de infraestrutura e
comércio saltam mais aos olhos nos textos, ou seja, a falta de moralidade gentílica deveria ser
sanada pelos portugueses que buscavam por meio disso, acima de tudo, retornos econômicos.
Uma forma de levar civilidade ao gentio era modificar o seu espelho, ou seja, influenciar o
Soba a firmar acordos políticos com portugueses, acordos estes que visavam à paz nos sertões
e o comércio sem transtornos, seja de fornecimento ou de recrutamento de mão de obra. Desta
forma, o abordado no capítulo II não se distancia muito do que pode ser verificado com uma

71

análise simples da construção narrativa existente no Annaes do Conselho Ultramarino (Parte
não Official), pois cabe ressaltar que os textos aqui abordados compartilham uma série de
características em comum com demais textos existentes na publicação ministerial.
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Capítulo IV

COLONIZAÇÃO EFETIVA OU COLONIZAÇÃO FLUTUANTE? DESENLACE
TANGÍVEL A RESPEITO DA PRESENÇA PORTUGUESA EM ANGOLA NO SÉCULO
XIX.

Foi no último quartel do século XIX que as iniciativas coloniais em Angola
consolidaram-se e passou a ser visível que a ocupação não era somente uma política
defendida por um grupo específico, mas sim entendida como algo vital para a manutenção da
soberania portuguesa tanto em África como na Europa – na medida em que demais nações
europeias consolidavam seu poder colonial. Neste processo de acirramento da presença
portuguesa em Angola, as autoridades africanas foram paulatinamente perdendo sua
autonomia política, na medida em que submetiam-se cada vez mais a decisões contrárias aos
seus próprios interesses estruturais, levando, por exemplo, à fragmentação de grandes
potentados africanos como Kassanje. Segundo Jill Dias (1994), no caso dos Mbundu os
fenômenos da perda de autonomia política e fragmentação do poder tem sua origem no
processo de colonização de Angola, sendo transversais em sua perspectiva as transformações
econômicas sofridas na região, que de certa maneira traçaram o rumo da ocupação territorial
iniciada no final do século XIX.

Durante o século XIX, as sociedades mbundu no hinterland de
Luanda foram transformadas, a vários níveis, pelas novas exigências
comerciais ultramarinas e pela expansão colonial, o que levou à
dissolução das formas “tradicionais” de autoridade e à perda de
autonomia. Este processo desenvolveu-se em duas fases distintas,
correspondentes às tendências do mercado externo e às oscilações na
política colonial portuguesa. De meados de 1840 até cerca de
meados de 1870, qualquer intervenção eficaz dos Portugueses no
interior de Angola foi sendo minada pelo fraco poder militar e pela
falta de capital: a colonização aumentou ligeiramente mas restringiuse praticamente à costa, planos para desenvolver a agricultura e o
comércio europeus, baseados no aproveitamento não remunerado da
mão-de-obra africana, ficaram, na sua grande maioria, por realizar
(DIAS, 1994: 43).

A cada vez mais saliente queda do tráfico ilegal de escravos ao longo do século XIX
levou à busca por alternativas comercais que passavam por uma maior assimilação de mão de
obra e uma ampliação territorial da presença portuguesa – nem que esta última fosse apenas a
nível produtivo, sem necessariamente deter sua posse. Incentivado por políticas
metropolitanas liberais, o comércio legítimo focou-se na extração de cera e marfim e lançou-
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se à produção e extração agrícola, sobretudo do café, algodão, açúcar, urzela e óleos vegetais.
Ao mesmo tempo em que o mercado externo pressionava a região por uma adequação
produtiva, o mercado interno desenvolvia-se pela produção de produtos de subsistência como
milho, mandioca, sorgo, sal, carne bovina, peixes. Em ambos os sistemas – profundamente
interligados – as autoridades africanas desempenhavam importante papel, seja na logística de
recrutamento de mão de obra ou ainda na própria extração de produtos pela força produtiva de
suas comunidades – cabe salientar que mesmo que a produção agrícola por indígenas já fosse
um fato, esta ainda era muito tímida. Ao mesmo tempo em que as atividades ditas lícitas
ganhavam força em relação ao seu histórico, o tráfico ilegal ainda era pujante entre as décadas
de 1840 e 1850, sendo inclusive o próprio tráfico um elemento de dupla ação: ao mesmo
tempo desestimulava o comércio legítimo na medida em que era mais lucrativo e estimulava o
mesmo injetando capitais.
As mudanças no plano econômico atingiram as estruturas políticas africanas,
primeiramente em um processo de afirmação das autoridades, pois passavam a deter maior
protagonismo em relação à conformação do poder político local. Não obstante, com a
diversificação dos produtos comercializados, as medidas de quebra de monopólio por parte da
coroa portuguesa e a possibilidade de pequenas comunidades estabelecerem relações
comerciais com o litoral, propiciou uma fragmentação do poder político dos sobados – em
caso mais concreto os Mbundu. Desta forma, Sobas de jingundu menores e com menos
expressão passaram a deter mais autonomia, enfraquecendo o poder dos grandes chefes
regionais. Em meados do século XIX, as grandes autoridades iniciam um processo de perda
de sua autonomia, seja em relação aos portugueses, pois estes primavam pelas relações
econômicas, seja pelas pequenas autoridades periféricas que centralizavam-se em oposição ao
poder central e em comum acordo com os interesses litorâneos. Estes processos
desencadeariam uma mudança no padrão de poder dos Mbundu a partir do último quartel do
século XIX.

[...]estes anos destacam-se pelo crescimento da actividade comercial
dos Mbundu em resposta ao aumento da procura internacional de
uma variedade de produtos, para além dos escravos. Tal favoreceu
inicialmente grande parte das autoridades políticas Mbundu, cujo
domínio sobre recursos de terra, pessoas e rotas comerciais, lhes
permitiu explorar novas oportunidades através da colecta de tributos
ou porcentagens. Mais significante ainda, esta situação minou-lhes a
posição, ao alargar as oportunidades dos parentes mais novos de
acumular riqueza e assim atingir independência política. Estes
desenvolvimentos coincidiram com uma fase de expansão colonial
mais vigorosa a partir de meados dos anos 70, o que intensificou
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dentro e fora das diferentes sociedades e dos grupos raciais que
habitam os territórios mbundu (DIAS, 1994: 43).

Nos textos abordados nesta obra, observou-se que as relações entre autoridades
africanas e portugueses foram ambíguas e transversalmente instáveis. Com relação aos
Mbundu, fica mais evidente uma relação de domínio português sobre as diversas comunidades
da região do Ndongo. Verificou-se que de certa forma, o aparelho colonial concedia
reconhecimento ao poder dos Sobas para que esses servissem as estruturas de dominação por
intermédio do recrutamento de mão de obra para o sustento das novas formas econômicas e
para recolha de tributos, espraiando a presença portuguesa de maneira indireta não somente
sobre territórios, mas sobre as pessoas das próprias comunidades. Em troca, as autoridades
recebiam auxilio nas pelejas de poder travadas contra outras linhagens que reclamavam poder
interno ou ainda com relação às famílias mestiças de moradores que competiam
comercialmente com as comunidades africanas. O reconhecimento do poder político das
autoridades africanas era, portanto, bastante instável do ponto de vista português, pois quando
uma determinada comunidade deixava de ser atrativa economicamente, perdia o apoio e
acabava virando alvo de combate, que resultava quase sempre na troca da linhagem
governante por outra que responderia de acordo com os interesses portugueses.
Não obstante, tal relação ainda continha elementos que podemos caracterizar como
tradicionais, na medida em que ainda produzia famílias mestiças que atuavam como
intermediárias entre o litoral e as comunidades africanas, revelando ainda fragilidades
portuguesas – tanto da presença humana, quanto física – que indicam um alto grau de
dificuldade na consolidação do poder, mesmo quando este se fazia pela atuação das
autoridades aliadas em nome do aparelho colonial. Desta forma, o papel desempenhado por
tais autoridades no processo de consolidação colonial foi extremamente dicotômico, pois
mesmo respondendo a interesses externos, calcavam-se em grande medida nos interesses
internos de consolidação do poder local. Seria mais vantajoso para verificar com mais clareza
o grau de intensidade das relações políticas desta região, um estudo que envolvesse os
encontros e desencontros entre autoridades africanas, linhagens paralelas e famílias mestiças,
para que se compreendesse de forma mais clara o real grau de interferência dos chamados
intermediários na constituição do poder dos Sobas, principalmente se for levado em
consideração que o andar do século XIX experimentará uma política portuguesa de combate
às grandes famílias mestiças que atravessavam produtos pelo sertão, sendo que, desta forma,

75

não surpreende que este aspecto não figure nos textos dos Annaes do Conselho Ultramarino
(Parte não Official).

A presença portuguesa em Angola devia a sua sobrevivencia à
imbricação complexa dos interesses mútuos do governo colonial,
das famílias afro-portuguesas do litoral e interior da colónia e dos
titulares políticos dos «Estados» africanos autônomos do sertão.
Tratava-se de uma imbricação histórica, de natureza não só
económica como também cultural e política. Em particular, a
legitimação ideológica do poder político africano esteve
intimamente ligada a uma relação simbiótica, forjada ao longo dos
tempos, entre os representantes políticos de «Estados», tais como
Congo ou Cassange, e a presença portuguesa, relação essa que,
embora em franca dissolução no século XIX, ainda se conservava
na memória política e colectiva desses «Estados» (DIAS, 1998:
366-367).

O crescimento do poder das autoridades Mbundu em relação às demais linhagens de
suas comunidades e aos chefes regionais maiores era vista mais como benéfica à presença
portuguesa do que como um elemento de dificuldade. Desta forma, havia o próprio incentivo
ao fortalecimento dos sobados, por intermédio da assimilação de linhagens menores. Este
processo foi o responsável pela centralização de poder realizada por uma linhagem na região
do Bailundo, que logo centralizada e pacificada, imbricou em um forte comércio com os
portugueses (DIAS, 1998: 398). A lealdade e prudência das chefas africanas tão destacadas
por algumas fontes visava justamente isto, um ambiente sereno que permitisse a realização do
comércio em seu máximo e pouco tinha relação com uma concepção de moralidade. A
barbárie africana é mais latente quando esta não satisfaz os interesses comerciais, pois
quando o faz, pouco importam as formas de obtenção dos produtos comerciáveis.
Enquanto que na região dos Mbundu foi possível verificar mudanças a partir de
posturas mais agressivas por parte dos portugueses, nas demais regiões abordadas, a situação
era bastante distinta. A forte presença de intermediários, seja pelo lado dos portugueses ou
ainda pelo corpus político das comunidades africanas interferindo nas decisões dos Sobas,
indicam uma estruturação de poder ainda bastante difusa e uma relação bastante recente e
ainda mais instável. Muito desta situação advém da precocidade das relações entre
portugueses e autoridades africanas no caso das sociedades pecuaristas do sul ou ainda a
sempre conflituosa e débil tentativa portuguesa de subjugar as autoridades altamente belicosas
do Nano, que mesmo avassaladas, quase nunca submetiam-se ao poder português, não
recolhendo tributos e nem fornecendo mão de obra (DIAS, 1998: 400). Um avassalamento
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ficcional, muito mais estatístico e de legitimação de portugueses para portugueses, do que
algo prático e efetivo no que compele à realidade complexa das relações políticas.
Ao mesmo tempo em que as relações eram bastante efêmeras, observa-se o início de
um grande projeto colonial que, ainda tímido em meados do século XIX, seria de profunda
importância no final do mesmo século e ao longo do XX. Trata-se de Moçamedes, uma típica
povoação colonial branca ocupada por colonos não degradados, mas de baixa capacidade
econômica, dedicando-se as atividades agrícolas e ao comércio com as sociedades alémlitoral.
De maneira geral, verifica-se a existência de um projeto colonial metropolitano
capitaneado em grande medida desde os anos 1830 por Sá da Bandeira, que focaria em uma
ocupação agrícola com a proibição do tráfico, reestruturando as relações de trabalho,
reformando questões fiscais e incentivando e experiências práticas de colonização como
Moçamedes (ALEXANDRE, 1993b: 55). No entanto, o que os Annaes do Conselho
Ultramarino (Parte não Official) trazem à tona diz mais a respeito das consequências que o
projeto colonial metropolitano pós-independência do Brasil gerou na estruturação pelas mãos
dos defensores do quimérico Sá da Bandeira e menos sobre questões discursivas acerca de
projetos de colonização. Ao mesmo tempo, não se pode negar que mesmo com projetos
claros, a profunda inconstância das ações práticas inviabiliza a afirmativa de uma tendência
de colonização portuguesa efetiva, clara e objetiva, tanto pela administração metropolitana
quanto pela colonial, na medida em que sabe-se que a esmagadora maioria dos projetos
coloniais mal saíram do papel e da retórica política (MARQUES, 1999) e, as próprias
reformas de Sá da Bandeira demorariam décadas a suscitar resultados, demonstraram-se
frágeis até o último quartel do século XIX (ALEXANDRE, 1993b). O que se pode apontar
sem grandes percalços, consiste nas iniciativas particulares de administradores que
acreditavam que a consolidação colonial colaboraria economicamente para a crise financeira
em Portugal no século XIX – em comum acordo com o Conselho Ultramarino –, sendo tal
ocupação só possível com a apropriação do solo pela agricultura e forças militares.

Dominar pela força foi precisamente o objectivo da política seguida
por alguns governadores gerais de Angola, mais notavelmente
Rodrigues Coelho, entre as décadas de 1850 e 1860. Mas as
tentativas de implantar o domínio militar português na costa e
interior de Angola esbarrava contra as realidades da colônia (DIAS,
1998: 410).

77

O espraiamento militar e consequentemente agrícola, mesmo que tímido e limitado
espacialmente, resultou em algo nefasto às estruturas de poder local que seria decisivo para a
ocupação de Angola iniciada no último quartel do século XIX. Esta expansão ocupou terras
linhageiras férteis e de reclame do poder político local, desestruturando linhagens e
reconfigurando o mapa político de regiões como Huíla e Kwanza. No entanto, a ocupação de
Angola esbarrava ainda em outra dificuldade: as queixas dúbias de produtores e comerciantes
sobre a falta e o excesso da presença da coroa. Queixas sobre tributações e pedidos de maior
presença no interior eram constantes, pois era desejo destes um sertão sereno para o comércio
e um alívio nas tributações. Não obstante, solicitar a presença do estado trazia inevitavelmente
uma tributação e controle sobre o comércio. Nesta relação entre o querer e o não querer o
estado, Angola modernizava-se economicamente a passos lentos, abrindo-se lentamente ao
mercado de capitais e ainda conservando características de políticas mercantis controladas
pelo estado. Sem a existência de uma bem definida e praticada política de ocupação efetiva, a
região era constantemente alvo de uma colonização flutuante, que dependia das iniciativas de
administradores simpatizantes da causa, não obstante, ora havia políticas de colonização, ora
não; em tempos eram aplicadas, em outros não. A inconstância das políticas fez dos objetivos
quiméricos uma maré de idas e vindas.
Para compreender o mínimo possível da Angola do século XIX, faz-se preciso:

[...]aprofundar o complexo padrão de articulação, de concorrência e
de conflito entre os interesses e as atividades económicas e políticas
dos colonos e das administrações portugueses desses núcleos, e as
estruturas e valores das sociedades africanas autóctones à as volta
(DIAS, 2000: 69).

O que a autora aponta é a inconstância e a dificuldade de se estabelecer padrões. Não
obstante, faz-se visível que em meados do século XIX havia intenções de ocupação, sendo
algumas poucas destas, consolidadas, como Moçamedes. Este processo foi crucial para o que
se realizaria no final do mesmo século e início do XX. O período entre a independência do
Brasil e o último quartel do século XIX, por mais confuso e obscuro que possa parecer – e
realmente o é –, será palco de experiências mais agressivas por parte dos portugueses, de
centralizações das autoridades africanas menores e fragilização dos grandes chefes regionais,
de iniciativas claras de ocupação da região sul de Angola, da política contrária às grandes
famílias mestiças e dos primeiros passos de uma colonização comercial que baseava-se na
agricultura e extração. Os textos dos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Offical)
revelam apenas um fragmento mínimo de um período de conformação de políticas e
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consolidação de estratégias que abriram caminho para políticas colonizadoras em comum
acordo com concepções internas e externas em relação tanto à metrópole, quanto à colônia.
Dotado de profunda inconstância, o discurso sobre a construção de um Novo Brasil em
Angola tinha seu sentido prático em meados do século XIX, mas ainda carregado de timidez e
dubiedade, sendo os textos dos Annaes do Conselho Ultramarino (Parte não Official)
divulgadores da ação prática da ainda torpe fixação colonial.
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