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                                                           RESUMO 

 

As relações de trabalho, suas transformações e permanências, no período de 1890 
a 1950, foram o foco desta pesquisa. Foi feito um estudo histórico sob uma 
perspectiva regional e comparada, abrangendo parte da África Austral, constituída 
pela República da África do Sul e Moçambique. O eixo central de análise foi o 
trabalho forçado, que vincula a transição entre mão de obra escrava e mão de obra 
livre, mostrando as continuidades e mudanças que ocorreram neste período. As 
formas análogas à escravidão são permanências encontradas nesta região, no 
período após a abolição formal da escravidão. A implantação de estatutos 
racializados, são encontrados nos dois sistemas coloniais, o sistema português em 
Moçambique e o britânico na República da África do Sul. A implementação da 
legislação, através dos estatutos, foi a justificativa para o enquadramento da 
população nativa no processo de trabalho compulsório, interligando os dois sistemas 
coloniais. Esta transição laboral, da mão de obra escrava para a mão de obra livre, 
envolvendo o trabalho forçado, trouxe o panorama deste processo de 
transformação, embasado pela legislação, que mudou as estruturas e relações 
sociais das populações envolvidas nos dois processos coloniais.  

 

Palavras-Chave: trabalho forçado, sistema colonial, escravidão, mão de obra livre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             ABSTRACT 

 

Labor relations, their changes and maintenance in the period 1890-1950, were the 
focus of this research. A historical study was done from a regional and comparative 
perspective, covering part of Southern Africa, comprising the Republic of South Africa 
and Mozambique. The central axis of analysis was forced labor, linking the transition 
from slave labor and free labor, showing continuities and changes that have occurred 
in this period. The similar forms of slavery are found in this region and stays in the 
period after the formal abolition of slavery. The implementation of racialized statutes, 
are found in both colonial systems, the Portuguese system in Mozambique and the 
British in South Africa. The implementation of the law, through statutes, it was the 
rationale for the framework of the native population in the compulsory working 
process, connecting the two colonial systems. This labor transition from slave labor to 
free labor, involving forced labor, brought the panorama of this process of 
transformation, based in the legislation that changed the social structures and 
relationships of the people involved in the two colonial processes. 
 

Keywords: forced labor, colonialism, slavery, free labor. 
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1  INTRODUÇÃO  
 

 Esta pesquisa sobre as relações de trabalho, suas transições, 

permanências, retrocessos e evoluções está focada em uma região da África Austral, 

especificamente em Moçambique e na República da África do Sul. O período 

estudado foi o final do século XIX (1890) às primeiras décadas do século XX (1950). 

O xibàlu1 na região da África Austral, foi o fio condutor, em torno do qual 

todas as pesquisas se interligaram e se aprofundaram. A discussão sobre o trabalho 

forçado nos levou as analogias com a escravidão e ao mesmo tempo as resistências 

praticadas pelos trabalhadores, em suas tentativas de se libertarem dos 

enquadramentos laborais desfavoráveis. 

Os enquadramentos laborais e a legislação que os sustentavam, nos 

encaminhou para a análise dos processos coloniais que implementaram os estatutos 

e criaram os suportes para este trabalho forçado, que intercambiou a mão de obra 

migrante entre Moçambique e a República da África do Sul. Discutimos neste amplo 

campo de interesses, focados em dois países africanos, que só se definiram como 

países independentes no século XX.  Ao realizarmos as pesquisas de temas 

relativos a República da África do Sul e Moçambique, visualizamos regiões da África, 

que apesar de ter estado adscritas a administrações coloniais percebidas como 

diferentes, devem ser entendidas nas suas relações históricas próprias. Estes países 

da África Austral, apesar de suas colonizações extremamente diferentes (britânica e 

portuguesa), se influenciaram mutuamente nas questões de mão-de-obra e nas 

relações de trabalho; no período entre o fim formal da escravidão e o início do 

regime de trabalho com mão-de-obra livre. 

¨Em toda África do Sul, as organizações econômicas fundamentais, foram 

afetadas por um sistema de segregação institucional e territorial que definia a 

posição e as regras para os trabalhadores africanos.2 Isto envolveu as relações de 

trabalho e as relações pessoais com os brancos. As condições de trabalho para os 

                                                 
1 Xibàlu significa trabalho forçado (SITOE, 1996, apud HERNANDEZ, 2009). 
2 MAMDANI,M. Ciudadano Sùbdito. Africa contemporánea y el legado del colonialismo tardio. 
Mexico. Siglo XXI, 1998. 
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indígenas3 se mantiveram menos favoráveis e mais restritas. O sistema de 

recrutamento para as minas de ouro do Rand4, um sistema que se estendeu para as 

províncias portuguesas, para os territórios do alto comissariado, as duas Rodésias e 

Niassalandia, nos mostrou uma ilustração clara dos fatos da economia colonial. A 

maioria das indústrias da África do Sul foram construídas com trabalho africano 

migrante, e estes indicativos como política de trabalho civilizado, reserva de trabalho, 

e controle interno, reforçam a posição econômica privilegiada dos brancos na 

República da África do Sul, os quais através de sua dominação mostraram uma 

versão colonial da revolução industrial. O efeito do trabalho migrante varia com as 

condições das populações afetadas para estas atividades. A extensão das mudanças 

nas reservas criadas a partir de critérios étnicos e raciais, é condicionada pelo 

sistema tradicional de trabalho e guerras (enraizado historicamente).  

A inexistência periódica de homens para o serviço militar e os fatores 
imediatos que a proporção de recrutamentos masculinos trouxe, influenciou 
na produtividade da terra, nas técnicas de cultivo e na divisão do trabalho 
agrícola destas populações.5  

 

Para pesquisarmos estas regiões, durante o período escolhido, nos deparamos 

com as especificidades das questões coloniais, trazendo os contrapontos entre 

colonização britânica e colonização portuguesa. Para Balandier ¨O estudo 

comparado das duas colonizações enriquece a argumentação e nos traz elementos 

únicos e contrastantes em cada uma das situações coloniais.6¨  A ideologia colonial 

portuguesa, como enfatiza Peter Fry, esteve fundamentada no lema ¨um estado, 

uma raça e uma civilização¨  e construiu a sua sociedade colonial sob uma ¨missão 

civilizadora¨ que se fundamentou na conversão ao cristianismo, na miscigenação e 

na assimilação7. Enquanto a colonização portuguesa priorizava a assimilação, a 

colonização britânica fortalecia a segregação, que formaria, na sequência, o sistema 

segregacionista mais violento da África, o Apartheid, instituído na República da 

África do Sul a partir de 1948. Ao se reportar ao segregacionismo anglófono, Peter 

                                                 
3 Indígenas são os nativos africanos governados pelos ¨usos e costumes¨ de sua própria sociedade.    
Vide: KUPER, H. The Colonial Situation in Southern Africa, In: The Journal of Modern African 
Studies, Vol. 2, nº 2 (Jul, 1964), p. 154.  
4 ¨Rand” é o nome da moeda sul-africana. Os mineiros oriundos de outras regiões denominavam o 
território onde se localizavam as minas de ouro como “terra do Rand”. 
5 KUPER, op. cit. p. 155. 
6 BALANDIER, G A noção de situação colonial. Trad: Nicolás Niyimi Campanario. In: Cadernos de 
Campo, Nº 3, 1993, p. 107. 
7 FRY, P. Culturas da Diferença: seqüelas das políticas coloniais portuguesas e britanicas na África 
Austral. In: Afro-Ásia, 29/30, 2003, p. 276. 
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Fry cita Smuts8, dizendo que ¨a situação da África do Sul é uma lição para todas as 

comunidades britânicas, que deviam evitar ao máximo possível a separação do 

nativo das suas raízes tribais e impor o sistema de segregação através da 

conservação das instituições nativas separadas9¨. Esta segregação na República da 

África do Sul foi instituída através do estabelecimento de reservas indígenas, os 

Bantustões; que mantiveram a população indígena separada da população branca. 

Mesmo para os trabalhadores que viviam e trabalhavam nas cidades, tinham seus 

espaços para moradias estabelecidos em áreas afastadas, as Townships. ¨As casas 

eram construídas dando fácil acesso ao controle militar, considerando os indígenas 

como inimigos e não como concidadãos10¨. 

Segundo Fry, a exportação de mão-de-obra é outro fator de mútua influência 

entre a República da África do Sul e Moçambique. Sem capital para desenvolver a 

economia de suas colônias, os portugueses encontraram no controle do fluxo 

migratório de trabalhadores de Moçambique para as minas de exploração de ouro 

sul-africanas, uma solução para obter receitas fiscais diretas e indiretas. Através do 

dinheiro enviado pelos trabalhadores às suas famílias, tinham a entrada de receitas 

indiretas. Com a intermediação entre as companhias contratantes da República da 

África do Sul e a mão de obra moçambicana, a administração portuguesa tinha 

acesso as receitas fiscais diretas. ¨O salário destes trabalhadores moçambicanos 

era pago, em ouro, ao governo português, que o repassava ao trabalhador em 

Escudos, com taxas de câmbio fixas, enquanto o ouro era negociado a taxas de 

mercado aberto11¨. Os acordos estabelecidos entre a administração colonial 

portuguesa e a administração sul-africana12, estabeleceram o fluxo de mão de obra 

entre Moçambique e a região do Transvaal. 

Impossível relatarmos  situações coloniais13 sem abordarmos as relações 

raciais e suas múltiplas faces neste universo de colonizadores e colonizados. ¨É 

durante o período colonial que as relações raciais se afirmam e se tornam mais 

                                                 
8 Smuts (Ian Christian Smuts), segundo FRY (2003),  descreveu e justificou, nas suas palestras em 
memória à Cecil Rhodes, apresentadas na Universidade de Oxford em 1929, os desvios dos ideais da 
Revolução Francesa para a crença de que as diferentes ¨raças¨  não podiam e nem deviam tentar se 
¨converter¨ a ¨cultura¨ dos poderes coloniais. 
9 SMUTS, 1929, p. 76-78, apud FRY, 2003, p. 284. 
10 KUPER, op. cit. p. 156. 
11 NORMAN  2004, p. 64, apud HERNANDEZ. 2009, p. 66. 
12 COVANE, L. A. As relações econômicas entre Moçambique e a África do Sul: 1850-1964: 
acordos e regulamentos principais. Maputo. Arquivo Histórico de Moçambique. 1989. 
13 BALANDIER, op. cit. p. 107 
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complexas e virulentas14¨. Os contatos com o colonizador europeu trouxe profundas 

alterações nas sociedades colonizadas. Este contato criou uma nova sociedade com 

características da sociedade nativa original e adaptações da sociedade europeia 

colonizadora. No modelo português a ¨missão civilizatória¨15 se fazia através da 

conversão ao catolicismo e a miscigenação, porém, na África anglófona a 

¨catequização¨16 acontecia através da instauração do Calvinismo mais primitivo. Esta 

realidade social, mesmo com grande influência religiosa, não conseguiu esconder o 

grande conflito entre as formas de vida dos nativos e dos brancos e forjou muitos 

estereótipos.17 

Estas afirmações feitas pelos brancos, se auto intitulando como os adultos 
que precisavam tutelar os nativos, porque os nativos, não tinham 
habilidades para se auto governar num mundo moderno; como também, 
segundo os colonizadores, não conseguiam controlar o despotismo dos 
chefes tradicionais e nem explorar os recursos de seus territórios.18  
 

Ao pensarmos no panorama de transição da mão-de-obra escrava para a 

mão-de-obra livre como duas instituições separadas e antagônicas, percebemos que 

a diferença é apenas formal, embasada pela legislação criada para cada período e 

região. Mencionando esta ideia de transição, identificamos imbricações e 

permanências, que são muitas, entre a escravidão e o trabalho livre e assalariado. 

Para entender estas transformações, precisamos verificar as formas anteriores e 

paralelas a este processo. Analisando o sistema de trabalho forçado, conhecido em 

Moçambique como xibàlu, através da sua justificativa legal e moral, entendemos o 

mesmo como o mecanismo que conecta os dois sistemas (escravo e livre).e que nos 

traz uma das relações laborais, que mostra as relações sociais e modos de vida 

consequentes destas relações de trabalho compulsório e migrante. 

Como fruto desta pesquisa bibliográfica, este trabalho se configura em uma 

monografia de três capítulos, sendo o primeiro sobre Moçambique, sua ocupação 

colonial e relações laborais; o segundo capítulo sobre a República da África do Sul, 

sua formação e relações de trabalho e por fim o terceiro capítulo se reporta sobre a 

legislação e sua influência sobre a população, bem como as reações e readaptações 

desta população moçambicana e sul africana à esta legislação. 

                                                 
14 BALANDIER, op. cit. p. 125. 
15 FRY, op. cit. p. 276. 
16 KUPER, op. cit. p. 159 
17 Estereótipos como ¨Eles realmente são selvagens¨,  ¨eles não tem inibições¨, ¨Os nativos são 
crianças, eles estão rindo e felizes o tempo todo¨ (KUPER, 1964, p. 161). 
18 KUPER, op. cit. p. 161-162. 
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Figura 1 - Süd Africa mit Madagascar 
FONTE: Steel engraved map, with added outline color, 48 x 63 cm. From Kiepert’s Hand-Atlas der 
Erde und des Himmels, in siebzig Blättern (Weimar, 186?). [Historic Maps Collection] online acess: 
http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/africa/maps-southern/southern.html 
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Figura 2 - Mozambique (Shaded Relief) 1995 
FONTE: Perry-Castañeda Library Map Collection Mozambique Maps. University of Texas Libraries, 
The University of Texas at Austin, online access: 
http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/mozambique_pol95.jpg 
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2  MOÇAMBIQUE AO SUL DO SAVE 
 

2.1  O SUL DE MOÇAMBIQUE ANTES DA OCUPAÇÃO EFETIVA  
 

Séculos antes da chegada dos portugueses, migrações de vários grupos de 

língua bantu aconteceram na região de Moçambique. Estes grupos interagiram com 

grupos existentes nestes territórios, através de casamentos e amálgamas culturais, 

formando novos grupos. Para Allen e Barbara Isaacman19, em outras situações, no 

mesmo território, disputas acirradas e confrontações por terras férteis, gado ou 

minerais, terminaram em guerras e dominações. As conquistas, ocupações de 

terras, disseminação e sobreposição da população com a assimilação cultural, são 

características da história de Moçambique, mesmo durante o período colonial. 

Antes de 1500, a maior parte das comunidades moçambicanas eram 

organizadas em grupos independentes, governados por um chefe, que normalmente 

tinha também autoridade religiosa. Para Isaacman & Isaacman, ¨o chefe, como 

descendente direto da linhagem que conquistou ou encontrou a terra em que 

habitavam, era o dono absoluto e guardião espiritual desta terra, a qual ele podia 

alienar em partes aos seus súditos, cobrando taxas anuais em produtos agrícolas ou 

trabalho20¨. O chefe recebia também vários presentes, entre eles o mais importante 

eram as presas de caça,21 dos animais que eram abatidos em seu território. ¨Taxas, 

trabalho e presentes simbólicos, são diferenciações sociais que sempre existiram 

nas sociedades moçambicanas, muito antes da chegada dos portugueses22.¨  

Grandes reinos dominaram a região central e austral da África. Entre estes o 

maior e mais poderoso, no século XVI, foi o reino de Monomotapa, com elaboradas 

instituições religiosas e rituais que reforçavam o poder do rei. A aristocracia deste 

reino controlava as minas de ouro e os produtos agrícolas de seus súditos, 

monopolizava o comércio internacional com os mercadores Suaili e controlava deste 

modo, toda economia da área dominada. De acordo com Allen Isaacman e Barbara 

Isaacman, além do reino Monomotapa, a Confederação Malaui, por volta de 1600, 

                                                 
19 ISAACMAN, A: ISAACMAN, B. Mozambique from colonialism to revolution, 1900-1982. London. 
Westview Press, 1983, p. 12. 
20 Ibidem, p. 12. 
21 Para Rita-Ferreira a ¨ponta da terra¨ era a primeira presa que tocasse o chão, no momento do 
abate do elefante. Esta ¨ponta da terra¨ pertencia ao chefe, como tributo ou presente. ISAACMAN & 
ISAACMAN citam a maior presa como ¨larger tusk¨ de qualquer elefante morto, como sendo o 
presente/tributo mais importante exigido pelos chefes das populações de Moçambique. 
22 ISAACMAN, A: ISAACMAN, B. op. cit. p. 12. 
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conheceu um século de expansão, controlando uma vasta região, incluindo o vale do 

Rio Zambeze, Lago Niasa, o vale Luangwa até o Oceano Índico. Os mercadores que 

comerciavam nos reinos Malaui e Monomotapa faziam parte de um extenso sistema 

mercantil que interligava o Oceano Índico, Oriente Médio e Ásia. Ouro e marfim eram 

exportados através de Sofala e Angoche, pelos comerciantes suaili, que viviam no 

litoral oriental, entre os grupos islamizados. ¨Estes mercadores suailis, muitas vezes 

casavam com mulheres locais, filhas de chefes Makua, formando assim uma 

descendência conhecida, de maneira generalizada em Moçambique e em toda costa 

oriental, como Suailis23¨.  

 A coroa portuguesa agiu decisivamente contra os suailis e em 1525 obteve 

o controle de Sofala, estabelecendo um povoado na ilha de Moçambique. ¨Com sua 

política de expansão, em 1607, os portugueses fizeram um acordo com o 

Monomotapa Gatsi Rusere, tendo acesso à todas as minas de ouro do seu território 

e estabelecendo a soberania da coroa portuguesa nesta região24¨. No ano seguinte, 

um acordo militar selou a aliança dos portugueses com o reino Malaui. Para 

continuar estendendo sua influência e consolidar seu poder, no século XVII, a coroa 

portuguesa, começou a distribuir aos seus cidadãos, os prazos da coroa.25 Estes 

prazos localizados ao sul do Vale do rio Zambeze, em Sofala e nas ilhas Querimba, 

tornaram-se bases da coroa portuguesa. Por sua vez, os prazeros tinham que 

prestar serviços ocasionais para a coroa, pagar taxas e obedecer as leis 

portuguesas. Porém, no final do século XVII, em 1692, o rei  Monomotapa expulsou 

os portugueses das terras altas do Zimbábue e do interior da região do Zambezi. 

Enquanto os chefes Chope e Tonga, ao sul da região de Sofala e os Makua na 

região da ilha de Moçambique, se recusaram a continuar aceitando a soberania 

portuguesa. ¨Em 1752 Portugal deu à Moçambique a condição de colônia autônoma, 

pois até esta data, a administração era feita como parte da Índia Portuguesa 

                                                 
23 ISAACMAN, A: ISAACMAN, B. op. cit. p. 14. 
24 Ibidem, p. 14 
25 Os prazos eram, do ponto de vista legal, constituídos por doações ou aforamentos régios de 
grandes propriedades de terras, exclusivamente feitas às mulheres portuguesas brancas, por um 
período de três gerações. A detentora estava legalmente obrigada a casar-se com português nascido 
na metrópole. A sucessão dava-se pela linha feminina, e somente em caso da ausência de filhas, 
podiam os filhos homens herdarem por uma geração. O sistema de aforamentos, segundo Alexandre 
Lobato, era distinto do sistema donatarial praticado no Brasil, Açores, Madeira ou do Oriente. Em 
Moçambique, o sistema veio enquadrar juridicamente a propriedade que, de fato, já era exercida pelo 
colono branco. Para ver mais consultar ZAMPARONI, V. Entre Narros & Mulungos. Colonialismo e 
paisagem social em Lourenço Marques, c. 1890 - 1940. USP. São Paulo. 1998, pp 44-45 
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(Goa)26¨. 

Durante o século XVIII, o marfim do norte de Moçambique, se tornou o maior 

produto de exportação.  Porém, no começo do século XIX a demanda por escravos, 

transformou o mercado da parte Norte de Moçambique. ¨Entre 1817 e 1843 mais do 

que 100.000 cativos foram exportados, somente para o Brasil. Durante o mesmo 

período, praticamente 30% de todos os escravos importados para Cuba, vieram das 

colônias portuguesas27¨. O surgimento das plantações de cana de açucar nas ilhas 

do Oceano Índico, na década de 1760, criou uma demanda por escravos, que os 

comerciantes indianos, franceses e mesmo portugueses, estavam ávidos em 

atender. Este comércio continuou intenso mesmo após a lei portuguesa de 10 de 

dezembro de 1836, proibindo o tráfico de escravos. A dificuldade em controlar este 

tráfico de escravos, se fez devido aos numerosos portos desguarnecidos de controle 

e fiscalização ao norte e sul de Quelimane. Segundo Zamparoni28, ainda após 1890, 

milhares de moçambicanos foram exportados para trabalhar nas plantações de 

cravo de Zanzibar, plantações de cana-de-açucar de Madagascar e nas Ilhas 

Mascarenhas, também produtoras de açucar. O século XIX se configurou como um 

período em que um milhão de moçambicanos foram removidos de sua terra natal e 

vendidos como trabalhadores de baixo custo. 

Ocupações esparsas do território moçambicano, feitas pelos prazeros e o 

pouco controle da metrópole, configuraram o período antes da ocupação efetiva de 

Portugal (1895-97). Enquanto a agricultura continuava sendo a forma de sustento da 

população nativa, a ¨caça grossa¨29 fomentava o comércio de longa distância, 

incluindo principalmente o ouro e o marfim. Posteriormente, ¨a comercialização dos 

escravos ocuparam os mercadores até meados do século XIX30¨, fornecendo mão de 

obra escrava para as plantações de cravo de Zanzibar e de cana-de-áçucar de 

Madagascar e Ilhas Mascarenhas. ¨No caso moçambicano, o tráfico se concentrou 

no centro-norte destinando-se a Madagascar e às demais colônias francesas do 

Índico até os primeiros anos do século XX31¨. 

                                                 
26 ISAACMAN, A: ISAACMAN, B. op. cit. p. 15. 
27 Ibidem, p. 16 
28 ZAMPARONI, W.  Da escravatura ao trabalho forçado: teorias e práticas. In: Africana Studia, Nº 7, 
Porto. Edição da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 2004, p. 299-325. 
29 RITA-FERREIRA, A. Fixação portuguesa e história pré-colonial de Moçambique. Lisboa, 
Instituto de Investigação Científica Tropical / Junta de Investigações Científicas de Ultramar, 1982, p. 
181-256. 
30  ISAACMAN, A: ISAACMAN, B. op. cit. p. 16. 
31 ZAMPARONI, op. cit., p. 300. 
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2.2  COLONIALISMO PORTUGUÊS  
 

Antes da Conferência de Berlin (1885) e a partilha da África entre as 

potências coloniais, ¨a ocupação portuguesa em Moçambique acontecia através de 

poucos assentamentos pela costa litorânea, na forma de feitorias e portos de 

abastecimento desta rota da Costa Oriental da África32¨. Nas regiões do interior 

encontrava-se alguma presença europeia no sul do vale do rio Zambeze, em Sofala 

e nas ilhas Querimba, através das propriedades distribuídas pela monarquia e 

denominadas prazos da Coroa.  

Para Allen e Barbara Isaacman, com a Conferência de Berlin, a pacificação 

de Moçambique e o controle efetivo dos seus territórios, foram exigências das 

potências coloniais, para que Moçambique permanecesse como colônia de Portugal.  

A primeira e principal ação portuguesa, para efetivar a conquista dos territórios 

moçambicanos, foi desestabilizar a soberania das sociedades destes territórios. A 

reação das populações locais foi diversa, enquanto parte das comunidades Tongas 

de Inhambane, colaboraram com a administração portuguesa, para assim livrar-se 

da opressão dos guerreiros de Gaza, a grande maioria se armou e confrontou a 

ocupação portuguesa, na tentativa de defender e manter sua própria independência 

Em 1890, após o ultimato da Inglaterra à Portugal,33 em plena crise 

financeira e enquanto, na metrópole portuguesa, cogitava-se a venda e alienação 

dos territórios das colônias portuguesas, Antônio Enes foi enviado à Moçambique 

com a responsabilidade política e administrativa de fazer a efetiva ocupação e 

pacificação dos territórios moçambicanos, e segundo as palavras do próprio Ennes:  

¨...continuou a lavrar-me no espírito a persuasão de que era forçoso fazer alguma 

coisa, talvez tudo, por Moçambique em favor de Portugal34¨ 

 
 
 
 

                                                 
32 MACAGNO,  L. O discurso colonial e a fabricação dos usos e costumes: Antônio Ennes e a 
¨Geração de 95¨. Em: FRY, P. Moçambique ensaios.  Riode Janeiro, UFRJ, 2001, p. 61-90. 
33 Após a Conferência de Berlin de 1885, ¨na qual se estabeleceu o princípio do domínio efetivo como 
garantia para a posse das colônias [...] Portugal entregou dois terços do território de Moçambique – o 
centro e o norte – às companhias concessionárias, que se formaram para tal.¨ (ZAMPARONI,1998, p. 
24-25)   
34 ENES, A. Moçambique – Relatório apresentado ao governo. 4ª edição Fac Similada pela de 
1946. Lisboa. Imprensa Nacional – Agência Geral do Ultramar, 1971,  p. 10. 
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As duas principais tarefas pelas quais Enes se consagrou e se perpetuou 
como o grande reorganizador colonial consistiram, de um lado, no processo 
de descentralização administrativa, em virtude do qual as leis da Metrópole 
só deviam aplicar-se na Metrópole e as leis nas colônias deviam 
corresponder ao ¨grau de evolução¨ das populações locais; de outro, numa 
grande reforma referente ao trabalho nas colônias, no contexto de uma 
configuração surgida a partir do processo de abolição da escravatura e do 
auge das economias de plantação. As reformas trabalhistas de Ennes foram 
funcionais não somente no que diz respeito à reconversão dos mercados, 
mas também na ênfase civilizadora com que foram apresentados.35  
 

A ocupação do território moçambicano, pelos portugueses, deu-se através 

de duas operações militares. Ao sul de Moçambique a conquista do reino de Gaza 

(1895-1897) e na região do rio Zambeze a conquista dos Barué (1902). ¨No 

processo da construção colonial, a incorporação de Gaza e a conquista dos Barués 

foram dois grandes marcos que possibilitaram o governo formal36¨. Os dois 

movimentos de resistência nativa, visavam expulsar as forças de ocupação, proteger 

as terras indígenas e sua histórica forma de vida e ainda evitar o pagamento dos 

impostos criados pela administração colonial portuguesa. O chefe Hanga dos Barué 

e Gungunhane, rei de Gaza, foram derrotados na administração de Antônio Ennes 

liderados pelo militar Mouzinho de Albuquerque. Nesta ¨Geração de 95¨37 estavam 

envolvidos vários integrantes com itinerários profissionais semelhantes e trajetórias 

parecidas. Entre eles estavam Freire de Andrade, chefe de gabinete de Antônio 

Ennes, que se tornou o governador de Moçambique entre 1906 a 1910. Eduardo 

Costa, oficial do Corpo do Estado Maior e chefe do Estado Maior na adminstração 

de Antônio Ennes, tendo participado também das campanhas de 1895, sendo 

governador dos distritos de Moçambique em 1897 e os de Benguela em 1904.38 

Outro expoente desta geração foi Aires de Ornelas, oficial sob as ordens de Ennes, 

enquanto Enes era o comissário régio de Moçambique. Ênfase maior merece, dentre 

os colaboradores de Antônio Enes, na conquista e pacificação de Moçambique, o 

oficial de cavalaria Mouzinho de Albuquerque, que em 1890 foi nomeado governador 

do distrito de Lourenço Marques. Participou com destaque das guerras de 1895 e 

após a batalha de Chaimite, com a derrota de Gungunhane, mandou o chefe de 

Gaza, para o exílio.Tornou-se o governador do novo distrito de Gaza e, sucedeu 

Ennes no cargo de governador geral de Moçambique. Estes foram  

 
                                                 
35 MACAGNO, op. cit. p. 68. 
36 Ibidem, p. 66. 
37 Ibidem p. 62. 
38 Benguela é uma província de Angola, com sede na cidade de Benguela. 
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militares de carreira, premiados com postos importantes na administração 
por seus respectivos desempenhos nas campanhas de ocupação efetiva, 
[...] são também funcionários mais ou menos obcecados pela `questão 
colonial`, a ponto de todos terem registrado em seus escritos a constância 
dessas preocupações..39   
 

A conquista do Reino de Gaza, delimitou a ocupação da região sul dos 

territórios moçambicanos, após longa guerra contra os exércitos de Gungunhane, 

que praticavam ocupações ¨predatórias e belicistas¨40.  Sochangane-Manucusse, 

fundador do império de Gaza e avô de Gungunhane, estabeleceu características 

revolucionárias de centralização estatal, reforço do poder monárquico, mobilização 

dos homens aptos para a guerra e assimilação cultural e linguística dos cativos e 

cativas de guerra.41 As hostilidades dos guerreiros angunes eram temidas pelas 

populações, que sofriam razias, eram submetidas e escravizadas, além de 

sujeitadas a pagar pesados tributos. Segundo Rita-Ferreira, a escravização de 

grande parte dos Chopes, feita por Gungunhane e seus guerreiros, forneceu aos 

portugueses numerosos aliados durante a campanha de ocupação do reino de 

Gaza. Constantes rapinas à populações indefesas com o confisco do gado bovino, 

constituíam a única forma de subsistência para os destacamentos dos guerreiros 

angunes, obrigados a cumprir missões longínquas e frequentes. Sobre as incursões 

e razias angunes e ainda sobre o exército de Gungunhane, Rita-Ferreira expõe que: 

como é óbvio, esta estrutura econômica baseada na pilhagem 
institucionalizada, com recurso implacável à força armada, não podia deixar 
de conduzir ao rápido esgotamento dos recursos de economias de mesa 
subsistência e, pior ainda, à resistência passiva das populações espoliadas 
que produziam o menos possível por receio de atrair a atenção de invasores 
cronicamente esfaimados.42 
 

Ainda de acordo com Antônio Rita-Ferreira, após as colheitas de abril de 

1889, Gungunhane, deixou a região de Mossurize e  transferiu sua capital real para 

Chaimite, no sul, na região do Vale do Limpopo, trazendo consigo  milhares de 

                                                 
39 MACAGNO, op. cit. p. 62-63. 
40 RITA-FERREIRA, A. Presença Luso-Asiática e mutações culturais no sul de Moçambique (até 
c. 1900). . Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical / Junta de Investigações Científicas de 
Ultramar, 1982, p. 200. 
41 ¨No início dos anos 1820, Sotxangana, do grupo Ndwandwe, da região de Natal, iniciou a ocupação 
do Sul e Centro de Moçambique, submeteu os seus habitantes e fundou o reino de Gaza, nome do 
seu bisavô patrilinear, seguindo uma política de assimilação das populações locais.¨  (FELICIANO, 
1998, p. 74).  Se por um lado o domínio angune assimilava os cativos, por outro lado os angunes 
eram também assimilados pelas populações donas da terra. ¨Dos grupos submetidos os mais jovens 
eram integrados, por classes de idade, em regimentos do exército, o qual percorria o território 
submetendo e castigando os rebeldes e colectando os impostos.¨ (idem, p.75). 
42 RITA-FERREIRA, op. cit. p. 200. 
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Vandaus angunizados43. As razões fundamentais foram econômicas, pois, na própria 

corte, havia apenas algumas palhotas, onde em 1890, se conheciam as agruras da 

fome. A necessidade desesperada de obter alimentos, explicou parcialmente, a 

pressa com que Gungunhane iniciou as incursões contra os Chopes. Os Chopes 

eram dedicados agricultores, que viviam em relativa abastança, na região sul de 

Moçambique. Sochangane Manucusse, muitas vezes se vangloriava de ser 

indiferente aos artigos importados, porém não prescindia aos seus direitos à ¨ponta 

da terra¨44, pois tratava-se de uma maneira eficiente de manter em penúria e 

dependência os chefes Tsongas45 submetidos. 

Os ataques angunes levaram os Chopes a procurar refúgio nas Terras da 

Coroa, tornando-se estes dependentes dos Governadores de Inhambane e Lourenço 

Marques. Rita-Ferreira enfatiza que:  

com sua técnica agrícola mais cuidadosa e produtiva e a cultura mais 
fechada sobre si própria, com os homens domesticados e sedentários, os 
Chopes foram massacrados e, suas mulheres e adolescentes foram 
reduzidos à escravidão doméstica. Os homens Chopes  acolheram mais 
tardiamente a migração para as minas da África do Sul e sofreram 
desagregações sociais com as ocupações coloniais e as condições 
modernas de trabalho. Porém ao se adaptarem ao sistema de trabalho 
migrante mineiro da África do Sul, aceitaram os trabalhos mais duros e 
degradantes nos subterrâneos das minas de ouro, mostrando a ancestral 
subsmissão e passividade do homem Chope.46 
 

A cultura Tsonga se destacava ao Sul do Rio Save, pela sua mobilidade 

pelos territórios, através da caça de animais de grande porte e pelo envolvimento no 

comércio internacional. ¨A caça comercial teve como resultado, nas comunidades 

tsongas, o aumento das possibilidades de diferenciação econõmica e social47¨. A 

necessidade de se ausentar por longos períodos do seu ambiente doméstico, 

                                                 
43 ¨Vandaus angunizados era a população Vandau sob domínio dos Angunes e que acompanharam 
Gungunhane na mudança que este fez da região de Mossurize para a região do Bilene.¨(FELICIANO, 
1998, p.74), 
44  A ¨ponta da terra¨ era a presa do elefante que primeiro tocava o solo ao ser abatido. Esta presa era 
o tributo devido pelo caçador ao chefe de sua comunidade. 
45 Segundo Harries (1989, p. 85), o termo Tsonga foi um estereótipo popular aplicado grosseiramente, 
durante o século XIX, para as populações vivendo ou originárias da região oeste dos montes 
Lebombos e ao norte da Zululândia. O termo ¨Tonga¨ entrou na lingua inglesa através dos Zulus que 
usavam este termo para se referirem a todos os povos conquistados na região da costa e ao norte da 
Zululândia. O termo foi usado pejorativamente por vários chefes no sul de Moçambique. Apesar da 
imprecisão com que os povos Zulus usavam o termo, os colonizadores de Natal adaptaram o termo 
para toda população que vivia na costa norte da fronteira zulu, não importando sua filiação cultural ou 
linguística. Devido a conotação pejorativa que o termo continha, a população nunca aceitou a sua 
aplicação e somente no século XX os linguistas retiraram a conotação abusiva do termo. Foi também 
no século XX que os linguístas introduziram um ¨h¨aspirado (Thonga) e finalmente adotaram o termo 
¨Tsonga¨.  
46  RITA-FERREIRA, op. cit., p. 204. 
47 Ibidem,. p. 154. 
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propiciava a adivinhação e a magia protetora. Antes, durante e depois das 

expedições de caça sujeitavam-se a privações, rituais, preces e amuletos. As armas 

de fogo eram integradas aos rituais e cercadas de cuidados mágicos. As viagens a 

terras distantes desempenhavam papel fundamental na vida dos Tsongas e estes 

incorporavam, mediante pagamento de tributo, outros viajantes e comerciantes às 

suas caravanas. Outras características dos Tsongas eram: a poligamia, a posse de 

bens preciosos obtidos por tributo, captura, caça, oferenda, lucros comerciais ou 

pagamento de serviços. ¨Acentuava-se a acumulação de riqueza, prestígio e 

influência, muitas vezes conseguidos através da exploração do trabalho feminino48¨. 

Quando aconteceu a invasão angune, havia bastante gado bovino entre os Tsongas, 

o qual foi confiscado e abatido em massa. Esta escassez de gado, entre 1840 e 

1870, substituiu o pagamento do lobolo49 por enxadas. Ainda segundo Rita-Ferreira, 

devido a sua habitual mobilidade, os Tsongas com a difusão da Libra Esterlina, 

foram os primeiros a ir em busca de trabalho nas minas de diamantes e ouro da 

África do sul. 

Durante três quartos do século XIX, os monarcas de Gaza mantiveram a 

unidade de seu império, através da descentralização do poder, mas que foi fatal para 

Gungunhane. Seus próprios tios lhe negaram apoio na guerra contra os 

portugueses. Em Coolela, em 07 de novembro de 1895, Gungunhane é vencido e 

desterrado para Portugal. Porém a vitória portuguesa só se fez completa com a 

morte de Maguiguana. O comandante em chefe do exército de Gungunhane, foi 

derrotado em 21 de julho de 1897, quando cerca de 5000 guerreiros atacaram a 

fortificação portuguesa em Macontene e ¨foram destroçados pela fuzilaria e 

perseguidos pela cavalaria e auxiliares. Maguiguana foi morto na tentativa de fuga 

para o Transvaal50¨. 

A ocupação do território moçambicano pelos portugueses,  ¨que não 

exerciam qualquer domínio real para além dos arredores das precárias feitorias 

                                                 
48 Ibidem, p. 160. 
49 No Baixo Limpopo, como em grande parte do sul de Moçambique e África Austral, o casamento era 
precedido do pagamento do lobolo pelo noivo ou pela sua família à família da noiva. Desde o início, o 
lobolo tem sido uma instituição rigorosa de controle social e uma forma de investimento.  A natureza 
social e econômica do lobolo demonstra a importância do papel produtivo reservado à mulher na 
familia do marido. (COVANE, 2001, p.83) 
50 RITA-FERREIRA, op. cit. p. 199. 
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semi-fortificadas51¨, passa a obter resultados com a instalação das companhias 

concessionárias e as guerras de ocupação e pacificação empreendidas por Antônio 

Enes e a ¨Geração de 95¨52. A população local tentou manter sua independência, e 

em algumas situações fez acordos com a administração portuguesa para se proteger 

dos seus inimigos locais.  

 

2.3  IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COLONIAL E OCUPAÇÃO EFETIVA 
 

Após a conquista do Reino de Gaza (1995-97), Portugal começou a ocupar o 

território moçambicano, implantando várias ações para este fim. Além de tomar 

posse do território, implementou o controle da população através da implantação da 

monetarização da economia através da criação de necessidades de consumo, da 

implantação de impostos e regularização do trabalho e dos processos laborais, como 

a migração para a África do Sul. 

Sem recurso de capital para tomar posse de todo território, a administração 

portuguesa fez a implantação do sistema administrativo colonial em diferentes fases, 

nas diversas partes do país. Segundo Hedges53, os territórios ao sul do Rio Save 

(Maputo, Gaza e Inhambane), ficaram sob administração direta do estado português. 

Nas áreas de resistência mais prolongada, ou de difícil acesso, fez-se a ocupação 

militar quase permanente, como na província de Nampula, partes da Zambézia e em 

Gaza. Na província de Maputo, em 1896, o governo colonial dividiu o território em 

circunscrições civis, que posteriormente deram origem aos distritos.  

A criação das Companhias Majestáticas foi a solução que Portugal 

encontrou para fazer a apropriação de grande parte do território moçambicano, 

cedendo terras para estas concessionárias. As províncias do Niassa e de Cabo 

Delgado foram cedidas à Companhia do Niassa, que além das funções econômicas, 

tinha poderes militares e administrativos. Assim ocorreu também com as províncias 

de Manica e Sofala, que passaram a ser administradas pela companhia de 

Moçambique. As províncias de Tete e da Zambézia, foram submetidas a uma 

administração conjunta do estado português e de companhias que arrendaram os 

antigos prazos.  
                                                 
51 ZAMPARONI, W, Entre Narros & Mulungos Colonialismo e paisagem social em Lourenço 
Marques c. 1890-c.1940.  São Paulo. USP, 1998, p. 13.  
52 MACAGNO, op. cit., p. 67 
53 HEDGES, D. História de Moçambique – Moçambique no Auge do Colonialismo. Vol. 3. 
Maputo. Unversidade Eduardo Monflane. 1993. 
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Para Esmeralda Martinez a edição de leis, à exemplo da lei sobre 

concessões de terrenos, não evitou que as terras dos indígenas fossem 

expropriadas,   e citando trecho do Relatório do Governador de Inhambane, João 

Cabral, ¨[...] sem qualquer cerimônia, sem o mais pequeno escrúpulo, apoderavam-

se das culturas dos indígenas, que se calavam receosos, habituados a verem-lhes 

ser sempre negada a mais elementar justiça54¨. As concessões, confiscos e compras 

de terra, para Hilda Kuper, ¨introduziram o princípio de alienação, para uma 

população que entendia a posse da terra através da lealdade a um chefe tradicional 

hereditário55¨. 

Após a Conferência de Berlin (1885), “na qual se estabeleceu o princípio do 

domínio efetivo como garantia para a posse das colônias [...] Portugal entregou dois 

terços do território de Moçambique – o centro e o norte – às companhias 

concessionárias, que se formaram para tal56¨. Estas companhias eram 

fundamentadas, majoritariamente em capital estrangeiro, especialmente inglês e 

francês. Porém, para a exploração e desbravamento das colônias, os teóricos do 

colonialismo português estavam cientes de que era indispensável: 

O capital abundante para desbravar o chão, para instalar as plantações, 
para abrir os caminhos, e baratear os custos da produção, e também eram 
cônscios de que este não bastava, era preciso também contar com a 
abundância desse instrumento de trabalho chamado homem, e por isso as 
`fazendas` só prosperam à custa mais ou menos brutal dos braços 
indígenas.57. 
 

De acordo com Capela, ¨na colônia portuguesa da África Oriental, não havia 

condições objetivas que levassem a uma proletarização imediata e voluntária da 

população local58¨, ou seja, a população não tinha necessidade de se oferecer como 

braços para o trabalho assalariado, pois como mantinha a posse da terra e os 

instrumentos de produção, conseguia sobreviver sem se sujeitar ao modo de 

trabalho capitalista. Para o desenvolvimento da colônia de Moçambique, era 

necessário justificar a sujeição das populações e a criação de trabalhadores com 

novos argumentos. Era necessário descobrir ¨um meio de tornar forçado o trabalho 

do negro, sem cair no velho tipo condenado da escravidão¨59 e explicitava-se a 

                                                 
54 MARTINEZ, E.S. O Trabalho Forçado na Legislação Colonial Portuguesa – O caso de 
Moçambique (1899-1926). Lisboa. Universidade de Lisboa. 2008, p. 188. 
55 KUPER, op. cit. p. 151. 
56 ZAMPARONI, op. cit. p. 24-25. 
57 OLIVEIRA MARTINS, 1946 p. 218 apud ZAMPARONI, 1998, p.25. 
58 CAPELA, 1977, p. 23 apud ZAMPARONI, 1998, p. 27. 
59 OLIVEIRA MARTINS, 1946, p. 233 apud ZAMPARONI, 1998, p. 35. Grifo nosso. 
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intenção óbvia ¨explorar em proveito nosso o trabalho de uns milhões de braços, 

enriquecendo-nos à custa deles. De tal modo se fez no Brasil¨60.  Intencionando o 

suprimento desta força de trabalho, Antônio Enes, antes mesmo da conquista de 

Gaza (1895) ¨já antecipava a transformação do sul de Moçambique numa enorme 

reserva de força de trabalho para as minas da África do Sul61¨. 

A civilização portuguesa, combinava vários pressupostos que justificavam a 
superioridade da cultura portuguesa e a possibilidade de as culturas `outras` 
poderem melhorar as suas qualidades, fruto deste encontro, implicava que 
os súditos coloniais de Portugal eram inferiores, incapazes de se auto-
governar. 62 
 

A ocupação colonial portuguesa se fez através de várias frentes de 

intervenção, entre elas a ocupação dos territórios pela companhias majestáticas e 

dominação militar, pela sujeição da população com a legislação do trabalho, pela 

cobrança de impostos e pela legislação assimilacionista, criando leis para os 

indígenas e para os metropolitanos.Todas estas ações foram impetradas quase 

simultaneamente, após a pacificação e controle do Reino de Gaza e efetiva 

implantação do aparelho colonial. Estas ações coloniais foram ampliadas, 

reinterpretadas do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX.  A 

legislação do trabalho, regulando e controlando os acordos comerciais, 

especialmente com a África do Sul, foram se sobrepondo em um contínuo controle e 

enquadramento social da população de Moçambique, ao sul do rio Save.  

 

2.4  ENQUADRAMENTO LABORAL E XIBÀLU 
 

A forma de ocupação, após o ultimato recebido na Conferência de 

Berlin(1885), exigia a criação de uma força de trabalho para a implantação e 

estabelecimento do aparelho colonial e assim efetivar a real ocupação dos territórios 

moçambicanos. De acordo com Colaço, ¨o trabalho foi considerado como base de 

libertação e emancipação dos usos e costumes tradicionais e como meio de 

integração do indivíduo a uma nova ordem social63¨. Enquanto Junod afirma que: 

¨embora o sistema de distribuição de terras comportasse privilégios quanto à 

                                                 
60 Ibidem, p. 36. 
61 MENESES, M. P. O ¨indígena¨ africano e o ¨colono¨ europeu: a construção da diferença por 
processos legais, e-cadernos ces, Lisboa, mar, 2010. Disponível em: URL: 
http://eces.revues.org/403. Consultado 27 de fevereiro 2014. p. 75. 
62 Ibidem, p. 68. 
63 COLAÇO, J.C. Trabalho como política em Moçambique do período colonial ao regime socialista. 
Em: FRY, P. Moçambique ensaios,  Rio de Janeiro, UFRJ, 2001, p. 92. 
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fertilidade do solo, ninguém era despossuído de terras para se sustentar.¨64 Ao 

parafrasear Marx, Zamparoni afirma: ¨como os terrenos não tem dono, nem limite; 

por que iria o preto servir e enriquecer um colono quando ele em pessoa pode 

plantar, colher e vender?65¨ 

Em 29 de abril de 1875 a Carta-Lei extinguia legalmente a condição servil 

nas províncias ultramarinas, pondo fim a figura do liberto e lançando as bases do 

trabalho assalariado, ficando, porém, os indivíduos por ela abrangidos, obrigados a 

contratar os seus serviços por dois anos e preferencialmente com os antigos 

patrões, caso estes o desejassem.66  

A Carta-Lei foi complementada em 1878 pelo Regulamento para os 

Contrattos de Serviçaes e colonos nas Províncias de África, que estabelecia no 

Artigo 1º: 

[...] que todos os indígenas das províncias ultramarinas portuguesas 
estariam sujeitos à obrigação moral e legal de adquirir pelo trabalho os 
meios que lhe faltassem para substituir e melhorar a própria condição social, 
tendo plena liberdade de escolherem o modo de cumprir essa obrigação, o 
que, se não fosse feito, poderia ser-lhes imposto pelas autoridades.67 
 

Após a publicação deste regulamento, se seguiram vários outros, muito mais 

rígidos, porém de igual teor, em 1906, 1911, 1914, 1926 e 1928 tratando de 

estabelecer a força de trabalho. Paralelamente à criação e publicação dos 

regulamentos e estatutos, que enquadravam a população num sistema laboral, 

visando a dominação da população; e ao mesmo tempo a formação de mão de obra 

forçada; foram criados outros mecanismos para obrigar a população a buscar rendas 

para suprir as novas necessidades. A criação do imposto da palhota, bem como a 

sujeição da população ao mercado de consumo, a pena por vadiagem, foram 

mecanismos que forçaram o surgimento do trabalhador assalariado.  

Além de ser o principal responsável pela unificação territorial, Antonio Ennes 

foi também um dos principais expositores da política colonial, que tinha no trabalho 

sua pedra angular como missão civilizadora 

[...] não deve ter escrúpulo de obrigar e, sendo preciso, de forçar a 
trabalharem, isto é,  a melhorarem-se pelo trabalho, a adquirirem pelo 
trabalho meios de existência mais feliz, a civilizarem-se trabalhando, esses 

                                                 
64 JUNOD, H. A. Usos e costumes dos Bantus – A vida duma tribo do sul da África. 2ª ed., 
Lourenço Marques, Imprensa Nacional, 1974, tomo II – Vida Mental, p.09-11.  
65 ZAMPARONI, op. cit. p. 27. 
66 Carta-Lei de 29 de abril de 1875. In: Collecção Official da Legislação Portugueza – anno de 1875. 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1876,  p. 125-127 apud ZAMPARONI, 1998, p. 29-30 
67 ENES, 1893, p. 495 apud ZAMPARONI, 1998, p. 41.  
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rudes negros da África, esses ignatos párias da Ásia, esses meios 
selvagens da Oceania.68  
 

Para executar esta política civilizacional, fazia-se necessário a criação de 

normas que regulamentassem e legitimassem o trabalho indígena, forçando-o a 

trabalhar, sem que se confundisse com o trabalho escravo. Uma comissão foi criada, 

em 1897, liderada por Ennes, ¨que tinha como finalidade um estudo sobre as 

populações indígenas e os meios eficazes para obrigá-los ao trabalho69¨. O resultado 

deste estudo da comissão foi a edição do Regulamento do Trabalho dos Indígenas.70   

No Artigo 1º desse regulamento ¨cria-se a obrigação do trabalho como meio 

do indígena melhorar a sua condição social e adquirir meios de subsistência, 

estabelecendo-se que, caso o indígena não satisfizesse voluntariamente tal 

obrigação, a isto seria compelido pelas autoridades71.¨  

A partir desta autorização, estava legalizado o trabalho forçado. Esta lei criou 

a obrigação e os mecanismos para que a mesma fosse cumprida e exigida; informou 

quem poderia exigí-la e como fazê-lo e ainda especificou as penalidades que 

estariam sujeitos quem a descumprisse. Por meio desta lei estava instituído a 

obrigatoredade do trabalho como veículo de progresso da população indígena. 

Segundo Zamparoni, a ampliação e retificação das leis e estatutos se fez 

constantemente, como podemos verificar no Estatuto Político Civil e Criminal dos 

Indígenas de Angola e Moçambique, conhecido como o Estatuto de Indigenato de 

1926, que estabelecia: 

que a obrigação do trabalho era considerada cumprida quando, a critério 
das autoridades locais, os indígenas provassem ter capital suficiente, ter 
produzido bens de exportação, cultivado terras por conta própria em certa 
quantidade e dimensão fixadas pela administração, ou o exercício de ofício 
ou profissão que lhes garantisse, a si e a seus familiares, níveis de vida 
compatíveis com os padrões civilizados. 72 

De acordo com Feliciano, somente em 1933, na Constitucionalização do 

Acto Colonial, que o trabalho obrigatório só era permitido para fins públicos e  lia-se 

no Artigo 20º que: ¨o Estado somente podia compelir os indígenas ao trabalho em 

obras públicas de interesse geral da colectividade, em ocupações cujos resultados 

lhes pertençam, em execução de decisões judiciárias de carácter penal, ou para o 

                                                 
68 ENES, op. cit. p. 27. 
69 MARTINEZ,  op. cit. p. 6.  
70 Regulamento do Trabalho dos Indígenas – Decreto de 09.11.1899 – Diário do Governo nº 259 de 
15.11.1899, pp. 646-654 apud MARTINEZ, 2008, p.6 
71 MARTINEZ, op. cit. p. 7. 
72 ZAMPARONI, op. cit. p. 41-42. 
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cumprimento de obrigações fiscais73¨. Nesse mesmo ano, foi aprovado o 

Regulamento do Trabalho Indígena na Colônia de Moçambique, que no seu Art. 272º 

enunciava os casos em que era permitido o trabalho obrigatório, por imposição das 

autoridades, como citado por Feliciano74: 

1) Trabalhos públicos (pontes, estradas, caminhos de ferro) quando não haja 

trabalhadores voluntários. 

2) Casos de força maior. 

3) Limpeza dos poços e caminhos. 

4) Culturas de terrenos próximos às povoações indígenas, revertendo o seu 

produto exclusivamente para os indígenas. 

No Art. 275º acrescentava que os meios suasórios ou compulsivos seriam 

efetuados pelos chefes indígenas. 

Estavam isentos do trabalho forçado os homens com menos de 14 anos e 
mais de 60 anos, contratados para particulares ou Estado, emigrantes nos 6 
meses que se seguiam do seu regresso, inválidos, doentes, autoridades 
administrativas, cipaios e alistados em corpos regulares de serviços 
públicos ou de segurança. Eram excluídos dessa obrigação também, os 
chefes indígenas, os contratados e aqueles cujo contrato tinha acabado há 
menos de 6 meses.75 
 

O xibàlu foi uma chaga na sociedade colonial moçambicana, que ficou na 

memória da população muito tempo após o seu término76 e extrapolou muito a 

legislação, em violência e coerção. Alpheus Manghezi77, ao entrevistar algumas 

pessoas que viveram sob o regime colonial, obteve vários relatos: 

Como eu era filho do chefe da área, nós tínhamos a responsabilidade de 
fornecer homens da nossa zona para o xibàlu sempre que o administrador 
necessitasse. Era nossa responsabilidade persuadir os homens, ou a irem 
¨voluntariamente¨, ou a serem presos e entregues às autoridades. Eu não 
fui capaz de fornecer os homens solicitados, por isso tive de ir eu mesmo 
para o xibàlu. [...] Nós tínhamos muita população, mas as pessoas fugiam e 
escondiam-se quando se faziam rusgas para o xibàlu. As pessoas não 
queriam ir para o trabalho forçado, e por isso desapareciam quando se 
precisava delas.[...] O xibàlu estava sempre presente – podia haver rusgas 
em qualquer dia, todas as semanas e todos os meses. O xibàlu foi a coisa 
mais terrível que alguma vez nos aconteceu nesta área.78 

                                                 
73 FELICIANO, J.F. Antropologia Econômica dos Thonga do sul de Moçambique. Arquivo 
Histórico de Moçambique, Maputo, 1998, p. 102-103. 
74 Ibidem, p. 103. 
75 FELICIANO, op. cit. p. 103. 
76 Só em 1961, foi abolido o ¨regime do indigenato¨ e com ele o trabalho forçado e no mesmo ano 
foram criados os Institutos do trabalho, previdência e ação social. 
77 MANGHEZI, A. O trabalho forçado e a cultura obrigatória do algodão: o colonato do Limpopo 
e o reassentamento pós-independência. C. 1895-1981. Maputo. Arquivo Histórico de Moçambique. 
2003. 
78 Entrevista concedida por Mahawani Khosa (nascido em 1894) à Alpheus Manghezi em Guijá, em 
fevereiro de 1979. Guijá conhecida no tempo colonial por Caniçado. 
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Uma das realidades mais duras do xibàlu foi a implantação das culturas 

obrigatórias, especialmente a cultura do algodão, implantada na região do Rio 

Limpopo, como relata outro entrevista concedida à Alpheus Manghezi 

Então vimos o verdadeiro sofrimento, havia permanentemente um polícia e 
um capataz que nos seguiam sempre. Os polícias do régulo também 
acompanhavam o capataz para verificar tudo. [...] Alguns eram chicoteados 
pelo capataz, e mesmo os chefes receberam castigos corporais, com 
palmatória, por não conseguirem garantir que o algodão fosse tratado de 
modo que o capataz do algodão considerasse satisfatório. [...] Colhi o meu 
algodão em 1944 e enviei-o. Já não queria mais lidar com ele porque o 
trabalho que estávamos a fazer era xibàlu.79 
 

Ainda em 1915, de acordo com Zamparoni, o xibàlu durava seis meses, com 

salarios de 100 réis diários. O governador do Distrito de Inhambane, Almeida Garret, 

calculava que anualmente eram recrutados coercitivamente cerca de 141.500 

homens, para servirem como carregadores de mercadorias e pessoas, à serviço do 

Estado ou particulares, tendo que andar 30 quilômetros por dia, com uma carga 

aproximada de 30 quilos nos ombros. Os trabalhadores xibàlu eram fornecidos para 

agricultura, para empresas agro-industriais e para as obras do Porto de Lourenço 

Marques. ¨Não raro trabalhava-se de graça, tendo que providenciar a própria 

comida, pois alegava-se que o Estado não tinha verbas para alimentação e nem 

para pagar salários80¨. Os próprios administradores recrutavam trabalhadores, 

teoricamente para servirem aos interesses do Estado, mas que na verdade eram 

utilizados para fins particulares. Zamparoni menciona O Africano81 que denuncia tal 

prática: 

No seu doentio ódio à raça negra e sagrado respeito que tem pelos 
quadrúpedes – a ponto de não querer bichos para o trabalho – o Sr. 
Cardoso, como Governador do Districto [de Inhambane} permitia-se ao luxo 
feudal de se fazer transportar em ¨riquixó¨ puxado por pretos, à sua 
propriedade, 10 ou 12 kilometros de areia solta que eram vencidos à força 
de berros atroadores e golpes de cavalo marinho!82 
 

O Africano fez denúncias constantes e contundentes, como na edição de 
                                                 
79 Os anciãos de Guijá (Madoda Ya Gijana) foram entrevistados por Alpheus Manghezi em maio de 
1980. 
80 ZAMPARONI, op. cit. p. 95. 
81 O jornal O Africano foi fundado em 1908, por João Albasini e seu irmão José Albasini, que foram os 
jornalistas pioneiros na imprensa moçambicana, que teve início na metade do século XIX. A fundação 
do Jornal O Africano teve em seu grupo fundador:  ¨um grupo social constituído por “africanos” pretos 
e mestiços, descendentes das povoações locais – tais como os tsongas, bitongas, chopis e macuas – 
e de europeus e asiáticos, que se autoreconheciam como filhos da terra. O periódico foi propriedade 
dos irmãos João e José Albasani até 1918.¨  Ver mais em HOHLFELDT, A. & GABRAUSKA, F – 
Pioneiros da Imprensa em Moçambique: João Albasini e seu irmão. v. 6, nº 1. Sociedade 
Brasileira de Pesquisa em Jornalismo, 2010. http: bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/view/255. 
82 ZAMPARONI, op. cit. p. 95. 
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19/11/1913, onde publica ¨As concessionárias de carga e descarga faziam trabalhar 

os pobres pretos antes e depois das horas regulamentares, sem remuneração 

alguma e tocados ainda à cavalo marinho¨83. 

Trabalhadores Xibálu não tinham descanso, trabalhando todos os dias do 
mês, embora isto fosse proibido por lei. Eram levados amarrados sob 
escolta policial e eram obrigados a trabalhar cerca de dezesseis horas por 
dia, alimentando-se com uma papa de farinha e abóboras mal cozidas, uma 
vez ao dia, ou de koyl, que era um bocado de entulho rijo e indigesto, um 
bloco ou tijolo de farinha de milho, como única refeição ao dia.84 
 

E ainda segundo denúncia de outro jornal O Brado Africano85 em publicação 

de19/07/1925, ¨Morrem muitos, nos disse o homem, pois como pode calcular, por 

causa de um preto doente, ninguém vai incomodar o doutor que está a grande 

distância¨. De vez em quando – continuou ele – ¨os policias matam aí um homem 

acusado de roubar cana. Esse e outros como esse são atirados por aí pois, como 

viu, o cemitério é só para brancos.¨86 

O trabalho prisional, instituido pela portaria 1075, em 1913,  foi uma das 

legislações, ainda mais dura e difícil de ser aceita pela população, mostrando mais 

um aspecto do trabalho compulsório. Conferia ao executor, normalmente o 

comissário de polícia de Lourenço Marques, atribuições para julgar delitos e 

transgressões cometidas por indígenas, tais como vadiagem, embriaguez, ultraje ao 

pudor e à moral pública, pequenos furtos, etc. A mesma portaria deliberou que 

fossem aplicadas penas de trabalho correcional gratuito, que podia, a critério do 

comissário, variar de quinze a noventa dias. ¨Era de praxe deportar para outros 

distritos, os indígenas que fossem considerados perigosos, ou ainda incorporá-los às 

                                                 
83 Cavalo Marinho era um chicote trançado, feito com couro de hipopótamo. O Cavalo Marinho, foi 
juntamente com a palmatória, instrumento de violência e suplício para a população, durante o período 
colonial. Há um exemplar de cavalo marinho exposto no Museu de História Natural de Moçambique. 
84 ZAMPARONI, op. cit. p. 101-102. 
85 O jornal O Brado Africano foi fundado em 24 de dezembro de 1918, por João Albasini e seu irmão 
José Albasini junto com Estácio Dias. O jornal se instalou, com sua tipografia, dentro do Grêmio 
Africano que ainda estava em organização. Em 1920 O Brado Africano se torna o porta voz oficial do 
Grêmio Africano, bem como dos seus integrantes, chamados ¨filhos da terra¨ (THOMAZ, 2009, p. 2), 
cumprindo esta função até 1932. O Brado Africano dirigia-se a população mestiça alfabetizada, aos 
indígenas que soubessem ler ou brancos que se interessassem pelas suas informações. O Brado 
Africano foi o jornal onde os principais escritores de Moçambique começaram a publicar os seus 
textos.Para ver mais consultar: HOHLFELDT, A. & GABRAUSKA, F – Pioneiros da Imprensa em 
Moçambique: João Albasini e seu irmão. v. 6, nº 1. Sociedade Brasileira de Pesquisa em Jornalismo, 
2010. http: bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/view/255. 
86 O Brado Africano, 07/02/1925. AHM-DSNI, Seção A – Administração, cx.37, proc. 23. doc: 264/17,  
Carta do Administrador de Xinavane ao Intendente dos Negócios Indígenas e de Emigração, de 
09/05/29, informa que a Incomati Estates em um dos seus ¨talhões de cana sacarina, encontrou o 
esqueleto de um indígena¨. Apud ZAMPARONI, 1998, p. 102-103 



31 

 

tropas militares para servirem em pontos distintos do vasto império colonial 

português87¨.  

Tanto o trabalho forçado, como o trabalho prisional foram as soluções 

encontradas pelo sistema colonial português para implantar o seu projeto 

colonizador. Com o ideal de ¨melhorarem-se pelo trabalho, a adquirirem pelo 

trabalho meios de existência mais feliz, a civilizarem-se trabalhando…88¨ a 

administração portuguesa aplicou o seu processo civilizatório, utilizando a força de 

trabalho moçambicana para atender suas necessidades de mão de obra, quase 

sempre forçada, subjugando as populações locais e expondo-as a desagregação 

familiar e social. Segundo O Brado Africano, citado por Valdemir Donizette 

Zamparoni:   ¨não fazia sentido forçar o indígena a trabalhar única e simplesmente 

para a riqueza alheia, continuando o mesmo a ser ´degradado, mal pago – quando é 

pago – mal alimentado e afagado, em regra à chicote89¨. 

 

2.5  INDÍGENAS E ASSIMILADOS 
 

Para a administração portuguesa ¨era obrigação moral actuar no sentido de 

fazer progredir o indígena para estádios civilizacionais mais avançados90.¨ Nesta 

missão civilizadora fazia-se necessário trazer o indígena para os saberes da 

civilização. Baseados nesta crença criou-se a legislação assimilacionista que 

enquadrou e regulou a vida, tanto dos africanos como dos europeus, frente ao 

colonialismo português. No âmbito jurídico criaram-se na colônia de Moçambique, 

dois estatutos civis e políticos: um europeu e outro indígena. ¨Para a geração de 

Antônio Enes, era completamente absurda qualquer possibilidade de incorporação 

política de massas inferiores e atrasadas no espaço de cidadania91¨. Assim, no 

espaço colonial, ser europeu tornou-se uma categoria e que era subdividida entre os 

nascidos na metrópole e os nascidos na colônia.    

O Regimento da Administração da Justiça nas Colônias formalizou a pena 

de trabalho obrigatório aos indígenas, em fevereiro de 1894. Ao promulgar este 

                                                 
87 ZAMPARONI, op. cit. p. 90. 

88 ENES, op. cit. p. 27. 

89 ZAMPARONI, op. cit. p. 98.  

90 MENESES, op. cit. p. 79. 
91 Ibidem, p. 79. 
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regimento houve a necessidade de definição da figura do indígena que foi 

estabelecida como ¨nativos do ultramar, de pai e mãe indígenas e que não se 

distinguem pela sua ilustração e costumes de sua raça92¨. 

Estes estatutos foram ampliados e várias outras definições para indígenas 

foram surgindo. A legislação criou muitos deveres e obrigações para os indígenas, 

porém sem a igualdade de direitos. 

Os assimilados93 foram a terceira categoria civil que foi estabelecida na 
colônia de Moçambique. Nos termos do Estatuto do Indigenato, assimilados 
eram os antigos indígenas que haviam adquirido a cidadania portuguesa, 
após provarem satisfazer cumulativamente os requisitos que transitavam do 
passado recente: a) ter mais de 18 anos; b) falar correctamente a língua 
portuguesa; c) exercer profissão, arte ou ofício de que aufira rendimento 
necessário para o sustento próprio e das pessoas de família a seu cargo, ou 
possuir bens suficientes para o mesmo fim; d) ter bom comportamento e ter 
adquirido a ilustração e os hábitos pressupostos para a integral aplicação do 
direito público e privado dos cidadãos portugueses; e) não ter sido notado 
como refractário ao serviço militar nem dado como desertor (artigo 56º).94  
 

Para a obtenção do alvará de assimilado o indivíduo deveria escrever de 

próprio punho e assinar um requerimento que deveria ser acompanhado de um 

atestado, passado pelas autoridades administrativas de seu local de residência, que 

¨comprovasse o abandono dos `usos e costumes´ da raça negra e a fluência na 

língua portuguesa, além de comprometer-se a adotar a monogamia95¨.  

Segundo Zamparoni, as vantagens oferecidas ao portador do alvará de 

assimilado eram muitas, como não ser conscrito ao trabalho compulsório e nem ao 

recrutamento militar. Passaria a pagar a contribuição predial e não mais o imposto 

da palhota. Deixaria de ter que portar a chapa de identificação, além de receber 

salários com base-ouro e teria acesso aos cargos e funções públicas. Porém, todas 

estas vantagens nunca passaram de ilusão.  

As exigências para conseguir o alvará de assimilado incluia a troca do 

universo simbólico da moradia além do abandono aos `usos e costumes`. ¨O grau de 

civilização passava a ser medido por esta capacidade que tinha o indivíduo para 

construir ou ao menos morar em casas quadradas ou retangulares, construídas em 

ruas retas. As palhotas deveriam ser abandonadas, representavam o atraso96¨. 

                                                 
92 Ibidem,. p. 82. 
93 Entre 1917 e 1922 em Moçambique, 242 alvarás de assimilados foram concedidos. A maioria 
estavam ligados ao Estado (80%). O Estado passou a exigir o alvará como condição para o ingresso 
e permanência na carreira do funcionalismo. (ZAMPARONI, 1998, p. 495-496). 
94 MENESES, op. cit. p. 85. 
95 ZAMPARONI, op. cit. p. 470. 
96 Ibidem, p. 499. 
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Enquanto a legislação exigia muitas mudanças na vida dos africanos, estes 

por sua vez, segundo Zamparoni: ¨iam em busca do alvará de assimilado, não só 

para fugir do trabalho forçado, do serviço militar, mas também para buscar um futuro 

menos degradante para os filhos e conquistar os direitos mínimos de cidadania97¨. 

 

2.6  DOMINAÇÃO, SUBJUGAÇÃO, CONTROLE: IMPOSTO DE PALHOTA  
 

O pagamento de impostos era uma prática comum na África, bem anterior à 

chegada dos europeus. O imposto sobre a colheita, partes da caça e pesca e ainda 

das bebidas fermentadas, deviam ser compartilhadas com os chefes. Os povos do 

sul do Save, submetidos aos Angunes, eram obrigados a prestar serviços nas 

machambas98 dos chefes, ou em outras obras designadas pelos mesmos.  

Tais impostos eram pagos, pois o chefe, como intermediário entre os 
ancestrais e os vivos, desempenhava determinante papel no equilíbrio 
comunitário, era o gestor das cerimônias propiciadoras de chuva, o 
proprietário simbólico dos bosques e dos animais neles existentes. Era o 
guardião da terra e de tudo que nela havia, tanto em seus aspectos 
materiais quanto espirituais, tendo portanto, direitos distintos sobre os seus 
frutos.99  

No final do século XIX, com a predominância da economia monetária, os 

chefes passaram a exigir que, todo tipo de impostos, fossem pagos em dinheiro. 

Com a ocupação colonial, fazia-se necessário buscar rendimentos para a 

implantação do projeto colonial ¨uma vez que faltava capital português, tanto estatal 

como privado100¨. Os portugueses mantiveram-se como burocratas ou comerciantes, 

com negócios lucrativos e seguros. As limitadas indústrias de processamento, que 

se instalaram em Moçambique, eram fundamentalmente empreendimentos de indo-

britânicos. A agricultura de plantações estava também em sua grande maioria, nas 

mãos de estrangeiros, através das companhias majestáticas, com capital alemão, 

inglês e francês. Para Penvenne, ¨o rendimento proveniente do imposto da palhota, 

de impostos comerciais e aduaneiros, refletiam, de igual modo, os lucros obtidos 

com a mão de obra alugada internacionalmente101¨.  

A administração colonial portuguesa criou através do mecanismo tributário, 

do imposto da palhota, a participação dos indígenas no circuito da economia 

                                                 
97 ZAMPARONI, op. cit. p. 502. 
98 Machambas eram as unidades individuais ou familiares de propriedades agrícolas. 
99 ZAMPARONI, op. cit. p. 44.  

100 PENVENNE, J. Trabalhadores de Lourenço Marques (1870-1974). Maputo. Arquivo Histórico de 
Moçambique, 1993, p. 16. 
101 Ibidem, p. 17. 
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capitalista e monetarizada. Mais tarde, este mecanismo será ampliado para a 

obtenção da mão de obra barata, e até gratuíta, através do trabalho forçado.  

O imposto de palhota começou a ser exigido em 1898, logo após a morte de 
Maguiguana. Em 1904 eram 100$00, em 1918 eram 150$00 mais 25$00 de 
licença de cães, mesmo que a população não os tivesse. Quem não o 
pagava [o imposto da palhota] ia para o xibàlu, como aconteceu em 1901, 
ano em que os faltosos foram trabalhar na estrada Chibuto-Mudipsane e em 
1921, que foram trabalhar na administração do Chibuto. Além do pagamento 
desses impostos havia ainda a obrigação de pagar licenças de carroças, 
armas e, em 1957, também de bicicletas.102 
 

De acordo com Zamparoni, o Imposto da palhota propriamente dito, remonta 

suas origens à prática de cobrança do mussoco, na região dos prazos da Zambézia. 

O mussoco era um tipo de imposto de captação, que podia originalmente, ser pago 

em gêneros alimentícios, cera ou marfim. Para alguns autores esta organização 

social é considerada como feudal ou pré-capitalista. Gradativamente o mussoco 

passou a ser monetarizado e passou a ser o elemento central no processo de 

acumulação de capital colonial ao agir como mecanismo extra-econômico para a 

aquisição de trabalho pelo Estado colonial portugués e pelos colonos. 

Em 1856, Sá da Bandeira, pelo Decreto de 03/11/1856, legalizou a cobrança 

do imposto por fogo, palhota ou cubata, estabelecendo que o mesmo podia ser 

cobrado em gêneros tais como café, algodão, feno, gado – considerando mais 

especificamente Angola - ou o seu equivalente em dinheiro. 

Em Moçambique, a conquista de Gaza, com o efetivo controle português ao 
sul do Rio Save, foi interpretado por Freire de Andrade103 como uma das 
operações financeiras mais felizes que na Província se têm realizado. 
Custou aproximadamente 200 contos de réis, mas esse capital tem rendido 
anualmente até 40 ou 50 por cento, pela imposição do imposto da palhota, 
que aquela expedição tornou possível 104. 
 

Antes mesmo da prisão de Gungunhane (28/12/1895), Antônio Ennes na 

condição de Comissário Régio, criou o Distrito Militar de Gaza em 07 de dezembro 

de 1895, e uma de suas determinações foi que todos os indígenas serão sujeitos ao 

imposto da palhota. Antes disso, a Companhia de Moçambique, a partir do decreto 

de 09 de julho de 1892, já havia estabelecido a obrigatoriedade do pagamento do 

imposto da palhota, que nos dois primeiros anos, poderia ser efetuado com produtos 

agrícolas, entretanto, sempre que possível, a administração da companhia substituía 

                                                 
102 FELICIANO, op. cit. p. 139. 
103 FREIRE DE ANDRADE, Alfredo Augusto. Relatórios sobre Moçambique.2ª ed., Lourenço 
Marques, Imprensa Nacional, 1950, vol. III, p. 349. A 1ª edição dos seis volumes veio à luz em 
Lourenço Marques; entre 1907 e 1910  
104 ZAMPARONI, op. cit. p. 46. 
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tal alternativa e exigia o pagamento em dinheiro e a partir de 1894, o pagamento só 

poderia ser efetuado em dinheiro.      

Antônio Enes, em 1895, proibiu expressamente, por ser prática usual, que se 

incendiassem ou destruíssem as palhotas de quem não pudesse pagar o imposto e 

estabelecia que os indígenas que ¨se acharem nestas circunstâncias serão apenas 

obrigados a trabalhar seis dias consecutivos à ordem do administrador, dentro da 

área de circunscrição, recebendo nestes dias apenas alimentos ou a quantia 

indispensável para se alimentarem¨.105 O imposto da palhota, tinha dois significados 

distintos, conforme O Brado Africano apontava em 1933;  

[…] para o Estado colonial era um maná, um condão, um caudal inesgotável 
de receita¨; já para a população indígena era o ¨horror, martírio, humilhação, 
algema, cativeiro, espancamento, em resumo, a mais negra escravidão. Por 
ele são responsáveis e cativos, pais, mulheres, filhos e parentes, por ele 
são compelidos a trabalhar grátis nas estradas e outras obras do Estado 
para comodidade dos bafejados da sorte.106  
 

A Sociedade de Geografia de Lisboa criou uma comissão em 19/11/1912, 

para estudar os problemas coloniais, que concluiu que se devia: ¨Obrigar, pelos 

impostos directos, os indígenas nas colônias a trabalhar,   para poderem pagar o 

imposto, criando-lhes quanto possível necessidades que só pelo trabalho assíduo 

possam satisfazer¨.107 Quando ¨a partir de 1906, o imposto da palhota passou a ser 

cobrado com a libra-ouro inglesa¨108, isto significou um aumento de 100% em seu 

valor real e a cobrança tornou-se cada vez mais violenta e espoliante. Tornou-se 

comum extrapolar os prazos do trabalho gratuíto exigido pela falta do pagamento do 

imposto. Outra prática costumeira era a de prender as mulheres e forçá-las ao xibàlu 

até que remissem o valor do imposto em dívida, acrescido de multas. Mesmo que 

seus maridos enviassem o dinheiro para o pagamento do imposto, os dias 

trabalhados pelas mulheres, não lhes era remunerado.109 

O imposto da palhota além de ter sido uma das mais importantes fontes de 

arrecadação para a adminstração colonial, era visto como ¨uma justa retribuição da 

                                                 
105 ¨Organização Administrativa do Território de Maputo. (1895)¨. Art.12, parag. 2º e 7º. In: ENNES, 
Antônio. Op. ct. 1945, pp. 502:4. Apud ZAMPARONI, 1998, p. 51 
106 ZAMPARONI, op. cit. p. 54. 

107 AMARAL, Francisco José Pereira do. Elementos para a resolução dos Problemas Coloniais. 
(Parecer da Sub-comissão, alinea h, nº 3) Lisboa. Soc. Geografia de Lisboa. 1913. P. 73. Apud 
ZAMPARONI, 1998, p. 48 
108 FREIRE DE ANDRADE, 1950, p. 348-350 apud ZAMPARONI,  1998, p. 51. 
109 Sobre estas práticas arbtrárias muitas denúncias apareceram nas páginas de O Africano. Ver por 
exemplo as edições de 11/06/1913 e 19/04/1917 e O Brado Africano de 01/07/1933 apud 
ZAMPARONI, 1998, p. 51 
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tranquilidade e do progresso que o governo europeu garante nos territórios 

ocupados e [seu pagamento] representa a verdadeira submissão das tribos 

indígenas110¨. Porém, Zamparoni enfatiza que, mais do que uma questão de 

soberania e fonte de arrecadação fiscal, o imposto da palhota era visto como 

elemento fundamental para o estabelecimento das relações laborais do tipo 

capitalista e os admnistradores coloniais tinham plena consciência deste 

mecanismo. As palavras de Pedro Chichorro, administrador da circunscrição da 

Namaacha111, em 1911 elucidam a percepção de todos os pretos, que eram: 

Rebeldes ao trabalho e pouco amigos de emigrar; só a obrigação que todos 
os anos lhes impõem, de pagar o imposto da palhota, os faz sair de sua vida 
sedentária e descuidada, por algum tempo, o suficiente para conseguir pelo 
trabalho que se vêem obrigados a procurar, o dinheiro que precisam [...].112  
 

Em 1908, o Regulamento das Circunscrições de Lourenço Marques e 

Inhambane, determinou que o imposto da palhota perdeu seu caráter de 

Contribuição Predial, pois os indivíduos podiam ser ¨coletados pessoalmente, 

mesmo sem possuir palhotas.¨113 Em 1924, foi definido que ao sul do Save, todos os 

indígenas maiores de 18 anos, eram obrigados a pagar o imposto, transformando o 

velho imposto da palhota em Imposto de Captação.114 

As questões de moradia e de pagamento do imposto da palhota perpassava 

toda legislação colonial e atingia a questão indígena e de assimilação. A Portaria 

Provincial 317, de 09/01/1917 distinguia indígenas de assimilados, nas questões de 

ocupação urbana. Enquanto o imposto da palhota era cobrado dos indígenas e era 

um valor maior, o imposto predial era cobrado dos assimilados, que se submetessem 

a legislação de assimilação. Porém, a exclusão e discriminação dos indígenas já 

havia sido estabelecida por Mouzinho de Albuquerque em 1897, quando autorizou a 

Câmara de Lourenço Marques a regularizar a posse dos terrenos urbanos. A 

concessão de terrenos, por dezenove anos e meio, obrigava o arrendatário a 

construir, no prazo de seis meses a um ano, uma casa de habitação em cada um 

dos talhões recebidos. A medida discriminava os indígenas que viviam na cidade, 

                                                 
110 COSTA, 1901 p. 624-625 apud ZAMPARONI, 1998, p. 47. 
111 Moçambique, sob a administração colonial, foi chamada de colônia, depois província e era dividida 
em distritos que se subdividiam em circunscrições e estas em postos administrativos e 
regulados.Idem, p.  57 
112 ZAMPARONI, op. cit. p. 47. 

113 FELICIANO, op. cit. p. 91. 
114 CI. Regulamento do Imposto Indígena (port. de 27/6/1942). 1942, p. 3-4 apud FELICIANO, 1998, 
p. 91 
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pois exigia declarações de uma população analfabeta e a construção de casas, nos 

moldes europeus, cujos custos eles não tinham como arcar. Além disso, lhes negava 

¨qualquer forma de direito ancestral sobre a terra¨.115   

A substituição das palhotas, construídas com troncos, varas, barro e caniço, 

consideradas primitivas; por casas de madeira, alvenaria e zinco, não significava 

somente a troca do material construtivo, mas implicava numa nova ordem simbólica, 

geometricamente reestruturada. A forma circular, tida como própria dos povos 

primitivos, era substituída pela retangular, tida como própria dos povos evoluídos. O 

novo modelo induzia novos hábitos de higiene e salubridade, transformando o modo 

de vida da população indígena, fazendo com que esta população se submetesse aos 

padrões culturais e familiares europeus. Entre os Thongas do sul de Moçambique, a 

construção das palhotas seguia ritos especiais, com divisão sexual de tarefas. As 

palhotas eram circulares, como o eram as povoações, com toda simbologia mágica 

atribuída ao círculo.116  

Além da força de trabalho, que na construção da palhota era feita pelos 

próprios membros da povoação, o custo do material era outro, uma vez que tábuas, 

vigas, pregos e chapas de zinco tinham que ser adquiridas e a mão de obra para a 

construção contratada. O morador, perdia assim, o controle sobre o processo de 

construção e passava a ter que pagar, para ter onde morar. Para fazer frente aos 

novos custos, tinha que trabalhar mais ainda no mercado assalariado. Os materiais 

necessários e o processo construtivo das palhotas era de domínio da maior parte da 

população e transmitido de geração em geração. Além disso, a palhota era ¨uma 

habitação relativamente fácil de construir, fresca nos dias ardentes, impermeável à 

chuva e muito engenhosamente combinada¨117 enquanto as novas moradas eram, 

segundo Junod, ¨hediondos telheiros de zinco¨,118 que se transformavam em 

verdadeiras estufas. 

A partir de 1910, segundo Zamparoni, na área de circunvalação, só foram 

permitidas novas edificações em alvenaria, procurando mais uma vez afastar do 

núcleo central da urbe as construções e moradores mais simples, particularmente 

                                                 
115 ZAMPARONI, op. cit. p. 309. 
116 JUNOD conclui que a ¨aldeia tonga, círculo fechado de palhotas, é um organismo vivo¨ apud 
ZAMPARONI, 1998,  p. 310-311. Sobre os procedimentos construtivos, ver JUNOD, Henri. Usos e 
costumes dos Bantos. Op. Cit. Tomo II, p. 97:104 
117 JUNOD, H. Usos e costumes dos Bantos. Op, cit. Tomo II, 1974, p. 98 apud ZAMPARONI, 1998, 
p. 311 
118 Ibidem, p. 311. 
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negros e mulatos.119 Enquanto os subúrbios transformaram-se em territórios negros, 

onde 91,5% da população era negra. ¨Nestes subúrbios, longe dos olhares 

controladores dos colonos brancos, os indígenas podiam esquecer de sua situação 

inferiorizada, pelo menos temporariamente e no caniço as normas de convívio social 

eram realizadas com referentes cosmogônicos que não eram os do colonizador.¨120 

  

2.7  MIGRANTE MINEIRO: UM DOS PROCESSOS LABORAIS MOÇAMBICANOS 
  

A administração colonial portuguesa ao implantar seu projeto administrativo, 

estabeleceu o trabalho como principal fórmula para a emancipação dos indígenas e 

trazê-los para a civilização. A proposta de Antônio Enes era ¨não deve ter escrúpulo 

de obrigar e, sendo preciso, de forçar a trabalharem, isto é, a melhorarem-se pelo 

trabalho [...]¨121 Baseados nesta premissa criaram a legislação forçando os africanos 

ao trabalho, instituindo o trabalho forçado e o trabalho prisional. A população, por 

sua vez, ofereceu resistência e procurou alternativas para obter os meios para pagar 

os impostos e conseguir sobreviver na economia que se monetarizava e criava 

novas necessidades. O caminho para as minas de ouro da África do Sul foi a 

solução encontrada por muitos trabalhadores moçambicanos para fazer frente à 

tantas dificuldades em que se encontravam e que a administração portuguesa só 

piorava; e onde ¨os africanos transformaram-se em súbditos indígenas, e não 

cidadãos; tinham deveres, mas poucos ou nenhum direitos122¨. 

 

2.7.1  Mineiros, migrantes, trabalhadores – questões coloniais 
 

A ênfase ao trabalho foi exercida com a ocupação e o controle político do 

território, que ¨asseguraram as condições para o máximo aproveitamento da rotulada 

indolente mão-de-obra africana123¨ e em 1894, foi decretada a permissão, para os 

indígenas, de substituir a pena de prisão por trabalho correcional. Segundo 

Meneses, em finais do século XIX, o principal desafio que Portugal enfrentava era o 

                                                 
119 Regulamento de Salubridade Urbana de Lourenço Marques, de 28/12/1910, publicado no Boletim 
Oficial de Moçambique, nº 50/1911. Para o paulatino processo de expulsão das construções em 
madeira e zinco, veja O Africano, 09/02 e 15/06/1912. Idem p. 312. 
120 ZAMPARONI, op. cit. p. 313-314. 
121 ENES,  op. cit. p. 27. 
122 MENESES,  op. cit. p. 77.  
123 FELICIANO,  op. cit. p. 96. 
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de ¨obrigar as províncias ultramarinas a produzirem¨124. As regiões Centro-Norte de 

Moçambique, estavam nas mãos das grandes companhias concessionárias, que 

absorviam toda mão de obra desta região. ¨A proposta de Enes antecipava a 

transformação do Sul de Moçambique numa enorme reserva de força de trabalho 

para as minas da África do Sul125¨. Este projeto político baseava-se no crescimento 

da força de trabalho submetida e barata, para atender a demanda vinda do 

acelerado crescimento econômico desta região da África Austral. 

O desenvolvimento das leis, após a conquista de Gaza (1895-1897), de 

acordo com Feliciano, foi feita tentando abranger três dinamismos fundamentais, o 

da justiça penal, para que se corrigisse o transgressor pelo trabalho; o do imposto, 

para que o africano se sentisse obrigado politica e economicamente a trabalhar; o da 

obrigatoriedade de trabalhar para se tornar civilizado e evoluir. Com novas 

imposições da administração portuguesa, como a proibição da caça e posse de 

armas de fogo126, a cobrança do imposto da palhota em dinheiro, a expansão de 

lojas que facilitaram o acesso de bens de prestígio e também à comida e bebidas127 

e ainda a diminuição significativa do gado bovino128, empurraram a população 

masculina em direção as minas de ouro do Transvaal129. 

Segundo Penvenne ¨nem o capital estatal nem o capital privado no sul de 

Moçambique estavam dispostos a oferecer salários competitivos como aqueles que 

eram pagos pelas minas do Rand.¨130 

A administração colonial portuguesa nunca proibiu a emigração para as 

colônias vizinhas, pois através dos acordos firmados com a África do Sul, auferia 

recursos para estabelecer e desenvolver seus projetos coloniais.  

Na tentativa de responder, colhendo alguns benefícios, à grande procura de 

                                                 
124 ENES, op. cit. p. 27. 
125 MENESES, op. cit. p. 75. 
126 Só no interior ao sul do rio Save em 1900 foram apreendidas 20.000 armas de fogo. Cf. F. 
Toscano. Sobre os Indígenas, 1955, p. 112. As armas haviam se tornado comuns na caça, entre os 
anos 1850 e 1870. Apud FELICIANO, 1998, p. 105 
127 Após a conquista de Gaza abriram-se as possibilidades de compras com pagamento imediato em 
dinheiro ou à crédito, constituindo um novo estímulo à participação na economia monetarizada. Neste 
período os comerciantes africanos praticamente desapareceram e cederam lugar aos comerciantes 
indianos e chineses. Para ver mais, consultar ZAMPARONI, Monhés & Chinas. Em: Entre Narros & 
Mulungos - Colonialismo e paisagem social em Lourenço Marques c.1890-1940, USP, 1998, 
p.301-308. 
128 ¨Entre 1895 a 1898 o número de bois ficou bastante reduzido. Parte foi consumida pelos Angunes   
durante as guerras com os portugueses, durante a conquista de Gaza e também devido à rinder pest 
que de 1896 a 1898 dizimou o gado bovino, junto com outras epizootias, que se seguiram até 1910¨ 
(FELICIANO, 1998, p.105). 
129 Transvaal foi uma das províncias da África do Sul entre 1910 e 1994, com sua capital em Pretória. 
130 PENVENNE, op. cit. p. 17. 
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mão de obra suscitada pelo desenvolvimento econômico dos territórios 
vizinhos, o governo português declarou livre e legal a emigração, pelo porto 
de Inhambane, de trabalhadores contratados, em 1885. 131 
  

Para o controle da mão de obra, que emigrava clandestinamente, em 1891 a 

administração colonial portuguesa instituiu o uso do passaporte. Em 1896, Mouzinho 

de Albuquerque, então governador geral de Moçambique, autorizou a emigração 

voluntária, criando facilidades para o embarque destes trabalhadores nos portos de 

Inhambane e Lourenço Marques. ¨Com estas iniciativas, o estado colonial foi capaz 

de garantir rendimentos substanciais com a cobrança de impostos aos emigrantes e 

agentes recrutadores132¨. 

Os acordos e a legislação criada pela administração colonial foi 

constantemente revista e ampliada para o controle da migração e o estabelecimento 

de um relacionamente econômico entre Moçambique e a África do Sul.  

De acordo com Mouzinho, a legislação não tinha por objetivo favorecer a 
migração mas regulá-la, porque era impossível, mesmo se fosse 
conveniente proibir a sua continuação. A posição de Mouzinho era 
essencialmente baseada em duas premissas: primeiro a incapacidade da 
administração e polícia de evitar a migração clandestina, dada a 
incapacidade do capital português para empregar a mão-de-obra local; em 
segundo lugar, que a migração iria garantir a entrada dos dinheiros 
necessários para melhorar o porto, a linha férrea e o comércio do sul de 
Moçambique. 133  
 

Feliciano reforça que, em 1897, Mouzinho de Albuquerque edita o 

regulamento134 que prevê as condições de contratos, dos engajamentos e sua 

fiscalização, pois estes trabalhadores traziam muito dinheiro ao sul de Moçambique. 

Embora o indígena raramente se demorasse nas minas mais do que dois anos, 

voltava trazendo 20 ou 30 Libras. Calculando em 25 mil o número de repatriados, a 

cada ano havia uma entrada de 500 a 750 mil Libras, que os emigrantes 

empregavam em lobolo, pagamento de impostos (palhota), gado, álcool e têxteis 

portugueses. Além disso, esta era a solução imediata para os problemas financeiros 

da colônia portuguesa, ¨o movimento da força de trabalho moçambicana para o 

Transvaal representava uma entrada de ouro considerável para Moçambique135¨.  

Em Moçambique, ¨o que se vê, a partir das duas últimas décadas do século 

                                                 
131 COVANE,  op. cit. p. 14. 
132 Ibidem, p. 14.  
133 COVANE, L. A. O trabalho migratório e a agricultura do sul de Moçambique (1920-1992). 
Maputo, PROMEDIA, 2001, p. 101. 
134 Regulamento para engajamento dos indígenas na Província de Moçambique para trabalhar na 
República Sul Africana. Apud FELICIANO, 1998, p. 106 
135 COVANE, 1989, op. cit. p.  36. 
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XIX, é a constituição de um novo tipo de colônia baseada sobretudo na prestação de 

serviços – portos, ferrovias – e no fornecimento de força de trabalho migrante para 

as colônias vizinhas136¨. Na construção de um modelo econômico, a história da 

colônia portuguesa de Moçambique, até o período da segunda guerra mundial, foi 

resultante da sobrevivência e dominação do mercantilismo e não de um projeto 

capitalista liberal. ¨Se não havia nas colônias condições para acumulação capitalista, 

como havia na Europa, tratou-se de criá-las com mecanismos próprios e adequados 

à conjuntura137¨. 

Os tratados, acordos e legislação assinada entre a colônia de Moçambique e 

o Transvaal, envolviam além das questões da ¨corretagem da mão de obra¨ 138 as 

questões sobre portos, caminhos de ferro e comércio. A situação do Transvaal, como 

território do hinterland, criou a necessidade absoluta de uma saída para o mar. Foi 

baseado nestas necessidades que em 1875 foi assinado o segundo Tratado de Paz, 

¨no qual o Transvaal negociou com Portugal a construção de uma linha férrea que o 

ligasse ao mundo.  Em 1894, o caminho de ferro de Lourenço Marques foi ligado ao 

caminho de ferro do Transvaal139¨. 

As guerras Anglo-Bôeres140 (1899-1902) desestabilizaram este fluxo de 

emigrantes moçambicanos no Transvaal e mais de 80.000 mineiros 

moçambicanos141 voltaram para suas casas durante o período das guerras.  Com o 

fim destas guerras, a indústria mineira, que era o suporte da economía sul africana, 

voltou a precisar de milhares de braços experientes para continuar a explorar as 

minas de ouro do Rand. O governo colonial português forçou o novo regime colonial 

no Transvaal a uma outra política na administração da mão de obra moçambicana. 

¨Esta consistia, fundamentalmente, em condicionar a assinatura de um acordo de 

fornecimento de mão de obra à garantia de utilização do porto e caminhos de ferro 

de Lourenço Marques para as importações e exportações sul africanas142¨. Foi nesta 

                                                 
136 ZAMPARONI, op. cit. p. 21. 
137 Ibidem, p. 23. 
138 PENVENNE, op. cit. p. 17. 

139 COVANE, 1989, op. cit. p. 17. 
140 As duas guerras Anglo-Boer aconteceram entre 1880-1881 e 1899-1902. Trataremos mais 
detalhadamente sobre estas duas guerras no segundo capítulo deste trabalho, que será sobre a 
África do Sul.  
141 HARRIES, Patrick. Work, Culture, and Identity Migrant Laborers in Mozambique and South 
Africa. C. 1860-1910, London. James Currey, 1994,  
142 COVANE, 1989, op. cit. p. 39.  
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base de negociações que foi assinado o ¨Modus-Vivendi¨143 de 1901, afinal ¨o 

Transvaal precisava absolutamente abrir suas minas e não tinha trabalhadores144¨. 

Através deste ¨Modus-Vivendi¨ foram estabelecidos o tempo dos contratos e a taxa 

de 13 Schillings como emolumento único, para cada recrutado, por despesas de 

fiscalização, passaportes, contratos, registros, etc, com o acréscimo de 6 Pence por 

mês, durante todo período de recontratos.  

Como resultado imediato da assinatura do ¨Modus Vivendi¨ houve o 
aumento do tráfego combinado [porto de Lourenço Marques e caminhos de 
ferro] que passaram de 166.902 em 1902 para 405.823 toneladas em 1906, 
o que surtiu numa enorme evolução de receitas para a colônia de 
Moçambique.145  
 

Esta legislação se renovou e foi revista nos acordos e convenções que se 

seguiram, como em 1909, que estabeleceu o paralelo 22º como limite geográfico 

norte para a área de contratação de emigrantes. Enquanto nesta mesma Convenção 

estabeleceu-se que os contratos seriam por um ano, renováveis por no máximo até 

completar dois anos, e ainda deveriam passar pelo porto de Lourenço Marques de 

50% a 55% da tonelagem total para o Transvaal (art. XXIII). No acordo realizado em 

1912 e que se reforçou em 1928, entre o governo português e a WNLA146 

estabeleceu-se o ¨pagamento diferido, que estabelecia o pagamento, localmente, do 

primeiro ano do contrato de trabalho no Transvaal, e o segundo ano, seria pago em 

Moçambique, no retorno dos mineiros à sua casa147¨. 

Segundo Covane, o pagamento diferido, que inicialmente era praticado sob 

uma base voluntária, concorreu substancialmente para a prosperidade do comércio 

de Moçambique e uma relativa estabilidade financeira da administração colonial 

portuguesa. A convenção de 1928, instituiu no artigo XXVI que ¨Todas as quantias 

em dinheiro devidas nos termos desta convenção sejam taxas, emolumentos, 

salários e outras, serão pagas e liquidadas em ouro148¨. O salário destes 

trabalhadores moçambicanos era pago em ouro, ao governo português, que o 

                                                 
143 O Modus Vivendi de 1901foi um acordo assinado entre o governo colonial britânico do Transvaal e 
o governo colonial português em Moçambique e restabeleceu a situação com relação à força de 
trabalho moçambicana e o tráfego de mercadorias entre o Porto de Lourenço Marques até o 
Transvaal, através dos caminhos de ferro. O acordo conservou as negociações feitas pelo governo 
Boer (art.4º). (COVANE, 1989, p. 39-40). 
144 Ibidem, p. 39. 
145 Ibidem, p. 40. 

146 WNLA - The Witwaters Rand Native Labour Association Limited  era a agência recrutadora oficial 
de trabalhadores moçambicanos para o Transvaal. 
147 COVANE, 1989, op. cit. p. 81.  
148 Ibidem, p. 82. 
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repassava ao trabalhador em Escudos, com taxas de câmbio fixas, enquanto o ouro 

era negociado a taxas de mercado aberto.149 

A  ¨exportação¨ de mão de obra, de acordó com Peter Fry,  foi uma solução 

para a administração colonial portuguesa, obter receitas fiscais diretas e indiretas. 

Através do dinheiro dos salários, enviado pelos trabalhadores às suas famílias, 

tinham a entrada de receitas indiretas. A intermediação com as companhias 

contratantes da República da África do Sul e do pagamento diferido, ofereciam o 

acesso direto as receitas fiscais, na forma de taxas, emolumentos e outros.150 

 

2.7.2  Mineiros, migrantes, trabalhadores – os moçambicanos do sul do Save 
 

Hei de contar alguma coisa do meu sofrimento. Eu sofri bastante porque o 
meu marido foi para as minas e não voltou para casa pelo medo que teve do 
xibàlu. O que costumava acontecer nestes tempos era que o meu marido 
voltava das minas para passar férias e que na manhã depois da sua 
chegada iam buscá-lo para o xibàlu.151 
 

¨A imposição, pela administração portuguesa, do trabalho forçado esteve 

diretamente interligada com o fluxo de trabalhadores para as minas do Transvaal152¨. 

A redução do acesso às terras, com a criação e implantação dos colonatos e das 

companhias majestáticas, enfraqueceu a base econômica da sociedade camponesa. 

A criação dos impostos e a destruição do artesanato indígena, devido a importação 

de mercadorias, criou novas necessidades e hábitos de consumo, entre eles o vinho 

português e os têxteis. Estes foram os principais fatores que fizeram a população do 

sul de Moçambique, se tornar dependente dos rendimentos provenientes do trabalho 

migratório. 

O comércio do marfim, a partir de 1824 já conhecia as rotas do sul de 

Moçambique. Comerciantes ingleses tinhas acordos com os chefes dos reinados 

africanos independentes. As peles de animais selvagens e marfim constituiam os 

principais produtos que permitiam a população ao sul do rio Save ter acesso a 

                                                 
149 NORMAN, W. O. é mencionado em HERNANDEZ, H. G. ¨Do Rand à RDA? Modernização 
compulsória e práticas sociais e estratégias de mobilidade social¨, In: Contextos Revista 
D´Antropologia i Investigació Social, Barcelona, 2009, p.66 explicando como a administração colonial 
portuguesa angariava parte de suas receitas. 
150 FRY, op. cit. p. 275.  
 

151 Oselina Marindzi, nascida antes de 1930. Entrevista cedida a Alpheus Manghezi, no dia 15 de 
maio de 1980 
152 FIRST, R. Os mineiros moçambicanos na África do Sul. Relatório do CEA nº 80/1, Maputo, 
Universidade Eduardo Monflane, 1997, p. 27. 
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produtos importados, tais como roupa, calçados, enxadas e outros. ¨A partir da 

década de 1870 a redução da população dos elefantes, prejudicou o comércio de 

marfim, que foi gradualmente substituído pela migração para o Natal e a colônia do 

Cabo153.¨ A maioria dos africanos do Natal, encorajados pelos missionários e em 

alguma medida pelo governo britânico, tornaram-se produtores de cultura de 

rendimentos ou fazendeiros produzindo comida para si próprios e para venda no 

mercado dos colonos britânicos. ¨Eles não estavam interessados em vender a sua 

força de trabalho aos fazendeiros brancos, produtores de cana-de-açúcar e café154¨. 

As dificuldades em conseguir a mão-de-obra necessária dentro de suas fronteiras, 

fez os colonos britânicos, apoiados pela administração colonial inglesa a buscar 

soluções além de suas fronteiras. 

 

Para atender esta necessidade, foram assinados, entre as décadas de 1860 
a 1870, os primeiros acordos sobre trabalho migratório envolvendo reinos 
africanos, Portugal e a administração colonial britânica do Natal e do Cabo 
da Boa Esperança. A maioria das libras esterlinas em circulação em 
Lourenço Marques, neste período, vinham dos recrutados no Império de 
Gaza, após os acordos selados com Muzila em 1871.155  
 

Após à expansão da exploração mineira dos diamantes em Kimberley, em 

1870, acirrou-se a disputa pela mão-de-obra barata. As minas de Kimberley 

pagavam três a quatro vezes mais que as plantações de cana de Natal. Em 1875, os 

governos coloniais de Moçambique e do Natal assinaram um acordo sobre 

trabalhadores moçambicanos. ¨O acordo previa o estabelecimento, em Lourenço 

Marques, de uma estação temporária para negros que os cruzeiros britânicos 

possam capturar nos mares da província [Moçambique], e para o envio de tais 

negros livres para o Natal156¨. Em 1876, respondendo a uma petição da Colônia do 

Cabo, o governo português autorizou o recrutamento de trabalhadores para o Cabo, 

nas mesmas condições estipuladas no acordo de Natal.  

Enquanto isso, em Moçambique, ¨na década de 1880, uma nova rota 

migratória para as minas de ouro de Witwatersrand se estabeleceu. Enquanto os 

colonos brancos não podiam pagar salários comparáveis aos que ofereciam as 

minas do Rand157¨. Aos poucos, milhares de moçambicanos começaram a 

                                                 
153 COVANE, 2001, p. 86.  
154 Ibidem, p. 86. 
155 COVANE, 2001, p. 87. 
156 Ibidem, p. 89. 
157 FIRST, op. cit. p. 34. 
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atravessar a fronteira em contratos de um a dois anos nas minas de ouro do 

Transvaal.  

De acordo com Covane, a administração colonial portuguesa percebeu que 

os régulos eram intermediários fundamentais entre eles e a população local. A 

principal tarefa dos chefes era o fornecimento de trabalhadores não pagos (xibàlu) 

para as obras públicas e o apoio para a cobrança do imposto da palhota. Eles 

resolviam também disputas comuns como conflitos sobre o uso e aproveitamento da 

terra e a falta de pagamento de lobolo. O controle sobre o acesso à terra continuava 

parcialmente nas mãos dos régulos, bem como o controle de forasteiros no regulado 

e a proibição de venda do álcool, com exceção do vinho português. 

Covane reforça que os trabalhadores migrantes usavam um método especial 

com os régulos: eles adotavam a política extra oficial de pagar certas quantias aos 

mesmos e voluntariamente doavam uma variedade de presentes tais como sabão, 

toalhas e cobertores no seu regresso das minas. O caráter voluntário destes 

presentes tinha uma explicação especial. Agradar os régulos era uma estratégia 

camponesa para se estar bem com a autoridade. Era uma reciprocidade racional. 

¨Os trabalhadores migrantes dependiam dos régulos e dos chefes para tomar conta 

das suas mulheres e das suas machambas na sua ausência e também dependiam 

deles para uma série de assuntos de caráter social e econômico.¨158 Estas 

estratégias eram formas de evitar de serem os primeiros alvos quando houvesse 

necessidade de mão de obra não paga para obras públicas ou para outras 

obrigações coloniais desagradáveis. Assim, o dinheiro obtido com o trabalho 

migratório era, às vezes, usado para evitar o recrutamento e obter a dispensa do 

xibàlu. ¨Os portugueses costumavam dizer, que os africanos haviam se tornado 

arrogantes com os ganhos das minas na África do Sul, o qual usavam para subornar 

os chefes tradicionais para evitar o seu recrutamento como trabalhadores 

agrícolas.¨159  

Segundo Ruth First, o sistema de trabalho migratório entre Moçambique e 

África do Sul, se distingue da classe operária das sociedades capitalistas 

desenvolvidas, não somente pela migração através de grandes distâncias, mas 

principalmente porque esta classe de trabalhadores ¨nunca esteve completamente 

separada da posse dos meios de produção. O trabalhador migrante continuou a ser 

                                                 
158 COVANE, 2001, op. cit. p.99. 
159 Ibidem, p. 99 
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capaz de produzir parte de suas necessidades de subsistência160¨. Isto permitiu ao 

produtor capitalista, comprar a força de trabalho deste operário-camponês a um 

preço inferior ao seu valor real, uma vez que parte da subsistência do operário e da 

sua familia, continuava a ser produzida a partir da sua base camponesa em 

Moçambique. 

Neste contexto a importância das mulheres como produtoras e reprodutoras 

do poder masculino explica basicamente a lógica sobre a emigração de homens 

solteiros. ¨Uma mulher casada permanece em casa para garantir a base da 

produção e reprodução da economia doméstica que sustenta os migrantes com um 

segundo recurso de acumulação, bem como um refúgio nos tempos difíceis161¨. A 

acumulação de poder e riqueza pelos homens dependeu basicamente da 

domesticidade feminina. As mulheres foram excluídas das atvidades que as 

mantivessem longe do ambiente doméstico. A pressão sobre as mulheres, para se 

manterem em casa aumentou a partir de 1870, quando a sua função na economia 

doméstica se tornou mais onerosa. A coleta de frutas e sementes de plantas 

oleaginosas, de cera e borracha, e além de ocuparem-se mais tempo cultivando as 

plantas alimentícias, tornando-se assim responsáveis pelo trabalho dos homens 

ausentes, que estavam trabalhando na África do Sul. Foi através desta divisão 

sexual do trabalho que os homens estavam aptos a caçar, comercializar e fazer o 

trabalho migrante nas minas, enquanto as mulheres providenciavam a maior parte 

do trabalho necessário para alimentar e aumentar a família; e os homens 

acumulavam riqueza através do seu envolvimento no mercado econõmico. 162 

Segundo Covane ¨numa sociedade em que estão claramente definidas as 

tarefas para homens e mulheres, a migração passou a ser prioritária entre as 

atividades masculinas¨163.  A migração foi sempre vista e interpretada como meio 

para ultrapassar a pobreza, secas e devastações, porém ¨o trabalho migratório 

também era importante ao facilitar o acesso ao dinheiro por parte dos homens, 

dinheiro esse que poderia ser usado para pagar o lobolo¨164. Tamele, um mineiro 

moçambicano, ao ser entrevistado, se refere ao trabalho nas minas dizendo:  
                                                 
160 FIRST, op. cit. p. 26.  
161 HARRIES, op. cit. p. 93.  

162 Para ver mais informações sobre o papel da mulher na sociedade econômica africana, consultar: 
MEILLASSOUX, C. A reprodução doméstica. In: Mulheres, Celeiros & Capital. Lisboa. Ed. 
Afrontamento, 1987. p. 60-87. 
163 COVANE, 2001, op. cit. p. 198. 
164 Ibidem, p. 201. 
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As pessoas trabalhavam na África do Sul até um certo ponto, para prestígio, 
do que para vantagens materiais. Era importante ir para a África do Sul para 
ser capaz de ¨falar como um homem entre os homens¨. Não obstante, o 
dinheiro da África do Sul também era importante para pagar lobolo e 
comprar açúcar, mantas, sabão e roupa. Ele defendia que era da 
responsabilidade da mulher produzir comida para a família.  

 

Para Covane, de acordo com a tradição é que naqueles dias, ¨comida era 

preocupação exclusiva das mulheres, e não como hoje em dia. Para além da 

agricultura, as mulheres eram responsáveis pela produção de bebida alcoólica 

sope¨165. Este álcool era para a venda e uma quantidade considerável desta bebida 

era oferecida ao marido e membros da familia, e também aos amigos, quando 

viessem ver o magaiza, o emigrante regressado das minas da África do Sul.  

Para ¨falar como homem entre os homens¨166 era primordial ir para as minas 

da África do Sul. Aqueles homens que não emigravam eram geralmente 

ridicularizados, até mesmo por mulheres, e eram estigmatizados socialmente. Eram 

também motivo de comentários e suas mulheres acusadas de bruxaria, por 

manterem seus homens sob controle. Segundo Covane ¨qualquer homem que não 

fosse para a África do Sul era geralmente classificado como uma mulher, e até 

mesmo havia canções que troçavam os não-migrantes167¨. Aos meninos era 

aconselhado comer muito para crescer e ir para a África do Sul. Acreditava-se que 

se os meninos crescessem fortes, suportariam o duro trabalho nas minas. A 

emigração desempenhou tanto o papel econômico como o ritual na sociedade. 

Como reforça Covane ¨emigrar era também um rito de iniciação¨.168 Antes de alguém 

tornar-se um chefe, presumia-se que ele já era um homem. E homens maduros 

eram geralmente aqueles com alguma experiência do trabalho nas minas. ¨Aqueles 

que tinham ido  às minas eram aceitos como homens e respeitados como tal¨169. 

Para ser considerado sério e confiável, um homem deveria ter tido um contrato de 

trabalho nas minas, ser casado e possuir gado. Caso ele não peenchesse todos 

estes requisitos, ter ido para as minas garantiria o seu respeito social. 

A transição da mão de obra escrava para a livre não aconteceu no período 

colonial português. A implantação da legislação assimilacionista não atingiu a 

                                                 
165 Sope é uma bebida alcoólica destilada, feita de frutas de cajú, massala e manga e cana-de-açúcar. 
O mais popular é feito da fruta do cajú. (COVANE, 2001, p. 205) 

166 TAMELE, 2001 apud COVANE,2001, p. 205. 
167  Ibidem, p. 198. 
168  Ibidem, p.190. 
169  Ibidem,  p. 190 
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maioria da população, que continuou a ser recrutada para o xibàlu, que se 

multiplicou em várias formas de degradação e humilhação para a população 

moçambicana. A missão civilizatória, que tinha no trabalho sua forma de ascensão a 

níveis mais elevados de civilidade, foi uma ilusão para a população e uma maneira 

disfarçada e violenta de apropriação da força de trabalho por parte do aparelho 

colonial português. O trabalho migrante na África do Sul foi a saída que os 

trabalhadores moçambicanos encontraram para fugir da opressão colonial. Mesmo 

com a desagregação social e familiar, que o trabalho migratório trouxe para a 

população, a administração colonial portuguesa encontrou fórmulas para adquirir 

receitas e capital através deste trabalho dos mineiros moçambicanos. Apesar desta 

realidade desestruturante para a população, o trabalho migrante passou a ser uma 

realidade presente em quase todas as famílias moçambicanas.  Um jovem só era 

considerado adulto após ter trabalhado nas minas do Rand, o que se tornou um rito 

de passagem, uma transformação que só se adquiria pelo cumprimento de, pelo 

menos, um contrato de trabalho, ou seja, um período de trabalho nas minas. 
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Figura 3 - Political map [ID 142401] Original title: South Africa 
FONTE: (Political) 2005 online acess: http://www.ecoi.net/file_upload/470_1279028114_south-africa-
pol-2005.jpg 
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3  A REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL 
 

3.1  A OCUPAÇÃO HOLANDESA NA REGIÃO DO CABO 
 

As descobertas antropológicas atribuem o surgimento dos predecessores do 

homem moderno como originário de várias partes do oeste e sul da África. Para 

Thompson170 o Homo Sapiens apareceu na foz do rio Klasies, no leste da Província 

do Cabo e na Border Cave, na fronteira entre Natal e Swazilandia. Na África do Sul, 

os caçadores-coletores utilizavam métodos específicos para explorar os recursos 

naturais, adaptando seus utensílios, em formato e tamanho, conforme o clima, a 

topografia e espécies de animais encontrados em seu território. 

No começo da era cristã, comunidades humanas viveram na África do Sul, 
caçando, pescando e coletando plantas por milhares de anos. Eles eram os 
ancestrais dos povos Khoisan171, que os colonos brancos chamaram de 
Bosquímanos e Hotentotes.172  
 

Ao utilizar termos étnicos, de acordo com Thompson, os colonos chamavam 

os caçadores-coletores como povo San, os pastores como Khoikhoi e os povos 

agrícolas de língua banta como Africanos. Estes povos permaneceram isolados do 

resto do mundo até o fim do século XV.  

Em 1487, segundo Thompson, a expedição de Bartolomeu Dias, composta 

de duas caravelas, contornou a Península do Cabo, e durante uma tempestade, 

ancorou em Mossel Bay a 170 milhas à leste, e depois, navegou mais 170 milhas 

pela costa até Delagoa Bay e retornou à Lisboa. Durante o século XVI, o governo 

português enviou anualmente frotas que contornavam o Cabo da Boa Esperança em 

direção ao Oceano Índico, configurando o comércio entre a Europa e a Ásia. 

Estabelecendo guarnições e prazos, comercializando ouro e posteriormente 

escravos, os portugueses ancoravam de tempos em tempos, na península do Cabo 

para obter água fresca e barganhar gado e ovelhas com os pastores Khoikhoi, em 

troca de artigos de ferro e cobre. 

Como comandante da expedição da Companhia Holandesa das Índias 

Orientais, Jan van Riebeeck, em 1652 levou oitenta empregados desta Companhia, 

para a Península do Cabo e foi instruído a estabelecer um forte, para suprir as frotas 

                                                 
170 THOMPSON, L. M.  A History of South Africa. 3rd ed. New Haven and London. Yale University 
Press. 2001. 
171 O povo Khoisan, segundo Thompson (2001),  foi o amálgama dos povos Khoikhoi (pastores) e dos 
San (caçadores-coletores) que viviam na região do Cabo antes da chegada dos europeus.   
172 THOMPSON, op. cit. p. 6. 
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holandesas com frutas, vegetais e carne. A intenção dos diretores da companhia 

holandesa, era de criar uma ligação entre seu império oriental, centralizado em 

Batavia (Java) e a Holanda. Para Thompson, os holandeses não tinham a intenção 

de criar nada além que uma pequena base fortificada, onde as frotas anuais, indo e 

vindo de Batavia, pudessem parar, conseguir água fresca, frutas, vegetais e grãos, e 

ainda deixar seus tripulantes enfermos, para se recuperarem neste entreposto. 

Porém, aos poucos, conforme a companhia foi demitindo alguns dos seus homens, 

alocou-os em propriedades na região da Table Bay, a seis milhas ao sul na 

Península do Cabo. Trouxe também, 156 pessoas, oriundas da França, que foram 

instaladas na mesma região. Em 1679, a companhia começou a expandir sua 

ocupação para as terras férteis em torno das montanhas, na região conhecida como 

Stellenbosch. Fazendo o transporte e instalação de colonos, em 1707, a população 

da Península do Cabo173  já totalizava duas mil pessoas, desconsiderando os 

escravos e os pastores Khoikhoi. Após este período, ainda segundo Thompson, a 

população aumentou pelo crescimento natural, e aumentando também com a 

demissão de serviçais da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que ali se 

estabeleciam. Houve também, em menor número, a manumissão de escravos. Em 

1793, já havia 13.830 pessoas instaladas na Colônia do Cabo. A intenção inicial da 

companhia, era que todos os colonos se dedicassem a agricultura, porém a maior 

parte acabaram se tornando artesãos e comerciantes em Cape Town, atendendo 

aos navios franceses, ingleses, escandinavos e principalmente as frotas holandesas. 

Os colonos que permaneceram na agricultura, tornaram-se produtores de grãos e de 

gado, ocupando grandes porções de terras além das suas propriedades inicialmente 

estabelecidas pela companhia. 

A Companhia Holandesa das Índias Orientais desintegrou a sociedade 

pastoril dos indígenas Khoikhoi, como reforça Thompson. O seu frágil sistema 

político174 entrou em colapso e os chefes se tornaram subordinados à companhia, 

afastando-se da sua sociedade, sujeitando-se à sociedade colonial, onde serviam 

                                                 
173 A região da Península do Cabo é a parte mais extrema à Sudoeste da África do Sul. No extremo 
sul situa-se o Cabo da Boa Esperança e ao norte a Table Mountain (Montanha da Mesa), onde está 
localizada Cape Town (Cidade do Cabo). Para mais informações ver: THOMPSON, L  The History of 
South Africa.  Yale University Press, 2001, p. 54. 

174 Frágil sistema politico, segundo Thompson, consideravam-se as comunidades Khoikhoi, com 
relação a ocupação holandesa que se fez com navios, armas e colonos trazidos da Europa e 
reforçados através da navegação que trazia frotas constantes, que aportavam na Península para 
abastecer seus navios.   
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como pastores, tecnicamente livres porém tratados como escravos. Também 

perderam sua terra, todo o seu gado e estoques de comida, além da sua cultura, 

nesta interação com os primeiros holandeses que se estabeleceram na região da 

Península do Cabo. 

Durante o século XVIII, a agricultura pastoril extensiva, junto com a caça, 

absorveu boa parte da crescente população branca da região do Cabo. ¨Estes 

pastores brancos ficaram conhecidos como trekboers175 – agricultores semi-

migrantes176¨. A economia escravocrata excluía-os de outras atividades. Para a 

ocupação de terras na região de Orange River e as regiões áridas do Great Karoo e 

Litle Karoo, como em outras áreas, exigia-se dos trekboers um pequeno pagamento 

de taxas anuais para explorar fazendas de até seis mil acres. ¨Acostumados a usar 

trabalho escravo e dos indígenas177, os trekboers nunca foram uma sociedade auto-

suficiente178¨. 

Para Thompson, esta sociedade estratificada e violenta era uma torre de 

Babel, onde os colonialistas falavam o holandês da Holanda, que era a língua oficial 

da colônia. Os indígenas falavam suas línguas nativas, enquanto boa parte dos 

escravos asiáticos falavam o português creole.179 Porém uma forma simplificada da 

língua holandesa, que retirou certas inflexões e itens do vocabulário, que modificou o 

som das vogais e incorporou palavras de outras línguas, tornou-se aos poucos, a 

língua franca dominante. Este dialeto, que se originou como um meio de 

comunicação oral entre cidadãos e escravos, tornou-se uma língua distinta, o 

                                                 
175 Segundo Thompson (2001, p.46)¨Os trekboers eram os filhos dos agricultores, que já não tinham 
terra suficiente para explorar e viviam como pastores e caçadores¨. 
176 THOMPSON, op. cit. p. 46.  
177 Indígenas eram considerados os ¨nativos do ultramar, de pai e mãe indígenas e que não se 
distinguem pela sua ilustração e costumes de sua raça.¨(MENESES, 2010, p. 85). De acordo com 
Kuper (1964, p. 154) ¨Indígenas eram governados pelos usos e costumes de sua própria sociedade.¨ 
178 THOMPSON, op. cit. p. 49. 
179 Os crioulos (creole) são línguas naturais, de formação rápida, criadas pela necessidade de 
expressão e comunicação plena entre indivíduos inseridos em comunidades multilingues 
relativamente estáveis. Procurando superar a pouca funcionalidade das suas línguas maternas, estes 
recorrem ao modelo imposto (mas pouco acessível) da língua socialmente dominante e ao seu saber 
linguístico para constituir uma forma de linguagem veicular simples, de uso restrito mas eficaz, 
o pidgin, que posteriormente é gramaticalmente complexificada e lexicalmente expandida, em 
particular pelas novas gerações de crianças que a adquirem como língua materna, dando origem  ao 
crioulo.Chamam-se de base portuguesa os crioulos cujo léxico é, na sua maioria, de origem 
portuguesa. No entanto, do ponto de vista gramatical, os crioulos são línguas diferenciadas e 
autónomas. Os crioulos de base portuguesa são habitualmente classificados de acordo com um 
critério de ordem predominantemente geográfica embora, em muitos casos, exista também uma 
correlação entre a localização geográfica e o tipo de línguas de substrato em presença no momento 
da formação. Em África formaram-se os Crioulos da Alta Guiné (em Cabo Verde, Guiné-Bissau e 
Casamansa) e os do Golfo da Guiné (em S. Tomé, Príncipe e Ano Bom). 
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Afrikaans, ou seja, o Africâner.180  

O entreposto da Península do Cabo, criado pela Companhia Holandesa das 

Índias Orientais, foi durante cento e quarenta três anos não mais do que um 

entreposto para as frotas holandesas e outras, que faziam seu abastecimento de 

gêneros alimentícios e água neste porto. A população europeia que se estabeleceu 

na área, sujeitou a população autóctone, beneficiando-se do seu trabalho e 

produção agrícola e pastoril. De acordo com Thompson, esta população de colonos 

europeus, eram os proprietários de toda terra produtiva, mas eles mesmos não 

faziam o trabalho manual. Utilizavam-se do trabalho de escravos, que eram trazidos 

continuamente da Ásia, Madagascar e Moçambique. Quanto mais os trekboers se 

diluíam para o interior, menor era o conforto em suas casas e em suas vidas, sendo 

que até 1792 não havia nenhuma escola na região de Graaff-Reiner.181 

 

3.2  OS INGLESES NA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL 
 

A expedição britânica de 1795, forçou a capitulação dos oficiais holandeses, 

instalados na Península do Cabo, que se constituía como parte da República 

Batávia. No Tratado de Amiens, de 1803, os holandeses recuperaram a região do 

Cabo, porém em janeiro de 1806 foram expulsos novamente e em 1814 no acordo 

de paz, a soberania inglesa sobre a colônia foi confirmada aos olhos da Europa. 

Thompson reitera que, para os ingleses, no final do século XVIII, a África do Sul teve 

o mesmo significado que teve para os holandeses, um entreposto de abastecimento 

no caminho para a Ásia. Muito poucos imigrantes britânicos, que deixaram a Grã-

Bretanha antes de 1870, se estabeleceram na África do Sul e somente uma pequeña 

porção dos investimentos internacionais britânicos foi destinada para esta região. ¨O 

governo britânico proveu a colônia com o mínimo de estabelecimentos 

administrativos e repetidamente ordenava a restrição de despesas182¨. A Grã-

Bretanha relutava em fazer a conquista dos vastos territórios sul-africanos, pois 

demandaria muito investimento num território muito pobre. ¨Entre 1850 e 1880, 

quando se falava da África do Sul, tratava-se ainda de uma simples expressão 

                                                 
180 O Afrikaans (Africâner), junto com o inglês e nove línguas africanas nativas, foram reconhecidas 
como línguas oficiais no pós apartheid, na África do Sul. 
181 Graaff-Reiner localiza-se a Noroeste de Port Elizabeth e é uma cidade da região do Cabo Oriental, 
sendo a quarta cidade mais antiga da África do Sul. 
182 THOMPSON, op. cit. p. 53. 
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geográfica sem significado político, que designava um território dividido em colônias 

britânicas, repúblicas bôeres183 e  estados africanos184¨. A África do Sul era, em 

1870, uma miscelânea de povos africanos, asiáticos e europeus. De acordo com 

Thompson, conflitos sobre terras e trabalho eram acentuados por diferentes 

ideologias e percepções contraditórias, que criavam tensões em cada comunidade. 

Os brancos eram dependentes do trabalho dos nativos, porém os excluíam da 

participação nos sistemas sociais e políticos. 

A partir de 1870, com as descobertas das jazidas de diamantes de 

Kimberley185, os britânicos reavaliaram sua posição e trataram de agir 

energicamente na conquista dos territórios. ¨Foi uma política de muitas guerras que 

custaram muito caro financeiramente, em vidas humanas e destruição186¨. Através 

da anexação de muitas comunidades africanas, dando proteção a algumas, 

humilhando outras ou conquistando pelas armas, ¨entre elas a mais poderosa e 

rebelde de todas, a dos Zulus187¨, os ingleses foram estabelecendo sua hegemonia 

sobre o território sul-africano.  

 

3.3  COLONIALISMO BRITÂNICO NA ÁFRICA DO SUL 
  

As sociedades coloniais na África surgem através da presença do 

estrangeiro, o qual se insere dentro de uma sociedade existente, e ¨neste processo 

produz uma nova sociedade, ou uma sociedade diferente tanto da tradicional 

africana como da europeia ocidental188¨.  Os colonizadores, enfatiza Hilda Kuper, 

mesmo quando vem em grupos selecionados de imigrantes, com a intenção 

deliberada de introduzir um modo particular de vida, eles serão sempre um 

                                                 
183 As repúblicas bôeres eram a República Sul-Africana do Transvaal ao norte e o Estado Livre de 
Orange (Orange Free State), ao sul. Os bôeres são o amálgama dos primeiros europeus que 
colonizaram a África do Sul, os holandeses, mas também alemães e franceses.  Os bôeres são a 
população (Voortrekkers) que migrou para o interior do país no Grand Trek, deixando a Colônia do 
Cabo  por se ressentirem diante do governo britânico. Eles são chamados também de africâners. 
Estes Voortrekkers, ¨fiéis maatschappijiers¨  ou ainda patriotas republicanos, de acordo com os 
diversos nomes que lhes foram dados, foram sempre partidários da independência completa com 
relação aos britânicos. Para ver mais consultar: BHEBE, N. Os britânicos, os bôeres e os africanos 
na África do Sul 1850-1880. In: AJAYL, J.F.A. (Edit) História Geral da África. África do Século XIX à 
década 1880, UNESCO, 2010, pp. 169-210.  
184 BHEBE, N. Os britânicos, os bôeres e os africanos na África do Sul 1850-1880. In: AJAYL, 
J.F.A. (Edit) História Geral da África. África do Século XIX à década 1880, UNESCO, 2010, p. 169.  
185 Kimberley localiza-se na província do Cabo Setentrional, sendo a capital desta província e fica 
próxima ao Rio Orange.  
186 BHEBE, op. cit. p. 170. 
187 Ibidem, p. 169. 
188 KUPER, op. cit. p. 152. 
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fragmento de uma unidade maior e não conseguirão reproduzir a estrutura histórica 

da metrópole, que eles deixaram para trás. Apesar de suas habilidades, eles serão 

forçados a fazer ajustes às diferenças físicas e sociais do novo ambiente. Em 

contrapartida para os movimentos nacionalistas de unificação africana, o tribalismo 

persistiu, e é mais forte que geralmente se reconhece. Hilda Kuper reforça que de 

acordo com o princípio de dividir para governar, controlando e fomentando, fez-se 

estes controles em diferentes áreas. Na República da África do Sul, os engenheiros 

do apartheid utilizaram várias técnicas para separar a população em pequenas e 

exclusivas unidades comuns. Não somente separando brancos, coloureds e negros, 

uns dos outros, mas fragmentando estes grupos deliberadamente em espaços 

territoriais diferentes (áreas comuns, Bantustões, por exemplo), bem como 

culturalmente (com sistemas educacionais separados, com escolas vernaculares e 

escolas tribais). Nas Rodésias e Niassalandia, onde não houve uma política 

deliberada para reforçar o tribalismo, muitas das tribos (como os Lozi, Ngoni e 

Bemba) mantiveram sua consciência própria de entidades políticas, separados uns 

dos outros por dialetos e costumes, e em alguns casos por memórias de guerras 

intertribais em um passado recente.  

Com relação ao colonialismo britânico Peter Fry diz que: ¨o sujeito colonial 

britânico ideal podia e devia ser educado nas técnicas modernas da sociedade 

britânica, mas deveria sempre manter a orientação e a lealdade à sua sociedade de 

origem189¨. A política racial de segregação na África do Sul, segundo Legassick, ¨tem 

uma multiplicidade de significados e funções, em diferentes tempos e para diferentes 

grupos. Segregação opera em diferentes níveis de ideologia, controle social e 

produção laboral190¨. Conforme Mamdani, todos os significados para segregação 

levam para a separação territorial e residencial, bem como para as atividades 

laborais para brancos e negros na África do Sul.191 Somados a isto, formou-se a 

ideia de que negros e brancos tem vontades e solicitações diferentes nos campos 

sociais, culturais e políticos. Legassick declara que, para alguns pesquisadores, as 

raízes da segregação estão entranhadas no início da colonização por europeus 

brancos, quando van Riebeeck separou os brancos dos povos Khoisan. Porém, ¨o 

                                                 
189 FRY, op. cit. p. 285. 
190 LEGASSICK, M. British hegemony and the origins of segregation in South Africa, 1901-14. In: 
Segregation and Apartheid in Twentieth-Century South Africa. London: Taylor & Francis e-Library. 
2003. 
191 MAMDANI, op. cit. p. 70-72. 
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período crucial na formação da política de segregação foi entre a guerra sul africana 

de 1899 a 1902 e a primeira guerra mundial192¨. 

Para Beinart e Dubow193 segregação foi o nome dado, no início do século 

XX na África do Sul para as políticas governamentais e práticas sociais que visavam 

regular as relações entre brancos e negros, colonizadores e colonizados. Muitos 

elementos de segregação tem origem no período da administração holandesa, entre 

1652 e 1806, como também no século XIX com as Repúblicas Bôeres e as colônias 

britânicas. Porém somente no século XX, que a ideologia da segregação foi refinada 

e o alcance do sistema foi totalmente implantado. Esta implantação do sistema 

segregacionista seguiu-se a um lento processo histórico, com a conquista final das 

chefaturas africanas, na década de 1890 e com a consolidação das fronteiras do 

estado da África do Sul, no período subsequente as guerras de 1899-1902. A 

segregação moderna representou uma resposta para a industrialização do 

subcontinente, iniciado com a descoberta e exploração de diamantes e ouro a partir 

da década de 1860.  

A segregação, reiteram Beinart e Dubow, surgiu das dinâmicas modernas da 

sociedade industrializada e não foi somente uma simples passagem para o século 

XX de velhas tradições de escravidão, paternalismo agrário e conflitos de fronteira. 

Em 1910, após dois séculos e meio de imigração e expansão da população branca 

europeia, somente vinte por cento da população, da recém unificada República da 

África do Sul,194 eram brancos. O fato de que os colonizadores brancos e os 

indígenas195 africanos, não eram as únicas comunidades estabelecidas, adicionou 

mais complexidade a forma que a segregação tomou na África do Sul. Na região do 

Cabo, um grupo conhecido como ¨coloureds¨196 ocuparam uma posição social 

intermediária entre os negros africanos e os colonizadores brancos. 
                                                 
192 LEGASSICK, op. cit. p. 44. 
193 BEINART, W; DUBOW. S. Introduction: The historiography of segregation and apartheid. The 
meaning and context of segregation. In: BEINART, W; DUBOW. S. Segregation and Apartheid in 
Twentieth-Century South Africa. London: Taylor & Francis e-Library. 2003. 
194 Em 31 de maio de 1902, em Pretória, foi assinado o acordo de paz de Vereeniging, após os seus 
termos serem aceitos pelos commandos no sul do Transvaal. Este acordo pôs fim as guerras anglo-
bôer e incluiu o Transvaal e a Província Livre de Orange na União da África do Sul. Em fevereiro de 
1909 foi escrito e aprovada uma nova constituição, que estabelecia a nova legislação para a União da 
África do Sul.  Para ver mais, consultar: THOMPSON, L. M.  A History of South Africa. 3rd ed. New 
Haven and London. Yale University Press. 2001, pp. 140-144. 
195  Na acepção de Hilda Kuper, indígenas são as populações ¨não assimiladas¨ ou seja, que vivem 
segundo os ¨usos e costumes¨ de sua própria sociedade. 
196 Utilizaremos o termo ¨coloureds¨ como se utiliza na África do Sul, em inglês, e que segundo 
Beinart e Dubow (1995), esta população representa os descendentes dos povos Khoisan e de 
escravos, trazidos principalmente da Ásia, e ainda de colonizadores. 
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Divisões sociais nesta sociedade colonial tomaram cada vez mais 
características raciais rígidas. Após a unificação em 1910, o poder dos 
brancos foi usado para forjar uma das mais extremas formas de 
discriminação racial no mundo do século XX. Este sistema amadureceu da 
segregação para o apartheid na segunda metade do século e esteve por 
muito tempo no coração dos debates políticos da África do Sul.197 
 

A segregação como um dogma da colonização britânica, transformou-se na 

política colonial anglófona, onde ¨a crença de que as diferentes raças não podiam 

nem deviam tentar se converter à cultura dos poderes coloniais198¨. O colonialismo 

britânico segregacionista teve muitos expositores o que desencadearia na futura 

política do apartheid199, onde as palavras mais mordazes foram registradas por 

Julian Huxley: ¨os negros são por natureza diferentes dos brancos e a eles 

inferiores200¨. A segregação, segundo Beinart e Dubow, foi além da legislação 

restritiva, foi uma ideologia composta, baseada em práticas que legitimavam a 

diferença social e econômica em todos os aspectos da vida. Muitos dos elementos 

de segregação espacial e social, praticadas pelos brancos, como a divisão das 

igrejas baseadas na cor da pele, o uso de bancos de praças, ônibus, praias e 

cidades, entre outros espaços públicos, foram inicialmente estabelecidas por 

convenções e mais tarde pelas leis. Da mesma forma, a exclusão dos negros dos 

trabalhos especializados, e principalmente do exercício das funções de supervisão 

sobre os brancos, foram determinados por costumes bem como pela legislação.  

 

3.3.1  Implantação do sistema colonial inglês – o modelo segregacionista 
 

Os processos de implantação do sistema segregacionista foram múltiplos. 

Desde os contatos iniciais dos holandeses, na Península do Cabo, onde os primeiros 

colonos europeus foram estabelecidos nas terras da população local, desalojando os 

Khoikhoi e transformando-os em meros prestadores de serviços e fornecedores de 

carne e alimentos para as frotas que ali aportavam.  Na dispersão dos trekboers para 

                                                 
197 Social divisions in this colonial society increasingly took on a rigid racial character. After Union in 
1910, white power was used to forge one of the most extreme forms of racial discrimination in the 
twentieth-century world. This system, which matured from segregation to apartheid in the second half 
of the century, has long been at the heart of political debates in the country. (BEINART, DUBOW, 
1995, p. 3 tradução nossa) 
198 FRY, op. cit. p. 282. 
199 Utilizaremos em todas as nossas menções a este sistema, a mesma forma utilizada na África do 
Sul Apartheid. 
200 ROBERTS, 1900, p. 60 apud FRY, 2003, p. 286. 
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os territórios além de Stellenbosch201, já se observava o uso da mão de obra escrava 

e ¨por onde os africaners se estabeleciam, eles toleravam pouca interação com os 

negros, exceto como senhores e servos202¨. A segregação se estabeleceu também 

durante as guerras Anglo-Boêres, onde os africaners tentaram manter a 

independência de suas colônias, oferecendo resistência à ocupação e domínio 

inglesas. A formação das reservas para os nativos, foi a forma mais violenta de 

segregação, fazendo o desalojamento e realocações dos indígenas, liberando as 

terras mais produtivas para os colonos brancos e formando reservas de mão de obra 

migrante e barata. Além do estabelecimento de formas diferenciadas de aplicação da 

legislação, ficando o direito consuetudinário para os nativos e o direito moderno para 

os brancos.   

Segundo Mamdani, em 1843, Natal203 foi anexada como colônia britânica. Já 

em 1846, uma comissão estabeleceu as leis próprias dos nativos, eliminando o 

poder dos chefes tradicionais. O governo e a lei britânica passaram a ocupar e 

buscar um controle efetivo sobre os nativos a um baixo custo. Em 1864, sob as 

regras da Comissão de Nativos de Natal, mais de cem mil indígenas foram alocados 

em dez lugares diferentes, criando assim as reservas nativas na África do Sul. A 

criação desta comissão de 1864, significava que: 

de forma embrionária, estava criado um dos suportes sobre o qual iria 
apoiar-se a política de controle nativo: a segregação. Através da 
segregação e do direito consuetudinário, criou-se mais do que uma 
segregação territorial entre o colonizado e o colonizador, entre o colono e o 
nativo, criou-se a ¨segregação institucional¨.204 
 

Com o estatuto de 1891, conhecido como o Código de Direito Nativo de 

Natal, estabeleceu-se um exemplo draconiano de legislação, que se aplicava desde 

o nível mais baixo ao mais alto da administração colonial de Natal. Subjugando 

totalmente o nativo, estabelecendo inclusive que tipo de saudação, e de que maneira 

o nativo deveria se dirigir aos funcionários públicos, do chefe branco mais graduado 

ao caudilho nativo. Desta forma, ao final do século XIX, segundo Hilda Kuper, os 

africanos de língua Bantu da África do Sul e os seus chefes tradicionais mais 

                                                 
201 Stellenbosch fica a trinta milhas leste da Table Bay (Baía da Mesa). Em 1679 a Companhia 
Holandesa das Índias Orientais começou a fazer os primeiros assentamentos de colonos na região de 
Stellenbosch, nos vales fertéis além da área arenosa de Cape Town.  
202 THOMPSON, op. cit. p. 108. 
203 A Província de Natal no período colonial, hoje chamada de KwaZulu Natal. Localiza-se na costa 
oriental da África do Sul e faz fronteira, ao norte, com Moçambique e Swazilândia.  
204 MAMDANI, op. cit. p. 70. 
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poderosos, foram derrotados e substituídos pelos governantes reconhecidos e 

nomeados pelo colonizador. ¨A maioria dos africanos nativos, foram confinados em 

reservas que forneciam mão de obra para os empregadores brancos205¨. As 

concessões, confiscos e compras de terra, introduziram o princípio de alienação, 

para uma população que entendia a posse da terra através da lealdade a um chefe 

tradicional hereditário. ¨O tratado com o próprio Adam Kok206 pelo qual estava 

limitada a quantidade de terras que os bôeres poderiam comprar dentro de seu país, 

foi modificado de maneira a permitir aos brancos comprarem todas as terras207¨. 

Desta maneira os agricultores brancos precisavam da dissolução das tribos nativas, 

para liberar mão de obra que poderia ser absorvida e controlada nas fazendas dos 

colonos. Também as minas requeriam às reservas tribais208 mão de obra que podia 

ser requerida e devolvida quando esta fosse dispensável. ¨Os colonos queriam a 

expropriação das terras nativas, porém os donos das minas, exigiam a manutenção 

das lavouras nativas como unidades familiares produtivas, para liberar e reabsorver 

a força de trabalho dos homens, em uma série progressiva de ciclos de migração209¨. 

O Código de Direito Nativo de Natal, de 1891, de acordo com Mamdani, definia 

como chefe supremo ¨o funcionário que de momento administra o governo da 

colônia de Natal¨ e que ¨excedia em muito os poderes de qualquer déspota pré-

colonial210¨. Este funcionário fixava o número de casas que poderia ter numa aldeia, 

ou trasladar à força qualquer tribo, ou parte dela, ou os indivíduos para qualquer 

parte da colônia. Podia dividir ou fundir qualquer tribo, nomear ou destituir todos os 

chefes. Tinha o poder absoluto para dirigir-se a todos os nativos para que 

fornecessem homens ou grupos armados para defender a colônia de agressões 

externas ou revoltas internas. Tinha o poder de selecionar mão de obra para obras 

públicas ou para as necessidades gerais da colônia.  
                                                 
205 KUPER, op. cit. p. 150. 
206 Adam Kok, chefe Sotho que abandonou a região de Orange Free State, liderando 20.000 Griquas, 
para fundar uma nova nação Griqualand East na costa oriental da atual África do Sul. Ele era um 
aliado indepedente dos britânicos e tinha um acordo com os britânicos limitando a compra das terras 
pelo bôeres, porém este acordo foi modificado e permitiu, afinal,  a compra de todas as terras pelos 
colonos brancos. Com a pressão dos britânicos houve a anexação de Griqualand East pela Colôna 
do Cabo e em 1910 passa a fazer parte da União da África do Sul. Para ver mais, consultar: 206 
BHEBE, N. Os britânicos, os bôeres e os africanos na África do Sul 1850-1880. In: AJAYL, J.F.A. 
(Edit) História Geral da África. África do Século XIX à década 1880, UNESCO, 2010, pp. 169-210.  
207 BHEBE, op. cit. p. 176. 
208 Reservas tribais (Bantustões) criadas com as realocações da população em 1864, sob as regras 
da Comissão de Nativos de Natal, quando mais de cem mil nativos foram deslocados para estas 
reservas. 
209 MAMDANI, op. cit.  p. 75. 
210 Ibidem, p. 71. 
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Este código estabelecia, de acordo com Mamdani, que o chefe da aldeia 

tinha que ser o dono absoluto de todos os bens que pertenciam a aldeia e que era 

sua obrigação resolver todas as disputas que surgissem em seu meio. Todos os 

moradores da aldeia eram considerados menores frente a lei, exceto os homens 

adultos, casados ou viúvos. Aos chefes ainda era concedido poderes para ¨infligir 

castigo corporal aos residentes de suas aldeias por qualquer causa justa211¨. 

A evolução da política indígena na África do Sul, nos anos 1910, 1927 e 

1951, segundo Mamdani, se destaca com três pontos cruciais, cada um com um 

princípio chave, em um consenso crescente que finalmente se resumirá no apartheid 

como uma política unificada de controle nativo. Se em 1910 significou um acordo 

para subjugar os nativos a um governo por decreto, em 1927 generalizou a lei 

consuetudinária como a forma que este governo devia assumir em toda União da 

África do Sul, e em 1951 cristalizou o ponto final deste consenso: o controle nativo 

devia estar estabelecido ao nível da tribo e não da aldeia, não conduzido por 

caciques, mas por um aparato estatal plenamente desenvolvido, porém subordinado 

e organizado em torno da instituição da chefatura. Ao mesmo tempo, o movimento 

de 1910 a 1951 refletiu uma mudança de perspectiva, do governo direto para o 

indireto. Em uma colônia sob um governo direto, a garantia dos direitos exigia a 

aplicação do direito civil. Porém num protetorado sob governo indireto, vigoravam os 

costumes através do direito consuetudinário, aplicado pelos chefes. 

O sistema de passes foi mais uma face da segregação na África do Sul e foi 

introduzido no Cabo depois da abolição do comércio de escravos. ¨O Código 

Caledon, de 1908, impunha a obrigação, para cada nativo Khoikhoi e San, de 

possuir um endereço fixo e registrado e portar um passe quando se deslocava 

dentro e entre os distritos de uma colônia212¨. Como nas outras colônas britânicas 

onde vigorava a Lei de Amos e Servos, exigia-se o registro obrigatório de contrato 

laboral e quem não o tivesse, estaría incorrendo em uma transgressão considerada 

como um delito penal. Este código também ¨legitimava um sistema de mão de obra 

infantil através da aprendizagem obrigatória das crianças nascidas de trabalhadores 

agrícolas sob contratos de serviço213¨. Esta aprendizagem obrigatória infantil214, 

                                                 
211 Ibidem, p. 71. 
212 MAMDANI, op. cit. p. 76. 
213 Ibidem, p. 76-77. 
214 Sobre os Aprendizes na África do Sul sugerimos ver o filme Vênus Negra. Filme de 2009, dirigido 
por Abdellatif  Kechiche, que mostra Saartjie Baartman (Sara) como uma aprendiz que é levada pelo 
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vinculava os trabalhadores com as granjas dos colonos, sempre necessitadas de 

mão de obra. A Lei de Regulação do Trabalho Nativo, de 1911, segundo Mamdani, 

pretendia vincular a força de trabalho familiar à reserva e não somente a um patrão.  

O sistema de passes, para Mamdani, teve significados diferentes para as 

granjas dos colonos e para as minas de diamantes e ouro.  Os colonos queriam ligar 

a força de trabalho familiar ao patrão, enquanto que para as minas, a intenção era 

impedir o assentamento permanente das famílias africanas em suas propriedades, 

mantendo vínculos de trabalho agrícola com as reservas nativas. As fazendas dos 

colonos viam a sobrevivência das lavouras africanas como uma ameaça, enquanto 

para os donos das minas era uma garantia de um sistema de fornecimento de mão 

de obra migratório e ininterrupto. 

A segregação na África do Sul esteve ligada a vários interesses e ideologias, 

apartando os negros dos brancos em zonas estabelecidas por costumes e pela 

legislação. Estabeleceram-se relações sociais, ocupação de territórios e relações 

laborais, privilegiando os brancos com a mão de obra barata dos nativos, enquanto 

os negros ficaram subscritos aos trabalhos mais insalubres e degradantes. 

Ao nativo só se permite entrar em zonas urbanas, que são essencialmente 
criação do homem branco, quando está disposto a entrar e atender as 
necessidades do homem branco, e portanto, deve partir quando deixe de 
atendê-las¨.215  
 

A legislação discriminatória se extendeu para várias áreas, da educação 

para a saúde, do transporte para a recreação, restringindo e dividindo 

progressivamente tudo em bases raciais.  

 

3.3.2 Anglo -  Bôeres entre guerras, resistência e anexação 
 

Os bôeres ou africaners se formaram num amálgama de vários imigrantes 

europeus216 que chegaram na Península do Cabo e nesta região foram instalados 

desde o começo da ocupação holandesa. Formaram uma língua exclusiva e uma 

identidade gradualmente construída durante o século XIX. Segundo Beinart e 

Dubow, historiadores de língua inglesa sugeriram que os africaners absorveram 

                                                                                                                                                         

seu amo da África do Sul para Londres no início do século XX, tornando-se Saartjie objeto de estudo 
dos cientistas da época, pois era considerada uma Hottentote. 
215 POSEL, 1991, p. 40 apud MAMDANI, 1998, p. 103.  
 
216 De acordo com Thompson (2001) a população africaner descende dos holandeses, alemâes e 
franceses, que se instalaram na Península do Cabo desde o início da ocupação holandesa. 
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atitudes raciais rígidas no período da escravidão (até 1834). A fronteira Bôer foi 

sempre construída através de encontros conflituosos com os africanos que eles 

encontravam nas suas migrações para o interior da África do Sul. Estes encontros 

conflituosos217 culminaram em uma série de guerras no final do século XVIII e 

durante o século XIX. Quando os africaners emigraram para o interior, na década de 

1830 a 1840, os estados onde eles se estabeleceram excluiram a possibilidade dos 

não brancos se tornarem cidadãos. ¨As evidências destas atitudes racistas dos 

africaners, estão ligadas as bases sociais e religiosas pregadas pelo Calvinismo e 

pelos valores persistentes de independência e exclusividade que eles acreditavam 

terem engendrado218¨. Os africaners enfatizavam, por um lado, a continuidade do 

povo (volk) e da sua identidade na batalha contra o imperialismo britânico, e por 

outro sentiam-se assolados pelas ¨hordas negras incivilizadas¨219 de outro. 

De acordo com Thompson, a ocupação da região do Cabo, pelos ingleses, 

estava acabando com a autonomia que os agricultores bôeres tinham sob a 

administração da Companhia Holandesa das Índias Orientais. A colônia, em 1815, 

permanecia essencialmente rural. Durante a década de 1830, o sentimento contra 

os britânicos estava se espalhando em todas as classes de africaners do leste. Os 

ingleses em 1813 modificaram as regras sobre a ocupação de terras, tornando a 

agricultura mais dispendiosa. Em 1840, seis mil homens, mulheres e crianças, que 

somavam nove por cento da população branca da colônia do Cabo, deixaram suas 

casas e munidos de todos os seus pertences móveis, carroças, gado e ovelhas, 

puseram-se em marcha para o interior. Levaram com eles, aproximadamente cinco 

mil servos coloureds, sendo a maioria descendentes dos Khoikhoi, e alguns ex-

escravos que haviam se tornado aprendizes a partir de 1834. Os migrantes 

africaners, que mais tarde foram conhecidos como voortrekkers220 e também bôeres, 

estavam fugindo de um governo estrangeiro, cujas políticas eles detestavam e 

esperavam encontrar a Terra Prometida, onde eles pudessem fazer seus próprios 

acordos entre eles, com os servos e com os outros habitantes. ¨Aproximadamente 

um quarto dos africaners habitantes dos distritos do leste do Cabo fizeram parte do 

                                                 
217 Em dezembro de 1834, segundo Thompson, os Xhosa invadiram os territórios em volta de Cape 
Town em busca de sobrevivência, através de trabalho junto aos colonos europeus. 
218 BEINART; DUBOW, op. cit. p. 5. 
219 Ibidem, p. 5.  
220 Voortrekkers, segundo Thompson significa pioneiros. 
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extraordinário êxodo, que os historiadores nomearam de Great Trek221¨.  

Piet Retief222, um dos líderes dos migrantes (voortrekkers), relatou que eles 

partiram devido ¨as grandes perdas que eles tiveram durante a emancipação de 

seus escravos¨ e ainda devido aos ¨saques, com os quais tiveram que conviver, 

vindos dos Caffres223 e de outras classes de coloureds.¨ Ele reclama ainda do que 

ocorria constantemente, durante o século XX,  

do ódio injustificável que temos sido alvo por parte de interesseiros e 
pessoas desonestas, abaixo do manto da religião, [ou seja dos 
missionários], cujo testemunho é acreditado na Inglaterra, com a exclusão 
de todas as evidências em nosso favor, e já podemos prever, como 
resultado deste preconceito, nada além da total ruína do nosso país.224 
 

Os voortrekkers, para Thompson, deixaram a colônia do Cabo em várias 

partidas, organizadas por um homem com prestígio na comunidade, que abarcasse 

seus parentes, vizinhos e dependentes. Estes pioneiros se estabeleceram em Natal, 

onde criaram a República de Natal e outros se fixaram no Highveld225 e nas margens 

do Vaal River, onde expulsaram a população Ndebele. Os africaners tentaram se 

organizar em comunidades coerentes. No norte da região de Orange, estes 

migrantes tenderam a se juntar à grupos maiores, sob a liderança de homens 

notáveis como Andries Hendrick Potgieter, Gerrit Maritz, Piet Retief e Piet Uys. 

Quando estes líderes se desentenderam, os seus seguidores assumiram estas 

brigas e se separaram, seguindo alguns para o highveld, outros preferiram se 

estabelecer em Natal e outros migraram através das montanhas e se instalaram nas 

imediações dos territórios Zulu. Nestas comunidades os emigrantes em seus 

esforços de se estabelecer, limitaram a cidadania para membros de sua comunidade 

que fossem descendentes de europeus que falassem holandês e que tivessem 

saído da colônia do Cabo em busca de um estado independente. As suas 

comunidades, eram a parte dominante de uma sociedade que incluía servos de 

africanos, asiáticos e descendentes mistos.  

                                                 
221 THOMPSON, op. cit. p. 69. 
222 Estes relatos de Piet Retief foram dados ao Grahamstown Journal e encontram-se em 
THOMPSON, L  The History of South Africa. 3rd ed. Yale University Press, New Haven and London, 
2001, p. 141 
223 Caffres seriam os indígenas habitantes da British Kaffraria. A expressão Caffre vem de Kaffir que 
significa ¨infiel¨ em árabe. Qualquer coisa que se juntasse a palavra cafre era vista como inferior, 
atrasada ou rústica. Em seu uso mais polido, como substantivo, significava um ser primitivo. Para ver 
mais, consultar: LELYVELD, J. Entre os Zulus. In: LELYVELD, J. Mahatma Gandhi e a sua luta com 
a Índia.  Trad. GARSCHAGEN, D.M. São Paulo. Companhia das Letras, 2012. pp. 77-103 
224 THOMPSON, op. cit. p. 141. 
225 Veld também escrito veld, em africâner,  significa campo, savana. Highveld seria a Grande Escarpa 
na África do Sul. 
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Estes servos eles consideravam ser de espécies separadas. Inclusive, 
várias vezes se referiam a eles como skepsels (criaturas) em vez de mense 
(pessoas). Isto era o que o costume recomendava, o interesse próprio 
demandava, e (para aqueles que eram religiosos) o que Deus ordenava. Era 
assim que sempre tinha sido e sempre seria na África do Sul. 226 
 

Após grandes perdas de população africaner, que emigrava e voltava a 

emigrar, devido a lutas internas com os líderes, os emigrantes não foram capazes de 

estabelecer a sua versão de leis e ordem. Segundo Thompson, a minoria branca 

teve dificuldades de conciliar suas necessidades de segurança com a dependência 

da força de trabalho das populações conquistadas. Toda a região do highveld tornou-

se um local de realezas divididas e conflitos endêmicos. 

Thompson, reforça que em 1875, Lord Carnarvon, ativista colonial e 

secretário do ministro conservador Benjamin Disraeli,227 provocou uma série de 

eventos que levassem a uma confederação sul africana. Após várias tentativas 

infrutíferas, ele usou a propaganda dizendo que os missionários do Transvaal 

praticavam a escravidão, o que fez os mercadores ingleses, comerciantes e 

banqueiros questionaram a segurança de seus investimentos no Transvaal. Com as 

notícias sobre a derrota dos Pedi,228 Carnavaron pressionou Shepstone229 com a 

intenção de anexar a República do Transvaal, de preferência com o consentimento 

dos africaners. Em janeiro de 1877, Shepstone entrou no Transvaal, com uma 

pequena escolta policial e se instalou em Pretória, onde fez um habilidoso jogo de 

espera. Em 12 de abril de 1877, Shepstone proclamou o Transvaal como colônia 

britânica. Em Pretória ninguém resistiu a anexação, porém Paul Kruger230 foi à 

Londres e protestou. Sem ser recebido por Lord Carnarvon, Kruger e sua comitiva 

retornaram ao Transvaal, organizando uma petição que foi assinada por 6.591 

transvaalers, contra a anexação. Assim mesmo, voltando à Londres, os oficiais 
                                                 
226 THOMPSON, op. cit. p. 92. 
227 Benjamin Disraeli foi o primeiro ministro do Reino Unido de 1874 a 1880. Político conservador, 
escritor e aristocrata, teve papel central na criação do partido conservador britânico. Hannah Arendt 
menciona Benjamin Disraeli em seu texto ¨As Origens do Totalitarismo¨ citando a posição racista e 
expansionista deste político.. 
228 O Transvaal, segundo Bhebe (2010), entrou em guerra com os Pedi em maio de 1876, por várias 
razões. Os Pedi se tornaram um grupo poderoso, pois desde 1960 a sua população crescia 
rapidamente, absorvendo várias comunidades vizinhas, que não queriam se sujeitar a se transformar 
em um reservatório de mão de obra para os colonos bôeres. Os Pedi entraram em regiões 
contestadas onde se chocaram com as populações locais, como os Lydenburgers. Após muitas 
escaramuças,  com o auxílio dos guerreiros Swazis, somente em 1879 os britânicos e seus aliados 
conseguiram vencer o reino dos Pedi e capturar o rei Sekhukhune. 
229 Theophilus Shepstone foi o secretário para assuntos dos nativos (native affairs) e membro dos 
conselhos executive e legislativo de Natal, de 1856 a 1877. 
230 Paul Kruger foi eleito presidente da República do Transvaal em 30 outubro de 1880. Foi reeleito 
por três vezes, sendo sua última eleição em 1898. 
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ingleses não cuidaram dos interesses do Transvaal, pois, de acordo com Thompson, 

o interesse dos britânicos era efetivar a anexação do Transvaal à África do Sul, 

tendo assim acesso às minas de ouro. Porém, no final de 1880, quando um 

fazendeiro do Transvaal se recusou a pagar seus impostos, sua ação resultou num 

levante armado. Os Commandos231 rapidamente desativaram as guarnições 

imperiais no Transvaal e invadiram Natal, onde eles infringiram uma série de 

derrotas às despreparadas forças britânicas. A guerra terminou em fevereiro de 

1881, quando um commando atacou a montanha Majuba e aniquilou 280 soldados 

britânicos. ¨Em agosto de 1881, comissários britânicos assinaram a convenção 

dando ao Transvaal autonomia completa, sujeita somente ao governo de Sua 

Majestade232¨. 

Quando os governos do Transvaal e do Orange Free State233 estavam 

convencidos de que a Inglaterra estava determinada a destruir a independência do 

Transvaal, Paul Kruger emitiu o seu próprio ultimato, que expirava em 11 de outubro 

de 1899. A Grã Bretanha estava decidida a reestabelecer a hegemonia britânica 

sobre todos os territórios da África do Sul, enquanto as duas Repúblicas Bôeres 

queriam manter sua independência. Para Thompson, os políticos britânicos estavam 

alarmados com as dinâmicas políticas na África do Sul. O relativo declínio do poder 

da indústria britânica com relação aos outros estados ocidentais da África, a política 

diplomática agressiva da Alemanha, o crescimento do chauvinismo popular na 

Inglaterra associados as grandes descobertas de ouro em Witwatersrand234 fizeram 

a deflagração do conflito. 

Quando a guerra da África do Sul235 começou, segundo Thompson, os 
ingleses acreditavam numa vitória fácil. Apesar do governo do Transvaal ter 
importado grande estoque de artilharia e rifles da Europa, quando a luta 
começou, eles não coseguiram repor suas armas, pois a marinha real 

                                                 
231 Commandos eram formados por guerrilheiros bôeres na África do Sul que lutavam contra os 
britânicos. Atuavam em pequenos destacamentos, que se deslocavam à cavalo e lançavam ataques 
rápidos contra as tropas britânicas. 
232 THOMPSON< op. cit. p. 135. 
233 As duas repúblicas bôeres independentes, durante a segunda metade do século XIX, estão 
localizadas no centro-norte do país.  A República do Transvaal fica ao Norte do país e sua capital é 
Pretória, chamada posteriormente de Província do Transvaal.   A República de Orange Free State 
está localizada no centro do país e sua capital é Bloemfontein e hoje é chamada de Província Free 
State. 
234 Witwatersrand frequentemente é referida simplesmente como Rand, devido a cadeia de serras 
baixas que passam na região. A região inclui as áreas do Rand do Leste (East Rand) e Rand do 
Oeste (West Rand), sendo a região geralmente denominada como Witwatersrand (Pedra da Água 
Branca em africâner). 
235 ¨A guerra na África do Sul foi chamada pelos britânicos como a Guerra Bóer e pelos africâners 
como a Segunda Guerra da Liberdade.¨ (THOMPSON, 2001, p. 141). 
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britânica controlava os mares, e o governo português proibiu o transporte de 
equipamento militar através de Moçambique. A opinião europeia e norte 
americana era, naquela altura, acentuadamente pró-Boer, no entanto 
nenhum governo estrangeiro ajudou as Repúblicas Boers quando a guerra 
foi deflagrada.  Os africaners das repúblicas, acreditavam totalmente na 
justiça de sua causa, enquanto os britânicos tinham menos incentivos para 
se sacrificarem. 236 
 

Ainda de acordo com Thompson, as lutas tiveram três fases. Inicialmente os 

comandos republicanos tomaram três direções, sudeste para Natal, sul e sudoeste 

para a Colônia do Cabo, e em dezembro eles repeliram os ataques britânicos nas 

três frentes. Porém, eles se acomodaram e as forças britânicas os derrotaram em 

Ladysmith (Natal), em Kimberley e Mafeking (noroeste do Cabo). A segunda fase em 

1900, foi marcada por vitórias britânicas. ¨Os ingleses libertaram as cidades 

ocupadas e repeliram os avanços dos republicanos237¨, capturaram quatro mil 

homens, ocuparam Bloemfontein, Johannesburgh e Pretoria. Enviaram o presidente 

Paul Kruger para o exílio e obtiveram o controle total das linhas férreas. Em 

dezembro de 1900, os britânicos proclamaram a anexação das duas repúblicas, sob 

o nome de Transvaal e Orange River Colony. 

O comandante Lord Roberts, retornou à Inglaterra, confiante de que a guerra 

estava acabada. Porém as repúblicas recorreram aos combates de guerrilha. 

Organizaram comandos pequenos e móveis, que capturavam os suprimentos dos 

ingleses. Também cortaram as ligações férreas, aprisionaram pequenas unidades 

britânicas e erodiram as beiradas das colunas maiores. Para quebrar esta 

resistência, Lord Kitchener238 sucessor de Lord Roberts, usou o mesmo método que 

os comandos africaners utilizavam contra os africanos, queimaram as plantações e 

destruiram trinta mil propriedades agrícolas dos africaners. Os britânicos exilaram os 

comandos em Santa Helena, Bermuda e Ceilão, e ainda aprisionaram a população 

civil em campos de concentração,239 onde estes sofreram muitas privações. 

Aproximadamente 28.000 africaners civis, a maioria crianças, morreram nestes 

campos, de disenteria, sarampo e outras doenças. Os britânicos também 

                                                 
236 THOMPSON, op. cit. p. 141. 
237 Ibidem, p. 142. 
238 Lord Kitchener ¨quebrou¨ a resistência bôer  restaurando o controle britânico. É conhecido como o 
idealizador dos campos de concentração implantados na África do Sul, durante a segundo guerra 
Anglo-Bôer, que levou vinte oito  mil africaners/bôers a morte, de desnutrição e várias doenças que 
ocorreram neste campos. Para ver mais consultar THOMPSON, 2001, pp.141-153. 
239 Estes campos de concentração, criados por Lord Kitschener, foram utilizados, pelos alemães, 
posteriormente na Namíbia contra as populações Herero e Nama e depois, durante a II Guerra 
Mundial na Alemanha. 
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construiram oito mil postos de controle, em intervalos de uma milha e meia nas 

linhas ferreas, além de instalar 3.700 milhas de arame farpado em cercas e ainda 

faziam varreduras dentro destes perímetros de áreas cercadas. Estes métodos 

minaram a capacidade de luta das repúblicas e em 1902, após mortes, capturas e 

deserções, a determinação de luta dos africaners estava desestabilizada. Em 31 de 

maio de 1902, o Acordo de Paz de Vereeniging foi assinado em Pretória.  O alto 

comissário Milner240 redigiu os termos, determinado a transformar a vitória militar 

britânica em supremacia britânica sobre a África do Sul. 

Segundo Thompson, para Milner, as repúblicas anglicanizadas do Transvaal 

e Orange State, se juntaram as repúblicas do Cabo e Natal sob um domínio de auto 

governo, que seria um grande recurso económico, bem como um reforço do poder 

político da Grã Bretanha. Milner ainda restabeleceu as propriedades agrícolas aos 

africaners e tornou a vida dos africanos ainda mais difícil do que era antes da guerra. 

Ele restringiu a mobilidade dos africanos tornando a lei de passes ainda mais rígida. 

Enquanto isto os donos das minas baixaram os salários dos trabalhadores e em 

1907, trouxeram 63.000 trabalhadores chineses para as minas. A questão do 

trabalho e dos trabalhadores nas minas sempre esteve no debate político, após a 

descoberta de ouro em Witwatersrand. ¨Quando a guerra Anglo-Boer iniciou em 

outubro de 1899 uma onda de sessenta mil mineiros moçambicanos retornaram para 

casa241¨. Com o fim da guerra, os donos das minas precisavam do retorno dos 

trabalhadores moçambicanos e selaram acordos com o governo português, para o 

uso dos caminhos de ferro e do porto de Lourenço Marques. A importação de 

produtos e escoamento da produção do Transvaal, foi vinculada à liberação da mão 

de obra mineira moçambicana. 

 

3.4  O PROCESSO LABORAL NA ÁFRICA DO SUL 
  

A ocupação holandesa na Península do Cabo, foi sendo feita no território da 

população khoikhoi, que foi subjugada e seus serviços de pastores e fornecedores 

de alimentos e carne foram utilizados, desde a chegada de van Reebeck (1652), 

para abastecer as embarcações que aportavam em Cape Town.  Posteriormente, 
                                                 
240 Alto Comissário Milner,  foi enviado à África do Sul para intervir com o presidente Paul Kruger nas 
questões da 2ª Guerra Anglo-Bôer. Junto com Cecil Rhodes ¨acreditava ser a sua missão criar um 
vasto estado britânico que se estenderia da Península do Cabo até o Rio Zambezi, ou além destas 
fronteiras¨ (THOMPSON, 2001, p. 148). 
241 HARRIES, op. cit. p. 162. 
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segundo Thompson, quando os africaners se moveram para o interior ocuparam 

vastas áreas de terras deixando os pastores indígenas sem acesso a terra.  

Os pastores khoikhoi sujeitados tinham exatamente as habilidades que os 
trekboers requeriam. Para ter o direito de continuar á viver e pastorear nas 
terras de seus ancestrais, os Khoikhoi foram obrigados a cuidar do gado dos 
invasores brancos, como também dirigir suas carroças e fazer os trabalhos 
domésticos em suas casas. Os trekboers também se aproveitavam das 
populações das comunidades de caçadores e coletores. Commandos 
exterminavam os caçadores coletores, porém capturavam as crianças, e 
antes de debandarem, distribuíam o gado e as crianças entre eles.242 
 

Privados de seus meios de subsistência independentes, eles foram 

incorporados a uma sociedade onde seus senhores adotavam os métodos de 

controle, que os africaners estavam acostumados a aplicar aos escravos. Além dos 

trabalhadores Khoisan243, os africaners utilizavam os escravos, que eram 

continuamente importados da Ásia, Madagascar e Moçambique. 

Em 1807, pela primeira vez, de acordo com Thompson, o governo colonial 

inglês definiu o estado dos Hottentotes244. Em 1809, o governo emitiu uma 

proclamação que previa a sua proteção contra os abusos de diminuição de salários 

e aprisionamento; mas também aplicou constrangimentos que anteriormente haviam 

sido usados para o controle dos escravos. Um Hottentote era obrigado a ter um 

endereço fixo registrado no escritório de controle de terras, de onde ele não poderia 

sair sem portar um passe assinado pelo seu empregador, um comissário 

governamental ou militar. Em 1812, outra proclamação exigiu que, toda criança 

khoikhoi fosse mantida com os empregadores de seus pais até os oito anos, e seria 

considerada aprendiz destes empregadores por mais dez anos. Esta legislação tinha 

o efeito de também comprometer a mão de obra dos pais por este período. Como a 

maioria da população Khoikhoi não tinha a posse da terra e as possessões dos 

missionários e do Regimento do Cabo, tinham espaço somente para uma pequena 

parte da população indígena, estas leis prenderam a maioria desta população à 

servidão compulsória nas fazendas dos colonos brancos.  

Para Mamdani, a Lei de Amos e Servos, que exigia o registro obrigatório dos 

contratos de trabalho, legitimava um sistema de trabalho de mão de obra infantil, 

                                                 
242 THOMPSON, op. cit. p. 49. 
243 Os Khoisan, segundo Thompson, são o amálgama dos povos Khoikhoi (que eram pastores) e dos 
povos San (que eram caçadores-coletores). 
244 ¨Hottentotes foi a denominação que os colonizadores brancos deram aos povos Khoisan (Khoikhoi 
e San)  nas primeiras ocupações da região da Península do Cabo. ¨(THOMPSON, 2001, p. 6) 
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através da aprendizagem obrigatória das crianças nascidas de trabalhadores 

agrícolas que estavam com contratos de trabalho assinados. O vínculo fixo e 

obrigatório, dos servos com seus senhores e de seus filhos com a aprendizegem 

obrigatória, resolvia as questões de mão de obra para as fazendas dos colonos, 

sempre necessitadas de trabalhadores. A diferença das granjas de colonos para as 

minas, segundo Mamdani, era que os colonos viam a agricultura familiar, produzida 

nas reservas, como uma ameaça, enquanto que para as minas era a condição sine 

qua non de um sistema ininterrupto, de mão de obra migratória, que iniciou na 

segunda metade do século XIX e continuou durante o século XX, consolidando-se 

como a forma laboral extremamente vantajosa para os governos coloniais, tanto 

português de Moçambique, como britânico na África do Sul. 

 

3.4.1  Trabalho migratório – açúcar, diamantes e ouro 
 

O trabalho migratório envolveu inicialmente o comércio de peles de 

leopardos e outros animais, bem como o comércio do marfim, que em meados da 

década de 1850, na região de Zoutpansberg, segundo Harries ¨onde praticamente 

dois mil elefantes foram abatidos e 198.000 libras de marfim foram exportados pelo 

porto de Durban e em menor escala por Lourenço Marques245.¨ Harries reforça 

ainda, que os grupos de caçadores, agiam na região de Maputo e Tembe, com o 

auxílio dos mercadores de Natal. Havia uma rede bem estabelecida de comerciantes 

que ligavam a região costeira de Moçambique com o Highveld e longas caravanas 

de caçadores-mercadores e carregadores faziam a rota ao longo dos rios, 

interligando as escarpas à região costeira.  

Ainda na década de 1850, de acordo com Harries, a colônia britânica de 

Natal, foi transformada quando 5.000 colonos ingleses entraram nesta área. Alguns 

se estabeleceram na costa, onde as culturas subtropicais vingavam. Os fazendeiros 

de Natal não tinham acesso a um proletariado de descendentes de escravos246 e 

recorreram ao governo para o reforço da mão de obra, solicitando a redução do 

tamanho das reservas africanas. Porém o tenente-governador, bem como o 

secretário para assuntos dos nativos, recusaram parcialmente esta demanda, pois 

os nativos eram utilizados para o trabalho na colônia, em obras do governo. 

                                                 
245 HARRIES, op. cit. p. 14.  
246 Harries neste contexto faz uma leitura marxista sobre o uso da mão de obra africana. 
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Como alternativa, o governo indicou os aprendizes zulus, que junto com 

trabalhadores livres, vinham da área ao norte de Zululand247. Foi à esta população, 

conhecida em Natal como Amatongas248, que os plantadores se voltaram para 

conseguir a mão de obra necessária para as plantações de cana de açúcar. 

Inicialmente o governo de Natal se opôs à esta importação de mão de obra, devido a 

lembrança da escravidão praticada abertamente em Lourenço Marques e 

Inhambane. Os trabalhadores que quisessem emigrar para Natal tinham que fazê-lo 

como refugiados ou abaixo das condições dos recrutadores, autorizados pelo 

governo. Porém os Amatongas249 sentiram-se desestimulados a seguir para Natal 

devido aos longos períodos de aprendizagem e aos salários muito baixos, além de 

enfrentarem os ataques indiscriminados durante a travessia da Zululand. Com a 

valorização do preço do açúcar em 1857, trezentas famílias de Amatongas foram 

trazidos para as plantações de Natal. Porém somente em 1859, que o governo 

autorizou a assistência no transporte marítimo e terrestre, e também na instalação 

das famílias dos trabalhadores Amatongas. Em julho de 1863, o governo nomeou 

John Dunn para supervisionar o esquema de imigração para as fazendas de cana de 

açúcar de Natal, que tiveram em 1863, um período de vendas sem precedentes. 

Entre 1871 e 1873, acima de mil homens tinham sido transportados de Delagoa Bay 

para a região açucareira de Natal, quando o governo de Lourenço Marques proibiu a 

emigração ilegal de trabalhadores. 

No final de 1871, Shepstone escreveu ¨não tendo domicílio, nem tribo ou 

família na colônia, estes indígenas não estão sujeitos a nenhuma restrição ou 

controle que são aplicados a população nativa permanente250¨ e completou: ¨Por isto 

os Amatongas são nômades sem nenhum controle tribal e elementos criminosos em 

potencial251¨.  Com estas conclusões, Shepstone aceitou a importação de 

trabalhadores africanos, mas estipulou que, para prevenir o crescimento de uma 

classe trabalhadora dependente somente do trabalho assalariado, para a sua 

                                                 
247 A Zululand se extende das fronteiras sul de Moçambique até a Província de Natal. 
248¨Amatongas tornaram-se os Tsongas. Os vários grupos culturais, separados por fronteiras 
históricas, foram assim denominados pelos Angunes de Gaza, como uma forma de delinearem a si 
mesmos das populações fronteiriças.¨ (HARRIES, 1994, p. 1-3).  
249 Amatonga é uma expressão zulu que indica também ¨servo¨, ¨cativo¨, ¨escravo¨, ¨subhumano¨ 
HERNANDEZ, H.G.  Cooperación para el desarollo em tiempos de internacionalismo. no prelo. 
www.vibrant.org.br. Consultado 29nov2015. 
 

250 HARRIES, op. cit. p. 23. 
251 Ibidem, p. 23. 
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sobrevivência e reprodução, que as famílias dos Amatongas fossem proibidas de 

entrar em Natal. Com esta proibição, começou a se estabelecer uma política de 

trabalho prevenindo o surgimento de um proletariado com muitas exigências. 

Por outro lado, os portugueses queriam se beneficiar de todo movimento de 
trabalhadores, que embarcavam nos navios em Lourenço Marques, porém 
esta área só estava nominalmente sob sua soberania. Somente em julho de 
1875, quando finalmente os britânicos reconheceram a soberania 
portuguesa sobre o sul de Delagoa Bay, que os governadores de 
Moçambique e Natal emitiram decretos regulando o embarque marítimo de 
trabalhadores entre as colônias portuguesa e britânica.252  
 

Segundo Harries quando o declínio do preço do açúcar ocorreu na década 

de 1880, os trabalhadores moçambicanos preferiram buscar trabalho nas recém 

descobertas jazidas de diamantes de Kimberley, onde os salários eram muito mais 

vantajosos. Os plantadores de cana de açúcar de Natal, com a perda dos 

trabalhadores migrantes moçambicanos, se voltaram para os trabalhadores das 

reservas sul africanas e trabalhadores migrantes de Zululand. 

Quando os Pedi e Sotho abandonaram os campos de diamantes, aponta 

Harries, devido ao corte dos salários de 1876, os Amatongas ou Shanganas253 

rapidamente tomaram seus lugares. Impulsionados por uma forte seca no sul de 

Moçambique e também a rápida monetarização da economia local, um grande 

número de trabalhadores, aproveitou a nova rota criada pelo governo através da 

Zululand, para atravessar de Natal até Kimberley. Enquanto nas plantações 

(plantation), a separação dos trabalhadores dos seus meios de produção foi 

amortizada por hortas comunitárias, e o moinho era separado dos campos, em 

Kimberley, os trabalhadores eram rodeados por máquinas barulhentas, movidas por 

cavalos e à vapor. A sua vida de trabalho foi imersa no barulho desumano da 

maquinaria e pelo constante movimento de baldes, pás, carrinhos, e máquinas de 

lavar as pedras, separando os diamantes da terra. Os trabalhadores negros tiveram 

que se acostumar com o conceito de tempo marcado por assobios e sirenes, dividido 

sabaticamente. Ainda segundo Harries, os Shanganas e outros trabalhadores 

migrantes se encontravam numa posição muito favorável na negociação salarial, 

                                                 
252 Ibidem, p. 24. 
253 Os Shanganas foram esteriotipados como trabalhadores fortes e muito capazes, menos 
sofisticados que os colonial blacks (indígenas sul africanos) e que possuíam hábitos curiosos. Os 
Shanganas também foram chamados, no começo das migrações, como Zulus portugueses.Os zulus 
criaram a denominação ¨Amatongas¨ para os trabalhadores moçambicanos, enquanto os ingleses 
chamavam estes mesmos trabalhadores moçambicanos de ¨Shanganas¨ (HARRIES, 1994, p.63) 
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devido aos seus meios de produção alternativos254 e podiam exigir dos 

empregadores uma remuneração, considerada por eles justa, devido a difícil viagem 

até Kimberley, a péssima comida e condições de acomodação oferecidas pelas 

minas. Além disso havia o perigo e a dificuldade na exploração dos diamantes. Esta 

negociação de salários foi o resultado de um constante avanço e retrocesso entre 

trabalhadores e empregadores. ¨No começo dos anos 1880 um trabalhador poderia 

ganhar em dinheiro vivo de 20s a 30s por semana, sendo oito vezes mais que os 

salários pagos nas plantações de Natal255¨. 

Em 1871, quando a administração colonial britânica anexou Griqualand 

West256 introduziou o sistema de passes, que exigia que os trabalhadores 

estivessem inscritos nos registros de nativos. Uma vez empregado, o ¨servo, que era 

invariavelmente negro257¨, tinha que carregar um passe com o seu nome, salário e o 

tempo de duração de seu contrato. Quando o trabalhador queria abandonar os 

campos de diamantes, precisava apresentar um certificado de dispensa, ou um 

atestado de passe onde constava a sua conduta, antes que o controlador de 

registros lhe fornecesse um passe de viagem. Os trabalhadores que não se 

sujeitassem a lei de passes e não os portassem, estavam sujeitos a três meses de 

prisão, ou uma multa de 5 libras ou 25 chibatadas. Os movimentos e horários dos 

servos também eram disciplinados pela Lei dos Amos e Servos258. Porém, como 

enfatiza Harries, devido a grande demanda por mão de obra e a fraqueza do estado 

colonial inglês, esta legislação se tornava ineficiente e nem sempre era aplicada com 

rigor. 

Em Kimberley, segundo Thompson, durante a década de 1870, os 

trabalhadores brancos eram livres para viver na cidade com suas famílias. No 

entanto, para os africanos foi exigido o porte de passe e a viver em partes 

segregadas da cidade, ou, se fossem trabahadores mineiros, eram obrigados a viver 

nos compounds259 nas proximidades das minas. Após 1885, os mineiros africanos 

                                                 
254 Os Shanganas e outros trabalhadores migrantes trabalhavam nas minas de diamante e ouro, na 
República da África do Sul, e mantinham seus meios de produção agrícola na sua comunidade de 
origem, onde a família mantinha suas machambas para o seu sustento. COVANE (2001). 
255 HARRIES, op. cit. p. 53. 
256 Griqualand West fica na região diamantífera de Kimberley. 
257 HARRIES, op. cit. p. 54. 
258 Lei de Amos e Servos, em inglês Masters and Servants Act. 
259 Compounds eram os alojamentos, exclusivamente masculinos, que tinham um muro onde os 
dormitórios estavam alinhados num lado e parcialmente nos outros dois lados. As cabanas eram 
construídas com ferro ondulado e madeira.  As paredes internas eram construídas com tijolos. De um 
lado da quadra ficavam as lojas de carnes e pão e as cozinhas. Do lado oposto ficavam os banheiros.  
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não tinham permissão para sair dos compounds enquanto duravam seus contratos. 

Kimberley foi o precedente natural de Witwatersrand. Homens como Cecil Rhodes, 

Beit e Barnato,260 que haviam feito fortuna na exploração de diamantes em 

Kimberley, levaram todo seu conhecimento, preparo e trabalhadores para o Rand, 

assim que o ouro foi descoberto. 

Em 1886, quando a indústria diamantífera estava se aproximando de sua 
maturidade, o ouro foi descoberto em Witwatersrand, a trinta milhas de 
Pretória. Os depósitos eram de uma riqueza ímpar. Afloramentos de recifes 
contendo ouro se extendiam quarenta milhas a leste e oeste ao longo da 
bacia hidrográfica entre o rio Limpopo e o rio Orange, denominada 
Witwatersrand. Em 1899, a indústria do ouro que tinha tido o investimento 
de sessenta milhões de libras, estava produzindo entre 27 e 55% de todo 
ouro produzido no mundo. Johannesburg neste mesmo ano tinha 75.000 
residentes e as minas de ouro empregavam 100.000 homens, vindos de 
várias partes da Europa e África.  As 124 companhias que exploravam o 
ouro na região de Witwatersrand foram unificadas em nove grupos 
controlados por casas financiadoras europeias.261 
 

Para o gerenciamento de minas produtivas e lucrativas, era essencial a 

obtenção de mão de obra barata. ¨O Rand estava dependente da criação da mão de 

obra barata e em grande número de trabalhadores especializados, que pudessem 

competir com as minas de diamantes que ofereciam salários bem mais altos e pagos 

por mês262¨. Em julho de 1890, a recém formada Câmara de Minas de 

Witwatersrand, introduziu o sistema de pagamentos mensais, para reduzir as faltas e 

bebedeiras que os pagamentos semanais (a cada sábado) provocavam. Com a 

pressão contraditória de melhorar as condições de trabalho nas minas e ao mesmo 

tempo atrair trabalhadores a baixos salarios; e que ainda se dispusessem a explorar 

o ouro em níveis profundos do solo, os donos das minas invadiram o mercado com 

recrutadores de trabalhadores para Witwatersrand, com condições de trabalho muito 

diferentes de Kimberley.  

Segundo Patrick Harries, o sucesso desta empreitada, com a recusa do 

governo sul africano em se envolver na importação de mão de obra, encorajou a 

Câmara das Minas de Witwatersrand, em agosto de 1893, à formar seu próprio 

                                                                                                                                                         

No final da quadra, área onde não tinha cabanas, era construído o escritório, lojas de roupas e 
comida, o depósito, sala de recreação e hospital. No centro da quadra havia grandes tanques para 
lavar as roupas e para os banhos. A água era água de rio. O compound West End da Diamantes De 
Beers, acomodava 3.000 homens. Os compounds foram criados como única forma de evitar o roubo 
dos diamantes. (HARRIES, 1994, p. 67). 
260 Cecil Rhodes, Beit e Barnato foram magnatas do ouro e diamantes. Cecil Rhodes foi o sócio 
fundador da De Beers Mining Company, em 1880, e que chegou a controlar 90% de toda exploração 
e comércio mundial de diamantes. 
261 THOMPSON, op. cit. p. 119-120. 
262 HARRIES, op. cit. p. 110. 
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Departamento de Trabalho Nativo263. Esta organização prometia ¨o esforço, para 

baixar os salários dos nativos, para assegurar um amplo suprimento de 

trabalhadores264¨. Este foi o primeiro embate de uma luta longa entre empregadores, 

recrutadores independentes e trabalhadores ilegais para controlar o mercado de 

trabalho. O Departamento de Trabalho Nativo teve a assistência dos portugueses no 

recrutamento de trabalhadores e na prevenção das restrições dos recrutadores 

independentes que invadiam o sul de Moçambique. Em dezembro de 1893, a 

administração colonial portuguesa firmou um acordo com a Câmara de Minas de 

Witwatersrand, para o controle deste migração, que substituiria a migração para as 

plantações de Natal. A Câmara pagaria ao governo português uma taxa de 15$ para 

cada passaporte emitido e o transporte dos trabalhadores, através dos recém 

construídos Caminhos de Ferro, entre Lourenço Marques e Ressano Garcia265. 

Assim, o governo português obtinha retorno sobre o grande número de 

trabalhadores que saiam de Moçambique para as minas do Transvaal. ¨Este acordo 

de dezembro de 1893 estabeleceu as bases para a cooperação entre a Câmara das 

Minas de Witwatersrand e o governo colonial português266¨.  

O controle dos trabalhadores migrantes foi feito através da lei de passes de 

outubro de 1895, redigida por William Grant, e que, de acordo com Harries, restringia 

a liberdade com a qual os trabalhadores negros podiam desistir do seu trabalho ou 

de mudar de minas em busca de melhores condições de trabalho. Este passe não 

pretendia controlar o fluxo dos trabalhadores, mas reduzir os altos salários dos 

nativos. A lei era aplicada somente aos distritos dos campos de ouro de 

Witawatersrand e leste do Transvaal. Quando um migrante chegava em um destes 

distritos ele apresentava seu passe de viagem ao comissário local e pagava a taxa 

de 1S, recebendo então um passe distrital e um bracelete de metal, permitindo-o a 

procurar trabalho durante três dias. Com a permissão do comissário das minas e 

pagando mais 2S, o trabalhador poderia extender a procura por um emprego por 

mais três dias. Mas se ele não encontrasse nenhum trabalho neste período, ele era 

obrigado a mudar para um outro distrito ou voltar para casa. 

Os administradores das minas, eram proibidos de contratar trabalhadores 

                                                 
263 NLD – Native Labour Department (HARRIES, 1994, p. 111). 
264 Ibidem, p. 111. 
265 Ressano Garcia fica na fronteira entre Moçambique e a África do Sul. 
266 HARRIES, op. cit. p. 111. 
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que não possuíssem o passe e aqueles trabalhadores que fossem pegos sem o 

passe teriam que pagar uma multa de 10S. Assim que o trabalhador tivesse 

garantido o emprego, trocava o passe distrital por outro entregue pelo empregador e 

este era mensalmente renovável. ¨O processo todo era controlado por inspetores 

distritais do trabalho, que verificavam os registros nas companhias mineiras e 

prendiam os trabalhadores negros encontrados sem passes267¨. Quando o 

trabalhador negro quisesse retornar para sua casa, no fim do seu contrato, o seu 

passe distrital era devolvido pelo empregador. Ao apresentar o passe distrital ao 

comissário de trabalho, este passe era trocado pelo seu documento de viagem.  

Harries reforça que, esta lei de passes nas minas de ouro, beneficiava muito mais os 

donos das minas que o trabalhador e colocou o estado colonial britânico, no controle 

do mercado de trabalho, como árbitro neutro e regulador da competição entre as 

minas, e ainda, como um aliado do capital na busca pela mão de obra.  

Após a ocupação do Reino de Gaza (1895), novos acordos foram 

estabelecidos entre a Câmara de Minas de Witwatersrand e o governo colonial 

português. A Câmara criou a Associação para Fornecimento de Trabalho Nativo268 

em outubro de 1896, que tinha acesso privilegiado ao recrutamento de trabalhadores 

em Moçambique. Trabalho forçado, serviço militar obrigatório e migração estavam 

intimamente ligados, bem como a cobrança do imposto da palhota, num círculo 

contínuo: e quanto mais trabalhadores as minas de ouro retiravam de Moçambique, 

tanto mais o sistema colonial português se beneficiava do trabalho compulsório. 

Porém o trabalho forçado servia também à África do Sul, uma vez que levava um 

número cada vez maior para o trabalho na África do Sul, onde o ¨trabalho 

voluntário¨269 proporcionava rendimentos muito mais altos do que em Moçambique. 

Enquanto a migração para as minas drenava Moçambique dos seus 

trabalhadores, proporcionava uma entrada constante e garantida para a 

administração portuguesa. Através do Modus Vivendi assinado em dezembro de 

1901, os portugueses aumentaram as taxas de passaporte de cada trabalhador 

moçambicano, de 7s6d para 13s. Além de taxas de passaporte, o acordo estabelecia 

as regras de utilização do porto de Lourenço Marques, estabelecendo o volume de 

produtos que deveriam ser importados pelo Transvaal através do porto. De acordo 

                                                 
267 HARRIES, op. cit. p. 119-120. 
268 NLSA – The Native Labour Supply Association criada em outubro 1896. (HARRIES, 1994, p. 130 
269 HARRIES, op. cit. p. 170. 
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com Harries, neste acordo foi estabelecida também, a exigência da entrada de vinte 

vagões de produtos, por dia, para o Transvaal, em troca de trinta mil trabalhadores 

recrutados para as minas, por ano. Para cada dez mil trabalhadores a mais enviados 

para o Traansval, cinco vagões por dia, eram adicionados a cota de importações via 

porto de Lourenço Marques. Desta forma o trabalho forçado beneficiou diretamente 

a indústria mineira de Witwatersrand, eliminando o antigo e discriminatório trabalho 

migrante e trazendo os homens para o trabalho voluntário nas minas. 

Isto foi visto de maneira positiva pelos donos das minas no Transvaal, pois 
acreditavam que, como os seus antecessores `salvaram` os moçambicanos 
da escravidão e fome, o trabalho assalariado `salvava` os trabalhadores das 
humilhações do Xibàlu e serviço militar obrigatório, imposto pelos 
portugueses.270  
 

Quando os trabalhadores moçambicanos retornavam, de acordo com 

Harries, no fim de seus contratos nas minas de ouro do Transvaal, esperava-se que 

eles pagassem uma taxa de trabalho de 30S para o chefe, o imposto da palhota de 

mais de 20S e trouxessem presentes, cerveja e comida para festejar e confirmar sua 

nova posição como migrante retornado e também obter a reintegração em sua 

comunidade. A entrada dos salários dos mineiros na economia moçambicana, trazia 

um incremento de mais de 500.000 libras esterlinas por ano ao mercado local. 

Portugal era o maior beneficiário do trabalho migrante mineiro. Em 1906, a colônia 

moçambicana enviou para a metrópole portuguesa mais de 107.000 libras somente 

pelo pagamento do vinho português. A proteção alfandegária dos produtos 

portugueses e os subsídios na navegação portuguesa, incrementavam a economia 

lisboeta em mais de 230.000 libras ao ano; e Freire de Andrade271 notificou que em 

dez anos, acima de 5 milhões e meio de libras em ouro, foram enviados de 

Moçambique para Portugal. 

Como trabalhadores no Traansval, os homens ganhavam o dinheiro 

necessário para se casar, ajudavam a família a pagar o imposto da palhota e podiam 

suprir a ausência de um irmão, pai ou filho que fora conscripto ao trabalho militar ou 

ao trabalho forçado. Os magaizas272 também providenciavam o dinheiro necessário 

para comprar comida quando as epidemias destruíam o gado e as secas arruinavam 

                                                 
270 Ibidem, p. 170. 
271 Alfredo Augusto Freire de Andrade, militar e governador geral de Moçambique de 1906-1910. Para 
ver mais consultar  MACAGNO, L O discurso colonial e a fabricação dos usos e costumes: Antonio 
Ennes e a ¨Geração de 95¨ em FRY,P. Moçambique ensaios, UFRJ Rio de Janeiro, 2001. 
272 ¨Magaiza significa o emigrante regressado.¨ (COVANE, 2001, p. 205) 
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as plantações. Ainda, segundo Harries, o trabalhador mineiro retornava com roupas 

raras e exóticas, um conhecimento de línguas estrangeiras, as vezes com condições 

de ler e escrever e nomes que mostravam sua posição social de prestígio.  

A África do Sul se formou através da ocupação da Península do Cabo, pelos 

holandeses, que trouxeram colonos franceses e alemães. No amálgama destes 

povos se formaram os africaners, que ocuparam partes do interior do país levando 

consigo as populações Khoisan subjugadas, bem como os escravos, que provinham 

da Ásia e de outras regiões da África. Com a chegada dos ingleses em 1795, a 

conquista de territórios nativos foram feitos através de muitas guerras, enquanto os 

africaners penetravam mais e mais para o interior, ocupando as terras dos indígenas 

locais. A legislação foi estabelecendo a segregação, deslocando a população nativa 

para os Bantustões e para as Townships. Com as guerras Anglo-Boers fez-se a 

anexação definitiva da República do Transvaal, bem como a República de Orange 

(Orange Free State). 

Para o desenvolvimento das fazendas dos colonos brancos de Natal, 

precisava-se de mão de obra abundante e barata. As reservas nativas 

transformaram-se em fornecedoras de trabalhadores, porém este volume ainda não 

era suficiente. Buscou-se a solução, da falta de braços, na importação de mão de 

obra de outras áreas da África e a que mais atendia a esta necessidade era parte da 

colônia portuguesa ao sul de Moçambique. Inicialmente o trabalho migrante se 

dirigiu às fazendas de cana de açúcar de Natal e posteriormente, com a descoberta 

dos diamantes em Kimberley, estes trabalhadores se deslocaram para os campos de 

diamantes e mais tarde, para as minas de ouro. Nas minas de ouro criaram um fluxo 

constante de migração, que se extendeu muito além das primeiras décadas do 

século XX. 

Esta migração, forçou a criação de legislação e acordos que atendiam os interesses 

das duas administrações coloniais. O sistema colonial português se beneficiava com 

a liberação de seus trabalhadores, através de taxas, impostos e o sistema colonial 

britânico se beneficiava com o fluxo constante e renovável de mão de obra barata 

para as minas. Estabeleceu-se um sistema racializado de mão de obra, onde os 

indígenas faziam os trabalhos mais insalubres e perigosos nas profundezas das 

minas, ¨onde os moçambicanos eram especializados na perfuração das rochas273¨. 

                                                 
273 HARRIES, op. cit. p. 116. 
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Porém os cargos de chefia e supervisão, nas minas, eram invariavelmente dos 

brancos. Formou-se assim um sistema de trabalho mineiro migrante, regulado por 

acordos e legislação, selada entre os sistemas coloniais português de Moçambique 

e inglês na África do Sul. 

 

4.  LEGISLAÇÃO – INFLUÊNCIAS E RESISTÊNCIAS 

 

A análise da legislação, realizada nesta pesquisa, teve como foco a relação 

dos estatutos e leis com a população autóctone de Moçambique e da República da 

África do Sul. A intenção é mostrar como a população local foi enquadrada e 

subjugada à legislação criada pelos dois sistemas coloniais e como esta mesma 

população reagiu à estes enquadramentos. Perpassando a implantação dos 

aparelhos coloniais, ocupações dos territórios, formas de enquadramento da 

população e ainda as relações laborais, implantadas em cada um dos sistemas 

coloniais, verificamos as formações da força de trabalho em cada uma das 

administrações coloniais e as relações que estas engendraram entre os dois países 

vizinhos. Relações que envolveram principalmente as questões de mão de obra e as 

múltiplas faces que estas produziram, tanto em Moçambique como na África do Sul. 

As leis regulam comportamentos, relações, situações fáticas que acontecem 
dentro de um determinado espaço envolvendo as pessoas que nele vivem. 
Tem natureza geral ou particular, ou seja; regulam determinadas situações 
que envolvem, exclusivamente alguns atores sociais ou, 
indiscriminadamente, todos os que vivem no espaço de sua abrangência.274  
 

Trabalho forçado e trabalho prisional em Moçambique, a criação de reservas 

e segregações territoriais e institucionais na África do Sul, a cobrança de impostos 

em ambos os países, levaram ao trabalho migratório como uma readaptação 

encontrada pela população para manter o controle de suas vidas em suas próprias 

mãos. 

 

4.1  LEGISLAÇÃO EM MOÇAMBIQUE E RESISTÊNCIA DA POPULAÇÃO 
 

Com a partilha da África entre as potências coloniais, na Conferência de 

Berlin (1884-1885), houve a exigência da ocupação efetiva275 dos territórios 

moçambicanos. Para que Portugal mantivesse a colônia, era necessário fazer a 

                                                 
274 MARTINEZ, op. cit. p. 1. 
275 MACAGNO, op. cit. p. 63. 
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ocupação e pacificação276 dos territórios de Moçambique. Ocupação que se fez, 

desde o princípio, através da intervenção militar e da criação da legislação colonial. 

Esta legislação baseava-se ¨no trabalho como instrumento civilizador277¨. O trabalho 

traria o indígena para estágios civilizacionais mais avançados, cumprindo assim, 

com a obrigação moral que Portugal tinha, pelo menos oficialmente, com a 

população indígena trazendo-os para a civilização e o progresso. Em contrapartida a 

população autóctone não teve o direito à igualdade jurídica e à cidadania. O Estatuto 

do Indigenato278, segundo Meneses, ¨defendia, sem compromissos, a inferioridade 

jurídica do indígena e consagrava o seu estatuto de não cidadão279¨. Para 

Penvenne, legalmente, não sendo cidadão nem sendo aceito como civilizado, o 

africano não possuía direitos civis, sendo obrigado a laborar em atividades pouco 

remuneradas e em profissões menores, relegado a escolas inferiores e separadas, e 

sujeito a violência física, banimentos em colônias penais e ao trabalho forçado em 

plantações, estradas, caminhos de ferro e portos. Com estas situações media-se a 

centralidade da questão do trabalho indígena para as políticas coloniais.  

No parlamento português Ernesto Jardim Vilhena defendia a necessidade 
de se investir nas Guerras d`África, pois segundo ele ¨não há administração 
econômica de possessões africanas sem o domínio sobre o indígena, 
porque sem ele não há imposto, não há indústria, nem agricultura sem a sua 
submissão, porque sem ela não há mão de obra.¨280  
 

Após a pacificação e ocupação de Moçambique, Antônio Enes, argumentava 

que o principal desafio posto à Portugal era o de ¨obrigarem as províncias 

ultramarinas de produzirem¨281 e para tal não se poderia contar nem com o trabalho 

dos colonos brancos282 e nem com o poder das máquinas283¨. Portanto, restava o 

trabalho indígena e, segundo Oliveira Martins284  ¨...fazia-se necessário descobrir um 

                                                 
276 Ibidem, p. 63. 
277 MENESES,  op. cit. p. 78. 
278  Estatuto Político Civil e Criminal dos Indígenas de Angola e Moçambique, Decreto 12.533, de 23 
de outubro de 1926, publicado no Diário do Governo nº 23, 23-10-26, p. 903. 
279 Ibidem, p. 78. 
280 ZAMPARONI, op. cit. p. 46. 
281 Ibidem,  p. 37. 
282 Os colonos brancos argumentavam que a inclemência do clima, a aridez do solo e a proliferação 
de doenças, às quais eles não suportariam, impedia-os de fazer o trabalho pesado nas fazendas e 
lavouras moçambicanas. Para ver mais, consultar ZAMPARONI (1998, p. 37)  
283 Não se poderia contar com o poder das máquinas, face a escassez de capital. Para ver mais, 
consultar ZAMPARONI (1998, p. 37)  
284 Oliveira Martins foi autor de vasta obra acadêmica, mas também sócio-fundador e presidente da 
Sociedade de Geografia Comercial do Porto e, um dos fundadores da Companhia de Moçambique. 
Entre suas obras estão ¨Notas Etnográficas do Norte de Moçambique¨ e ¨Contribuição para o estudo 
Antropológico dos indígenas de Moçambique¨ ambos em Anais Científicos da Faculdade de Medicina 
do Pôrto, vol.IV, nº 2 e nº 3 de 1918. Ver outras informações em ZAMPARONI (1998, p. 31) 
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meio de tornar forçado o trabalho do negro, sem cair no velho tipo condenado da 

escravidão285¨. 

Antônio Enes, na condição de Comissário Régio, criou o distrito militar de 

Gaza (07/12/1895) e determinou que todos os indígenas do recém criado distrito 

¨serão sujeitos ao imposto de palhota286¨. O imposto de palhota se tornou uma das 

principais fontes de receitas de Portugal nas colônias, bem como era o  ¨elemento 

essencial para o estabelecimento das relações de trabalho de tipo capitalista287¨.  

A criação do imposto de palhota, que a partir de 1894, na área da 

Companhia de Moçambique288 só poderia ser pago em dinheiro, obrigava os 

indígenas irem em busca de trabalhos assalariados, pois sem o pagamento do 

imposto a administração colonial, segundo Zamparoni, poderia obrigá-los a trabalhar 

seis dias consecutivos à ordem do administrador, dentro da área da circunscrição, 

recebendo nesses dias apenas alimentos ou a quantia indispensável para se 

alimentar.289 O imposto de palhota sofreu sucessivos aumentos e em 1906 passou a 

ser cobrado em libra-ouro inglesa, o que significou um aumento de 100% no valor do 

mesmo. Era corriqueiro também ¨a prática de prender as mulheres e forçá-las ao 

trabalho sub-remunerado até que remissem o valor do imposto em dívida, acrescido 

de multas e juros290¨. Desta forma o imposto de palhota estava diretamente 

vinculado ao trabalho forçado, uma vez que este foi utilizado para a quitação da 

obrigação do pagamento do imposto. 

O trabalho compelido, idealizado por Enes em 1893, segundo Martinez, 

consistia em convocar os indígenas e oferecer-lhes trabalho e, no caso de recusa, 

obrigá-los a aceitar a colocação encontrada pelo Estado. ¨A recusa da oferta 

implicava em que o indígena fosse considerado criminoso e como tal, literalmente, 

obrigado a prestar o trabalho, agora na condição de condenado e a título de pena à 

ser cumprida com o trabalho correcional291¨.  Segundo Zamparoni, o que se buscava 

era conseguir recrutar soldados ou força de trabalho e, se possível, gratuíta e, 

                                                 
285 ZAMPARONI, op. cit. p. 35. 
286 ENES, 1895, p. 517 apud ZAMPARONI, 1998, p. 46. 
287 ZAMPARONI, op. cit. p. 47 
288 A Companhia de Moçambique era uma das três companhias concessionárias, que receberam 
vastas áreas de terras para administrar, após a ocupação efetiva de Moçambique. As outras duas 
companhias eram a Companhia da Zambézia e a Companhia do Niassa. 
289 ¨Organização Administrativa do Território de Maputo. (1895)¨. Art.12  parág. 2º e 7º. In: ENES, A. 
1945, p. 502-504 apud ZAMPARONI, 1998, p. 51. 
290 Ibidem, p. 51. 
291 MARTINEZ, op. cit. p. 108. 
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muitas vezes, os julgamentos eram protelados enquanto o Estado não terminasse a 

obra na qual empregava os detidos. ¨Era prática usual da polícia efetuar, à noite, as 

famosas rusgas que percorriam os subúrbios de Lourenço Marques, invadindo casas 

e quintais, prendendo quantos homens válidos achasse pelo caminho, sob a 

alegação de vadiagem292¨. Zamparoni reforça que a partir de 1916, as penas 

correcionais podiam variar de três dias a um ano, sendo os condenados obrigados a 

trabalhar em troca da alimentação e do vestuário e em geral trabalhavam 

acorrentados. Quando o trabalho prisional era pago, descontavam-se despesas com 

a vigilância, percentuais para comida, roupas (em geral, sacos de estopa), taxas de 

cadeia e assim, praticamente não sobrava nada para o prisioneiro. 

O trabalho prisional era o mais temido entre a população moçambicana, pois 

os trabalhadores xibàlu eram severamente punidos caso articulassem quaisquer 

protestos, sendo seus contratos transformados ¨em penas de trabalho prisional ou 

chegando mesmo a serem deportados293¨. Para Freire de Andrade (1916),294 além 

de extenuantes jornadas de trabalho, servícias que incluíam o uso de palmatórias e 

do cavalo marinho, bem como alimentação imprópria ao consumo, alojamentos 

imundos e mísera remuneração, da qual se descontava toda e qualquer despesa 

(tabaco, sabão, faltas por motivo de doenças), sobrando tão pouco que mal daria 

para pagar, ao final de seis meses de trabalho, o imposto de palhota. Muitos 

trabalhadores fugiam ao ver que o patrão não lhes pagava ao final do contrato, 

ficando sem nenhuma remuneração pelos seis meses de trabalho prestado. Os que 

permaneciam, corriam ainda o sério risco de nada receberem, pois conforme 

denuncia o jornal O Africano: ¨uma sova pregada em vésperas de pagamento faz 

com que eles percam o amor ao dinheiro para a salvação do corpo295.¨ 

Frente à tantas situações abusivas, o trabalhador via poucas alternativas de 

resistência, entre elas uma era evadir-se, fugindo para lugares afastados e ermos, 

onde nem a família conhecia o paradeiro. ¨A lei assegurava ao patrão o direito de 

mandar prender o trabalhador que se evadisse, mas caso isto não pudesse ser feito, 

                                                 
292 ZAMPARONI, op. cit. p. 91.  
293 Ibidem, p. 105. 
294 Para ver mais consultar FREIRE DE ANDRADE, A.A. vol. II, p. 13. Ver ainda Relatório do 
Governador – Distrito de Inhambane. 1913-1915. Lourenço Marques. Imprensa Nacional, 1916 apud 
ZAMPARONI, 1998, p. 105. 

295 O Africano publicado em 16/03/1909, apud ZAMPARONI, 1998, p. 105-106.  
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não se hesitava em prender a mulher, os filhos, a família toda296¨. Porém, a migração 

clandestina foi a maneira que a população ao sul do Save encontrou para enfrentar o 

sistema colonial português e sua legislação espoliante. Desde 1857, segundo 

Harries, os Amatongas da região sul de Moçambique encontraram o caminho para o 

trabalho nas fazendas de cana de açucar de Natal e em 1859, o governo da África 

do Sul já providenciava assistência para o transporte destes trabalhadores. Em 1871 

a Liga do Trabalho foi criada associando duzentos plantadores de cana de açucar 

para regularizar o suprimento de mão de obra. Os representantes desta liga 

contactavam os chefes das populações, nas imediações de Lourenço Marques, para 

o envio dos trabalhadores. ¨Em 1865, o governador de Lourenço Marques reclamava 

que, grande número de homens da etnia Maputo, haviam abandonado a agricultura 

em favor do trabalho assalariado em Natal297¨ e ainda ¨em 1866, o governador 

relatou que Lourenço Marques estava dependente do dinheiro em espécie, trazido 

pelos migrantes Maputos298¨ 

A migração clandestina para a África do Sul tornou-se assunto da 
administração colonial portuguesa, quando em 1897 Mouzinho de 
Albuquerque, Comissário Régio para Moçambique, publicou o regulamento 
para o recrutamento dos africanos da província de Moçambique para 
trabalhar nas minas da República da África do Sul. A posição de Mouzinho 
era essencialmente baseada em duas premissas: primeiro a incapacidade 
da administração e da polícia de evitar a migração clandestina, dada a 
incapacidade do capital português para empregar a mão de obra local; em 
segundo lugar, que a migração iria garantir a entrada dos dinheiros 
necessários para melhorar o porto, a linha férrea e o comércio no sul de 
Moçambique.299  
 

A migração para a África do Sul tornou-se uma readequação da população 

do sul de Moçambique, transformando seus ¨usos e costumes¨300 , modernizando-os 

e adaptando-os à nova realidade. Para Covane, as famílias no poder também 

enviavam os seus filhos jovens para a África do Sul. Era importante para os filhos 

dos chefes, para se tornarem homens, deveriam passar uma temporada na África do 

Sul, para experimentarem as dificuldades do trabalho nas minas. Enquanto para 

alguns moçambicanos emigrar representava uma forma de fugir da pobreza, uma 

solução para os problemas econômicos, para outros, emigrar também representava 

um papel ritual.  

Emigrar era também um rito de iniciação. Antes de alguém tornar-se chefe, 
                                                 
296 ZAMPARONI, op. cit. p. 106. 
297 HARRIES, op. cit. p. 19. 
298 Ibidem, p. 19. 
299 COVANE, 2001, op. cit. p. 101. 
300 FRY, op. cit. p. 288. 
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assumia-se que ele já era um homem. E homens maduros eram geralmente 
aqueles com alguma experiência do trabalho nas minas. Aqueles que 
tinham ido às minas eram aceitos como homens e respeitados como tal.301  
 

Segundo Covane nesta sociedade onde estão claramente definidas as 

atividades para homens e mulheres, a migração passou a ser prioritariamente 

masculina. Os homens que não emigravam eram geralmente ridicularizados, até 

mesmo pelas mulheres e eram também estigmatizados socialmente. Os homens que 

não fossem para a África do Sul eram geralmente classificados como mulheres e 

havia canções que troçavam os não migrantes. Portanto, um homem para ser 

considerado sério e confiável, ¨devia ter tido um contrato de trabalho nas minas, ser 

casado e possuir gado. Caso ele não preenchesse todos estes requisitos, pelo 

menos, ter trabalhado nas minas garantiria o seu respeito social302¨.  

A população do sul de Moçambique encontrou no trabalho migrante das 

minas da África do Sul uma saída para não ser adscrito ao trabalho forçado. Apesar 

da espoliação e brutalidade sofridas com o trabalho compulsório e trabalho prisional, 

a população moçambicana rearranjou suas práticas sociais e econômicas e criou 

assim novas soluções para suas vidas. 

 

4.2  LEGISLAÇÃO NA ÁFRICA DO SUL E INFLUÊNCIAS NA POPULAÇÃO 
 

A anexação da colônia de Natal, à África do Sul, foi feita em 1843 e em 1846 

foi criada uma comissão para buscar formas econômicas de se fazer um controle 

eficiente sobre os nativos. As duas recomendações principais da comissão eram: 

juntar os nativos em localidades separadas e administrar as atividades cotidianas 

dos nativos sob um ¨sistema de justiça¨303, que deveria adaptar-se dentro da lei dos 

nativos como ser compatível aos princípios da administração colonial britânica. Com 

isto reuniu-se e deslocou-se cerca de cem mil nativos em dez localidades diferentes. 

Dentro destas reservas nativas o direito consuetudinário regia todas as ações dos 

nativos. Para Mamdani, de forma embrionária, estavam criados os suportes sobre os 

quais se apoiaria a política de controle nativo: a segregação. Juntos, a segregação e 

o direito consuetudinário iriam criar mais do que a segregação territorial entre o 

colonizador e o colonizado, entre o colono e o nativo, criava também a segregação 
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302 Ibidem, p. 190. 
303 MAMDANI, op. cit. p. 70. 
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institucional, onde o direito consuetudinário era reservado aos chefes e nativos e o 

direito positivo era destinado aos europeus e seus descendentes. O principal 

objetivo de manter os nativos sob suas próprias leis, era de assegurar o controle dos 

mesmos. Para Thompson, nas reservas indígenas, a autoridade mais importante era 

o magistrado branco, mas ele tinha pouca força à sua disposição e dependia da 

cooperação dos chefes, que continuavam a resolver as disputas entre os nativos e a 

controlar a distribuição de terras. Os chefes toleravam a coleta de taxas e impostos e 

recebiam um pequeno salário. O chefe era mantido numa situação intermediária, ele 

era legalmente responsável pelo estado, mas socialmente dependia do apoio e 

respaldo da comunidade.   

O sistema de passes (Documento de Identificação) foi mais uma das formas 

de subjugar os nativos. ¨A origem das leis de passes remonta ao século XVIII, 

quando os escravos eram obrigados a portar documentos assinados pelo seu amo, 

enquanto se ausentavam da propriedade do seu senhor304¨. Algumas leis de passe 

foram criadas para garantir que os fazendeiros brancos não perdessem seus 

trabalhadores africanos. Segundo Thompson, era proibido, para os africanos deixar 

a fazenda onde eles estavam empregados sem um passe, providenciado pelo 

fazendeiro. Outras leis de passe foram criadas para evitar que os trabalhadores 

africanos vivessem em cidades exceto como empregados dos brancos. Em 1930, no 

Transvaal, para um africano entrar numa área urbana, ele era obrigado a se reportar 

a um oficial, dentro de vinte quatro horas e assim obter uma permissão para procurar 

trabalho. O oficial só emitiria a permissão, se os outros passes anteriores estivessem 

em ordem. A nova permissão de estadia era emitida para permanência de seis dias. 

Se o africano não conseguisse o passe junto a um oficial, ele poderia ser preso ou 

expulso da cidade. O sistema de passes foi reproduzido como um sistema de 

controle dos trabalhadores das minas e as autoridades urbanas tinham o poder de 

expulsar os africanos se eles não carregassem um contrato de serviço registrado 

numa das minas ou uma permissão para procurar trabalho. 

Segundo Thompson, na África do Sul a população branca dominou todos os 

setores da economia capitalista e assim o fez, através do uso do trabalho barato da 

população negra. As categorias de raças e classes caminhavam juntas, e a 

população negra, com raras exceções, estava subordinada à população branca. Os 

                                                 
304 THOMPSON, op.cit. p. 166. 
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negros faziam o trabalho manual nas moradias dos brancos e nas explorações 

mineiras, nos campos aráveis e nas fábricas. Muitos africanos nas áreas agrícolas, 

fora dos Bantustões, foram transformados em arrendatários e trabalhadores 

assalariados. A escassez de terras, que foi a consequência das desapropriações 

feitas pelos europeus, tanto em Moçambique como na África do Sul; o crescimento 

populacional e os impostos, empobreceram as famílias nas reservas africanas e 

muitos só sobreviveram enviando os homens para trabalhar para os brancos, 

permanecendo fora de casa por muitos meses seguidos.  

No Transvaal vários acordos foram assinados para se obter abundante mão 

de obra negra a um preço baixo. ¨O estado era responsável em estimular ou iniciar 

certos processos, como também de encaminhar ou inibir outros305¨. A indústria 

mineira foi a mais privilegiada pelo crescimento de trabalhadores dependentes de 

salários para sua subsistência. Legassick enfatiza que a indústria mineira criou uma 

linha divisória entre trabalhadores especializados, que eram exclusivamente brancos 

e os não especializados que eram exclusivamente negros. ¨A exclusão dos negros 

do trabalho especializado, e principalmente do exercício de funções de supervisão 

sobre trabalhadores brancos, foi determinado pelos costumes,306 bem como pela 

legislação307¨. O Mines and Works Act nº 12 of 1911 determinava que era ¨permitido 

conceder certificados de competência, somente para brancos e Coloureds, para um 

número de ocupações mineiras especializadas308¨. Esta lei foi revogada somente na 

seção 20 da Mines and Works Amendement Act Nº 27 de 1956. 

A população nativa da África do Sul não se sujeitou passivamente as 

demandas por mão de obra barata e reagiu abandonando seus postos de trabalho e 

contratos, normalmente retornando para as reservas e suas comunidades, onde 

cultivavam e criavam gado, para a sua subsistência. Segundo Covane, muitos 

africanos, na colônia de Natal, parcialmente encorajados pelos missionários e, de 

                                                 
305 LEGASSICK, op. cit. p. 46. 
306 Nesta citação de Beinart e Dubow vemos que a utilização do termo ¨pelos costumes¨ se refere a 
aplicação das funções diferenciadas para a população negra e a população branca no mercado de 
trabalho e especialmente nas minas, que foi se formando pelos hábitos e pela repetição e 
posteriormente incluídas na legislação., através da instituição dos ¨Colours Bars¨  como no Mines and 
Works Act nº 12 of 1911, que estabelecia funções diferenciadas para a população, baseadas na cor 
da pele. 
307 BEINART: DUBOW, op. cit. p. 4. 
308 Mines and Works Act  Nº 12 of 1911. “Permitted the granting of certificates of competency for a 
number of skilled mining occupations to Whites and Coloured only”. (tradução nossa)  Para ver mais 
consultar: http://www.sahistory.org.za/politics-and-society/apartheid-legislation-1850s-
1970s#sthash.2j1wqAry.dput 
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alguma forma pelo governo britânico, tornaram-se produtores de culturas de 

rendimento ou fazendeiros, produzindo comida para si próprios e para a venda no 

mercado dos colonos. 

Mesmo aqueles que não se tornaram produtores de culturas de rendimento 
preferiam trabalhar para eles próprios, desde que tivessem acesso a 
parcelas de terra suficiente e gado. Eles não estavam interessados em 
vender a sua força de trabalho aos fazendeiros brancos produtores de cana-
de-açúcar e café. Aqueles que aceitavam os empregos sob contrato nas 
plantações dificilmente completavam os contratos de dois ou três anos 
porque queriam ir de volta para tomar conta das suas parcelas de terra e 
gado.309 
 

Entre 1856-1857, reforça Covane, somente 6.000 dos 30.000 trabalhadores 

necessários na colônia de Natal foram recrutados entre a população local. Como 

Theophilus Shepstone, Secretário para os Assuntos Indígenas do Natal, explicou em 

1872: ¨Os indígenas da colônia não são nem serão os fornecedores da mão de obra 

para as plantações de cana-de-açúcar [...] Eles são eles próprios, produtores de 

grande parte da comida necessária para sustentar os trabalhadores das 

plantações310¨. 

A resistência ocorria também quando os trabalhadores autóctones 

abandonavam seus postos de trabalho e buscavam outros campos de trabalho, 

como ocorreu no final da década de 1860, quando ¨os trabalhadores Sothos e Pedis 

trocaram as fazendas de cana de açúcar de Natal, pelas recém descobertas minas 

de diamantes de Griqualand West311 onde os salários eram melhores312¨    

Para os fazendeiros de cana de açúcar da região da colônia de Natal, como 

posteriormente os donos das minas de diamantes de Kimberley e de ouro de 

Witwatersrand, foi necessário buscar através da imigração de mão de obra a solução 

para suas necessidades laborais. Segundo Harries, com a criação da Liga do 

Trabalho em 1871, duzentos fazendeiros de Natal se uniram para suprir esta falta de 

trabalhadores e colocaram seus representantes em contato com os chefes nos 

arredores de Lourenço Marques, para contratar e encaminhar os trabalhadores em 

direção ao sul, para as fazendas de cana de açúcar. 

 

 

                                                 
309 COVANE, 2001, op. cit. p. 86. 
310 Ibidem, p. 86-87. 
311 Griqualand West fica na região das minas de diamantes de Kimberley. 
312 HARRIES, op. cit. p. 19.  
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4.3  TRABALHO MIGRANTE, ACORDOS E INTER-RELAÇÕES COLONIAIS 
 

Civilizar para a administração portuguesa incluía entre uma de suas 

estratégias a evolução e progresso do indígena através do trabalho. Neste esforço 

foram criados estatutos que forçavam o africano ao trabalho. ¨A proposta de Enes 

antecipava a transformação do sul de Moçambique numa enorme reserva de força 

de trabalho para as minas da África do Sul313¨. Para isto, a administração colonial 

portuguesa, após a conquista do Reino de Gaza (1895), estabeleceu a legislação 

para subjugar o nativo e tentar controlar a migração clandestina para a África do Sul. 

Para Harries, os portugueses estavam determinados a se beneficiar deste recurso 

inesperado mas muito bem vindo, transformando-o numa entrada contínua de 

recursos, controlando e taxando os trabalhadores embarcados de Delagoa Bay314. 

Os portugueses desprovidos de capital, não conseguiram desenvolver as 
suas economias coloniais de forma que o seu mercado interno se tornasse 
um estímulo para os africanos procurarem emprego. Portanto, instituíram a 
mão-de-obra forçada para a produção agrícola que exportavam para a 
metrópole e, no caso de Moçambique, promoveram a exportação de mão-
de-obra para as minas sul-africanas para obter receitas fiscais diretas das 
companhias contratantes e receitas indiretas através do dinheiro enviado 
pelos trabalhadores às suas famílias. A intensidade da crueldade `não teve 
paralelo em qualquer outra parte do continente` e representou o `ápice da 
miséria humana`.315   
 

Trazendo cinco mil colonos britânicos, em 1850 para a colônia de Natal, 

segundo Harries, os ingleses, por sua vez, criaram uma demanda por mão de obra 

que cresceu rapidamente e em 1857, com o aumento dos preços do açúcar, foi 

necessário trazer trabalhadores das colônias vizinhas. Em 1859 criou-se a Lei nº 13 

que tratava da imigração de indígenas. Após uma queda no preço do açúcar, em 

1872, o governo colonial britânico decidiu cooperar com a recuperação dos colonos 

e incentivou a imigração de mão de obra barata, principalmente de Moçambique. 

Esta mão de obra migrante era mais popular entre os colonos que os ¨negros 

trazidos de dentro de Natal316¨. Isto ocorria, segundo Harries, porque os africanos 

que vinham de outras colônias eram geograficamente separados de seus meios de 

produção317 e consequentemente estavam na posição de proletários temporários 

                                                 
313 MENESES, op. cit. p. 75. 
314 Delagoa Bay foi o nome dado pelos ingleses para a cidade que hoje é Maputo e que durante a 
administração colonial portuguesa era chamada de Lourenço Marques.  
315 FRY, op. cit. p. 275. 
316 HARRIES, op. cit. p. 22.  
317 Shepstone, secretário para os Assuntos Indígenas de Natal estabeleceu em 1871, que as famílias 
dos trabalhadores imigrantes seriam proibidas de entrar na colônia de Natal, para assim prevenir o 
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sem famílias para sustentar. Assim, estes trabalhadores migrantes não estavam 

condicionados à necessidade de trabalhar a sua própria terra e não tinham 

responsabilidades familiares. Estavam preparados para trabalhar durante longos 

períodos, de dezoito ou vinte quatro meses. Trazendo os imigrantes Amatongas de 

Moçambique, resultava-se em custos menores para importá-los para a colônia 

britânica e com salários mais baixos, que os indígenas locais. 

A legislação criada entre a administração colonial portuguesa e a 

administração colonial britânica foi para atender as ambições e necessidades das 

duas colônias. De acordo com Harries, em julho de 1875, foi quando finalmente os 

britânicos reconheceram a soberania portuguesa sobre o sul de Delagoa Bay, e que 

os governadores de Moçambique e de Natal assinaram os primeiros decretos 

regulando o embarque (em navios) dos trabalhadores moçambicanos para a colônia 

de Natal. Com este acordo, um agente recrutador de trabalhadores de Natal foi 

nomeado para Lourenço Marques, a taxa de passaporte foi reduzida de 15 para 11s 

e o bilhete da passagem para o retorno do trabalhador foi estabelecido na tarifa de 

30s. Uma taxa extra de 1s6d foi exigida para a guarda e supervisão dos 

trabalhadores moçambicanos, e também para prevenr a fuga dos recrutados, 

enquanto aguardavam o embarque. As despesas deste esquema de importação de 

mão de obra cresceu incontrolavelmente e o governo de Natal foi obrigado a pagar 

uma terceira taxa, estimada em L4.13s3d pelo custo de um navio para trazer os 

trabalhadores de Delagoa Bay para Durban. Os salários foram estabelecidos em 20s 

por mês e se o trabalhador aceitasse um contrato de dois anos, o empregador era 

obrigado a pagar a passagem de retorno do trabalhador à sua comunidade de 

origem. 

Segundo Covane em 1891, Mouzinho de Albuquerque, então governador 

geral de Moçambique, instituiu o uso do passaporte e criou facilidades para os 

trabalhadores que embarcavam no porto de Inhambane e Lourenço Marques e em 

1896, autorizou a emigração voluntária. ¨Com estas iniciativas, o estado colonial 

português foi capaz de garantir rendimentos susbtanciais com a cobrança de 

impostos aos emigrantes e agentes recrutadores318¨.  

Os acordos internacionais envolvendo as questões ferro-portuárias, 

                                                                                                                                                         

crescimento de uma classe de trabalhadores dependente exclusivamente do trabalho assalariado 
para a sua sobrevivência e reprodução.  
318 COVANE, 1989, op. cit. p.14. 
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comerciais e fronteiriças sempre estiveram nas relações entre Moçambique e o 

Transvaal. ¨Devido a situação geográfica do Transvaal, como território do hinterland 

havia a necessidade de uma saída para o mar.¨319 Em 1875, o segundo Tratado de 

Paz, Amizade e Comércio foi assinado entre o Transvaal e Moçambique, 

estabelecendo a construção de uma linha férrea que ligava o Transvaal com o 

mundo, através do porto de Lourenço Marques. Em Moçambique, ¨o que se vê, a 

partir das duas últimas décadas do século XIX, é a constituição de um novo tipo de 

colônia baseada sobretudo na prestação de serviços – portos, ferrovias – e no 

fornecimento de força de trabalho migrante para as colônias vizinhas320¨. Na 

construção de um modelo econômico, a história da colônia portuguesa de 

Moçambique, até o período da segunda guerra mundial, foi resultante da 

sobrevivência e dominação do mercantilismo e não de um projeto capitalista liberal.  

As guerras Anglo-Bôer (1899-1902) desestabilizaram este fluxo de 

emigrantes moçambicanos no Transvaal e mais de 80.000 mineiros voltaram para 

suas casas durante o período das guerras. Após o fim destas guerras, a 

administração do Transvaal, voltada para a indústria mineira, que era o suporte da 

economia sul africana, voltou a precisar de milhares de braços experientes para 

retornar à exploração das minas de ouro do Rand. Segundo Thompson de 1890, e 

posteriormente, as minas de ouro de Witwatersrand transformaram o Transvaal de 

um lugar longínquo ao centro econômco da África do Sul.  

O governo colonial português, por outro lado, forçou o novo regime colonial 

no Transvaal a uma outra política na administração da mão de obra moçambicana. 

¨Esta consistia, fundamentalmente, em fazer condicionar a assinatura de um acordo 

de fornecimento de mão de obra à garantia de utilização do porto e caminhos de 

ferro de Lourenço Marques para as importações e exportações sul africanas321¨. Foi 

nesta base de negociações que foi assinado o ¨Modus-Vivendi¨ de 1901, afinal ¨o 

Transvaal precisava absolutamente de abrir suas minas e não tinha 

trabalhadores322¨. Através deste ¨Modus-Vivendi¨ foram estabelecidos o tempo dos 

contratos e a taxa de 13 Schillings como emolumento único, para cada recrutado, 

para despesas de fiscalização, passaportes, contratos, registros, etc, com o 

acréscimo de 6 Pence por mês, durante todo período de recontratos. 

                                                 
319  Ibidem, p. 17. 
320 ZAMPARONI,  op. cit., p. 21. 
321 COVANE, 1989, op. cit. p. 39. 
322  Ibidem, p. 39. 
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A assinatura deste acordo resultou no aumento do tráfego através do porto 

de Lourenço Marques e Caminhos de Ferro ¨o que surtiu numa enorme evolução de 

receitas para a colônia de Moçambique323¨.  Esta legislação se renovou e foi revista 

nos acordos e convenções que se seguiram, como em 1909, que estabeleceu o 

paralelo 22º como limite geográfico norte para a área para a contratação de 

emigrantes.324 Enquanto nesta mesma Convenção estabeleceu-se que, os contratos 

seriam por um ano, renováveis por no máximo, até completar dois anos.  

Estabeleceu também que deveriam passar pelo porto de Lourenço Marques, de 50% 

a 55% da tonelagem total para o Transvaal. No acordo realizado em 1912 e que foi 

reforçado em 1928, entre o governo português e a WNLA (The Witwatersrand Native 

Labour Association Limited) estabeleceu-se o pagamento diferido. 

Os acordos com relação ao pagamento diferido beneficiaram enormemente 

o comércio do sul de Moçambique,325 pois a metade dos salários ganhos no Rand 

eram pagos no retorno dos trabalhadores à sua comunidade de origem. Desta forma 

o mineiro voltava com dinheiro para pagar o imposto de palhota, a contribuição 

devida ao régulo e comprar bens de consumo nas cantinas locais, especialmente o 

vinho português. Segundo Covane o pagamento diferido, que inicialmente era 

praticado sob uma base voluntária, concorreu substancialmente para a prosperidade 

do comércio de Moçambique e uma relativa estabilidade financeira da administração 

colonial em divisas. A convenção de 1928, instituiu no artigo XXVI que ¨Todas as 

quantias em dinheiro devidas nos termos desta convenção sejam taxas, 

emolumentos, salários e outras, serão pagas e liquidadas em ouro326¨. O salário 

                                                 
323 Ibidem, p. 40. 
324 O estabelecimento do paralelo 22°  deu-se acreditando que os trabalhadores vindos da região 
acima do paralelo 22°, estavam mais sujeitos a doenças e fraqueza física. Para ver mais consultar 
COVANE, L.A. As relações econômicas entre Moçambique e a África do Sul: 1850-1964: 
acordos e regulamentos principais. Arquivo Histórico de Moçambique. Maputo, 1989. 
325 Com o pagamento diferido a adminstração portuguesa obtinha a entrada de recursos diretos, pois 
o pagamento da metade do salário dos mineiros era pago no Rand, diretamente ao trabalhador e o 
restante à administração portuguesa em ouro. O repasse ao trabalhador mineiro, desta parte paga em 
ouro à administração portuguesa, era feita em Escudos, enquanto o ouro recebido era vendido a 
preço de mercado. As receitas indiretas eram obtidas através dos impostos recebidos e pela venda do 
vinho português comercializado pelas cantinas. Os cantineiros também obtinham lucros com o 
pagamento diferido, pois o mineiro voltava com dinheiro para gastar na sua região, ou seja nas 
cantinas locais. Para ver mais, consultar: COVANE, L.A. As relações econômicas entre 
Moçambique e a África do Sul: 1850-1964: acordos e regulamentos principais. Arquivo Histórico 
de Moçambique. Maputo, 1989. Consultar ainda: HARRIES, P. Work, Culture and Identity: Migrant 
Labourers in Mozambique and South Africa 1860-1910. London: James Currey, 1994. . Ver 
também: HERNANDEZ, H. G. Do Rand a RDA? Modernização compulsória e práticas sociais e 
estratégias de obilidade social. In: Contextos Revsta D¨Antropologia i Investigació Social, 2009, pp. 
61-83.  
326 COVANE, 1989, op. cit. p. 82. 
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destes trabalhadores moçambicanos era pago em ouro pelas mineradoras ao 

governo português, que o repassava ao trabalhador em Escudos, com taxas de 

câmbio fixas, enquanto o ouro era negociado a taxas de mercado aberto.  

Além disso, a exportação de mão de obra foi uma solução para a 

administração colonial portuguesa, obter receitas fiscais diretas e indiretas. De 

acordo com Harries, a partir de 1894, aproximadamente vinte cinco mil mineiros 

migrantes retornavam para Moçambique anualmente, com economias de 20 a 30 

libras cada um, resultando numa entrada anual superior a 500.000 libras. Uma 

crescente dependência do trabalho migrante foi inevitável e a situação onde os 

trabalhadores podiam escolher entre investir sua força de trabalho nas minas, com 

seus perigos mas com salários altos e garantidos, ou o setor de exportação na 

economia doméstica, com suas incertezas e preços baixos. A população do sul de 

Moçambique acabou se tornando dependente do trabalho migrante mineiro.  E 

Harries cita Junod327, que proclamou, que apesar da sua desaprovação do trabalho 

mineiro, os salários pagos pelas minas da África do Sul, salvaram as pessoas do sul 

e centro de Delagoa Bay, dos efeitos das secas, pragas e da peste do gado. 

 

4.4  TRANSIÇÃO LABORAL E RESISTÊNCIA DA POPULAÇÃO 
 

4.4.1  Transições laborais? 
 

Relatando e pesquisando parte da legislação criada nos dois sistemas 

coloniais, português em Moçambique e britânico na República da África do Sul, 

constatamos que a transição laboral da mão de obra escrava para a mão de obra 

livre foi apenas formal. As populações autóctones foram sujeitadas e brutalmente 

espoliadas pelas duas administrações coloniais. Forçadas a trabalhar e deslocadas 

para reservas, as populações buscaram no trabalho migrante uma solução para sua 

vida econômica e social.  

Observando que o fim da escravidão tardou a se tornar realidade em 

                                                 
327 Junod, o missionário e etnógrafo suíço Henri Junod fez o seu trabalho etnográfico no sul de 
Moçambique, particularmente com o estudo dos costumes, do que foi denominado grupo ¨tsonga¨. 
Publicou obras, que tiveram grande relevância no debate antropológico. Sua obra mais conhecida é 
¨O sul de Moçambique e a hstória da antropologia: os usos e costumes dos bantos¨ escrita em 1913.   
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Moçambique, onde ¨Inhambane328 foi o maior centro escravocrata na década de 

1850 e somente em novembro de 1878, os últimos vestígios da escravidão foram 

abolidos329¨. Os trabalhadores recrutados em Inhambane tinham os menores custos, 

comparados aos trabalhadores contratados em Lourenço Marques. Para Harries isto 

se deve a vários fatores, primeiramente estes trabalhadores tinham pouca 

experiência com trabalho assalariado e pouca noção do valor de sua mão de obra. 

Além disso, a escravidão nesta região tardou a acabar e talvez o mais importante 

eram as condições dúbias no recrutamento dos trabalhadores desta região de 

Inhambane. 

A emigração voluntária de trabalhadores de Lourenço Marques para a 

colônia de Natal, foi regulamentada através da Portaria nº 152 de 2 de agosto de 

1875, e que determinava:  

o estabelecimento de um depósito temporário dos pretos que os cruzeiros 
britannicos possam capturar nos mares d`esta província, e solicitando por 
essa ocasião o governo da mencionada colonia a permissão para de 
Lourenço Marques embarcarem pretos livres para Natal.330  
 

Através desta portaria estabelecia-se o uso da mão de obra dos libertos, que 

eram enviados para o trabalho nas lavouras de cana de açúcar de Natal. No inciso 

VIII da mesma dizia-se ¨Os depósitos (dos ex-escravos) serão mantidos pelo agente 

da emigração, nomeado pelo governo do Natal, e estarão sempre debaixo da 

fiscalização da autoridade portuguesa331¨. 

Em Moçambique a instituição do trabalho forçado, que teve no trabalho 

prisional sua face mais dura, onde ¨não raro trabahava-se de graça tendo que 

providenciar a própria comida, pois alegava-se que o Estado não tinha verbas para a 

alimentação e nem para pagar salário332¨. Onde a instituição do imposto de palhota, 

forçou a população a buscar trabalho assalariado, pois segundo Pedro Chichorro 

(administrador da circunscrição de Namaacha333): ¨rebeldes ao trabalho e pouco 

amigos de emigrar; só a obrigação que todos os anos lhes impõe, de pagar o 

                                                 
328 Inhambane localiza-se ao norte de Maputo (Lourenço Marques ou antes Delagoa Bay) e era um 
importante centro administrativo no período colonial português , por onde escoavam-se grande parte 
dos escravos comercializados em Moçambique. (ISAACMAN & ISAACMAN,  1983, p. 16-20) 
329 HARRIES, op. cit. p. 25. 
330 COVANE, 1989, op. cit. p. 18. 
331 Ibidem, p. 19.  
332 ZAMPARONI,  op. cit. p. 95. 
333 Namaacha é uma vila do sul de Moçambique, na província de Maputo e localiza-se a 75 
quilômetros a oeste da capital de Maputo. Namaacha, hoje é sede do distrito do mesmo nome.  
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imposto de palhota, os faz sair de sua vida sedentária e descuidada334¨. Na África do 

Sul a Lei de Amos e Servos sujeitou a população local a trabalhar durante anos 

como aprendizes e estabeleceu a necessidade de portar passes e contratos de 

trabalho. Segundo Thompson, o The Natives Land Act de 1913 proibiu os africanos 

nativos de comprarem ou arrendarem terras fora das reservas. Esta lei listou areas 

que totalizavam 22 milhões de acres, ou seja 7% de toda área da União da África do 

Sul, como reservas. Em 1936, uma legislação nova criou o South African Native 

Trust, gerenciado por brancos, autorizado a comprar mais terras para os nativos com 

fundos providenciados pelo Parlamento. Em 1939, as reservas para os nativos 

ocupavam 11,7% do território da África do Sul. Os deslocamentos e segregação 

foram as formas que a administração britânica encontrou para manter os nativos 

afastados das cidades e das terras mais produtivas, permitindo a população branca 

o acesso ao poder e a riqueza que o país oferecia.  

A economia da África do Sul desenvolveu características únicas. O regime 
declarou a aplicação de uma política de segregação racial. Foi uma 
segregação complexa, que atendeu as necessidades econômicas dos 
brancos, fazendo a sujeição de grande parte da população indígena, 
sujeitando-os ao trabalho barato para os brancos e providenciando a sua 
própria manutenção. 335  

 

As reservas foram transformadas em reservatórios de trabalhadores baratos 

e sem especialização para atender aos fazendeiros e industriais brancos. ¨Em 1936, 

447.000 africanos nativos, de uma população estimada de 3.410.000, estavam 

temporariamente ausentes das reservas336¨.  A maior parte destes ausentes eram 

homens entre quinze e cinquenta anos de idade. Os salários ganhos com este 

trabalho nas fazendas ou indústrias, tornou-se uma parte essencial da economia das 

suas propriedades rurais. 

 

4.4.2  Resistências da população  
 

No universo colonial, onde os nativos estavam subjugados e segregados 

pela legislação e domínio dos europeus brancos, a resistência da população 

autóctone se fez através de formas cotidianas de resistência337.  A emigração, a 

                                                 
334 ZAMPARONI, op. cit. p. 47. 
335 THOMPSON, op. cit. p. 164-165. 
336 Ibidem, p. 164. 
337 SCOTT, J. Formas cotidianas da resistência camponesa.  Tradução: Marilda A. de Menezes e 
Lemuel Guerra. Campina Grande. Raízes, vol. 21, nº 01, jan/jun2002, p.10. 
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evasão, a deserção foram as formas mais comuns da reação da população, bem 

como esconder338 um diamante, também constituía uma forma de ganhar dinheiro 

extra e poder voltar para sua comunidade de origem, que normalmente se localizava 

a muitas milhas de distância, na colônia portuguesa de Moçambique. As formas 

cotidianas de resistência: 

As armas comuns dos grupos relativamente sem poder: fazer ¨corpo mole¨, 
a dissimulação, a submissão falsa, os saques, os incêndios premeditados, a 
ignorância fingida, a fofoca, a sabotagem e outras armas desta natureza. 
Essas formas brechtianas de luta de classe têm certas características em 
comum: requerem pouca ou nenhuma coordenação ou planejamento, 
sempre representam uma forma de auto-ajuda individual; evitam, 
geralmente, qualquer confrontação simbólica com a autoridade, ou com as 
normas de uma elite.339  
 

Com a deserção, segundo Harries, os trabalhadores estavam aptos a 

melhorar suas condições de trabalho, porém a deserção era vista também como ¨o 

trabalhador querendo voltar para casa por ter encontrado um diamante, ou porque o 

empregador não queria ou não conseguia pagar os salários340¨. No final da década 

de 1880, quando Basutolandia341 entrou em guerra com a colônia do Cabo, as 

autoridades da África do Sul, não puderam fazer nada, quando milhares de 

trabalhadores Sothos voltaram para casa.342 De acordo com Harries, a facilidade 

com que os trabalhadores engajavam seus amigos e parentes e desertavam em 

blocos, sugeria a existência de uma rede de informações e organização, que era 

informal e oculta. Sem maiores negociações, alguém só podia ter acesso a poucas 

informações desta comunidade que era ao mesmo tempo negra, estrangeira, 

migrante e trabalhadora.  

Enfatizando a questão da resistência, Harries aponta que o maior bônus 

salarial de um trabalhador era achar um diamante, pois ele poderia receber, por uma 

pedra grande, o equivalente a três meses trabalhados. Com esta quantia ele poderia 

comprar uma boa arma de fogo ou pagar por dois lobolos. Roubar um diamante, 

normalmente requeria um grande investimento de tempo de trabalho, para distrair o 

                                                 
338 HARRIES, op. cit. p. 55. 
339 SCOTT, op. cit. p. 12. 
340 HARRIES, op. cit. p. 55. 
341 A guerra Basuto foi conhecida também como Guerra da Arma, que ocorreu entre 1880 a 1881 no 
território britânico de Basutolândia (hoje Lesotho),  no nordeste da África do Sul.  O conflito estava 
relacionado ao uso de armas de fogo pelos nativos.  Guerra liderada por forças da Colônia do Cabo e 
chefes Basotho.   
342 ¨Nesta fase as minas de ouro não tinham acordos e ajuda da administração governamental para o 
controle dos trabalhadores, como tinham os colonos de Natal.  Em 1877, estabeleceram uma unidade 
irregular de polícia montada, cujo objetivo era contralar as insurreições dos trabalhadores.¨(HARRIES, 
1994, p. 55). 
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supervisor, esconder a pedra e vendê-la posteriormente com sucesso. Os 

trabalhadores negros tinham sua própria rede para vender os diamantes, que 

acabavam nas mãos dos compradores brancos, via cantinas e serventes 

domésticos. Os donos das minas calculavam que um terço ou até dois terços dos 

diamantes da produção anual, desaparecia desta maneira. Não há dúvida, que a 

maior atração dos trabalhadores para Kimberley, era a possibilidade de encontrar e 

esconder um diamante. A questão salarial era ainda mais atraente em Kimberley, 

sendo que um trabalhador das minas de diamantes chegava a ganhar oito vezes 

mais que os trabalhadores dos canaviais de Natal. 

Para os proprietários das minas, os trabalhadores moçambicanos traziam 

mais vantagens, pois estavam afastados de suas comunidades e de seus modos de 

produção, enquanto os trabalhadores nativos da África do Sul, quebravam seus 

contratos de trabalho e retornavam para as reservas faltando quatro ou seis meses 

para concluir o período de trabalho acordado nos contratos. Segundo Thompson, 

desde que os nativos tivessem terra suficiente e gado, eles não se sujeitavam a 

deixar as reservas e trabalhar nas fazendas ou nas minas de diamantes e ouro. 

Emigrar, para trabalhar nas minas do Rand, foi a maneira que a população 

masculina ao sul do Save encontrou para reagir as rusgas e razias da administração 

colonial portuguesa, em busca de trabalhadores compulsórios. 

Os homens emigravam para ganhar dinheiro para o lobolo. Depois de se 
casarem e de estabelecerem seus lares, muitos continuavam a trabalhar 
(nas minas) para adquirirem as suas manadas, insumos agrícolas e para 
acumular alguns bens.343 
 

A adequação a nova realidade de migrações e de trabalho na África do Sul, 

além de suprir as necessidades materiais, substituiu os ritos de passagem e adquiriu 

uma grande importância nas relações sociais no sul de Moçambique. ¨Ir para as 

minas, é considerado essencial na transição da adolescência para a maturidade344¨. 

E ainda segundo Covane, emigrar era necessário para falar como homem entre os 

homens.  Para ser considerado sério e confiável, o homem deveria ter tido e 

cumprido pelo menos um contrato nas minas de ouro do Rand. 

Os mineiros moçambicanos criaram uma rota de trabalho e relações que 

interferiram na estrutura laboral da África do Sul, forçando a criação de legislação 

                                                 
343 COVANE, 2001, op. cit. p. 56. 
344 NORMAN, W. O. Living on the Frontline: Politics, Migration and Transfrontier Conservation 
in the Mozambican Villages of the Mozambique-South Africa Borderland. London School of 
Economics and Political Science Ph D in Anthropology, 2004.  p. 63. 
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protegendo estes trabalhadores, estipulando turnos de serviço, formas de 

acomodação e alojamentos, bem como de orientação e tentativas de cristianização 

nos compounds  da África do Sul. Estes trabalhadores não sofriam impassíveis as 

injustiças e agruras deste trabalho mineiro. A maior forma de resistência era a fuga. 

Quando os salários baixaram muito e quando a guerra Anglo-Boêr (1899) irrompeu, 

sessenta mil moçambicanos abandonaram seus postos de trabalho e voltaram para 

casa em um mês, onde suas famílias permaneciam instaladas no campo.  

Em 1910, em torno de 77.500 homens do sul de Moçambique estavam 

empregados nas minas de ouro de Witwatersrand. Toda esta migração, que era 

controlada através de contratos de 18 ou 24 meses, criou extensos reflexos na 

economia moçambicana, onde a maior parte da movimentação econômica dependia 

dos salários dos mineiros. 

A emigração ilegal, foi o caminho encontrado pelos moçambicanos para 

resistir as duras condições que lhes impingia a administração colonial portuguesa. 

Nesta forma de resistência os mineiros moçambicanos faziam acordos extralegais 

com os régulos; primeiro para não serem convocados para o trabalho forçado e 

segundo, uma vez que o trabalhador emigrasse para as minas da África do Sul, o 

régulo ¨tomasse conta das suas mulheres e das suas machambas na sua 

ausência345¨. Esta era uma maneira de manter a sua família e propriedade rural, 

protegidas na sua ausência, evitando que suas mulheres fossem abusadas ou 

convocadas para o trabalho forçado.    

Quando os trabalhadores retornavam do Transvaal pagavam 10 Shellings ao 

régulo, como forma de mostrar que o régulo era um ser superior, que pertencia a um 

nível alto, a uma família distinta e que ele representava um poder mais antigo. Esta 

política não-oficial de pagar, voluntariamente os régulos e chefes e lhes doar uma 

grande quantidade de presentes, ¨era uma estratégia camponesa para se estar bem 

com a autoridade. Estas práticas eram vistas no contexto da reciprocidade 

racional346¨. Quem não cumprisse com estas regras informais, eram geralmente os 

primeiros alvos quando houvesse necessidade de mão de obra não paga para as 

obras públicas ou para outras obrigações coloniais desagradáveis.  

Os administradores portugueses especulavam que os chefes e os régulos 
reportavam um número inferior dos homens no território sob sua jurisdição, 
para que pagassem menos imposto. Como era no interesse dos chefes não 

                                                 
345 COVANE, 2001, op. cit. p. 99.  
346 Ibidem, p. 99.  
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reportar os mineiros regressados, uma vez que deles esperavam receber 
algo, quer fosse um presente, quer fosse dinheiro. Isto era equivalente ao 
sistema de imposto e estava fora do controle das autoridades portuguesas. 
Assim tanto os trabalhadores como os seus chefes ajustavam as 
imposições coloniais de formas que lhes fossem mutuamente vantajosas.347  
 

 Fugindo da fome, do trabalho forçado, do trabalho prisional, ou para pagar o 

imposto de palhota, os homens continuaram emigrando para as minas da África do 

Sul, evitando desta forma as razias que os aprisionavam e levavam embora, muitas 

vezes, para sempre. Por outro lado foram ajustando suas práticas sociais e rituais, 

adaptando suas vidas à nova realidade laboral do trabalho mineiro migrante, que 

dominou o sul de Moçambique desde meados do século XIX, se estendendo muito 

além de meados do século XX. Esta migração mudou as relações sociais e políticas 

de toda população ao sul do Save, bem como de toda África do Sul, pois forjou 

acordos e regulamentos entre os dois países que influenciaram todas as relações 

laborais, muito além das fronteiras das minas de diamantes e de ouro. 
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5 CONCLUSÃO 
 

As ocupações territoriais feitas tanto na África do Sul como em Moçambique, 

foram feitas através de guerras e conflitos, subjugando a população local sob a 

égide de levar o progresso e a civilização aos nativos, intitulados indígenas pelos 

europeus. Sob esta argumentação de missão civilizadora criaram-se os estatutos e 

leis que antes de tudo, precisavam definir estes nativos e enquadrá-los neste 

universo das colônias. Os britânicos ao chegar na África do Sul foram anexando 

territórios e expulsando os nativos para as reservas, denominadas bantustões. 

Criavam assim, as reservas de nativos que forneciam a mão de obra acessível para 

os colonos em suas fazendas de cana de açúcar e posteriormente aos donos de 

minas de diamantes em Kimberley e ouro em Witwatersrand.  

A colonização portuguesa, que inicialmente se restringia a algumas 

fortificações e aos prazos na região do Zambeze, se implantou consistentemente 

com a conquista do Reino de Gaza (1895) e dos Barués (1902). A conquista e 

pacificação de Moçambique, teve em Antônio Enes e Mouzinho de Albuquerque seus 

principais idealizadores. A criação de parte da legislação administrativa e de controle 

da população, como também o enquadramento laboral deste período, é creditado a 

Antônio Enes.  

Desde o princípio das implantações das colônias britânica na África do Sul e 

portuguesa em Moçambique havia características comuns, porém outras muito 

distintas. As semelhanças estavam na sujeição dos nativos, no favorecimento dos 

europeus, com as concessões de terras, tanto na compra na África do Sul, como na 

implantação das grandes concessões em Moçambique. O favorecimento dos 

europeus estava presente também na questão laboral, onde os melhores empregos, 

cargos de administração e comércio estavam nas mãos dos europeus. Porém, há 

grandes divergências entre os dois processos coloniais. Enquanto na África do Sul a 

segregação racial era defendida e ratificada em todos os meios administrativos, em 

Moçambique implantava-se o modelo assimilacionista, onde os nativos podiam 

ascender a uma pequena burguesia, desde que se sujeitassem as regras 

estipuladas pelo poder colonial, como abrir mão dos ¨usos e costumes¨, além de 

provar que sabiam ler e escrever a língua do colonizador, entre outras exigências. A 

assimilação foi um dos cânones da colonização portuguesa em Moçambique. 

Há semelhanças entre as formas laborais praticadas pela administração 
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britânica e portuguesa, porém em Lourenço Marques a instituição do trabalho 

forçado foi especialmente dura com os indígenas moçambicanos. Acossados pelo 

imposto de palhota, que aumentava cada vez mais, a criação de necessidades de 

consumo e a exigência do pagamento do lobolo em dinheiro, fez com que surgisse 

uma força de trabalho assalariada. A necessidade de dinheiro, os grandes 

cataclismas climáticos, que trouxeram fome e devastação em Lourenço Marques, 

aliados a imposição do trabalho forçado e trabalho prisional, forçaram os 

trabalhadores em direção à África do Sul.  Inicialmente a migração foi para as 

plantações de cana de açúcar em Natal. Com o descobrimento dos diamantes em 

Kimberley, surge a possibilidade de enriquecimento de muitos trabalhadores 

moçambicanos. Em 1886, com a descoberta do ouro no Transvaal, a migração de 

mineiros toma esta direção, onde os Shanganas são considerados os melhores 

perfuradores e os que vão para as minas com maior profundidade, criando uma rede 

de trabalhadores especializados e respeitados.  

A transição entre a mão de obra escrava para a mão de obra livre mostrou-

se repleta de permanências e formas análogas a escravidão. A normatização do 

trabalho forçado em Moçambique trouxe a retomada das razias, forçando a 

população ao trabalho, com remuneração ínfima ou nenhuma remuneração e ainda, 

em algumas situações, com a obrigação de providenciarem seu próprio alimento.  . 

Na busca por receitas, a administração portuguesa transformou a região ao 

sul do rio Save, em um manancial de braços para o trabalho nas minas de ouro do 

Transvaal. Através de acordos com a administração britânica, para o uso dos 

Caminhos de Ferro e do porto de Lourenço Marques, a administração portuguesa se 

beneficiava com vultosas receitas, oferecendo em  troca a mão da obra abundante 

de Moçambique. 

As relações entre as administrações coloniais, a criação de legislação para 

regular o fornecimento de mão de obra, tanto no trabalho forçado em Moçambique, 

como para o trabalho nas minas de ouro da África do Sul, alteraram a vida das 

famílias e da população moçambicana, trazendo novas possibilidades de renda, 

como também muito sofrimento, doenças e privações.  

 A transição para a mão de obra livre foi lenta e cheia de retrocessos, enquanto 

o trabalho forçado permaneceu e foi extinto definitivamente somente em 1962, 

marcando desta forma a sociedade moçambicana com um longo processo de perda 

da maior parte de sua força de trabalho para as minas de ouro da África do Sul. O 
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processo civilizatório defendido pela administração portuguesa; onde o progresso da 

população só podia ser alcançado através do trabalho, foi a justificativa para o uso 

desmedido da força e violência contra a população sujeitada no sul de Moçambique. 

O uso do trabalho forçado e trabalho prisional, foi a forma brutal que a administração 

portuguesa em Moçambique encontrou para estabelecer seu projeto colonial. 

O processo laboral entre Moçambique e a República da África do Sul teve 

muitos sujeitos envolvidos, com grandes interesses por parte das adminstrações 

coloniais e extremamente particulares por parte dos trabalhadores, fazendo deste 

processo um caudal riquíssimo em relações sociais, interações que influenciaram 

toda região da África Austral e sua população. A migração de trabalhadores do sul 

de Moçambique para as fazendas de cana-de-açúcar em Natal, as minas de 

diamante em Kimberley e posteriormente para as minas de ouro da África do Sul, foi 

a forma de resistência que a população moçambicana encontrou para fugir do 

trabalho forçado e assim reestruturar suas práticas econômcas e culturais frente a 

espoliação portuguesa. Processo de migração que se estabeleceu e permaneceu 

por longas décadas, formando um fluxo constante de trabalhadores da região do sul 

de Moçambique em direção a várias regiões da República da África do Sul.  
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