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Antes de Próspero e Caliban? olhares, fascínios, encontros e 

ambiguidades 

 

1. Ambiguidades e enganos 

 

Os olhares sobre costa oriental de África antecedem em muito a presença 

portuguesa nestas paragens. Esta região, pela complexidade histórica que 

contém, é um espaço de encontros em que a questão colonial joga um papel 

determinante, mas não absoluto ou único.  

As identidades são sempre relacionais mas raramente são recíprocas 

(Santos, 1995). Nunca sendo puras, as identidades são sempre únicas, 

garantido a afirmação da diferença. O acto de identificar produz a diferença, a 

partir de uma relação de poder. As identidades subalternas são sempre 

derivadas e correspondem a situações em que o poder de declarar a diferença 

se combina com o poder para resistir ao poder que a declara inferior. Na 

identidade subalterna, a declaração da diferença é sempre uma tentativa de 

apropriar uma diferença declarada inferior de modo a reduzir ou a eliminar a 

sua inferioridade. Sem resistência não há identidade subalterna, há apenas 

subalternidade (Santos, 2001a). 

A relação entre processos de (re)significação gerados pelo processo 

colonial e as relações identitárias forjadas por outras conjugações anteriores a 

este momento colonial – mas que continuam por dentro deste – são centrais 

para a compreensão da complexa teia de representações que ainda hoje unem 

Moçambique e Portugal. A sublimação identitária nacional, produziu ela 

mesma, em contextos coloniais, a mutação e (re)configuração de outras 

identidades, que se subalternizam ou mesmo aniquilam.  

A matriz dominante das relações sociais no Moçambique colonial, a partir 

de finais do séc. XIX, é marcadamente racial. Se o evolucionismo serviu como 

paradigma para a narrativa colonial, protegendo as ideias sobre a diferenças 

raciais, destino, hierarquia; possibilitou também a constituição de uma estrutura 

que explicasse a intervenção do estado colonial. As diferentes formas de que 

este encontro se revestiu em Moçambique (assimilacionismo, ‘indirect rule’, 

segregação racial, etc.) encontraram a sua justificação na obrigação moral de 

Portugal actuar no sentido de fazer progredir o indígena para estádios 
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civilizacionais mais avançados. Em finais do séc. XX escrevia-se a este 

propósito em Portugal: 

Hoje, a África é mais devassada e, melhor comprehendida do que há 50 

annos, e, do estudo de observações presistentes, está demonstrado que, 

os seus naturaes são capazes de melhorar as suas condicções, physica e 

moral, pela acção lenta e segura da civilização”. 

Por isso mesmo que o estado de atraso em que ficou o indígena d’aquelle 

continente em relação ao europeu, com o caminhar do tempo mais d’elle 

o distancia, nós querendo educal-o, devemos cuidadosamente orientar o 

seu espírito, principiando pelo que, é simples, prático, interessante e útil.1 

 

A apologia da missão civilizadora de Portugal, associada ao carácter 

‘cordial’ desta intervenção ajudaram a esboçar, já nos anos 40 do séc. XX, os 

contornos do que viria a chamar-se de lusotropicalismo. Ao pretender encontrar 

na colonização portuguesa de certas áreas tropicais um ‘espírito’, uma ‘forma de 

estar no mundo’, que teria permanecido inalterável nas diferentes etapas da 

colonização e que distinguiria absolutamente o ‘português’ de todos os outros 

colonizadores, o lusotropicalismo revelou-se claramente anti-histórico. Em 

contraponto a esta afirmação, cujo maior arauto foi Gilberto Freyre (1953, 

1958), a reflexão de histórica de Boxer assinala com perspicácia os aspectos 

perversos deste processo. Este autor, ao criticar com acerbo a ‘propensão 

natural do portugueses para o multiracialismo’ (Boxer, 1977), obriga-nos a 

questionar a especificidade, o carácter peculiar, da relação dos portugueses 

com os seus sujeitos coloniais em Moçambique.  

A grande assimetria entre o colonialismo inglês e o português foi o facto 

de o primeiro não ter de romper com um passado descoincidente do seu 

presente. Na segunda etapa da modernidade, o colonialismo inglês passou a 

ser o colonialismo-norma, porque protagonizado pelo país que impunha a 

normatividade do sistema mundial. No caso do colonialismo português, uma 

vez criada a possibilidade de um colonialismo retroactivo, enquanto discurso de 

dessincronia e ruptura, este pôde ser manipulado ao sabor das exigências e 

conjunturas políticas. Tanto se ofereceu a leituras inquietantes – e.g. o 

                                                 
1 Artigo ‘Não nos desorientemos’, publicado em África Illustrada, na edição de 5 de Março de 
1893. 
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subdesenvolvimento do colonizador produziu o subdesenvolvimento do 

colonizado,– como a leituras reconfortantes, e.g. o luso-tropicalismo, “Portugal, 

do Minho a Timor”, em suma, o colonialismo cordial. Mas quase todas as 

leituras tiveram elementos inquietantes e reconfortantes. A negatividade do 

colonialismo português foi sempre o subtexto da sua positividade, e vice-versa. 

O nosso objectivo é amplificar o horizonte da diversidade que 

caracterizava o Moçambique até finais do séc. XIX, examinando, em traços 

gerais, o complexo jogo de representações que antecede o momento do 

Ultimatum. Este momento, e a crise que gera, pela ‘descoberta’ de 

Moçambique pela Inglaterra e pela Europa industrial, vai representar uma 

ruptura com todo um conjunto de representações e percepções identitárias. O 

primeiro momento, de encontro com um ‘outro’ igual, foi gradualmente cedendo 

lugar a uma nova camada cultural, incompreendida pela metrópole. As imagens 

de portugueses retratam, de facto, os desencontros de Portugal em 

Moçambique: “ [...] tem ella [Moçambique] poucos habitantes portuguezes e 

tudo são cafres e mulatos” (Montaury, 1955: 358). Desmultiplicado em múltiplas 

presença, os portugueses existem enquanto tal, e não como imagem análoga 

de um Próspero europeu. 

Num segundo momento, forjado nos fundamentos impostos pela segunda 

modernidade, de matriz britânica, de ‘descobridor’, cuja histórica presença 

justificava “o prestígio do nome português entre os indígenas, [...] principal 

defesa do nosso domínio” (Ennes, 1971: 350), o ‘Moçambique’ português 

transformava-se num espaço vazio, oco de personagens, povoado 

gradualmente pela imaginação de Prósperos (Portugal, Inglaterra e França, 

principalmente). Confrontado com o fantasma da sua ‘ausência’ em 

Moçambique, Portugal fará uso de múltiplos mecanismos para (re)constituir a 

sua presença além-mar enquanto Próspero. Será esta paisagem heterogénea 

de representações que constitui a base de discussão sobre a construção 

imaginária da alteridade no contexto colonial gerado por Portugal.2  

                                                 
2 A categorização dos sujeitos coloniais e as questões que esta classificação levanta têm 
estado na base de vários estudos sobre a realidade moçambicana. Sem pretendermos ser 
exaustivos, gostaríamos de apontar, a título de exemplo, algumas das referência utilizadas 
nesta pesquisa: Hafkin, 1973; Isaacmann, 1982; Isaacman & Isaacman, 1983, 2004; Penvenne, 
1989, 1996; Harries, 1991, 1994; Capela 1991a, 1991b, Liesegang, 1991; Conceição, 1993; 
Monnier, 1995; Andrade, 1998; Macagno, 1999; Departamento de História, 2000; Pélissier, 
2000; Zamparoni, 2000; Noa, 2001; Covane, 2001; Cruz e Silva, 2001; Rocha, 2002.  
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As exigências em relação ‘às nossas possessões ultramarinas’, o grito de 

defesa ‘das nossas colónias’ dominam o panorama português do final do séc. 

XIX. Donde surge o mito da longa presença clonial, da sempre evocada 

presença por cinco séculos? Quem era português no espaço físico que hoje 

corresponde a Moçambique? Seriam os padres impulsionadores da tentativa 

de conquista do estado de Mutapa (Lobato, 1954; Mudengue, 1988)? Seriam 

os oriundos de Goa, de quem Moçambique depende até meados do séc. XVIII? 

(Newitt, 1995)? Ou seriam os degredados que traficavam nos territórios da 

Macuana? (Capela, 1991a)?3 Ou seriam as mulheres – as donas - que 

controlavam o sistema de prazos em torno dos territórios que formavam 

extenso vale do Zambeze4 (Capela, 1995b)?  

Por outro lado, quem eram os moçambicanos? Quais as representações 

nacionalistas existentes sobre as populações que habitavam Moçambique à 

época (Alpers 2001; Harries, 2000)? Como se foram configurando as 

identidades tribais e raciais ‘subalternas’? A partir de que altura ganha força a 

noção de territorialização das tribos que habitavam Moçambique? 

Seriam estes os únicos personagens no palco que era Moçambique na 

transição para o séc. XX?  

O discurso dominante sobre os portugueses em Moçambique será 

marcado, até finais do séc. XIX, por identidades flexíveis e não-exclusivas, 

situação que conhece uma ruptura profunda com a intervenção imperial. A 

nova etapa de relação colonial introduz um paradigma mais rígido e oposicional 

na compreensão da identidade. A fragilidade e a porosidade das classificações 

binárias (‘colono/colonizado’; ‘branco/negro’; ‘europeu/africano’) onde a 

estrutura colonial moderna vai assentar, não são suficientes para integrar a 

diversidade que a própria ordem colonial vai aglutinar em vários grupos 

identitários. Mas mesmo então quer o grupo dos ‘brancos’, dos ‘mouros’, ou 

dos ‘assimilados’ estavam profundamente eivados pela diversidade interna. 

                                                 
3 Como diz Marc Ferro, “os portugueses foram os primeiros que quiseram livrar-se dos 
criminosos, dos delinquentes, mandando-os cumprir pena para longe – exemplo que a 
Inglaterra imitou em escala gigantesca com os convicts que a partir de 1797 foram povoar a 
Austrália” (1996: 179). 
4 Esta ‘Zambézia’ ocupava uma área territorial distinta da actual. Nas palavras de Capela, trata-
se de um “espaço geográfico onde se desenvolveu, ao longo de séculos, um sistema senhorial 
matizado de características próprias e correspondendo sensivelmente às actuais províncias da 
Zambézia, Tete, Manica e Sofala” (Capela, 1995b: 15).  
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Este facto reforça a necessidade de uma análise mais cuidada e refinada 

do continuum das unidades de referência cultural. Este projecto permitiu abrir 

caminho no sentido de procurar detalhar as características dos grupos que 

integram a densa ‘zona cinzenta’ situada entre as duas figuras identitários de 

referência – o ‘civilizado’ e o ‘selvagem’: ou seja, os assimilados, os indianos, 

os ‘evoluídos’, etc., como forma de contestação e reforço destas identidades. A 

importância desta perspectiva reside no facto de as realidades actuais serem 

explicadas pela prática histórica, revelando os percursos que permitiram 

transformar a ficção e a invenção coloniais em factos sociais.  

 

Geografias de incerteza 

A primeira grande constatação que se impõe é que Moçambique, como a 

unidade sócio-política que hoje concebemos, não existia na passagem para as 

últimas décadas do séc. XIX. A ausente perícia sobre este território transparece 

de imensos escritos, quer da época, quer de quem escreveu sobre o tema. 

Durante séculos a província de Moçambique não conheceu fronteiras 

definidas. Os seus territórios estendiam-se até onde os levavam a sorte 

das armas, a actividade dos seus negociantes e a dedicação dos seus 

missionários. Chegaram por vezes a restringir-se tanto, que, conforme 

dizia um governador, a nossa autoridade ia só até onde alcançavam as 

peças assestadas nas muralhas das fortalezas. Essas flutuações, porém, 

não obstavam a que considerassemos sempre legitimamente como 

nossos os sertões onde uma vez tiveramos qualquer espécie de 

influência, encarando a perda deles como mero incidente, cedo ou tarde 

remediável (Teixeira Botelho, 1921: 269) 

 

Consequentemente, importa ter em atenção os processos que intervieram 

na configuração territorial actual de Moçambique. Embora de forma imprecisa, 

até meados do séc. XIX a ideia de Moçambique correspondia a um espaço 

compreendido entre o rio Buzi, a sul, e pelo rio Zambeze, a norte.5 Existiam 

                                                 
5 Por volta de 1788, Montaury (1955) refere especificamente as áreas que visitara para elaborar 
o seu relatório sobre Moçambique: “Ilha de Moçambique, Ilhas Querimbas, Rios de Sena, Villa 
de Tete, Villa de Zumbo, Manica, Villa de Luabo, Inhambane.” Na segunda metade do séc. XIX, 
a revista ilustrada ‘Archivo Pittoresco’, num artigo de apresentação da colónia de Moçambique 
apresentava a região como estando dividida “em sete distritos militares, que são: a capital, 
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ainda porções dispersas ao longo da costa, para norte e para sul: a região em 

torno do porto de Inhambane, a da Ilha de Moçambique, assim como o 

arquipélago das Quirimbas, no extremo norte. Durante este período falar de 

fronteiras não terá qualquer sentido; fará sentido sim discutir a composição 

identitária que se gera neste triângulo semântico que é Moçambique até finais 

do séc. XIX. Territórios fluídos, espaços onde as demarcações se faziam entre 

povos e economias, a presença colonial moderna vai significar a divisão de 

grande número de territórios africanos, dividindo-os, e ignorando as ligações 

existentes. 

 

 

Mapa de M. Bonne (finais do séc. XVIII) ‘Le canal de Mosambique, l’Isle de Madagascar, les 
états du Monomotapa et les royaumes voisins” 

 

 

Provenientes de origens tão distantes como Portugal, as Américas 

atlânticas e o Oriente, os actores (e interesses) destes contactos produziram 

intensas interferências culturais fruto de relação com os povos que habitavam a 

costa oriental. Ao longo de cinco séculos, os contactos desenvolvidos neste 

                                                                                                                                               
Quelimane, Tete, Sofala, Inhambane, Lourenço Marques e Ilhas de Cabo Delgado” (1866, vol. 
9: 221).  
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espaço-tempo deixaram marcas indeléveis de um percurso cultural próprio de 

‘domínio’ português, mais nominal do que efectivo.  

 

Os Calibans da Europa 

A caracterização da presença portuguesa em Moçambique, e a tradução, 

pelos olhos dos portugueses, dos seus contactos com os ‘outros’, só é possível 

se se compreenderem as suas atribulações identitárias no espaço do Próspero 

europeu. Do outro lado do espelho, e como Sousa Santos aponta, as 

características com que os portugueses foram construindo, a partir do século 

XV, a imagem dos povos primitivos e selvagens são muito semelhantes às que 

lhes são atribuídas, a partir da mesma altura por viajantes, comerciantes e 

religiosos vindos da Europa do Norte6. A imagem do português enquanto um 

Caliban na Europa transparece das imagens construídas sobre só: 

subdesenvolvido, vivendo em precárias condições, indolente e sensual, 

violento mas afável, ignorante, suspeitoso e irracional (2001a). Esta breve 

incursão na identidade portuguesa sugere que os Portugueses nunca se 

instalaram comodamente no espaço-tempo originário do Prospero europeu. 

Nem Prospero nem Caliban, aos portugueses restou-lhes a liminaridade e a 

fronteira, a inter-identidade como identidade originária. 

Em Moçambique, até meados do séc. XIX, as descrições dos 

Portugueses situam-nos no trânsito entre Prospero e Caliban (e, portanto, 

imobilizados nesse trânsito). Tanto são racistas, muitas vezes violentos e 

corruptos, mais dados à pilhagem do que ao desenvolvimento, como se 

integraram nas culturas locais, assimilando os valores do ‘Outro’.  

 

2. O Índico no cruzamento de olhares 

 

A costa oriental de África é, por condição histórica, um espaço híbrido, 

simbolizado na condição swahili.7 O ‘outro’, como uma imagem idêntica e 

                                                 
6 Por ‘Europa do norte’ entende-se aqui os países da Europa considerada ‘civilizada’ — a 
Inglaterra, a França e a Alemanha — que irão mais tarde ter um papel decisivo na colonização. 
7 Sem ser nosso objectivo analisar extensivamente a cultura swahili (i.e., dos ‘povos da costa’), 
convém contudo realçar que uma das características principais das sociedades swahili é que 
se trata de uma cultura de matriz comercial e marítima, extremamente móvel. A coerência 
cultural sobre uma região tão extensa era relativamente fácil, graças ao intenso tráfego 
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totalizante, utilizada por oposição, na análise das relações sociais de poder 

entre os ‘europeus’ e os ‘não-europeus’ - pilar da narração colonial – não é 

linear nem adquire os mesmos contornos em todas as realidades sociais.  

A discussão sobre a ‘pertença’ etnográfica e as origens históricas dos 

povos que habitam esta região não se tem mostrado muito profícua. Michael 

Pearson, que se tem dedicado à questão das relações raciais de Portugal ao 

longo da região costeira do norte de Moçambique, incide a sua análise sobre 

as primeiras etapas da ‘modernidade’ na região. Este autor, sob influência de 

Boxer, escreve:8  

Poder-se-á argumentar que as fundações das políticas portuguesa [o uso 

da força para se obter o monopólio comercial] eram profundamente 

racistas, o que significa que os portugueses se concebiam justificados 

para controlar o comércio, destruir cidades, etc. As relações raciais no 

Império português têm sido amplamente discutidas. Por um lado, os 

portugueses detestavam os africanos e os asiáticos; por outro lado, eles 

relacionaram-se com estes dois grupos. Este desdém abrangia os 

canarins, os habitantes locais de Goa, convertidos [ao cristianismo].  

Mais à frente o autor afirma que o “racismo era mais pronunciado na 

forma em como os portugueses olhavam os africanos”, afirmação que 

desenvolve a partir do tratamento de dados estatísticos de meados do séc. XX 

existentes sobre Moçambique. A análise deste dados permite detectar uma 

fraca presença de assimilados,9 pelo que Pearson conclui: “muitas vezes as 

estas relações eram mesmo hostis” e cita exemplos de sentimentos anti-

português entre os povos da região costeira norte do país. Em particular 

Pearson enfatiza um “sentimento inato anti-muçulmano entre os portugueses,” 

fruto de um ódio aos muçulmanos que os portugueses já traziam das memórias 

do mediterrâneo (Pearson, 1998: 142-143).  

Mais recentemente, o trabalho de Jeremy Prestholdt (2001) aborda com 

mais detalhe, e numa perspectiva pós-colonial, o relacionamento entre os 

portugueses e os swahili. Este estudo, que procura ultrapassar a análise 

prevalecente na literatura histórica, e que caracteriza esta relação como 

                                                                                                                                               
comercial no Índico, unindo cidades estado ao longo da costa dentro do cenário mais global do 
oceano Índico. 
8 Todos os textos escritos que não em português, foram por nós traduzidos.  
9 Este tema será debatido em maior profundidade nos capítulos seguintes. 
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estando baseada na violência e sendo extremamente preconceituosa, permite 

uma nova estrutura conceptual de reflexão. 

No caso da África oriental, a familiaridade, a promiscuidade com o ‘outro’ 

são princípios centrais à análise da construção dos processo identitários que 

tomam forma na região, obrigando a uma reavaliação das categorias 

conceptuais da modernidade que até agora têm estruturado o sentido do outro 

e sobre o outro.  

Os tecidos sempre foram uma componente importante da cultura social, 

uma espécie de ‘pele social’ que os cobria e diferenciava, interna e 

externamente.10 O consumo de tecidos transformou-se numa forma de 

inscrever a cultura no mundo material, sendo os panos usados como 

referencial identitário, para comunicação e para  confirmação do estatuto 

social. Se as capulanas são parte da identidade feminina, os cofiós e os 

turbantes confirmavam a identidade masculina swahili. Esta abertura 

epistémica cai no sentido de incluir subjectividades que têm escapado à analise 

das identidades fruto dos contactos costeiros, identidades estas onde os 

portugueses se integraram. 

Como Prestholdt defende, “a interpretação do swahili como familiar, 

próximo, leva não apenas a uma serie de relacionamentos íntimos entre os 

portugueses e as sociedades costeiras, como também marcou o modo em 

como os observadores europeus, que dependiam dos relatos portugueses, 

passariam a ver a costa oriental de África durante séculos” (2001: 384). 

A relação entre portugueses e povos da região costeira oriental de África 

será, até início do séc. XX, uma mescla de violência e de intensas relações de 

proximidade; é no bojo desta relação que se deve procurar compreender a 

relação entre a Ilha de Moçambique – sede do Estado de Moçambique – e os 

sheikados que se estabeleceram na sua vizinhança, como estados 

independentes. Esta relação só terminará com a ocupação ‘efectiva’  

portuguesa.  

 

                                                 
10 Em vários locais da costa oriental os tecidos que as mulheres usam são chamados de ‘leço’, 
corruptela de ‘lenço’, em português. Já em Moçambique predomina o termo ‘capulana’ na 
região centro-sul de Moçambique e as kangas no norte. 
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O encontro com o ‘outro’11 

A relação de proximidade, a partir de um conhecimento interior e prolixo 

está registada na referência que os portugueses fazem aos habitantes 

muçulmanos da costa oriental de Moçambique actual.  

O primeiro encontro entre portugueses e africanos da costa oriental surge 

na relação Álvaro Velho: “Os homens desta terra [...] falam como mouros; e as 

suas vestiduras são de panos de linho e de algodão, muito delgados, e de 

muitas cores, de listras, e são ricos e lavrados. E todos trazem toucas na 

cabeça, com vivos de seda lavrados com fio de oiro" (1999: 25). Apresentados 

como ‘mouros’12 – um termo consistentemente utilizado pelos portugueses para 

fazer menção aos muçulmanos ainda na península ibérica, este termo serviria 

também para classificar os swahili da costa oriental de África, em oposição aos 

africanos não islâmicos do interior e de Madagáscar. Estes últimos seriam 

designados de ‘cafres’, termo que deriva do árabe kafir, expressão utilizada 

para fazer menção aos não-muçulmanos, aos não-crentes.13  

A expressão ‘mouro’ foi sendo usada para descrever os comerciantes e 

marinheiros swahilis, aparentemente na sua maioria islâmicos, que negociavam 

e passavam pelos portos costeiros da costa oriental de África. Duarte Barbosa 

refere a presença de "mouros de Sofala, Quiloa, Mombaça, Melinde, Pate, 

Lamu e Mogadoxo" (1999/2000: 23) Mais do que uma conotação religiosa, o 

termo ‘mouro’14 foi-se traduzindo numa proximidade, uma identificação com a 

expressão material da cultura swahili, com as suas estruturas económicas, com 

o seu modo de vida. Poucos anos volvidos após a passagem de Vasco da 

                                                 
11 O recursos à alteridade (e às dicotomias que lhe estão associadas) para procurar 
compreender processos identitários apresenta profundas limitações, quer funcionais, quer 
conceptuais. Tendo esta sensibilidade presente, procurámos dedicar a nossa atenção às 
contradições e particularidades das relações entre culturas, procurando a origens de 
determinadas falácias e o peso do seu legado nos dias que correm. 
12 Os portugueses, e posteriormente outros europeus, dependeram dos ‘mouros’ para a 
navegação no Índico, para a penetração nas rotas comerciais que conduziam ao interior do 
continente, interpretes para facilitar os contactos com povos não-swahili, e mesmo para a 
construção, marcando um cunho que ainda hoje persiste na região. 
13 O termo cafre só muito tardiamente, durante a segunda modernidade (sécs. XVIII-XIX), 
passaria a assumir uma conotação negativa. A partir do séc. XVII os autores portugueses 
começam a usar a designação ‘costa da cafraria’ para distinguir a porção sul, não islâmica de 
Moçambique, onde tinham feiras e presídios, como era o caso de Inhambane e de Lourenço 
Marques (actual Maputo). 
14 Esta expressão, frequentemente adjectivada pelos locais de onde os swahili provinham 
(Melinde, Pate, Kilwa, Mombaça, etc.), encontram-se em inúmeros documentos. Veja-se, por 
exemplo, o ‘Memorando de Salter Mendonça, de 7 de Dezembro de 1751’ (AHU 
Documentação Avulsa sobre Moçambique, Caixa 6, Documento 30). 
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Gama por aquelas paragens, em 1511 António Saldanha informava da 

presença de mais de dez mil ‘mouros’ espalhados pelas “terras do 

Monapotapa”.15 Os portugueses olhavam os muçulmanos como seus ‘inimigos 

de fé’: “ [...] dos mouros de Angoya estam como estaban: danam todo o trato 

de Çofala. Parece-me pouquo do vosso serviço estar ally aquela ladroeira”.16 

Todavia, há indícios de que existia um bom conhecimento entre ambos, e que 

se identificavam e compreendiam em vários aspectos, chegando alguns 

mouros a actuar como conselheiros dos portugueses.17 Em meados do séc. 

XVI um relato apontava que o líder ‘mouro’ mais importante do interior era o 

“cacique [Qadi] Mingane”, conselheiro do Rei de Mutapa.18 

 

 

 

Poucos anos depois, Frei João dos Santos, um dominicano que passou 

mais de uma década na África oriental, criticava os mouros de Sofala por 

‘serem mouros só de nome’. Mais ainda, dos Santos admoesta os “mouros 

escuros” de Sofala por “quase se parecerem aos cafres nos seus costumes”, o 

                                                 
15 ‘Sumario de cartas de António de Saldanha, capitão de Sofala e Moçambique, para el-Rei, 
feito por António Carneiro, secretário de Estado, 1511’, em Silva Rego (org.), vol. 3: 16. 
16 Descrição de Duarte Lemos, a quando da sua passagem pela região em inícios do séc. XVI. 
Citado em Coutinho, 1935.  
17 Será o caso de Ibrahim bin Amiru, um ‘alcayde’ da Ilha de Moçambique, que aconselhou 
Tristão da Cunha sobre “as cousas que ele deveria fazer ao longa da costa.” Veja-se  ‘Sumario 
de uma carta de Pero Vaz da Horta, 1507 Março 4’ em Silva Rego (org.), vol. 2: 181. 
18 Mwene Mutapa, que se transformaria, na corruptela portuguesa, em Monomotapa. ‘Carta 
(cópia) do Padre Jesuíta Luís Fróis, Goa, 1561 Dezembro 15’, em Silva Rego (org.), vol. 8: 48. 

‘Cefala’ (Sofala), 
gravura do séc. XVI (1572). 
Gravura de Braun e 
Hogenberg, Civitates Orbis 
Terrarum (The Hebrew 
University of Jerusalem) 
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que denota um forte conhecimento do Islão e dos seus costumes, e a 

apropriação da designação ‘cafre’ como menção aos pagãos (1999: 110-113).  

Nas palavras de Presthold, “se as semelhanças era verdadeiras ou não, 

as expressões portuguesas de familiaridade eram parte integral da sua forma 

de mapear o mundo e de colonizar a África oriental” (2001: 386). Muitas das 

designações geográficas foram incorporadas pelos portugueses nas suas 

cartas de marinharia. Por exemplo Sena, uma das feiras mais importantes do 

vale do Zambeze, tem a sua origem no árabe ‘sayuna’ ou ‘siouna’, termo usado 

para referir uma povoação comercial.19 Outro exemplo é o de Tete, cuja origem 

se encontra num vocábulo ki-swahili, que em português se traduz como ‘capim’ 

ou ‘colmo’, usados para cobrir as habitações. A designação de ‘rios de Cuama’, 

nome pelo qual seria conhecida a região do Zambeze, é também de origem 

árabe/swahili, sendo reportada nos escritos de Ibn Majid, em finais do séc. XV 

(Ahmad, 1971). 

Relatos de contactos e conflitos de pequeno porte entre portugueses e 

swahili pela hegemonia comercial transparecem dos documentos existentes em 

arquivo; em paralelo, estes dados permitem observar que quem está em 

Moçambique são portugueses, não Portugal. Esta diversidade de presenças 

transforma-os em colonizadores sem Estado colonial e por isso fossem 

forçados a praticar uma forma de autogestão própria, acenando a alianças que 

uma leitura menos atenta não permite descortinar. Em 1725 o próprio sultão de 

Kilwa foi forçado a refugiar-se numa ilha do arquipélago das Quirimbas, sob 

protecção de Portugal: “O Rei de Quiloa na recolhida que fez por estas Ilhas 

levou, sem consenso de pessoa alguma, de noite, ‘pessinhas’, mandando a 

Macaloe buscá-las, mas o Rei já tinha partido, deixando ficar por desculpa do 

insulto que fez, um escrito que remete”.20  

Da extensa documentação existente em arquivo ressalta a ideia de um 

comprometimento especial entre portugueses e ‘mouros’ em torno da 

possibilidade comercial:  

O Principe de Pate passará pelas Ilhas onde se fará o mesmo cortejo e 

recebimento que se fez na vinda e poderá falar-lhe sobre o comércio 

                                                 
19 Este local já é mencionado por al-Idrisi no séc. XII. Sobre o assunto, veja-se al-Idrisi, 1856: 
225; Hromník, 1981: 44; Rita-Ferreira, 1982: 18; Maman, 2000.  
20 AHU, Documentação Avulsa sobre Moçambique, Caixa 22, Documento 25 - ‘Carta de 24 de 
Julho de 1762, do Capitão das Ilhas para o Capitão General de Moçambique’. 
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clandestino dos mouros da costa norte [...] mas julgo que isto mesmo não 

poderá ter êxito visto que essa canalha geralmente é falta de 

subordinação aos seus Principes [...]. O único meio é a força e enquanto 

a não tivermos para lhe obstar, tudo o mais serão providências 

subsidiárias de nenhum rigor, mas como no pouco, pouco se perde, não 

importa que se lhe fale a esse respeito, porque o que se puder conseguir 

por meio da negociação amigável não há razão para que não se intente.21  

 

A explicação sobre a persistência desta relação comercial era dada a 

conhecer em Lisboa, à Secretaria de Estado:  

Quanto ao comércio clandestino, proibido no porto de Moçambique e seus 

subordinados, quem o faz, não são os franceses mas são os portugueses 

os principais autores dele: são o governador, o vigário, o cura, o 

comandante da tropa, o juiz da terra e os compadres do dito governador, 

os auxiliadores, cooperadores e fautores dos referidos contrabandos e é o 

mesmo governador o principal ou o único instrumento e móvel das 

inauditas transgressões praticadas com o conhecimento e tolerância do 

governador e capitão general dessa conquista [...]”22 

 

Num outro documento esta situação é de novo relatada: 

Estando nas Ilhas de Cabo Delgado viu e presenciou suceder tudo como 

no dito auto se diz e quem consentia nestas entradas de embarcações 

estrangeiras e contrabandos era e é Joaquim José da Costa Portugal, 

Governador daquelas Ilhas auxiliado por João Ferreira da Cruz e dois 

gentios moradores na ilha do Ibo chamados, um pela alcunha Branquinho 

e o outro Nattú, por mão dos quais distribuía o dito Governador toda a 

fazenda que trazem os franceses de contrabando a saber: pólvora, 

armas, balas, roupa fina e grossa, pela Macuana23 aos cafres seus 

                                                 
21 AHU, Documentação Avulsa sobre Moçambique, Caixa 57, Documento 31 – ‘Carta de 6 de 
Abril de 1789 do Capitão General para o Capitão das Ilhas’. 
22 AHU, Documentação Avulsa sobre Moçambique, Caixa 43, Documento 9 – ‘Carta de 19 de 
Abril de 1795, do Capitão General para o Reino’. 
23 A Macuana era a terra dos Makhwa (macuas). Apesar de ser um conceito complexo, o 
Administrador Episcopal Frei Amaro e António José Morais Durão, em carta datada de 07 de 
Junho de 1784, referem que “a Macuana é uma grande extensão de terras nesta costa e 
Sertão da África Oriental que abraça as praias do sul desta Ilha [Moçambique] e corre para 
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moradores depois de ter tido guardado na sua própria casa e que da 

mesma forma recebe com os seus 3 aliados os pagamentos da fazenda 

vendida em escravos, marfim, tartaruga e outros efeitos da terra com que 

faz o pagamento aos franceses e aos mouros que vem da costa 

chamados mujojos,24 de forma que tudo passa pela mão dele dito 

Governador e de nada se paga direitos a S. M.25 

 

Estes exemplos mostram uma outra faceta da relações que se 

conjugavam na época. Para os portugueses, os inimigos declarados, os 

mouros, transformaram-se em elementos próximos, familiares, que se 

sobrepõem à atitude preconceituosa e segregacionista defendida por Pearson 

e Boxer. Por exemplo, em 1505, Fernandes Tinoco olha para Kilwa e acha esta 

urbe se assemelha a Évora, com casas de pedra; mais adiante acrescenta que 

as casas estavam bem defendidas, quase como fortalezas, de uma forma que 

se assemelha às das casas de Setúbal (Silva Rego, vol. 1: 315). Algumas 

décadas depois, o padre Monclaro (1899) escrevia que as condições e as 

modos de ser dos habitantes de Melinde – cidade também da costa oriental – 

                                                                                                                                               
norte confrontando com as nossa Ilhas de Cabo Delgado, Mequindane, Quiloa e outras 
povoações da costa de Zanguebar” (Guerreiro, 1935: 93). 
24 O termo ‘mujojo’ surge, desde os séc. XVII-XVIII, quase como sinónimo de ‘mouro’, para 
reportar aos islâmicos que faziam comércio na região. Neste sentido, abarcava uma vasta 
região, que ia de Mogadisio até Sofala, incluindo Madagáscar e as Comores. Uma carta 
enviada pelo Capitão General de Moçambique para o Reino em 08 de Julho de 1785 faz 
menção aos “mujojos de Anjoane, Zanzibar e Pate” (AHU, Documentação Avulsa sobre 
Moçambique, Caixa 50, Documento 3). Este termo continuava em uso em meados do séc. XIX, 
pois que o Boletim Official de 1859 (de 14 de Julho) descrevia um ‘mujojo’ como passageiro de 
uma embarcação árabe entrada no porto do Ibo. 
O termo mujojo (‘ajojo’ no plural) tem surgido com várias conotações, sendo de destacar: 
- “babitantes da ilha de Anjoanes, naturais das Cômoro [...] de cor baça” (Xavier Botelho, 

1935: 11); 
- “marinheiros que frequentam a nossa costa com a intenção mais ou menos piráticas” (Eça, 

1953: 987); 
- “negociantes mouros de Zanzibar e os das Comoro” (Ornellas, 1901: 70); 
- “naturais das ilhas Comoro” (Rita-Ferreira, 1982: 216);  
- “suaílis adventícios que chegaram ao litoral para comerciar” (Machado, 1970: 117); 
-  “traficantes de escravos, muito particularmente os vindos das ilhas Comoras” (Capela e 

Medeiros, 1987: 9); 
- “povos dos distritos costeiros de Moçambique e Cabo Delgado imigrantes da costa de 

Zanzibar e ilhas Comores que falavam a língua da costa” (Hafkin, 1973: 35). 
25 AHU, Documentação Avulsa sobre Moçambique, Caixa 49, Documento 22 – ‘Devassa sobre 
o descaminho de 4 de março de 1785’. 



 15 

não se distinguiam dos residentes em qualquer cidade de Portugal, 

assinalando que muitos falavam também português.26 

Mais ainda, a perspectiva que os portugueses vão ter, e que vai estar na 

base das narrativas sobre a costa oriental de África, vai ser feita a partir do 

olhar destes mouros da costa, destes swahilis, adoptando as suas categorias 

conceptuais para descrever as paisagens e as pessoas.  

Os swahili não são nunca referidos ou descritos como ‘selvagens’; por 

seu lado, os africanos/negros não-muçulmanos - que eram indistingíveis dos 

swahili em termos ‘raciais’ - eram designados de ‘cafres’, ou seja, de ‘não 

crentes ou infiéis’, termo este que não tinha, neste sentido, qualquer conotação 

racial, como acontece na actualidade. Serão os cafres, e não os swahili, 

aqueles que serão referidos como ‘estranhos’, ‘pagãos’ e ‘bárbaros’ pelos 

portugueses.  

Em Melinde [antigo porto da costa oriental de África] saõ os Mouros mais 

amigos dos Portugueses e naõ diferem nada nas condiçoes e feiçaõ do 

rosto dos noshos, e fallaõ muitos muito bem Portugues, por ser aqui o 

principal trato nosho co elles, e ashento do Capitaõ. Os Mouros daqui 

confinaõ pella terra dentro com uma terra de Cafres estranha dos outros 

de toda a costa. [... As ilhas do norte de Moçambique] saõ pouoadas de 

Mouros e Cafres mesturados [...] (Monclaro, 1899: 167, 170). 

 

 

                                                 
26 De acordo com Valkoff (1966), o português começou a tornar-se uma língua franca na costa 
ocidental de África na segunda metade do século XV, e, no século XVII, estava no seu auge, 
sendo falado até na chamada ‘Colónia do Cabo’ (África do Sul). No século XVIII, começou a 
dar gradualmente lugar a outras línguas. 

‘Ilha de Moçambique’ 
– imagem de 1598 
Mapa de Langenes 
Barent, gravado por 
Petrus Kaerius (The 
Hebrew University of 
Jerusalem) 
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Os relatos da época dão-nos conta do desenvolvimento da região. A par 

dos reinos e povoações mouras, de Sofala para Moçambique,27 de pequenas 

povoações de mouros, existiam para o interior, além do reino de Mutapa, 

“alguns reis grandes e poderosos, cafres gentios de cabelo crespo, os quais a 

maior parte são macuas de nação. Um deles [...] com que os moradores28 de 

Moçambique tratam e vizinham, é o Mauruça,” como escreve Frei João dos 

Santos em 1609 (1999: 256-257).29 

Mais para Norte, a terra firme compreendida entre a ilha de Moçambique 

e Cabo Delgado, que abrangia parte da então chamada Macuana, era 

“repartida em vários Fumos (ou Régulos) maiores ou menores que todos 

obedeciam primeiro ao grande imperador de toda a nação dos Macuas”, mais 

tarde “senhoreados pelo Maravi, a que tanto obedecem, a que a violência os 

obriga”, chamado “Muzura, que veio dos rios Cuama”.30 Toda ela era “povoada 

de bárbaras nações de cafres, de cabelo revolto, gentios, os mais deles 

macuas furados e pintados [...]. Pelo sertão dentro daquele cabo está o reino 

de Mongalo, cafre gentio senhor de muitos vassalos" (Santos, 1999: 260). 

Quanto a portos importantes, como os de Kilwa, Mafia, Zanzibar, 

Mombaça e Pate, situados a norte de Cabo Delgado, faziam parte do plano 

português em implantar a sua presença nesta zona – especialmente em 

Mombaça - pelo qual, a pedido do rei de Kilwa, os Portugueses pretenderam 

“livrar os Mouros da Costa do violento cativeiro” imposto pelos “Arábicos a 

quem obedeciam”.31 

Nas narrações portuguesas estará presente a distinção entre ‘mouros’ 

brancos e negros/pardos; todavia, esta distinção acontecia, na maior parte dos 

casos, entre muçulmanos externos, não nativos da região (árabes, indianos) e 

os da região costeira de África, sendo os ‘mouros’ brancos aqueles a quem os 

                                                 
27 Ou seja, a Ilha de Moçambique. 
28 Neste contexto, o termo ‘morador’ aplica-se a quem possuía bens e podia decidir sobre 
estes, que mantinha relações comerciais directas nas feiras, e pagava impostos. A categoria de 
‘morador’ incluia não apenas os portugueses reinóis, mas também goeses e africanos, assim 
como mulatos, todos eles vassalos da Coroa portuguesa. 
29 Este autor também revela que foram constantes os conflitos entre o Chefe Mauruça e os 
Portugueses, e que estes nunca tiveram sucesso nas guerras que encetaram contra ele. 
30 Esta designação de rios de Cuama é de origem árabe/swahili, sendo reportada nos textos de 
Ibn Majid, em finais do séc. XV (Ahmad, 1971). 
31 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 19, Documento 35, ‘Carta do Capitão 
General Pereira do Lago para o Reino’, datada de 20 de Julho de 1769. 
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portugueses reservavam a sua animosidade. [Colocar na página seguinte o 

ficgeiro de uma página chamado ‘as cores e as visões’ do 1º encontro]   

Quanto a outros povos que hoje habitam o norte de Moçambique, a 

documentação portuguesa da época, não faz nenhuma alusão aos Ajauas ou 

Yao, nem aos Makonde. 

A especificidade de alguns destes momentos de relacionamentos são 

captadas pelo olhar arguto de Frei João dos Santos: 

Um português chamado Rodrigo Lobo, era senhor da mor desta ilha,32 da 

qual lhe fez mercê o Quiteve [rei], por ser muito seu amigo, e juntamente 

lhe deu o titulo de sua mulher, nome que o Rei chamava ao Capitão de 

Moçambique, e ao de Sofala, e aos mais portugueses que muito estima, 

significando com tal nome que os ama, e que quer que todos lhe façam 

cortesia, como a sua mulher, e realmente é assi, que todos os cafres 

veneram muito os portugueses que têm titulos de mulheres de el-Rei 

(Santos, 1999: 139). 

Porque as regras sociais eram distintas, e temendo serem ‘confundidos’ 

em demasia com os locais, e por forma a quebrar a hegemonia dos reinos do 

Índico, o Vice-rei da Índia, em carta dirigida ao rei de Portugal, datada de 16 de 

Dezembro de 1505, refere-se aos diferentes reis da costa oriental de África, 

classificando uns de grandes (Kilwa, Mombaça, Melinde e Mogadíscio) e outros 

de pequenos, como Zanzibar, sugerindo que, para evitar confusões e por uma 

questão de prestígio, "Vossa Alteza devia trabalhar por se chamar Imperador 

das Índias.”33  

As pertenças e os afastamentos aconteciam através de negociações que 

procuravam garantir a paridade entre os grupos. Frequentemente os 

portugueses eram, eles próprios, designados de ‘os de fora’, termo que 

também era usado para fazer referência às comunidades swahili que um ou 

dois séculos antes tinham aportado às mesmas regiões. A leitura atenta dos 

vocábulos utilizados ao longo da costa do Índico para designar os portugueses 

dá alguns exemplos: 

                                                 
32 Localizada na actual região de Sofala, em Moçambique. 
33 Centro de Estudos de História Ultramarina, Gavetas da T.T., Vol. XI, nº 5662, XX-10-33, fls. 
50. 
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- nas zonas de língua swahili, eram muitas vezes descritos como sendo 

‘vareno’ (de reinóis, vindo do reino); 

- em Moçambique (zona norte e centro) por ‘maka’ ou ‘manga’, da palavra 

vamandji e ximandji, i.e., originário de outro local, de fora, estrangeiro. 

Numa extensa área da costa africana, o termo ‘maka’ era usado – 

indistintamente do possível referencial ‘racial’ - para fazer referência a todos os 

que eram estranho à região. Até recentemente, esta palavra tinha o valor 

semântico de ‘exterior’, ‘costa’, ‘norte’. A si próprios, os habitantes da zona 

designavam-se de ‘nós’ - vanyu, athu (Lupi, 1907; Machado, 1970; Liesegang, 

1991).34 

O encontro, o momento da ‘descoberta’ na África oriental traduziu-se em 

nome familiares, em pontos de referências que se construíam a partir do 

mundo local. Esta familiaridade com este ‘outro’ marginal também foi abrindo 

caminho às transformações linguísticas e as formas, as actividades, os lugares 

e os vestuários passaram a ser descritos de acordo com conceitos utilizados 

pelos swahili. 

Estes povos da costa – e os outros com que mantinham relações –

qualificaram-se como ‘familiares’ nas representação sobre o que era 

considerado ‘conhecido’ e próximo  e o que se designava de ‘desconhecido’. 

Como mediadores culturais, os povos da costa oriental de África 

transformaram-se nos intérpretes desta região para portugueses; deste modo 

asseguraram a sua presença nas redes comerciais, regulando o aceso e  o 

conhecimento dos portugueses às redes comerciais da região. 

Aspectos da cultura material, das relações económicas e sobre a riqueza 

da região abundam nestes relatos, onde a questão religiosa tem um lugar mais 

marginal. Os portugueses viram os swahili simultaneamente como parceiros 

comerciais e oponentes religiosos, categorias distintas que compreendiam 

perfeitamente.  

Esta relação de proximidade, e uma atitude de curiosidade, de abertura 

mútua entre as várias componentes culturais que integravam esta paisagem 

humana, sugerem que as fronteiras entre os estrangeiros e os locais era 

porosas. São disso exemplo as várias as referências (até ao séc. XIX) sobre 

                                                 
34 Actualmente, as populações swahili de Angoche, por exemplo, definem-se por falar um 
dialecto ‘maka’, demarcando-se das populações locais (Schadeberg e Mucanheia, 2000). 
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‘mouros cafres’, ou seja, negros africanos que se tinham islamizado e integrado 

nas sociedades costeiras. Disso dá-nos conta Frei João dos Santos, sobre 

várias comunidades makhwa na região a norte de Quelimane, 

aculturados/assimilados pelos swahili (1999). 

 

Esta imersão nas redes sociais locais, esta interacção fácil entre os 

Portugueses e as populações locais e as práticas culturais híbridas a que deu 

azo estão documentadas desde o século XVII. Os relatos, muitas vezes de 

religiosos, criticam estas práticas, ainda que por vezes mostrem compreensão 

para com as dificuldades enfrentadas naquelas paragens por quem não tinha o 

poder colonial a defendê-lo.  

 

3. Olhares sobre o ‘outro’ 

 

A autogestão colonial de que falámos atrás se, por um lado, permitia a 

identificação discricionária de cada um com o poder do império, por outro lado, 

não lhes facultava desse império senão o poder que pudessem mobilizar com 

meios próprios. Como esses meios eram exíguos, o português teve de 

negociar tudo, não só o seu comércio como também a própria sobrevivência. 

Foi um ‘colonizador’ que se viu frequentemente na contingência de prestar 

vassalagem - como nativo - ao rei local. Como o colonialismo quase não existia 

como relação institucional,35 a disjunção entre colono, por um lado, e Estado 

colonial e Império, por outro, era total.  

Frequentes vezes a autoridade administrativa portuguesa queixava-se da 

falta de forças militares para castigar aqueles que violavam as leis: 

[...] um dos cazos mais atrozes e de mayor horror, entre muitos de que 

tem sido theatro os Rios de Senna na dissolução com que ordinariamente 

vivem os seus moradores, enquanto mais poderozos, mais insollentes, 

sendo a inobediência e o dezacato com que ordinariamente dezautorizão 

os respeitos de quem os governa, por reconhecerem a falta de troppas 

                                                 
35 Nas regiões costeiras havia quando muito um regime de soberania partilhada entre a 
administração portuguesa e os reinos locais. 
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militares que tem por coibirem as suas desordens, e castigarem como 

merecessem os seus absollutos, sendo incomparavelmente grande. [...]36 

 

O lamento de Ignácio Caetano Xavier em meados do século XVIII reflecte 

o desalento face a um mundo de Calibans que não entende:37 

[Os habitantes da zona da ilha Moçambique querem ] hé o ver como haõ 

de embaraçar o Governo, e dominalo sobre maneira. [...] São todos 

inimigos do Governador. Tam envelhecido he este costume nelles, que 

ainda os primeiros habitadores Portuguezes, por naõ quererem viver 

dominados de hum Governo, e sugeitaremse ás justiças, nunca quizeraõ 

estar fechados em lugares, nem consentiraõ se fizessem Praças, ou se 

murassem as povoações, para assim á redea solta poderem continuar as 

suas atrocidades, que morando dispersos em lugares abertos, não era 

facil atalhalas o Governo, e conhecer dellas a Justiça como athe agora 

sucede. Esta vida dissoluta, e sem subordinaçaõ, que elles tiveraõ por 

liberdade, e tem os que ao presente habitaõ estas terras por felicidade, 

tem concorrido antes, e condus agora para a sua total ruina, porque 

apenas se acha em Mossambique [ilha] quatro moradores que possão ter 

nome de ricos, e da mesma maneira nos rios de Senna, Sofala, 

Inhambane, e Ilhas Quirimba (Xavier, 1954: 174-175). 

 

A mesma ausência do Estado colonial fez com que as tarefas de 

soberania, a existirem, como, por exemplo, a defesa das fronteiras, fossem de 

facto partilhadas com ou mesmo ‘subcontratadas’ às autoridades locais, com 

quem havia jogos de alianças. É isto mesmo o que é narrado em “Notícias das 

Ilhas de Cabo Delgado”,38 do século XVIII: “[...] ficando estas terras somente 

habitadas pelos Mouros nacionaes, que vivem na maior obdediencia, e saõ 

toda a força que defendem as nossas fronteiras dos insultos dos Cafres 

Macuas, sendo a Mossambique impossivel naquele tempo o mandar socorros 

                                                 
36 AHU, Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 6, Documento 39, 1752. 
37 Ignácio Caetano Xavier parece ter sido o pirmeiro natural  de Goa a ocupar um cargo 
importante no governo de Moçambique após a autonomização deste território em relação à 
Índia portuguesa (Andrade, 1955: 567). Em 1758 foi nomeado Secretário do Governo por um 
período de 3 anos. 
38 Estas ilhas, situadas no extremo norte de Moçambique, são hoje geograficamente 
conhecidas como ‘Arquipélago das Quirimbas’.  
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pela falta de tropa que experimentava (Portugal, 1954: 276). Se antes fora um 

sultão swahili que se recolhera a Moçambique, a reciprocidade acontecia 

agora, parecendo a fronteira a que esta notícia se refere revelar compromissos 

e alianças. 

Também a legalidade colonial, não dispondo de um Estado colonial forte 

para a impor, ficou menos nas mãos de quem a emitia do que nas de quem lhe 

devia obediência. A autogestão colonial levou à constituição de uma legalidade 

paralela que combinava a aplicação altamente selectiva, e apenas quando 

conveniente, da legalidade oficial com outras legalidades locais ou adaptadas 

às condições locais. Face à quase inexistente presença da Coroa, as acções 

militares e judiciárias eram conduzidas pelos moradores, embora o tenente-

general ou o Capitão General tivesse que autorizá-las. Terá sido esta o 

primeiro exemplo moderno de pluralismo jurídico. 

De facto, existiram desde o início duas legislações em acção: uma para 

os moradores de origem portuguesa e goesa e outra para os negros.39 Nos 

prazos, os senhores eram juízes em primeira instância, de contendas entre os 

colonos,40 decidindo sobre acções civis e criminais e só quando as partes não 

estivessem de acordo com a sentença é que apelavam a juizes ordinários do 

distrito (Newitt, 1969, 1995).41 Na resolução das contendas entre a população 

local e as populações forras42 a decisão era tomada verbalmente, não seguindo 

as leis régias, mas os costumes da região.43 

Do ponto de vista dos portugueses nas colónias, a condição jurídica das 

suas actividades não era nem legal nem ilegal, era alegal. Do ponto de vista da 

Coroa, tratava-se de um sistema de desobediência que não podia ser 

assumido como tal por ninguém. Era um sistema jurídico de torna-viagem. As 

leis eram expedidas de Lisboa, nem sempre chegavam, quando chegavam, a 

sua chegada era ignorada, e quando reconhecida, bastante mais tarde, as 

condições tinham-se alterado de tal modo que se justificava o seu não 

                                                 
39 AHU – Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 20, Documento 6, 1761. 
40 Por colonos designavam-se as populações de camponeses livres em Moçambique, até finais 
do séc. XIX. “Os colonos [são] os antigos habitantes ou seus descendentes [...]; os colonos 
agricultam as terras pagam mussoco [imposto].” (AHM, Fundo do Governo Geral, Caixa 95, 
Maço 2, ‘Relatório de uma visita à aringa do prazo da Coroa, Maganja da Costa, em Abril de 
1893’). 
41 AHU – Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 20, Documento 18, 1761. 
42 População livre. 
43 AHU – Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 17, Documento 57, de 1760. 
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cumprimento. As leis e a justificação eram enviadas para Lisboa com o voto de 

obediência em apêndice final: ‘Ficamos a aguardar instruções’. 

A situação de conflito quanto ao monopólio dos mares é disso exemplo. 

Os pangaios44 dos ‘mouros da Costa’ rivalizavam com os interesses de 

Portugal na região, chegando-se, mesmo, a publicar um Alvará, que procurava 

"alterar a forma de navegar para as Ilhas de Cabo Delgado em remédio dos 

graves prejuízos que experimenta a Fazenda Real nos contrabandos dos seus 

reais direitos, consentidos, abusivamente, infinitos pangaios nas mesmas 

Ilhas.”45 Para cumprimento desta provisão, fazia-se público, posteriormente, 

que seria abolida a liberdade de navegação dos dahws46 e pangaios dos 

swahilis que não poderiam entrar nos portos das Ilhas, Quelimane, Sofala e 

Inhambane, passando o transporte de passageiros e mercadorias a fazer-se, 

unicamente, com embarcações de gávea.47 Todavia estas medidas não 

produziram quaisquer efeitos, dado que os pangaios e outras embarcações 

swahilis continuariam, até aos meados do século XX, a frequentar, 

intensamente, os portos das Ilhas e demais portos a Sul. 

 

Para a ‘norma’ inglesa, estas atitudes eram interpretadas como reflexo da 

incompetência de um Prospero, como a expressão de uma degenerescência 

que arrastou no seu atraso o atraso dos colonizados.  

Uma leitura alternativa dos relatos da época permite verificar que, 

progressivamente, o controle dos territórios que, no conjunto, se designavam 

de Moçambique, foi sendo feito por uma camada distinta, cultural e fisicamente 

mulata, crioula.48 Esta camada dos chamados afro-portugueses, que não 

compunham um grupo homogéneos, no caso de Moçambique era resultado da 

                                                 
44 Tipo de embarcação à vela, usada no oceano Índico. 
45 AHU Códice 1484, Alvará de 4 de Julho de 1775, do Capitão General Pereira de Lago. 
46 Embarcação à vela de grande porte, usada no Índico para estabelecer ligações marítimas a 
longa distância. 
47 AHU, Códice 1484, Edital do Provedor-Mor da Fazenda Real, de 16 de Setembro de 1775. 
48 O sentido de mulato é complexo. Nalguns dos textos produzidos na Índia o termo mestiço 
era usado para fazer referência aos descendentes de pretos, mulatos e árabes. Para Boxer 
(1977), os mulatos representavam o cruzamento entre brancos, africanos e asiáticos. Já o 
conceito de crioulo é usado como referência a contextos culturais específicos, sugerindo 
hibridismos culturais.  
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mistura de europeus, de mulatos, negros, lascarins,49 canarins e muitos outros 

que frequentavam aquelas paragens.  

A partir do séc. XVII estes afro-portugueses iriam desafiavam, de modo 

independente, o monopólio da coroa Portuguesa, levando a cabo a sua própria 

actividade comercial e as suas quase independentes negociações e contactos 

com os povos da região. Através destas ligações os afro-portugueses 

fortaleceriam relações de proximidade com líderes africanos, ao mesmo tempo 

que mantinham a sua posição de referência dentro das suas comunidades. 

Alguns deles alcançariam mesmo posições ‘oficiais’ de importância em 

sociedades/reinos africanos, mantendo a sua posição como comerciantes e 

mercenários (Mudengue, 1988; Newitt, 1995), como em finais do séc. XVII 

Montaury relata: “[...] também costuma pagar sua Magestade nos mesmos Rios 

de Senna huma companhia de cincoenta homens com seus officiaes, cujo 

capitão se denomina capitão mor do Zimboe, o qual reside em parte da sua 

pequena tropa má, na corte ou rezidencia de um regulo ou potentado daquele 

Estado denominado o Emperador Monomotapa” (1955: 365).50 

Para o interior estabeleceriam as suas próprias linhagens dirigentes, 

como seria o caso dos prazeiros no vale do Zambeze, onde, pelo casamento e 

pela aquisição de escravos se estabeleceram como estados independentes 

(Newitt, 1969, 1995; Isaacman, 1979, 1982; Capela, 1988; 1995b; 

Departamento de História, 2000; Isaacman e Isaacman, 2004). Mais próximo 

da costa estes afro-portugueses operavam dentro da comunidade portuguesa 

de modo mais próximo ao da ‘metrópole’. Até ao final do séc. XIX seria esta 

elite crioula a principal força nestas zonas, dando origem à germinação de uma 

‘condição’ identitária própria. 

 

A fixação de identidades   

As autoridades do Reino, numa altura em que outras potências coloniais 

(França e Inglaterra) começavam a interessar-se por Moçambique – sobre 

                                                 
49  Francisco de Melo e Castro, Capitão General de Moçambique, esclarecia serem os lascares 
marinheiros mouros (AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 49, Documento 7, 
‘Carta de 20 de Dezembro de 1753, do Capitão General para o Reino’). 
50 Ao Capitão-mor do presídio do Zimbabwe correspondia a chefia da guarda mercenária do rei 
de Mutapa, posto criado no início do século XVII. Um século depois, já sem funções militares 
efectivas, era ainda  remunerado com 17 bares de fato, sendo um dos cargos mais apetecidos 
na região dos Rios. 
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quem Portugal manifestava pretensões de potencial colonizadora -, começaram 

a proceder aos inventários da população (e bens), nas suas áreas de influência 

e controle.  

O primeiro aviso sobre a necessidade de proceder ao censo anual da 

população da região surge em 1776, por ordem do rei dePortugal, expressa no 

aviso de 21de Maio desse ano, em que o Ministro Secretário de Estado dos 

Negócios da Marinha e Ultramar - Martinho de Melo e Castro - informa da 

obrigatoriedade do envio anual de um Mapa ou Relação do Número de 

Habitantes das Vilas e Terras da Capital de Moçambique e suas Adjacências.51 

De entre as primeiras tentativas é de realçar também a Provisão real de 

26/7/1782,52 que ordenava a todos os Ouvidores da Capitania de Moçambique 

para, anualmente, elaborarem as memórias dos novos estabelecimentos, e 

registarem os factos e casos mais notáveis, acontecidos desde a fundação da 

capitania. Depois de recolhidos deviam ser, obrigatoriamente, lidos nas 

Câmaras, para fazerem fé junto dos seus vereadores e, de seguida, registados 

nos competentes livros daquelas instituições. Todavia, parcas são as 

informações que permitam conhecer da aplicabilidade desta Provisão nas 

diferentes Câmaras de Moçambique. Mais um exemplo da distância que 

mediava entre as decisões da metrópole e a prática da colónia. 

Numa nova tentativa de recolha sistematizada e um exame 

circunstanciado do estado físico e político dos domínios da colónia de 

Moçambique, a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 

Ultramarinos expediu, em 11 de Março de 1797, um Aviso contendo várias 

questões. Dos 8 parágrafos que compunham este aviso, destaca-se obrigação 

da descrição geográfica e topográfica do território, da descrição do “estado da 

sua povoação em brancos, negros e pardos em cada uma das terras, cidades 

ou lugares do mesmo governo, acrescentando-lhe a nota dos nascidos, mortos 

e casados que, anualmente, deveria ser comunicado à referida Secretaria”, 

assim como uma relação circunstanciada sobre o estado da “tropa regular e 

                                                 
51. Essas Relações, elaboradas com base nos Arquivos Paroquiais, designadamente nos róis 
de desobriga, registos de nascimentos e óbitos, apenas incluíam cristãos brancos, pardos ou 
mestiços (os fregueses), excluindo frequentemente os negros baptizados (AHU, Documentação 
Avulsa de Moçambique, Caixa 92, Documento3 – ‘A Relação dos Habitantes das Ilhas de 31 de 
Dezembro de 1802, indica expressamente que ‘não incluindo pretos’, presumindo-se referir-se 
aos escravos). 
52 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Códice 1.319, fls. 82. 
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auxiliar da Colónia, da qualidade e quantidade dos oficiais soldados e do 

estado das fortificações e praças e dos apetrechos e munições militares”.53 

Este aviso deu origem aos primeiros mapas da população que habitava 

os territórios da colónia.54 Para este trabalho a nossa análise centra-se numa 

avaliação breve da Relação Geral dos Habitantes das Ilhas e Povoações e 

Terras Firmes dos seus Distritos.55 A seguir à introdução e no seu corpo 

principal, esta Relação agrupa, por povoações, todos os habitantes nelas 

residentes, fornecendo, relativamente a cada um deles, quando livres, o nome, 

por vezes sobrenome, e apelido, idade, sexo, estado civil, naturalidade e o 

número de escravos possuídos, de cada sexo.56 Para além desta informação e, 

complementarmente, fornece indicações sobre as profissões ligadas ao 

exercício do poder político-administrativo, religiões professadas, prazos da 

coroa e seus detentores, cruzamentos entre etnias, uniões e filhos ilegítimos, e 

algumas doenças. 

Nestas relações destacam-se várias categorias centrais, que se cruzam: 

cristãos, maometanos e gentios (negros), assim como a população escrava. No 

geral, a população dividia-se entre naturais e não naturais da terra (ou seja, 

estrangeiros, os ‘maka’ para os swahili). Logo na introdução à Relação, o autor 

da relação começa por prestar algumas informações:  

Esta é a Relação Geral que extraí dos particulares que, por dois naturais 

do País que me pareceram mais capazes para o desempenho desta 

diligência, mandei tirar de todos os habitantes das povoações destas Ilhas 

e terras firmes dos seus distritos até Cabo Delgado e que existiam e 

                                                 
53 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 81, Doc. 53, Carta de 7 de Julho de 
1798, do Capitão General para o Capitão das Ilhas. 
54 S/a, 1954; AHU – Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 61, Documento 12, de 
1789 – ‘Mappa dos Moradores dos Rios de Senna (Tette, Senna, Zumbo, Manica, Quillimane)’; 
AHU – Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 43, Documento 8, ‘Rellação dos 
números de habitantes brancos e pardos, fregueses da Sé Matris da Villa de Senna’, de 31 de 
Dezembro de 1783; AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 82, Documento 11 – 
‘Relação remetida ao Capitão General de Moçambique por Carta de 31 de Julho de 1799, do 
Capitão das Ilhas’. 
55 Esta relação debruça-se também sobre o estado do governo e os problemas que tinha de 
enfrentar, relacionados com: as diminutas forças militares regulares e auxiliares; as escassas 
receitas da Alfândega e Fazenda Real; o estado decadente da agricultura e do comércio; a 
população desobediente; a falta de colaboração dos vigários; e a conservação dos edifícios 
militares. 
56 Esta relação é um documento manuscrito pelo punho do governador das Ilhas, 
extraordinariamente rico em informação, com 40 folhas. 
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existem no dia 31 de Dezembro do ano pretérito57 e passado: cristãos, 

maometanos e  gentios, como também o número de escravos, de um e 

outro sexo, grandes e pequenos, que actualmente possuem. 

Os cristãos que não são naturais do País sairei com as suas 

naturalidades e os demais, fica entendido que são naturais deste governo 

e capitania-mor.  

As categorias de cristãos, maometanos e gentios foi a base do sistema de 

classificação cujas ramificações se encontram no sistema do Indigenato 

implantado no séc. XX. 

É interessante o facto deste e o de outros documentos estarem 

permeados de expressões locais ou expressões portugueses com profundo 

cunho local. Surgem os termos dona e sinhara58 (mulher mulata ou parda), os 

quais continuam em uso em várias regiões do litoral norte de Moçambique. Um 

aviso régio da altura descreve a hierarquia presente em relação à transmissão 

dos regimes de terras, onde estas mulheres detêm um lugar central: “[que] 

nenhum morador branco, ou natural tendo filhas as não podesse cazar, senão 

com Portuguezes, impondo-lhe a pena de que fazendo o Contrario perderião as 

terras da Coroa que possoissem, e que os Brancos, no cazo de Cazarem com 

negras, os filhos que tiverem serão habeis a Sucederem nas terras da Coroa 

que possuirem os Pais”.59 

No texto da mesma Relação, para além deste termo Dona, prenome 

honorífico, cujo sentido o capitão-mor das Ilhas não explica (provavelmente por 

ser bastante frequente na região), aparecem outros termos como: adimo, 

mozungo e gentio, cujos significados este governador procura esclarecer:  

[...] adimo é o nome por que tratam os cafres e negras, cristãos e gentios 

que nasceram livres e que pela maior parte são parentes dos 

denominados mozungos naturais do país, os quais têm um grande e 

                                                 
57 Esta relação é datada de 31 de janeiro de 1799, mas diz respeito a 31 de Dezembro de 1798. 
AHU – Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 82, Documento 11. 
58 O termo ‘dona’ era usado para fazer menção a qualquer mulher, branca ou mulata, de 
‘elevada posição social’, dona de terrenos e com capital próprio. Coutinho esclarece: “Donna é 
uma mulher de cabelo corrido, embora de cor; são sempre muito ciosas do Dom, que deve 
preceder o seu nome. Sinhara, corruptela de senhora, tratamento porque são designadas 
geralmente as mulatas que não são donas, é que deve preceder o nome próprio” (1904: 190). 
É nesta categorias que se incluem as proprietárias dos prazos da Zambézia (Capela, 1995b). 
59 AHU – Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 11, Documento 17 - ‘Cópia do Aviso 
Régio de 7 de Abril de 1755’. 
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miserável respeito aos ditos mozungos, especialmente foreiros desta 

qualidade, mas que deles deferiam pouco.  

Em relação aos mozungos, a Relação de 1798 integra nesta categoria 

todos os indivíduos não escravos, traduzindo da matriz swahili para o 

português um termo usado para se referir a um ‘senhor’.60 Os moradores 

considerados prestáveis não se dedicavam, de facto, à actividade agrícola, 

surgindo esta sempre associada ao desempenho de funções públicas e/ou 

comerciais:61 “[…] pois o costume destas gentes, tanto naturais de Goa, como 

os poucos filhos destas terras e desse Reino, é porem-se logo de chinelos, 

cabaia e barrete e não cortarem as unhas sem que venha o barbeiro livrá-los 

desse trabalho.”62 A categoria de muzungo63 parece ter incluído também os 

‘mouros’, naturais do País ou nele casados.  

Nos meados do século XVIII, numa Breve Notícia da Costa Oriental de 

África (c. 1758), afirmava-se que ‘muzungo’ era o nome usado para “os cafres 

não só aos portugueses porque a estes chamam muzungos de manga por 

distinção, que quer dizer da Corte, aludindo a todo o Reino de Portugal, mas a 

todo o indivíduo que anda vestido à europeia ainda que seja preto”.64  Ou seja, 

o topo da estrutura social local não excluía a presença de mulatos, swahilis ou 

asiáticos; a condição de ‘muzungo’ correspondia a uma determinada forma de 

estar na vida, com os seus distintos referentes culturais assentes em valores 

locais, e simultaneamente, marcava a diferença em relação aos colonos, 

adimos e escravos.  

Sobre a categoria de ‘gentio’, a relação de 1798 relata que "isto de gentio 

ou gentia não é sobrenome mas sim declaração para se ficar sabendo que não 

são baptizados sem embargo do nome ser cristão." 

Quanto ao termo ‘adimo’,65 este parece ser uma corruptela de um termo 

de origem swahili, (hadimu66), sendo usado com frequência para fazer menção 

                                                 
60 Em ki-swahili, mzungu/wa é um vocábulo usado para mencionar os ‘brancos’, não apenas os 
europeus mas também todos aqueles que partilhavam dos seus padrões de cultura. 
61 Na dita Relação apenas um foreiro seria designado por mozungo. 
62 AHU - Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 86, Documento 67, Carta de 17 de 
Agosto de 1766 ‘do Capitão General para o Reino’. 
63 Na Zambézia usava-se ainda a expressão ‘nhacazungo’, aplicada aos mestiços e brancos 
‘cafrealizados’. No sul, o termo usado será de ‘mulungo’. 
64 Material publicado na revista O Panorama, de 1858, vol. XV, nº 31, pág. 246 
65 Num dos documentos referentes à Ilha do Ibo (Quirimbas), um morador declara ter, para 
além de 66 escravos, contava ainda com 23 forros ou adimos seus, 7 homens e 16 mulheres 
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aos descendentes de libertos. Um foreiro de uma das ilhas das Quirimbas 

elaborou uma "Relações dos moradores e adimos e das adimas",67 onde 

adianta, quanto aos adimos e adimas, "[…] e os demais fica entendido que são 

naturais do governo e capitania-mor. Estes, os que não são parentes dos 

maometanos e deles descendentes, o são de cafres macuas e macondes e por 

consequência nada diferem dos mulatos, nem na cor nem no cabelo." 

A Relação de 1798 apenas se refere a "escravos de um e outro sexo, 

grandes e pequenos", indicador insuficiente para se conhecer, 

qualitativamente, uns e outros. Estes escravos, propriedade de uma grande 

parte dos habitantes livres e de alguns adimos, repartiam-se por todas as 

capitanias e, dentro destas, por quase todas as respectivas povoações. 

Nos prazos da Zambézia, como akaporo (caporro quando 

aportuguesado), eram designados os escravos domésticos pertença dos 

colonos, um dos grupos sociais da sociedade aí instituída (Isaacman, 1982: 

44). Num documento datado de 1753, o Capitão General solicitava ao Capitão 

das Ilhas a compra de escravos, referindo que estes deviam “ser cafres 

caporros capazes de trabalho”, o que aponta para o facto de este termo estar 

igualmente ligado à condição de escravo.68 

 

Em números absolutos, em 1798 a população das Quirimbas distribuía-se 

do seguinte modo:  

Categorias Homens Mulheres Total 

População Livre 948 805 1753 

População Livre-Adima 574 582 1156 

População Escrava 2940 3053 5993 

TOTAL 4462 4440 8902 

 

                                                                                                                                               
(AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 223, Documento 85, Carta de 25 de 
Setembro de 1829). 
66 ‘Servente’, ou ‘escravo liberto’ em ki-swahili. 
67 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 153, Documento 43, Relação de 6 de 
Maio de 1817, do foreiro Francisco Gonçalves da Silva; Documentação Avulsa de 
Moçambique, Caixa 157, Documento 2, Carta nº 571, de 3 de Março de 1818, do Capitão das 
Ilhas para o Capitão General. 
68 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Códice 1310, fls. 1, Carta de 22 de Junho de 
1753. 



 29 

Ou seja, a população escrava era predominante, trabalhando a maioria 

dela sob as ordens e direcção de cabos ou fumos, situação que encontra 

réplica por toda a zona onde existiam prazos. 

Sobre o estado civil dos habitantes, esta Relação adianta: "Os casados e 

casadas em que não se segue marido ou mulher é por não fazerem vida por 

ausentes; os que se não mencionam são amancebados ou  amancebadas que 

na língua local se explica arrancaiados".69  

Mas difícil se torna detectar a presença de poligamia nestas relações, 

informações outras apontam para o facto de esta prática ser generalizada nas 

diferentes comunidades. Referencias quanto a casamentos intra e inter-étnicos 

ocorrem também na Relação de 1798. Enquanto os maometanos escolhiam 

mulheres da mesma religião, os cristãos, para além de cristãs, casavam com 

mulheres das outras crenças religiosas difundidas no território. Ainda que 

menos frequentes, são de realçar casamentos entre homens livres e escravas, 

que, por sua vez, tinham sob a sua dependência outros escravos.  

Conjugando a necessidade de arranjar um médico com a de casar as 

jovens ‘donas’ da aristocracia local o Capitão das Ilhas Quirimbas viria a 

anunciar vantagens sociais “para o caso de aparecer algum cirurgião sem 

destino, se lembre de o mandar para estas Ilhas, onde, se for branco e tiver 

perdido o amor da Pátria, se poderá estabelecer, casando com a enteada do 

defunto capitão Manuel António Correia, foreira desta Ilha do Ibo ou com a filha 

do defunto Manuel Justiano que é foreira de Pangane, ambas famílias de 

portuguesas e ambas raparigas bem parecidas segundo me informam.”70 

 

Quantos às origens, vários documentos escritos apontam algumas 

indicações. Por exemplo, a já citada Rellação dos números de habitantes 

brancos e pardos, fregueses da Sé da Matris da Villa de Senna (de 1783 – 

veja-se em anexo), divide a população de “habitantes católicos” em “naturaes 

                                                 
69 A palavra  arrancaiado provém de rancaia, termo que fazia parte da “língua cafreal da vila de 
Tete, que era entendida nos territórios Maravi e Chewa”, refere Gamitto quase cem anos 
depois, fazendo menção a um termo usado para fazer designar “uma mulher amancebada” 
(1937, vol. 2: 153). 
70 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 73, Documento 66, Carta nº 156, de 8 
de março de 1796, do Capitão das Ilhas para o Capitão General. Tratava-se de Petronila Pais 
de Morais e de Ana Joaquina da Silva Neves, ambas mestiças. 
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da terra (ou patrícios71), naturaes do Reyno, naturaes de Goa, negros cativos, 

negros forros, estrangeiro”.72 

Alguns anos antes, uma outra relação (S/a, 1954) utiliza a mesma 

taxinomia. Nesta é interessante notar os detalhes quanto às origens. Por 

exemplo, a descrição de Manoel Domingues que, vindo da Índia, “é cazado 

com mulher branca de pay e may”, ou José G. Henriques que também veio da 

Índia e que “cazou com uma viuva de qutro maridos, filha de portuguez e 

mulata com dinheiro”, ou ainda Gregorio T. Britto, reinol, “Ingineiro e capitão, 

comandante das viagens de Suffala” cazado “com huma mulher filha de 

Portuguez e mulata sem dote que o da formusura”. Muitos outros homens 

“mistiços” são dados como casados com negras e mulatas. As mulheres 

surgem neste rol apenas porque viuvas: “D. Pascoa da Silva [...] viuva três 

vezes de portuguezes”. A maioria aparece referenciada como sendo ‘branca’. 

A título de exemplo, transcrevemos a caracterização que é feita da 

população cristã da capitania da Ilha do Ibo: 

 

Catarina Coutinho da Silva Delgado, casada com o tenente da Companhia de Infantaria 
Caetano José, natural de Elvas. Os quatro filhos, com o apelido da mãe, saíram brancos e o 
cabelo corredio como o seu pai. 

Ana Joaquina da Silva Neves, casada com o alferes de infantaria João António Caetano da 
Silva. Sendo filha de português, é um pouco branca, mas o cabelo não saiu como o pai e sim 
crespo demais como o da mãe. 

Ana Vareira da Silva, casada com o sargento da Companhia de Infantaria Lourenço Manuel de 
Almeida, natural de Almeida. Saiu branca e o cabelo crespo. 

Antónia Calada, casada com o soldado de infantaria Manuel dos Santos, natural de Serpa. Os 
filhos, na cor e no cabelo saíram mais ao pai do que à mãe. 

João Carrilho, casado, soldado da Companhia de Infantaria. Saiu branco, cabelo liso e quase 
louro. 

D. Francisca Onofre Correia, casada com o feitor da Fazenda Real e juiz da Alfândega, 
Nicolau Luís da Graça, natural de Damão. Saiu branca e cabelo  liso. 

José Frazão, solteiro, filho de António Frazão, este natural de Goa. Saiu branco e cabelos 
lisos. 

João Vicente Amorete, capitão do Regimento de Milícias, saiu branco e cabelos lisos. 

Francisco Amorete, irmão do João Vicente. Saiu pardo e cabelo mais crespo. 

Felizarda Cantanhede, casada, e seu irmão António de Cantanhede, os dois quase brancos e 
cabelos lisos. 

Maria Simões, viúva, quase branca. Teve dois filhos com um francês com quem foi casada, 

                                                 
71 Os patrícios eram, segundo Miranda (1954: 61), “filhos de alguns portuguezes, e naturaes de 
Goa, feitos em negras. São a maior parte da cor dos cabouclos do Brazil, e outros puramente 
negros; e a estes entre os nacionais tem o mesmo apelido”. 
72 AHU – Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 43, Documento 8, ‘Rellação dos 
números de habitantes brancos e pardos, fregueses da Sé Matris da Villa de Senna’, de 31 de 
Dezembro de 1783. 
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que saíram brancos e cabelos lisos. 

Rosa Vareira da Silva, viúva. Saiu branca e de cabelo crespo. 

Francisca Vareira da Silva, viúva, irmã da Ana Vareira da Silva, saiu de cor e cabelos, mais 
para o pardo do que branca. Os seus filhos, do primeiro casamento, António Rocha, cabo de 
esquadra, a mulher do comandante da Amisa e Mariana Rocha, saíram brancos, porém 
cabelos muito crespos ou carapinhados; os filhos do segundo marido saíram mais brancos e 
até, actualmente, têm cabelos louros encaracolados. 

Petronilha Ribeiro, viúva. Todos os filhos e netos com o apelido Rocha  saíram brancos e 
cabelos lisos uns e crespos outros, e o de apelido Freire saiu de cor e cabelo da mãe ou pior 

Joana Carrilho, adima, com dois filhos mulatos, filhos de portugueses antes do casamento 

 

Uma apreciação geral das relações consultadas sugere que a maioria 

significativa dos moradores destas capitanias havia nascido nelas; os restantes 

provinham de terras diferentes, uma próximas, outras distantes, 

nomeadamente, de outras capitanias em Moçambique, do Reino, e das 

‘possessões’ portuguesas da Índia. Estes últimos dividiam-se em portugueses 

da Índia e naturais de Goa.  

Os processos híbridos provocavam situações como as esta Relação 

capta: uma mãe cristã (Luzia) com uma filha (Ana) "gentia" e outra mãe ‘moura’ 

(Muana Mungi) com uma filha (Ana) e netas (Tomásia e Catarina) cristãs.73  

 

O que estas relações sugerem é a inoperatividade da importância da 

diferença, o que torna problemática a consagração do ‘outro’ como sujeito 

colonial. Mas, se esta era a imagem que estes sujeitos expunham de si 

mesmos, o mesmo não se passava com a administração do Estado. O Estado 

estava embaraçado por os portugueses naturais de Moçambique 

permanecerem inseridos nas redes sociais locais, o que provocava a 

impossibilidade da diferença, da construção de identidades estanques. O 

Capitão e Governador das Ilhas, responsável por esta Relação (1798), ao falar 

acerca dos cristãos naturais do território sob a sua jurisdição, fornece 

informações sobre a mestiçagem, que considera de processo poluente, sujo:  

                                                 
73 Esta situação é particularmente notória nos nomes e apelidos das populações africanas, 
cruzando nomes proveniente de línguas locais com outros em português: Domingos Muzuzi, 
Alberto Lupulo, Francisca Muanessa, João Madudo, Ana Mulusso, João Muguni, André 
Mussurera, António Muconuinde, Antunes Lázaro Mazome, António de Faria Faque, Macaelo 
Quevi, António Faria Mussupia, António Massusse, Manuel Mugueia, Bruno Antunes Paulo 
Oenge, Botelho Quidava, Catarina Muadia, Sebastião Malemoca, Cristina Muanseni; ou ainda 
Mualende Gonçalves, Muanassa de Faria, Mucoto Ribeiro, Muenhe Mussa Ribeiro e Tima 
Simão, Chande Bun Chande, Fátima Benti Nasseri, Jaca Binti Bacari, Muanadia Benti Imamo e 
Muaziza Bent Mussuco. 
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Estes, os que não são parentes dos  maometanos e deles descendentes, os 

são de cafres macuas e macondes e por consequência nada diferem dos  

mulatos, nem na cor nem no cabelo - ainda mesmo alguns filhos e netos de  

europeus e asiáticos, especialmente dos Reverendíssimos e escandalíssimos  

vigários, sempre puxam mais às mães do que aos pais e como tornam, pela 

sua maior parte, a juntar-se por casamento ou mancebias com os naturais do 

País, em lugar de se irem limpando, as gerações se sujam cada vez mais. Não  

porque eles deixem de estimar o casarem as filhas com filhos de fora,  

especialmente, europeus, mas sim pela sua pela suma pobreza [...], preguiça,  

viscosos costumes [...] e soberba que os domina cada vez mais [...] não podem 

achar senão algum miserável oficial ou soldado que venha servir para  esta 

guarnição. 

Esta relação é exemplo da manifestação de uma desconfiança quanto à 

possibilidade política de um projecto ‘colonial’ de Portugal em Moçambique. 

Estavam presentes portugueses vários, mas Portugal estava ausente, 

simbolizado apenas na bandeira visível a curta distância apenas. O olhar deste 

Governador revela fragilidade, na medida em que pressagia algumas das 

formas mais caras de manifestação da debilidade. Um governo fraco que 

sempre transigia com as exigências dos portugueses, populações ‘mestiças’ 

que seguiam muitos dos costumes dos gentios, estas eram apenas algumas 

pinceladas do quadro que o governador pintava da capitania onde estava. E 

continuava ele: há governantes mas não há governo, os funcionários só tratam 

dos seus negócios, ignorando completamente suas atribuições, a preguiça e o 

desleixo, os padres pouco cumprem das suas obrigações morais, sendo os 

mais libertinos e desmoralizados. Quase se poderia dizer que, a milhares de 

quilómetros e quase um século antes do Ultimatum, algo de uma avisada de 

indigência já era comum nas análises dos Prósperos que não alcançavam 

conceber o modo de vida dos que sendo seus contemporâneos, partilhavam 

perspectivas diferentes quanto á relação com Portugal. De facto, a percepção 

que os portugueses e afro-portuguezes tinham da sua experiência social era 

filtrada por lentes diferentes: de um lado, as lentes do pessimismo e da 

debilidade do Reino; do outro, o olhar de quem se encontra ajustado, integrado 

no ‘seu mundo’. Como refere Capela, não se trata de uma visão estreita das 

pertenças identitárias, mas a confirmação de ‘outras’ identidades, onde 
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Portugal representava “outra ‘pátria’ em termos políticos e de interesses” 

(1991a: 77) 

Em 1822, Frei Bartolomeu dos Mártires, Bispo de Moçambique e membro 

colegial do Governo da Capitania Geral viria reforçar todos os dados até agora 

descritos sobre a mestiçagem da população das Ilhas Quirimbas: "São os 

habitantes destas Ilhas, todos pardos, mestiços ou canarins e além do  

Governador e dois oficiais da tropa, há somente dois homens brancos, filhos  

do Reino [...]. Todos ou quase todos vivem hoje segundo os usos e costumes  

dos Mouros com quem e, frequentemente, se misturam." (1963: 34). 

Mas atenção – a hibridação actuava não penas no espa dos afectos, ams 

na própria arena política. Para além do capitão- mor das Ilhas que era o 

governador e estava no topo da hierarquia político-militar e civil, havia ainda os 

capitães-mores,74 os seus dependentes directos, geralmente, preenchidos por 

foreiros ou oficiais superiores do Regimento de Milícias, reinóis, indo-

portugueses e ‘naturais da terra’, geralmente mulatos, pertencentes à elite 

local, e os capitães-mores dos mouros dos vários distritos, sendo nomeados 

para este cargo chefes locais com grande prestígio e da confiança das 

autoridades portuguesas locais. Estes respondiam perante os capitães-mores 

das terras firmes. 

O cargo de capitão-mor teve a sua origem em Portugal,75 tendo esta 

instituição sido difundida para a Índia e Moçambique, onde os capitães-mores 

da ordenança, eleitos pelas Câmaras, nos termos do respectivo Regimento, 

tinham poderes bem definidos e conferidos pelos Reis de Portugal. Já em 

Moçambique, os postos de capitães-mores, com funções militares, políticas e 

administrativas, haviam sido criados "pelos senhores Generais que têm 

governado esta conquista",76 com o objectivo de ajudar à gestão do território, 

                                                 
74 Segundo Coutinho, “Competia-lhes a complicada resolução dos milandos, peculiares 
questões cafreais entre indígenas, a concessão de licenças, a vigilância do exercício da caça, 
manutenção da ordem na jurisdição das suas capitanias, a protecção às caravanas e cáfilas, o 
levantamento e comando de cipais e irregulares, etc. Da caça e licenças de vária espécie 
auferiam sem dúvida em dadas regiões rendosos proventos” (1936: 1-2). 
75 A nomeação e atribuições dos capitães-mores constam do Regimento das Ordenanças do 
Reino, aprovado por Provisão de 30 de Abril de 1758 (In. Legislação Trigoso, Lisboa, A.C.L., 
Documento 177, Vol. XV). 
76 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 65, Documento 45, ‘Carta de 4 de 
Novembro de 1794, do Governdor da Fortaleza do Mossuril para o Capitão General’. 
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incluindo a resolução de ‘milandos’ entre as populações locais e entre essas e 

os portugueses.77 

A já mencionada Relação da População de 1798 fornece acrescenta 

detalhes a este tema, os quais possibilitam uma caracterização mais ampla do 

sistema de poder político existente até finais do séc. XIX: 

  

Nome Cargo 

Mussa Mugomal¸ de 30 anos  Xeque do distrito da Amisa 

Bacari Muguezi, de 46 anos Ajudante do mesmo em Nandire 

Amorane, de 30 anos Ajudante do mesmo nas terras de Sito 

Buanachaque Falume, de 59 
anos 

Governador dos mouros, morador em Quissanga, 
casado com 3 mulheres 

Chande Sarajabo, de 60 anos Capitão-mor dos mouros, do distrito da Quissanga, 
casado com 3 mulheres 

Sualé Amisse, de 25 anos Ajudante do Governador dos mouros, residente em 
Napuda 

Bacar Chande, de 49 anos Ajudante do dito Xeque, residente em Nameruno 

Nasseri Salimo, de 60 anos Capitão, 1º comandante de Mussomero 

Janfar, de 40 anos Tenente, 2º Comandante de Mussomero 

Ali Mussa, de 45 anos Ajudante dos ditos comandantes 

Faqui Muguama, de 64 anos Xeque da povoação de Mussomero 

Falume Ali, de 39 anos Ajudante deste xeque 

Dade Ija, de 51 anos Xeque do distrito de Matemo 

Abudala Dade, de 45 anos Capitão-mor do distrito de Matemo 

Chande Momade, de 60 anos Tenente dos mouros da povoação de Paqueo (Macalóe) 

 
Desta listagem ressalta que existia uma estrutura mista de autoridades 

civis e militares, incluindo o rol de autoridades a presença de capitães-mores, 

do governador dos denominados mouros, de xeques, de comandantee  e 

tenentes dos mouros. Cada uma destas autoridades tinha ainda os seus 

ajudantes, que, em princípio, viviam em povoações diferentes do respectivo 

titular. A esta multiplicidade de autoridades há que acrescentar os cabos que 

desempenhavam as suas funções nos locais mais afastados e de difícil acesso. 

Em finais do séc. XVIII o governo de Moçambique definia nos seguintes termos 

as funções dos cabos: 

 
Os ditos cabos por V.M. nomeados não devem ter outra denominação 

alguma que simplesmente a de cabo de tal ou tal sítio, pois é conforme o 

                                                 
77 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 145, Documento 45, ‘Carta de 26 de 
Outubro de 1813, do Capitão General para o Reino’; Botelho, 1835: 344. 
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que se pratica em Goa, onde todas as aldeias têm cada os seus cabos 

que são propostos pelo comandante das mesmas aldeias [...] os quais 

são executores das suas ordens, são informadores de casos suspeitos 

que acontecem entre os seus súbditos e são responsáveis pelas 

desordens destes, se são causadas pela sua omissão ou opressão, 

porque a sua primeira obrigação é manter a paz e sossego público entre 

os seus aldeãos, evitar as suas diferenças e os distúrbios dos 

malfeitores.78 

 

Sobre aos seikados do norte de Moçambique (Sankul e Quitangonha), 

Frei Bartolomeu dos Martires reconhece a sua presença já nos anos 20 do séc. 

XIX, advertindo contudo dos problemas de relacionamento entre estes e as 

autoridades portuguesas:  

[o] governador da colónia nomeia um xeque ou governador de entre os 

naturais que nem sempre são fiéis e obedientes que administram aquela justiça 

que é própria de tais terras e de tais gentes e são responsáveis da sua conduta 

perante o governador [...] servem [...] para auxiliarem na guerra contra inimigos, 

quando eles mesmos não são inimigos (Mártires, 1963). 

As boas relações comerciais eram extremamente importantes para quem 

habitava esta região, sendo o respeito pelos usos e costumes do ‘outro’ um 

elelemnto constante das identidades e presença na região. Para o efeito os 

portugueses vao até muito tarde aproveitar as estruturas político- 

administrativas, já há muito instituídas no seio destas comunidades, utilizando 

inclusivamente os dignatários polítco-religiosos.79 É nestes termos que o 

Governador da Companhia do Nyassa, Ernesto Vilhena caracetrizava a 

situação da região no transitar para o séc. XX: 

 

                                                 
78 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Códice 1478 (Carta de 5 de Abril de 1789, do 
Capitão General para o Capitão das Ilhas). Veja-se também Mártires, Frei Bartolomeu (1963), 
que refere igualmente a existência destes cabos nas terras firmes adjacentes à praça de 
Moçambique. 
79 No Ibo a confraria (Tariqa) que dirigia a vida religiosa e político-social da comunidade 
islâmica local era composta pelas seguintes autoridades: o Xéhé ou Shahé (em português 
xeque ou xeique); o Halifa (Califa em português); o Nakibu; o Mur'shid ou Munnishid ou Murithi; 
e o Amiliéshe. Havia ainda o Imamo, o Mathini, o Mualimo, o Khadi e o Wazir. Veja-se 
Machado (1970: 175-78) e Hafkin (1973: 42-45). 
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Na maioria destas povoações encontram-se chefes que a si próprios dão 

o nome de cheia, cheque ou chaca, em geral, mestiços e cuja autoridade, 

quando não passa regularmente de pais a filhos, tem sido transferida por 

escolha dos governadores para mestiços também, visto serem estes os 

que constituem a camada fidalga, que mais assiduamente professa a 

religião e que maior autoridade possue, consequentemente, sobre o 

negro indígena. A acção destes chefes não se estende muito para o 

interior; são por assim dizer uma transição entre o meio europeu e o 

propriamente indígena, representado pelos grandes chefes macuas e 

macondes (Vilhena, 1905: 17) 

 

Quando quase cem anos antes o Capitão Owen, inglês, visitara a ilha do 

Ibo, tivera oportunidade de observar a guarnição militar e a composição mista 

dos seus elementos. Na sua descrição afirmava que os soldados, em número 

de 200, eram "crioulos do território e negros", pertencendo "os oficiais somente 

ao grupo dos crioulos, mas muitos deles são tão escuros que é difícil distingui-

los dos negros” (1833: 215). 

Esta descrição é muito semelhante à produzida em 1789, por Nogueira de 

Andrade, relativa a Inhambane: “poucos brancos, alguns pardos muito escuros 

naturais do País e outros naturais de Goa, vulgarmente chamados Canarins 

[...]. Os pardos são como os negros” (Andrade, 1790: 32). 

Vivendo num mundo complexo, onde os brancos e os naturais partilham a 

mesma religião – católica e por vezes a islâmica -, e onde, em simultâneos, os 

naturais e os gentios partilham as mesma etnicidade, a administração da 

colónia vai tentar corresponder às exigência do Reino, que, cada vez mais, se 

sentia obrigado conhecer este ‘outro’ para exercer o seu poder.80 Para o 

Próspero português europeu, o mundo de Moçambique era o reino do caos, da 

desordem, onde a ordem poderia surgir apenas pela categorização exclusiva 

de todos os sujeitos. Não admira pois a renovação do alerta quanto à 

obrigatoriedade da elaboração periódica destas relações: 

                                                 
80 A legislação social de 1762, para a Índia, igualava os cidadãos portugueses iguais aos 
reinóis e considerava os goeses cristãos aptos para todas as funções públicas. Aplicada a 
Moçambique, esta lei transformou os ‘brancos de segunda’, os ‘brancos filhos da terra’ em 
cidadãos portugueses (Capela, 1991b: 2). 
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Todos os foreiros, assi das terras, e Prazos da Coroa com proprietarios 

de outros particulares, e fatiotas,81 cada um por si será obrigado ao termo 

de 15 diaz a dar-me uma Rellasam circunstanciada do estado de suas 

terras e Povoacoenz, em brancos, negros e pardos existentes em cada 

uma dellas indicando lhe o nome de nâscido, morte e cazados, o que 

assim oredno para dever executar indefectivelmente por assim se 

conciementemente a execussam das Ordens Reaes e para que nem 

alguma ignorancia em tempo algum, se assinarem ao pe desta para se 

citaçar que foram notificados a este asunto.82  

 

A falta de uniformidade verificada na recolha de dados nos diferentes 

governos subalternos de Moçambique e as subsequentes dificuldades no seu 

posterior tratamento, análise e interpretação, levou à elaboração de modelos e 

estratégias de recolha de informação mais elaboradas e estruturadas. É assim 

que é enviada a todas as capitanias em 1809, um modelo de lista, pré-

estruturada, de perguntas abertas, com a informação de que "para se poderem 

fornecer os mapas na forma das ordens de S.M. é preciso que se proceda à 

elaboração de uma exacta e circunstanciada lista de povoações".83 

 

A lista, com algumas instruções para auxiliar o seu preenchimento, estava 

dividida em 9 temas: 

1º - Número de moradores cabeças de família; 

2º - Seus nomes, mulheres, filhos e filhas e os escravos que têm existentes, fugidos e 
pertencentes aos prazos;  

3º - Das suas idades; 

4º - Do tempo que têm de África;  

5ª - Das suas cores (usando letras para definir os vários grupos: B = brancos, P = pardos 
(mulatos), N = negros, I = índios ou canarins);  

6ª - Dos seus estados (usando letras para definir os vários grupos: S =solteiro, C= casado, 

                                                 
81 As fatiotas eram terras conquistadas ou adquiridas aos chefes locais por pequenos 
agricultores privados que se recusaram a entregá-las à coroa; a Coroa portuguesa reconhecia 
a propriedade das terras em fatiota, chegando a registá-las e a emitir títulos. A grande 
característica era serem propriedade privada ‘perfeita’ de um ou mais donos, podendo ser 
alienadas, hipotecadas ou mesmo leiloadas em praça pública (informação de J.G. Negrão) 
82 AHU – Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 87, Documento 46, de 21 de Março 
de 1801. 
83 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 129, Documento 9, Carta de 4 de 
Outubro de 1809, do Capitão General para o Capitão das Ilhas. 
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V = viúvo, E = eclesiástico, acrescentando-se a esta letra um M = memorista, S = 
subdiácono, D = diácono, P = presbítero); 

7ª - Das suas pátrias; 

8ª - Dos empregos que ocupam; 

9ª- Dos bens que detêm e mais casualidades e alterações que tiver no mapa seguinte, com 
a declaração dos prazos e terras da coroa que possuem, fazendo-se a separação de cada 
morador com um traço.  

 

O preenchimento desta lista deveria ser feita na primeira ocasião 

oportuna, e continuada, depois, todos os anos. As informações aqui solicitadas 

deixam transpiram o objectivo colonial da Coroa em relação às suas colónias: o 

conhecimento era produzido e controlado pelo sistema que lhe dava origem, 

indo a sua função mais além do acto de dar a conhecer os nativos aos ‘outros’ 

para serem governados; este conhecimento visava criar as bases que 

assegurassem a perpetuação da dominação colonial após o fim da empresa 

colonial. Para tal era necessário produzir um Próspero e um Caliban, sem 

estádios intermédios. Os hibridismos, as zonas cinza, as mutações, não 

podiam ter lugar na nova ordem que o sistema moderno colonial estava prestes 

a introduzir.  

A cor da pele dos Portugueses foi, para os estrangeiros que visitaram 

Portugal ao longo dos séculos, um significante recorrente de distanciação e de 

desqualificação (Santos, 2001a). É como significante racista que a cor da pele 

passa a integrar a narrativa científica das identidades a partir do século XIX.  

De acordo com as Instruções vindas de Moçambique, de Outubro de 1809, já 

mencionadas, que pretenderam melhorar a qualidade dos dados das Relações 

de população, os habitantes deveriam, segundo a sua cor da pele, ser 

distribuídos pelas seguintes categorias: brancos, pardos, negros e índios ou 

canarins, as quais perdurariam durante os anos da implantação colonial 

moderna em Moçambique. Urgia lutar contra qualquer ‘contaminação’ possível, 

como refere esta nota enviada pelo pároco de Quirimba: “[...] o qual era 

costumeiro em nossos domingos e Santos de Guarda, virem as mouras visitar 

as cristãs suas amigas, e todas juntas, cantavam, bailavam, comiam e bebiam 

tão amigavelmente, como se fossem todas mouras. No que havia demasiados 



 39 

muy escandalosos e, esta mística conversação era muito danosa e perigosa 

para a nossa cristandade [...]”.84  

Esta ambivalência das representações é bem elucidativa da natureza de 

um pacto colonial tão aberto quanto desprovido de garantias. A coexistência ao 

longo dos séculos esta a ponto de cessar, pois que este relacionamento 

(cultural e/ou físico) era uma mercadoria simbólica cuja cotação variava de 

acordo com as vicissitudes dos pactos e das lutas coloniais. No momento em 

que as rivalidades aumentaram e em que Prospero se quis afirmar como tal ou 

em que Caliban tomou consciência da sua opressão e se dispôs a lutar contra 

ela, a cotação da possibilidade social da hibridação baixou. E, pelo contrário, 

subiu nos momentos, imensamente mais duradouros, em que nem Prospero 

nem Caliban sentiram necessidade ,,,ou tiveram a possibilidade de se afirmar 

como tais. 

 

Olhares de incerteza, miradas de incompreensão 1: A opinião do 

Reino sobre os que vivem em Moçambique 

A leitura de vários textos, frequentemente feito por portugueses que 

passavam por Moçambique para fazer a avaliação do estado da colónia, evoca 

um estado de pobreza, abatimento e lassidão que a tudo perpassa. São 

decadentes a gente, as povoações, as fortificações e a guarnição militar, o 

governo, a moral, a agricultura e o comércio.  

 

Em 1766 escreve António Pinto de Miranda sobre os europeus que 

estavam em Moçambique: 

[...] desprezaõ os Seus officiaes quando com eles podiaõ passar 

alegremente a vida; Cazão com alguãs Senhoras naturais e outras q de 

Goa descendem: e como todas são possuidoras de terra e famulos, 

jamais cuidão em a cultivação dellas ou na boa dissiplina daqueles. 

Tambem Se esqueçem muito da Criaçaõ Christám q nos Seus prinçipios 

tiveraõ, razaõ por q nem aos proprios filhos a costumaõ dar, pelo que 

ficaõ estes com os pêssimos proçedimentos que dos Patriçios rellatey. [...] 

                                                 
84 AHU – Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 120, Documento 20, ‘Carta para o 
Capitão-mor de Mossuril, Luis Correia Monteiro de Mattos, pello pároco de Querimba’, de 28 de 
Abril de 1804. 
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Allem das proprias mulheres naõ deixaõ de procurarem outras. [...] 

Andam de contino de manxila q tem a Semelhança das Redes da 

América. [...] Desta sorte ociozos passaõ os dias da vida athé que a morte 

chega a qual ignoraõ havela por falta de Lembrança. [...] todas ainda que 

sejão eropeas, filhas da terra ou tragão a sua origem de Goa, são 

commumente altivas e de condição soberba. Também sem exceção algua 

tem dons e senhorias. [...] Retalharem desde o peito até ao ventre e 

tingirem ao depois tudo de preto; por terem 40 ou 50 e as vezes mais 

escravos com quem se estão divirtindo em dansas menos serias, e mais 

descompostas. [...] Na cristandade pouco difere das escravas e delas 

tomam todos os seus abuzos; motivo por que são pessimas de confessar” 

(1954: 64-65). 

 

A presença ‘moura’ na esfera mercantil era incómoda ao Estado 

português. Um bando de 1789 aponta a concorrência com estes ‘mouros’ como 

a causa da fraqueza económica do ‘comércio nacional’: 

Faço saber a todos os moradores, e habitantes destas Ilhas, assim 

christãos como Mouros ou gentios, que condo constante ao Illustrissimo 

Excellentissimo Senhor Governador, Capitan General deste Estado, a 

total ruina, e decadencia em que se acha o comércio nacional destas 

Ilhas com a introdução da infinidade de Fazendas de toda a qualidade 

que os mouros da Costa de Zamzibar, e mais portos do Norte destas 

Ilhas, trazem a ellas com o frivolo pretexto de trazerem tão bem 

mantimentos a troca de quaes absorvem em retorno ou com inutações 

todo o marfim, escravos, e mais géneros do país, e outros, mesmo as 

patacas, que podem adequirir, tão bem tem rezultado a diminuição, que 

se experimenta de tempos a esta parte nos Reaes Direitos de Sua 

Magestade nos despassos de Exportação dos que vieram da Capitania de 

Mossambique para estas Ilhas, antes de terem nellas tão frequente 

entradas entre os ditos Mouros.85 

 

                                                 
85 AHU – Documentação avulsa sobre Moçambique, Caixa 57, Documento 34 – ‘Bando emitido 
por António Jozé Teixeira Tigre’, a 18 de Abril de 1789. 
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Moçambique esteve, até meados do século XVIII, dependente da Índia. 

Como consequência, o sistema económico era largamente dominado por 

indianos, conforme reclama António Lobo da Silva em 1679:  

[...] estes canarins da India tem sido cauza de muitas ruínas nestas terras, 

e no contrato, porque aonde chegão tudo danão, e tem danado [...] e não 

souberam mais que roubarnos nossas fazendas, que lhe davamos fiados 

e mandarem o dinheiro para a India; Eu, Sr., era de parecer, pois não são 

de prestimo nenhum, salvo milhor juízo, que os mandasse V. Exa. botar a 

todos fora dos Rios, porque aquilo que lhes agenceam, e acquirem no 

contrato, o agenciarão e acquirirão os portugueses que o Príncipe nosso 

Sr manda para povoarem estas terras de sua real coroa, e de suas 

conquistas, porque quiz Deos que o príncipe nosso Sr. se alembrasse 

della sem mandar a V. Exª ver o miserável estado em que ellas estão e 

permita o mesmo Sr. conservar lhe a V. Exa a vida e saúde e trazello com 

muito boa viagem a salvamento aos Rios para que lhe seja prezente o 

miserável estado em que elles estão, e quando isto assim não fosse 

entendo que em pouco tempo acabarião de estalar de todo.86 

 

Este queixume repete-se na documentação depositada em arquivo, 

reafirmando a incompetência económica da Coroa e dos ‘nacionais do Reino’. 

A denúncia do facto do comércio colonial em Moçambique depender 

predominantemente de ‘mouros’ e ‘baneanes’, está patente neste excerto:  

[...] Esta corja de ladrões assim estabelecida absorveram em pouco 

tempo a influência da maior parte do comércio de toda esta colónia, pois, 

os baneanes chamados grandes tomaram posse do comércio por grosso 

mandando vir carregações de fazendas da Ásia que aqui têm extracção; 

as da Europa eram compradas logo que aqui chegavam os navios do 

Reino. Os outros baneanes, empregados ou caixeiros, tomavam conta de 

outros menores ramos de comércio que se fazia nesta Ilha e usavam de 

habilidade de revender aos Portugueses, por triplicado preço, as fazendas 

que ontem haviam comprado aos seus grandes com grandes lucros. 

Finalmente para nada se lhes escapar punham-se outros a revender pelo 

                                                 
86 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique Caixa 3, Documento 77. 
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miúdo em tabernas toda a qualidade de viveres em que se faziam as 

maiores ratonices.87 

 

A ignorância reinante em Portugal sobre Moçambique, as comunicações 

precárias com a metrópole, e a falta de ousadia dos capitalistas de Portuugal 

resultavam numa fraca presença do capital nacional português nos 

empreendimentos neste espaço, ao passo que ‘subalternos’, os ‘mouros’ e 

‘baneanes’ não hesitavam em arriscar em operações comerciais em 

Moçambique. 

Ignacio Caetano Xavier é pródigo em detalhes sobre a situação 

desregrada em que os moradores de Moçambique vivia: “Fallando em geral 

posso dizer sem faltar á verdade, que mais paressem [os moradores sujeitos à 

Coroa] féras do que homens, por serem opóstos á vida civil e sugeição á 

politica, omitindo falar na Religião, por que tendo o nome de Christáos, parece 

que ainda estaõ por escolher a Ley.” A fraqueza da religião cristão manifesta-

se na má qualidade dos pastores: “os missionarios, que são mandados a dilatar 

o Evangelho nestas partes, aplicão todo o seu cuidado em metaris totalmente 

oppostas a virtude, fomentando vinganças, odios, discordias, ambição, 

sensualidade, e outros disturbios; estes são tolerados do Prelado Diocezano, 

por ser do mesmo habito, ou por outra annalogia que não percebo” (1954: 174-

175). Mais adiante acrescenta: “Saõ os deste vasto Paiz, Cafres inimigos do 

trabalho, e cultura, e naõ se applicaõ a ella mais, que a que apenas lhes baste 

para o seo sustento quotidiano. [...] Os vestidos saõ pelles de diversos animaes 

e também cascas de arvores [...] e só os distintos vestem panos” (1954: 177-

178). 

O Governador General, em 1818, punha o dedo na ferida e questionava, 

frontalmente, o problema do envolvimento das várias autoridades no comércio 

realizado em Moçambique, confrontando as suas actitudes oficiais e oficiosas, 

responsáveis, em sua opinião, pelo atraso económico-social em que se 

encontrava o território: 

                                                 
87 A.H.U., Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 46, Documento 31, Carta de 12 de 
Agosto de 1783. Com o estabelecimento da liberdade de comércio para todos os moradores 
portugueses da Ásia, instituída em 1755, franquearam-se as portas também aos baneanes, 
que, a partir daquela data, se espalhariam pelas terras firmes fronteiriças à ilha de Moçambique 
e pelos outros portos dependentes. Sobre este tema, veja-se o capítulo xxx. 
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Rarissimos têm sido os Governadores e Generais da Capitania que 

fossem ávidos de glória, fundando esta em agradar ao Soberano e à 

Pátria pelos seus bons serviços e em fazer a felicidade de um povo; 

quando esta louvável intenção é trocada pelo ouro não é possível 

marchar-se por caminhos directos; não se cuida do andamento das 

vendas do Estado, sim da do particular, que concorre para o aumento da 

fortuna de quem governa; não se empregam homens beneméritos em 

repartição alguma, sim os que contribuem para o aumento da mesma 

fortuna; não se vela sobre a educação pública porque falta o tempo para 

se tratar dos arranjos particulares; não se trata da disciplina militar porque 

os primeiros empregados não são capazes de a dar visto terem obtido os 

postos pelos motivos sobreditos [...]. Os magistrados civis, a maioria leva 

ao fim de 3 ou 4 anos 300 a 500 mil cruzados, como isto se possa fazer 

licitamente não posso compreender. O mesmo que disse dos 

Governadores digo a respeito deles.88 

Nas suas palavras, a delapidação, o roubo, a fraude e todo o género de 

indignidade eram observadas sempre em todas as estações de arrecadação da 

Capital e portos subalternos, regiões estas cujos habitantes se revelavam 

bastante heterogéneos. Na informação que, 1825, o Governador-geral enviou 

ao Ministro da Marinha das Colónias89 afirmava-se que “a povoação de 

Moçambique é composta de cafres, mujaos, landins e macuas, de índios 

gentios e baneanes e de mouros mahometanos, todos de diversas crenças […] 

o pequeno número de católicos ou é composto de alguns brancos indignos, 

filhos de pais que viera, do Reino; ou de malfeitores afeitos ao crime […].”90 

 

A autoridade efectiva (legal, militar) do Estado português era bem 

reduzida, mais simbólica do que efectiva, como nos dá conta uma carta dos 

Rios de Sena: “[...] um dos cazos mais atrozes e de mayor horror, entre muitos 

do que tem sido theatro os Rios de Senna na dissolução com que 

ordinariamente, vivem os seus moradores, enquanto mais poderozos, mais 

                                                 
88 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 156, Documento 81, ‘Carta do Capitão 
General para o Reino.’ 
89 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 199, Documento 129, de 30 de 
Dezembro de 1825. 
90 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 199, Documento 129, de 30 de 
Dezembro de 1825. 
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insollentes, sendo a inobediencia e o dezacatto com que ordinariamente 

desautorizão os respeitos de quem os governa, por reconhecerem a falta de 

troppas militares, que tem por coibirem as suas desordens, e castigarem como 

meressem os seus absollutos, sendo incoparavelmente grande.91  

 

Este olhar crítico e  insidioso atinge o ‘outro’ igual, mas diferente, os 

‘naturais’ de Moçambique, considerados inferiores porque maculados pelo 

estigma da miscigenação e dos contactos culturais. Neste período, a presença 

colonial portuguesa assentava na cafrealização: o complexo grupo de naturais 

de Moçambique (na maioria dos casos pelo menos formalmente cristãos) 

assimilavam os valores culturais em presença, primordialmente africanos, 

integrando-se frequentemente nas linhagens locais.92 

Esta ‘cafealização’ é simultaneamente o símbolo da ‘assimilação’ cultural 

pelo colonizador da cultura local e o exemplo (pela desqualificação) da 

impossibilidade de Portugal em conhecer e aceitar estes outros saberes. São 

portugueses apanhados nas malhas de Caliban e de facto calibanizados, 

vivendo com mulheres e filhos calibans, segundo os costumes e línguas locais 

e frequentemente em total ruptura com a sua cultura de origem.93 

Ao longo de um vasto período, o estereótipo português que domina não é 

o de Prospero, é antes a de um proto-Caliban, um cafrealizado. Subalternos e 

invisibilizados, na maioria dos casos estes cafrealizados permaneceram 

                                                 
91 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique, Caixa 6, Documento 28, de 1752. ‘Relação 
apresentada pelo Governador de Moçambique, Rios de Sena e Sofala, Francisco de Melo e 
Castro, ao Vice-rei da Índia, Marquês de Távora, aquando da sua passagem por Moçambique, 
sobre a situação nos Rios de Sena, suas produções, falta de gente portuguesa que cultive as 
terras, possibilidades de incrementar o comércio do ouro e marfim, etc.’ 
92 A descrição da relação entre os prazeiro e os seus colonos, na Zambézia, é explícita quanto 
a esta ‘cafrealização’. Newitt refere a propósito que, “quando uma chefatura ou qualquer outra 
unidade social africana passava para as mãos de portugueses e se transformava em ‘prazo’, 
os indígenas que aí habitassem permaneciam nessas terras sendo liderados pelos seus chefes 
tradicionais. Estes habitantes livres dos prazos eram chamados ‘colonos’ e os seus chefes de 
‘fumos’ ou ‘nhacuavas’. O dono do ‘prazo’  tomava o lugar de chefe supremo dos ‘colonos’; 
cabia-lhe administrar a justiça, a recolha de impostos sob a forma de uma percentagem da 
produção da terra. Ele podia despromover um ‘fumo’ e nomear o seus sucessor; ele podia 
solicitar a ajuda dos ‘colonos’ como guias, carregadores e mesmo como soldados; 
provavelmente mantinha algumas exigências costumeiras sobre a caça. O ’colono’, por seu 
lado, iniciava os ‘prazeiro’ no seu novo cargo através do que parecem ser cerimónias 
tradicionais” (1969: 76). 
93 Vários porém são os casos de dupla identidade. Essa duplicidade é visível pelas lealdades 
duplas e ambíguas que estes portugueses  criavam em relação ao país de origem e aos locais 
onde se encontram.. 
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ausentes do discurso, sendo apenas o objecto da pena de que escrevia longos 

relatos sobre as misérias nas colónias. 

 

É sobre este português cafrealizado, este Próspero-Caliban que olhar de 

Lacerda e Almeida se detém.94 Viajando pelo o vale do Zambeze – região de 

que chegou a ser governador – em finais do séc. XVIII, detecta a diferença e 

reafirma-a como condição subalterna.  

Atrevo-me a asseverar que os portugueses nesta colónia são mais 

bárbaros do que os cafres, porque estes obedecem às ordens do seu 

soberano com uma pontualidade capaz de servir de exemplo, e não se 

pode chamar bárbara uma nação que por falta de conhecimentos comete 

alguns erros, que são bárbaros entre nações civilizadas, mas não entre 

eles, porque o fazem segundo os seus usos, costumes, leis e inteligência. 

Devo finalmente dizer que nestas terras, não há católicos stricte 

sumptum, nem fanáticos, porque os templos sempre estão despovoados 

(1944: 159)  

A cafrealização é notoriamente repulsiva aos olhos de Lacerda e Almeida: 

“Se fosse nascido e educado entre os cafres, não me admiraria que tivesse 

bebido dessa doutrina”, diz, mas quem consulta os médicos tradicionais “são 

europeus de castão de oiro lavrado e banda à cinta.” E mais adiante retoma o 

tema: 

[...] a necessidade que tenho de sofrer os cafres, e este seu péssimo 

costume, para que me não deixem só nestas terras; o pasmo em que me 

põe a conformidade que acho no modo de pensar dos cafres, como de 

alguns brancos, que me acompanham, e que me foram inculcados, como 

inteligentes nos usos e costumes cafreais, me fazem uma efervescência 

no sangue, que não posso dulcificar com a reflexão, e uso da razão tal 

qual Deus me deu, pois olho para o futuro: a inteligência dos usos e 

costumes de que se jactam estes chamados práticos, eu ainda não 

descobri neles outros mais, do que terem adoptado os seus usos, 

                                                 
94 Francisco José Lacerda e Almeida era brasileiro, de S. Paulo, formado em matemáticas pela 
Universidade de Coimbra. Coube-lhe dirigir uma missão científica encarregue de estabelecer 
uma ligação terrestre directa entre Moçambique e Angola. Para tal seria nomeado Governador 
dos Rios de Senna, com amplos poderes para organizar e dirigir esta tentativa de travessia 
científica do continente africano, beneficiando para tal do apoio do então Ministro da Marinha e 
das Colónias, Souza Coutinho (Lacerda e Almeida, 1889). 
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costumes, religião, superstição, e todos os seus abomináveis vícios, que 

unidos aos próprios os fazem detestáveis (1944: 158). 

 

A cafrealização ocupa também um espaço importante na Memória em que 

João Julião da Silva descreve Sofala:  

A Civilização nesta Villa [Sofala] em nada se tem avançado do seu 

primitivo estado por que desde aquelles tempos em que tinha a 

denominação de Prezidio, seus habitantes erão do numero dos maiores 

Criminozos, e immoraes, que erão remettidos para cumprirem suas 

Centenças por toda a vida, e aqui se estabelecião, e como o Paiz era 

prospero aquirindo cabedais, erão dos primeiros somente em 

reprezentação: estes taes individuos logo procuravão familiarem-se, em 

tudo e por tudo com os Custumes , e modo de proceder dos Cafres, que 

os rodeavão, e para acharem apoio nestes, e mais latitude para as suas 

perversidades, se Cazavão Cafrialmente com as pretas dos Certoens, e 

geravão mulatos: estes Criados na mesma liberdade e custumes 

Cafriaies, seguião o mesmo modo de proceder de seus Pais, e ate o 

prezente são raros os que sabem ler, e escrever: esta he a cauza 

principal por que as superstições, os prejuizos e Custumes barbaros 

estão arreigados nelles, que he impossivel dezaluja-los; ignorando ate os 

primeiros rudimentos da nossa Santa Religião, o Idioma Portugues, e os 

Custumes Europeos (apud Feliciano e Nicolau, 1998: 36). 

 

Os indígenas, as tribos locais, menos conhecidas do Próspero, são o 

espaço onde o conhecimento-norma do centro se confronta com as outras 

normas, com a (im)possível diferença. Com o iluminismo, a cultura local, do 

indígena metamorfoseiam-se, transformando-se nas margens do mundo 

civilizado, o espelho entre o bom e o mau, entre o que é conhecido e 

percebido pelos cânones da modernidade, e os ‘outros’ saberes e práticas; 

estes não são conhecidos nem aceites pela razão moderna, que os pretende 

ver substituídos. Neste sentido, Moçambique expressa a razão de ser da 

civilização ocidental. 

O brasileiro de origem italiana Luis Vivente de Simoni, médico em 

Moçambique nas primeiras décadas do séc. XIX, observava: 
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Os cafres são geralmente perfidos, trahidores, e ladrões, e barbaros. Não 

respeitão senão a lei da força, e não tem outro extimulo nas suas acções 

senão, o proprio interesse: matão-se huns aos outros com a maior 

indifferença: nas suas guerras não dão quartel a ninguem, excepto ás 

mulheres, e as crianças, as quaes respeitão, ainda que sejão brancas. 

Elles tem para as mulheres huma especie de veneração, de maneira que 

respeitão mais as Senhoras do que os maridos dellas: he tal a influencia 

que as vezes as mulheres brancas tem sobre elles que huma destas 

mulheres pode naquelles paizes mais do que os Governadores (Simoni, 

1821: 46). 

A surpresa perante a posição que a mulher ocupava nalgumas destas 

sociedades trai uma visão moralista, letrada e masculina sobre um mundo 

civilizado estruturado em torno de princípios patriarcais.  

 

Estes autores dissecam - de forma ‘colonial’ - a situação de Moçambique,  

antecipando-se a um Próspero que só chegaria quase 50 anos depois. José 

Capela retoma este tema e questiona: quem era português em Moçambique, 

português do Reino? Que habitava a paisagem de um espaço que Portugal 

considerava seu? Como este autor refere, Em 1824, na Ilha de Moçambique, 

então capital, havia 20 europeus; nas Ilhas Quirimbas, nenhum europeu. 

Quelimane tinha 160 moradores, pessoas livres de ambos os sexos, das quais 

apenas 12 eram europeias; em Sena o entreposto comercial mais importante 

do vale do Zambeze, havia um europeu; em Tete dois, em Sofala nenhum, em 

Inhambane 8 e , em Lourenço Marques, apenas um pequeno destacamento 

militar que vivia no presídio. Em todo o território havia apenas 43 moradores 

europeus, que Capela identifica como portugueses de Portugal (1991a: 2).95 

Para compreender o debate sobre a presença portuguesa em 

Moçambique, há que compreender a significação do termo ‘europeu’. Se na 

segunda modernidade, imposta pela norma imperial britânica, o termo europeu 

epitomiza o branco, a realidade que antecede este momento é distinta. Os 

moradores ‘europeus’, quem como tal é contabilizado nas primeiras estatísticas 

deste espaço colonial, são muitas vezes goeses (canarins) ou mulatos de 

                                                 
95 AHU, Documentação Avulsa de Moçambique Caixa 192a, Documento 6. 
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swahilis, de makhwas ou de indianos. A presença islâmica e hindu era notória 

nestas paragens. Estes, ‘cafrealizados’ pelas culturas africanas, em pouco ou 

nada se distinguiam destas, a não ser pelos rudimentos de cristianismo, pelo 

uso da língua, de algumas peças de vestuário europeu. Daqui a expressão de 

‘homens de chapéu’, sinónimo de português nas paragens costeiras do norte 

de Moçambique (Hafkin, 1973: xviii).96 Era ‘morador’, português, quem se 

afirmava como tal. A identidade era uma opção individual em função dos 

colectivos culturais presentes, e nunca o ajustar a uma imagem produzida pelo 

centro, nunca um português-Portugal.  

 

Olhares de incerteza, miradas de incompreensão 2: A opinião dos 

estrangeiros sobre os que vivem em Moçambique 

Nos estudos pós-coloniais, o colonizador surge sempre como um sujeito 

soberano, a incarnação metafórica do império. Ora, no colonialismo português 

tal não pode pressupor-se sem mais. Só a partir do final do séc. XIX, é que o 

colonizador incarna o império, e mesmo assim só em circunstâncias muito 

selectivas. Fora disso, o colonizador apenas se representa a si próprio. É um 

auto-império e, como tal, tão livre para o máximo excesso como para o máximo 

defeito da colonização. Mas precisamente porque esta identidade imperial não 

lhe é outorgada por ninguém para além dele, ele é de facto um sujeito tão 

desprovido de soberania quanto o colonizado. Por isso, a autoridade não existe 

para além da força ou da negociação que é possível mobilizar na zona de 

encontro. Esta dupla ambivalência das representações afecta não apenas a 

identidade do colonizador, como também a do colonizado. É possível que o 

excesso de alteridade identificada no colonizador português seja igualmente 

identificável no colonizado pelo colonialismo português. 

Os relatos sobre Moçambique, fruto quer de aparições meteóricas do 

poder imperial, da Igreja e da Coroa (de resto sempre ausentes), quer de 

visitantes estrangeiros que arribaram aos portos de Moçambique, traem as 

uma incompreensão sobre o ‘outro’, sobre processos de assimilação dos 

                                                 
96 Frei Bartolomeu dos Mártires testemunha que os baneanes "chamavam aos portugueses, 
que enganam, homens de chapéu" (1822: 28). Nancy Hafkin identifica dois tipos de 
personagens: os ‘moradores’ e ‘os homens de chapéu’ (os nobres) como sendo não-africanos 
residentes neste território. A designação não se restringia, contudo, aos que se encontravam 
sob tutela da coroa portugueses. Havia ‘homens de chapéu’ swahili, baneanes, etc.  
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portugueses às realidades, às culturas locais. Estes olhares não surgem penas 

em narrações inglesas; são imitadas e empoladas por autores que, vindo da 

metrópole, reagem com exagero à diferença que se desdobra perante o seu 

olhar de incompreensão, como acabamos de referir. A desqualificação dos 

indígenas como primitivos e selvagens é uma constante destes relatos e, com 

ela, a desqualificação dos portugueses que se misturam com eles e adoptam 

os seus modos de vida. Numa altura de conflito sobre ‘a ocupação’ dos 

espaços vazios deixados em África, como forma difundir os alcances do 

progresso, os textos ajudam a representar os vilões que se opõem a estes 

propósitos da civilização.  

 

A partir da perspectiva do centro, de Inglaterra, Portugal parece ser a 

margem ‘de lá’ do lugar da civilização, sendo identificado com Caliban. “A 

indiferença portuguesa tinha-me deixado um grande pedaço da região para eu 

explorar”, afirmava de modo crítico O’Neill, em 1885 (pp. 341). A ‘invasão’ 

destas imagens - em que Portugal encarna a decadência, ou então uma 

ausência que não deveria ter existido, produzem o quadro cultural sobre o qual 

se erigirá, doravante, a narrativa sobre Portugal em África.  

Os excertos que se seguem apresentam elementos em comum. Quem 

não é Próspero, quem desarruma as classificações, quem se situa para lá da 

compreensão, da imagem que o império cria como a de civilização, é descrito 

como sub-humano, desprezível, incapaz de agir ou ser compreendido pela 

razão moderna. Tão Caliban é o português metropolitano, o português em 

Moçambique, como todos os outros que habitam esses espaço-tempo: os 

gentios, os mouros, os baneanes, os pardos, etc.  

As ‘leituras’ sobre a identidade dos portugueses em Moçambique feitas 

por viajantes  estrangeiros que aportaram a Moçambique indicam não apenas 

uma concepção identitária assente em caracteres físicos, mas que esses 

caracteres determinam o estatuto de cada um numa escala hierárquica onde 

ser-se europeu, ser-se Próspero era ser considerado superior. A ligação entre 

o aspecto físico e os níveis de desenvolvimento cultural serão doravante cada 

vez mais explícitos. O desvio dos afro-portugueses desta norma do Próspero 

tornou-se a medida da decadência portuguesa, frequentemente avaliada pelo 

tom de pele cada vez mais escuro. 
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Esta incapacidade de Portugal em se assumir como Prospero é assim 

testemunhada pelo Capitão Tomkinson, em 1809. Na informação deste ao 

Vice-Almirante Albermarble Bertie sobre os portugueses da região da Ilha de 

Moçambique, afirma:  

Subi até ao continente por um braço de mar cerca de 10 milhas a noroeste 

da Ilha de Moçambique. O solo parecia fértil, com abundante fruta tropical. 

[…] As casas bem construídas e bem adaptadas ao clima, mas as 

plantações mais parecem pertencer a pobres nativos não civilizados do 

que a europeus. Embora a terra seja boa para o cultivo do açúcar, do café 

e do algodão, eles apenas tratam da fruta e cultivam milho e arroz que 

bastem para o seu sustento. […] Cada plantação tem um número incrível 

de escravos tão mal vigiados que a sua principal actividade é arranjar 

mantimentos para uso próprio (1964: 4-5). 

 

Testemunhos deste tipo não são raros nos escritos dos ingleses que 

atravessam o território de Moçambique. Em 1823, uma carta do Capitão Owen 

relata a sua visão sobre os portugueses presentes ao longo da costa de 

Moçambique. Depois de estigmatizar os portugueses com a indolência, Owen 

conclui:  

Que a decadência persiga os portugueses para onde quer que vão é 

consequência natural da sua política estreita e mesquinha, os seus 

mercadores armados de autoridade militar e arbitrária, os estrangeiros 

que com eles desejam comércio sujeitos a toda a espécie de grosseira 

indignidade e impertinência (1964: 34). 

 

Este mesmo tom surge da descrição de Caetano Pereira - um dos 

prazeiros do Zambeze – pela caneta de um inglês: 

Cancuni-Sacasaca (Cypriano Caetano Pereira) ascendeu ao trono em 

1874. Ele tem 31 anos, é de altura acima da média, e de compleição escura. 

Esteve três ano em Quelimane, para ser educado, e sabe ler e escrever em 

português, mas em todos os outros aspectos é um verdadeiro selvagem. 

Nominalmente cristão, mantém mais de cem esposas e concubinas. A mais 

pequena indiscrição no que respeita a estas senhoras é punida com a morte 
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[...]. É um grande bêbado [...]. Cancuni usa o uniforme de Capitão-mor e afirma 

a sua lealdade ao rei de Portugal (S/a, 1886: 511). 

Para o autor, o dilema identitário de Cancuni oscila entre a ‘compleição 

escura’, o comportamento bárbaro, e os referenciais culturais que usava oara 

se assumir como português – o uniforme de capitão-mor. A pele escura surge 

cada vez mais a convocar o outro, o ‘indígena’. O pele negra é símbolo de um 

estatuto inferior, de uma herança de servidão, fruto de uma influência crescente 

do tráfico de escravos no Atlântico, que influenciaram determinantemente as 

atitudes europeias quanto à raça. 

 

Procurando explicar a imagem de repugnância subjacente à análise da 

singularidade  da Zambézia, escreve Newitt:  

Os Portugueses da Europa [e os outros europeus, acrescentamos nós] 

detestavam e não toleravam os africanos, os mulatos e os indianos, e se 

estivesse nas suas mãos, teria havido apenas duas classes sociais nesta 

África Portuguesa – os senhores e os escravos. Mas eles não o 

conseguiram e os povoamentos do Zambeze envolvem um conjunto único 

de relações, ricas nas suas próprias tradições e valores, e que devem 

mais a África do que à Europa – e que à medida que o séc. XIX decorria, 

foram ficando ainda mais africanos (1973: 170).  

Fruto dos estudos naturalistas que vão dominar o ambiente académico do 

séc. XVIII, para os europeus a identidade estava cada vez apoiada em 

características que pudessem ser avaliadas à priori, ou seja, que permitissem 

uma leitura ‘objectiva e neutra’ dos traços culturais. Neste contexto, a cor da 

pele vai tomando primazia, em detrimento dos factores culturais. Estes afro-

portugueses, estes ‘outros’ portugueses vão sendo obrigados a integrar este 

novo registo identitário, numa altura em que o seu crescente isolamento 

começava a arrasar os marcadores culturais em torno dos quais o seu próprio 

sentido identitário tinha sido construído. Face à intrusão de um modelo 

identitário produzido externamente e à priori, foi sendo desenvolvido uma nova 

forma de auto-identidade, que provocou mudanças profundas na forma em que 

estes portugueses se passaram a auto-compreender. Porque o modelo 

dominante europeu negava a possibilidade de diferença entre as populações 
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africanas, os afro-portugueses foram sendo progressivamente obrigados a 

definir-se em relação a quem e ao que eles não eram, pela negação.97  

 

Em meados do séc. XIX os europeus viam nesta presença indefinida dos 

portugueses um impedimento à expansão cristã, ao comércio e à civilização. 

Em Portugal metropolitano, a fraqueza militar e a falta de uma economia 

nacional vigorosa eram atributos da realidade social cujo sentido pleno 

somente se revelava pela comparação com outras unidades de mesmo tipo 

numa série temporal equiparável. Nestes termos, o Portugal da segunda 

metade do século XIX era certamente mais fraco e pobre do que a Inglaterra e 

França.  

Advogando, pelo direito da ‘descoberta’, a posse de extensas colónias em 

África, os interesses de Portugal vão colidir com os de Inglaterra, que se 

lançava na aventura colonial em África. As viagens e os relatos de Livingstone 

revelam claramente as tensões entre ingleses e portugueses. Na época, e para 

justificar a necessidade de uma intervenção colonial a preceito, segundo o 

cânone inglês, O’Neill observa a região norte de Moçambique em termos de 

potencialidade económica, a serem exploradas, contrastando a sua apreciação 

à indiferença portuguesa: 

Se a natureza tivesse deixado na costa sul-africana um porto […] como o 

de Nakala, Pemba, Conduiça, Mokambo e meia-dúzia de outros que posso 

nomear, com os quais este pequeno pedaço de costa foi dotado, há muito que 

se teria transformado no ponto central do comércio sul-africano, numa 

esplêndida urbe comercial. Nada surpreende mais um viajante que percorra 

estas paragens do que a indiferença dos portugueses face a este tipo de 

tesouros que têm entre mãos; estes assuntos contrastam com o que é visto por 

um inglês, quando, indo para sul, este vê trabalho, dinheiro e energia que estão 

a ser ampliados pelos seus conterrâneos, através de actividades que permitem 

construir portos mais capazes e seguros (O’Neill, 1895: 375). 

 

Na mesma altura, Richard Burton e Speke descreviam nestes termos a 

equipa de uma expedição científica si coordenada:  

                                                 
97 Sobre este processo de ‘reformulação’ identitária para o caso da Guiné portuguesa, nos séc. 
XVI-XIX, veja-se Mark, 1999. 
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[...] Em 1857 deixamos Zanzibar no Riami, num pequeno ‘Beden’ árabe 

comandado por um tal Nakhoda Hamid de Sur, acompanhados por uma 

pequena caravana escolhdia no bazar. A nossa equipa era composta pelo 

Capitão Speke e eu próprio, dois criados portugueses, e pelo Shaykh Said Bin 

Salim, um respeitável árabe de Zanzibar, encarregue pelo Sultão [de Zanzibar] 

de nos acompanhar (1858: 188).98 

Quem eram estes portugueses? Os relatos não os apresentam, apenas 

os individualizam enquanto ‘portugueses’. Do séc. XVI a meados do séc. XIX, a 

noção de ‘português’ foi repetidamente (re)escrita, conhecendo diferentes 

sentidos, sentidos estes que implicavam simultaneamente um estatuto social 

(ser-se livre) e ligações culturais e familiares (mesmo que remotas) a Portugal.  

José Fernandes Júnior - ele próprio um descendente de prazeiro - aponta 

o desfazamento temporal sobre os sentidos de ser-se português. Os 

portugueses eram os “Patrícios, filhos de Portugal, e aqueles que 

orgulhosamente se sentem tão portugueses como os que nasceram em 

Portugal, sem distinção da raça e da cor” (1956: 7). Esta reflexão espelha os 

dilemas identitários entre os prazeiros afro-portugueses e os portugueses 

europeus que chegavam à região da Zambézia: 

[...] as novas gerações europeias tinham adiantado em tudo quanto era 

necessário para progredir. A expansão e  progresso, palavras que contém 

uma extensa explicação – a civilização, progresso, economia – liberdade, 

o dever (escravatura) e o direito. Tudo isto junto completa uma 

engrenagem que muito pouca gente compreende o que significa incluindo 

os próprios brancos com menos cultura (1956: 33). 

 

Uma leitura pós-colonial da situação de Moçambique mostra, de facto, 

que as dicotomias escondem a complexidade da relação colonial, e que o 

próprio sistema colonial português (a exemplo de outros sistemas) é muito 

menos coerente, simples e lúcido do que o dualismo – Portugal/Moçambique – 

sugere (Ranger, 1996: 273). A primeira etapa da intervenção colonial em 

                                                 
98 António Ennes, embora extremamente crítico da presença asiática em Moçambique, os 
grandes concorrentes económicos dos portugueses, atesta que muitos destes asiáticos se 
consideravam portugueses: “Quase toda a costa oriental da África é, com efeito, campo de 
exploração de uma infinidade de Índios, maometanos ou gentios, ingleses ou portugueses 
[...]”(1971: 51).  
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África99 resultou em múltiplas perturbações identitárias, dando origem a novas 

realidades, que seriam aniquiladas rapidamente, quer pela força estrutura da 

acção imperial, quer pelas interpretações intelectuais que a modernidade impôs 

sobre a região, a partir da segunda metade do séc. XIX. A combinação de 

guerras, doenças, fomes, e violências cultural contribuíram para a aniquilação 

destes contactos e da relação estabelecida entre portugueses e povos locais. A 

dramaticidade da ruptura provocada pela intervenção colonial não permitiu, 

num primeiro momento, detectar a persistência destas ligações ancestrais. 

Uma leitura atenta deste relacionamento destaca o social como temporal, 

mutável, contingente, fragmentário, localizado, repleto de vozes, o processo e o 

produto de identidades conjugadas. Ou seja, uma abordagem culturalmente 

ampla e cruzada desta ligação terá de reconhecer a diferença de poder entre 

colonizadores e colonizados, mas também terá de reconhecer as intervenções 

dos colonizados sobre os colonizadores, e como estas interacções irão alterar 

as ideias da Europa, as suas atitudes e práticas sobre ‘os outros’. 

 

4. A aparição do Próspero  

 

Em meados do séc. XIX, em Moçambique, à imagem do que acontecia 

em Portugal, a administração portuguesa sentia-se invadida por um sentimento 

de impotência face à situação crítica vivida na altura. A pobreza, o abatimento 

e a lassidão perpassam os relatos que chegam até nós. São decadentes a 

gente, as povoações, as fortificações e a guarnição militar, o governo, a moral, 

a agricultura e o comércio.  

Teixeira Botelho, escrevendo sobre a presença portuguesa em 

Moçambique, inicia o seu livro com uma declaração flagrante sobre os 

‘portugueses’ e os ‘outros’ em Moçambique: “A população da província, misto 

de degredados incorrigíveis, índios gananciosos, mouros pérfidos e negros 

boçais e indolentes, endurecida no desumano tráfico da escravatura e a quem 

                                                 
99 Que ocorre primordialmente através da acção colonial de Portugal, e que corresponde à 
chamada ‘primeira modernidade’ - de cariz ibérico. Para Mignolo (2000) o primeiro momento de 
globalização moderna hegemónica – séc. XVI-XII - aconteceu através do ‘Cristianismo’, 
caracterizado pela sua intolerância a outras religiões e ídolos. A expansão deste cristianismo 
de cariz eurocêntrico – o ocidentalismo – contrasta com o orientalismo, que se instala a partir 
do séc. XVIII. Apoiado pela racionalidade, ciência e antropologia britânicas, esta segunda fase 
do processo de globalização inaugurou e consolidou o processo de formação da alteridade 
colonial.   
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tudo parecia lícito, constituía uma sociedade sem escrúpulos e sem moral” 

(1921: 1).100 Será a partir deste dramático retrato da província que Ennes 

desenhará o plano de intervenção colonial em Moçambique (1971).  

Se para muitos urgia transformar Moçambique numa colónia de 

povoamento (Ennes, 1971; Ferreira, 1944), outros havia que insistiam no envio 

para África dos degredados. Terra de degredo era a imagem colada ao sentido 

de Moçambique. Muitos dos portugueses do Reino que aportavam a 

Moçambique eram os excluídos: os degredados, os sem terra, sem dinheiro. O 

seu transporte para África tinha por objectivo limpar Portugal (e o Brasil) da 

escória social e dos possíveis focos de problemas e de contestação. Um artigo 

assinado de 1897 justifica, aos olhos do seu autor, a importância das penas de 

degredo em África: 

[...] A transportação penal apresenta grandes vantagens. É 

suficientemente repressiva, e se o não é bastante, bem fácil é torná-la 

mais terrível. [...]Pode auxiliar poderosamente a emenda do condenado. 

O trabalho ao ar livre, muito útil à saúde do criminoso, a influência da 

educação moral e religiosa, a possibilidade da libertação condicional, as 

concessões de terras, são outros tantos estímulos que podem auxiliar a 

regeneração dos criminosos. 

O meio social das colónias é mais favorável para os criminosos do que o 

da metropole, onde é difícil colocá-los depois de expiarem a pena. 

A transportação tem também uma grande importância como factor de 

eliminação de criminosos. Desembaraça a metropole dos seus 

delinquentes perigosos, salvaguardando a segurança social de uma 

maneira muito efectiva. 

Para as colónias é também muito vantajosa, porque pode fornecer-lhes 

braços muito úteis para serem empregados nos trabalhos preparatórios 

                                                 
100 O primeiro código penal português foi aprovado apenas em 1854. Estabelecia dois tipos de 
transportação no número das suas penas: a transportação simples, que devia ser estabelecida 
na Índia portuguesa; e a transportação qualificada, que era cumprida em África. Já em 1879 o 
Ministro Andrade Corvo proibia que fossem deportados mais criminosos para Lourenço 
Marques. Estando a imagem de Portugal na região sendo posta em causa, pelas críticas 
inglesas, esta medida visava por cobro a esta situação. 
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para o desenvolvimento da colónia, e além disso pode igualmente 

fornecer alguns elementos para a futura colonização de povoação.101 

 

Nas vésperas da Conferência de Berlim,102 inconformada ou não, a figura 

do Governador-Geral de Moçambique lembra um vigia ancorado numa ilha, 

que de óculo em punho mirava um imenso território sobre o qual não tinha 

controle.  

Eça de Queiroz nas Farpas103 zomba do contingente que representa a 

presença portuguesa em África: “Poderá supor-se que Moçambique e Compª 

recebem estas dádivas [degredados] com um entusiasmo – extremamente 

sublinhado. Não! As possessões de África estão contentes. Há-de vir tempo 

mesmo em que quem quiser em Moçambique ou em Angola um criado, um 

amigo ou um noivo – esperará a remessa dos facínoras” (1965).  

O peso do contigente de deportados era, de facto, bastante significativo 

entre a comunidade de ‘portugueses’ em Moçambique. Soldados deportados 

de direito comum da Metrópole, tropas indianas de que Goa procurava livrar-

se, juntamente com um reduzido número de comerciantes e algumas donas de 

prazos preenchiam a reduzida categoria de portugueses.104 

Confrontado com a obrigação em exercer uma presença efectiva, 

Portugal vai recorrer aos seus fantasmas, criando o mito da longa tradição 

colonial portuguesa. “ [Das descobertas] resultou a conquista e posse de 

domínios tão vastos e tão espalhados pelas cinco partes do mundo, que 

também nós poderíamos dizer que, durante o completo giro diário da terra, 

nem um minuto se passava sem que a luz do sol alumiasse uma maior ou 

menor porção do território, onde fluctuasse ao vento o pendão das quinas.”105  

                                                 
101 Artigo ‘A transportação penal’ de Franco Frasão, publicado na revista Portugal em África, 
vol. 7, de 1897, pág. 373. 
102 A Conferência de Berlim estabeleceu o princípio de que as exigências sobre colónias se 
efectuavam não a partir das descobertas anteriores, mas sim a partir da ocupação efectiva 
desses territórios. Sobre os territórios então declarados como estando sob controle ‘efectivo’ de 
Portugal, veja-se Rawson, 1884. 
103 ‘XVIII - A marinha e as colónias’, escrito em 1871. 
104 O grupo dos militares em Moçambique integrou ainda, até finais do séc. XIX, africanos 
recrutados coercivamente e ‘escravos’ (muitas vezes achikundas) cedidos aos poderes 
públicos (Teixeira Botelho, 1921; Coutinho, 1941; Newitt, 1969, 1995; Isaacman, 1979, 1982; 
Capela, 1988, 1995b; Pélissier, 2000). 
105 Artigo publica na revista ‘África Portuguesa’, volume 1, de 4 de Novembro de 1877, pág. 1. 
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Mas, de facto, de que tradição se fala? Remontaremos ao século quinze, 

ao Infante D. Henrique, de quem Freyre faz datar (!) os ‘métodos de assimilação 

de gentes autóctones’? Citaremos no século dezanove o liberal abolicionista Sá 

da Bandeira ou preferiremos António Enes, que justificava pela inferioridade 

congénita dos negros a instituição legal do trabalho forçado? Mencionaremos os 

teóricos defensores da generalizada assimilação cultural e da igualdade perante 

a lei, ou os que viam nocivos efeitos em tal assimilação e contra ela ergueram, 

no século vinte, as adequadas barreiras jurídicas e ideológicas? 

Nos anos complexos da luta pela partilha de África, a preocupação 

portuguesa em demonstrar a ‘posse’ efectiva do território obrigaram a 

administração a aliar-se quer as interesses privados – caso de Joaquim Carlos 

Paiva de Andrada, assim como nas antigas linhagens de prazeiros afro-

portugueses do Zambeze - numa tentativa de impor e consolidar o controle em 

Moçambique, especialmente nas regiões do interior (Newitt, 1995: 337-441; 

Capela, 1988, 1995b); na frente diplomática, Portugal propôs o famoso ‘mapa 

cor de rosa’, defendendo a sua presença num território que se estendia entre 

Moçambique e Angola. Neste contexto, a Sociedade de Geografia de Lisboa 

(SGL) jogou um papel determinante. Fundada em 1875, esta sociedade apoiou 

várias das viagens de reconhecimento desta região africana, incluindo as 

viagens de Serpa Pinto, Roberto Ivens e Henrique Capello.106 Se a SGL – no 

espírito vivido na época em Lisboa – procurava justificar a longa presença 

portuguesa em África e a vassalagem dos chefes locais a Portugal, a British 

Royal Geographycal Society emblematicamente reflecte o espírito de pesquisa 

para reforçar a presença colonial, a intervenção missionaria e o investimento 

inglês. 

Em termos geográficos, a ausente presença portuguesa encontra eco 

quer na metrópole, quer entre os ‘nativos’ de Moçambique. 

Do lado dos que protagonizavam a defesa das ‘nossas colónias’, a 

opinião dominante, incluindo de militares admitia que “[...] em Moçambique 

todos sabem egualmente que alem de todos os distritos se acharem com 

                                                 
106 A SGL foi criada com o objectivo específico de ampliar os conheciemntos sobre os espaços 
coloniais, informações fundamentais para o desenho de uma política colonial. Numa 
apresentação realizada por Luciano Cordeiro em 1889, a Sociedade de Geografia lamentava a 
ausência de uma política colonial e apelava ao governo no sentido de aumentar os fundos 
disponíveis para lever a cabo o estudo científico nos territories ultramarines portugueses, que 
serviriam para a formulação destas políticas tão necessaries (Cordeiro, 1980: 44-52). 
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guarnições limitadissimas, existe toda a vasta região macuana, ao norte da 

província, onde não temos domínio algum” (David, 1906: 299). Do lado de 

Moçambique, Raul Honwana recorda: 

Naqueles anos os portugueses estavam muito mais interessados no Norte 

de Moçambique que no Sul. Ali estavam instalados os sistemas de 

prazos, os entrepostos de comércio com o Oriente e as plantações das 

grandes companhias. A capital de Moçambique era a Ilha de Moçambique 

e a presença dos portugueses no extremo Sul, limitava-se à fortaleza de 

Lourenço Marques que funcionava também como presídio criminal, e os 

postos militares de Marracuene, Hanguana e Bela Vista. 

Os portugueses aqui não governavam directamente o povo. Não havia 

impostos, e conta-se que as relações dos comandantes militares com os 

chefes desta região tinham um carácter de aliança. Os chefes iam de vez 

em quando à fortaleza com as suas ofertas que poderiam ser cabritos e 

outros produtos locais e os comandantes militares por sua vez ofereciam-

lhe panos, vinho e aguardente. 

Talvez que a primeira tentativa de interferência dos portugueses aqui no 

Sul tivesse sido ao nível da resolução das questões. Os portugueses 

sugeriram (a isso foi aceite) que em relação aos casos mais complicados, 

resolvidos pelos chefes, a que, chamaram régulos, os comandantes 

militares também se pronunciassem. Para isso era necessário que após a 

resolução do caso pelo chefe, o mesmo caso fosse novamente submetido 

ao comandante militar português (1995: 12). 

No compasso temporal que este estudo cobre, a situação de definição 

identitária é um dos melhores exemplos de um espelho em busca de uma 

imagem, com académicos e administrativos coloniais procurando delinear as 

fronteiras precisas de espaços étnicos enquanto os locais se categorizavam de 

modos mais fluídos. 

Este preâmbulo permite justificar que na região costeira norte de 

Moçambique contemporâneo, apenas a região de Sena Quelimane, na foz do 

Zambeze e a Ilha de Moçambique, assim como as ilhas Quirimbas eram de 

facto entrepostos comerciais e zonas de implantação de Portugal. “As únicas 

autoridades, a bem dizer, a quem esteve cometido o honroso mas pesado 

encargo de levar sertões adentro, de manter hasteada a bandeira de Portugal, 
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e de representar a nossa soberania na África Oriental foram entidades que 

podiam ser militares ou civis, e que se denominavam capitãis-móres ou 

sargentos-móres e cujas especiais atribuições se não destrinçavam por uma 

forma bem definida” (Coutinho, 1936: 1). Vários outros autores sugerem que 

até ao séc. XVIII o único local sobre o qual a Coroa portuguesa mantinha um 

certo controlo territorial permanente era a Ilha de Moçambique, a capital da 

província. Este facto levou Teixeira Botelho a afirmar que Angoche era um dos 

centros de rebelião mais antigos e persistentes contra a autoridade portuguesa, 

aceitando que Angoche nunca tinha estado sob dominação directa de Portugal 

(1921, vol. 2: 38). 

As interpretações de militares mais liberais como Lupi permitem detectar a 

diversidade de actuações e de perspectivas sobre a conquista colonial. Este 

autor questionava-se em relação aos sheikados da região norte de 

Moçambique, independentes até inícios do séc. XX: “Se estas pessoas nunca 

viram os agentes da nossa autoridade, como poderemos nós a priori defini-los 

como rebeldes?” (1907: 265).  

O mesmo tom de incompreensão quando ao estatuto de ‘vassalagem’ e à 

capacidade militar para levar a cabo estas campanhas está expresso na 

descrição que Tavares de Almeida faz das ‘guerras da Zambézia’:  

O regulo [Bonga107] não é subdito portuguez, e por consequencia nunca 

foram as nossas auoridades que nomearam ou demittiram aquelle régulo, 

que tem as sua terras no interior do sertão, e dispõe de muita gente 

armada: levar alli uma guerra é cousa muito séria  e arriscadissima, 

quando se não disponha, como nós nunca dispomos, dos mesmos meios 

que é indispensável pôr em acção. [...] As forças de meo commando 

estão extenuadas pelos seus immensos soffrimentos, doenças constantes 

e privação de commodidades mais precisas à vida. Os trabalhos, a fadiga, 

o desgosto moral, finalmente os calores desta estação e o clima não 

podem deixar de causar os seus destruidores effeitos (1870: 30). 

                                                 
107 Dinastia de prazeiros em Massangano, um dos grandes prazos da Zambézia, que esteve 
envolvida em guerras com Portugal até finais do séx. XIX. A sua fama guerreira atravessou 
fronteiras. Por exemplo, a revista Occidente anunciava: “Preparada a expedição em 
Quelimane, [...] Victor Cordon subiu o Zambeze até perto de Massangane e Grande, onde 
encontrou o governador senhor conselheiro Augusto de Castilho que estava ali por causa da 
guerra do Bonga” (vol. XIII, nº 411 de 21 de Maio de 1890, pág. 118). Fruto desta guerra, um 
dos Bongas seria desterrado para Cabo Verde (cidade da Praia), mas o seu irmão fugiria a 
Augusto de Castilho. 
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Neste sentido, urge questionarmo-nos se a leitura dos militares 

portugueses, não é, de facto, um reflexo da sua pequenez face a uma 

abundância de ligações e entendimentos, dos quais se sentiam excluídos, e 

incomodados pelo seu poder. 

Em 1893, durante uma visita ao importante prazo de Maganja da Costa, o 

governador interino de Quelimane, Joaquim Lapa escreve o seguinte sobre o 

exército deste prazo:108 

Os sipais109 estão divididos em ensacas ou turmas. O número de 

alistados, em cada turma, varia, conforme a influência ou qualidades do 

respectivo chefe. Na revista que passámos, estavam presentes seis 

ensacas, o total desta força elevava-se a dois mil e tantos homens, todos 

armados com espingardas de carregar pela boca! Formavam em filas 

singelas, tendo na esquerda o cabo e o furriel que lhes pertencia. O 

cazembe110 respectivo acompanhava-os na revista e notava a má posição 

do coice da arma que, descansava ao lado direito, devia ficar alinhada 

pelo dedo do pé correspondente. Antigamente, todos os sipais tinham 

barretes especiais, iguais na forma aos nossos antigos barretes de 

infantaria, imitação espanhola, mas diferentes na confecção. Vimos um. 

Era feito de um tecido de palha fina, forrado de ganga azul e paninho 

encarnado. Hoje tem um fez, barrete árabe vermelho, que lhes foi 

distribuído pelo governo, quando para ali mandou o residente,111 e tanga 

de algodão branco. Os cazembes usam casacos ingleses que também 

lhes foram distribuídos e uns capacetes que já possuíam de metal 

amarelo que pertenciam aos dragões franceses como se vê pelo 

                                                 
108 Sobre este tema, veja-se igualmente Capela, 1988. 
109 Nas palavras de Azevedo Coutinho, os sipais “eram geralmente escravos, comprados em 
países distantes, moleques de quintal, machileiros e outros pretos chegados à pessoa do 
senhor. Receberam alguns um rudimento de educação militar, e acompanhavam o senhor, ou 
o seu comprador do sertão, nas expedições de guerra, de caça ou mercantis. Só para esses 
serviços eram chamados, porque os misteres pesados eram distribuídos ao domingo, ao 
autóctone, a que se chamava, não sei bem porquê, colono. Com o decorrer dos anos 
chegaram os sipais a constituir, dentro dos prazos, uma casta aristocratizada, privilegiada, com 
hábitos privativos, não pagando mussoco [imposto], e exclusivamente reservada aos misteres 
da guerra ou caça. [...] Se o serviço do sipai é sempre estimado e desejado, não sucede o 
mesmo com o de carregador. Não há preto que não aspire a servir o Rei, de espingarda ao 
ombro, e cofió (o barrete turco) vermelho na cabeça. O ser homem de guerra do Rei, condo à 
Ré, é o desideratum, o sonho dourado de todo o moleque, e o orgulho de todo o homem feito 
(1904; 191, 194). 
110 Chefe militar. 
111 Vários destes prazos, pelo seu regime quasi-independente em relação a Portugal, 
mantinham um residente português, espécie de embaixador, para viver junto desta Aringa. 
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emblema, que lhes serve de chapa. O capitão-geral tem um casaco 

encarnado, com galões no canhão, banda e espada de oficial. Este 

uniforme foi-lhe dado pelo sr. Tenente da Armada João Coutinho. Além 

deste tem um outro uniforme quase semelhante, que lhe foi ultimamente 

fornecido. Os cabos e furriéis tem casacos militares, ingleses, que 

também lhes foram distribuídos e usam o fez como os sipais.112  

Este encontro com o ‘outro’ é revelador da surpresa deste Governador 

face à organização e capacidade militar destes regimentos. Descentrando a 

análise, um relatório sobre as tropas enviadas de Quellimane termina com a 

frase lacónica, que marca a superioridade militar do ‘outro’: “os soldados que o 

Rey manda não prestam. Não sabem manejo.”113 

 

A relação com outros sistemas políticos na região também era complexa. 

Relações de igualdade, trocas de embaixadas acontecem.114 A “vassalagem 

platónica” (Pélissier, 2000: 57) de vários reinos e sheikados em relação a 

Portugal traduz uma situação de paridade política. Os portugueses em 

Moçambique integravam uma cultura política própria, à qual pertenciam 

também estruturas africanas, muçulmanos ricos, e negociantes de escravos, 

numa rede que mantinha intensos contactos na esfera do Índico. Convém não 

esquecer que estes mantinham ligações directas com Zanzibar, com a Arábia, 

a Índia, as Comores, Madagáscar, etc., atingindo o interior do continente com 

as suas caravanas, obrigando-se a manter relações com potentados africanos, 

factos confirmados pelo Governo-Geral.  

No final da década de 1820 Vasconcellos e Cirne,115 então governador de 

Quelimane e dos Rios de Sena, dizia: 

E sendo a população desta cidade, de homens livres, quase maior por si 

só, do que toda a das mais capitanias subordinadas a ela, não chega a 

possuir nas terras firmes mais do que 5 ou 6 léguas N-S nem mais de 2 a 

3 de E-O, estando os seus sertões subordinados a reinos independentes, 

                                                 
112 AHM, Fundo do Governo Geral, Caixa 95, maço 2, ‘Relatório de uma visita à aringa do 
prazo da Coroa, Maganja da Costa’, de Abril de 1893. 
113 AHM, Fundo do Governo Distrital de Quelimane, Caixa 48, Maço 38, ‘do comandante militar 
da Maganja da costa para o chefe da repartição militar do distrito da Zambézia’, a 27 de Abril 
de 1897. 
114 Sobre este assunto, veja-se o capítulo xxxx. 
115 Ele próprio um antigo degredado. Sobre o assunto, veja-se a introdução de José Capela à 
Memória da província de Moçambique, escrita por Vasconcellos e Cirne. 
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que, ou fazem continuadamente a guerra à capital, ou para melhor dizer a 

essas pequenas possessões de terra firme; ou estão exigindo presentes 

forçados dos moradores, para lhes deixarem transitar pelas suas terras as 

fazendas que mandam para os sertões, ou então diariamente roubando 

estas fazendas, pelo pouco receio que tem do governo. 

Entrando no número destes régulos, o cheque da Quitangonha e o 

cheque de Sancul, pequenos chefes de algumas povoações de mouros e 

cafres, aquele distante coisa de 6 léguas para o N, este coisa de 5 léguas 

para o S [da Ilha de Moçambique, capital do Estado de Moçambique], os 

quais ora estão amigos ora inimigos do estado, segundo os 

conhecimentos e astúcias do capitão-mor das terras firmes, em fomentar 

a intriga entre ambos, e dela tirar partido, a bem dos interesses da nação, 

e mesmo dos seus particulares (1890: 16). 

 

A presença portuguesa como instância colonial não era assumida por 

ninguém, inclusive pela parca administração presente no território. Em 1873, no 

Boletim Official nº 3, de 18 de Janeiro, o Governador do distrito de Angoche 

informava ao seu superior sobre a situação na zona, afirmando que “a 

tranquilidade pública é a mais completa possível”; de seguida descrevia vários 

factos acontecidos na região, comentando que o Xeque Buan Amade, de 

Sangage, a quem se tinha apresentado o régulo Naorame, envolvido nas 

guerras da Zambézia dos anos 1850-1860, desconfiou que este tramava uma 

traição, pelo que o degolou, bem como “a cerca de 190 pretos”.  

Quer no sul, com o Estado de Gaza, quer face aos reinos e sheikados do 

norte, ou aos prazeiros da Zambézia, até finais do séc. XIX os Portugueses não 

estavam em condições de impor a sua presença ou de conquistar a região.  

O relato da campanha levada a cabo contra os namarrais, no norte de 

Moçambique, revela a fragilidade da presença de Portugal no território. 

Mouzinho de Albuquerque, responsável pela campanha, descreve a situação 

encontrada da seguinte forma: 

[...] os namarraes, Marave, xeque de Matibane ou antes, o chefe Ahula, 

principes rebeldes do continente fronteiro à Ilha de Moçambique, nunca 

sujeitos, embora por diversas vezes se houvesse tentado chamal-o á 

obediência com presentes, transigencias de varias especies e outros 
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meios tão brandos como impotentes e sempre contraproducentes 

tratando com pretos. [...] 

Como V. Exª sabe, o meu plano era bater os namarraes indo depois á 

Matibane e em seguida descer até Angoche, e, podendo ser, até Moma. 

Duas grandes difficuldades se antepunham porém a esta empreza: a 

insufficiencia de meios de transporte para viveres e munições e o 

completo desconhecimento do territorio.  

[...] o desconhecimento do territorio em que iamos operar, dá-se a um 

ponto inacreditavel. A instabilidade, a falta de zêlo e aptidão, e muito 

especialmente a completa indifferença dos governadores geraes, fixeram 

com que a grande maioria dos commandantes militares não fizessen idéa 

nenhuma do terreno a 1 kilometro de distancia das sédes dos 

commandos. Quanto ás informações dos negociantes mouros e indigenas 

eram tão vagas, tão contradictorias, que nada esclareciam. 

Não havia outro remedio senão marchar á aventura fiados nos guias 

(1897: 5-6). 

O trato entre iguais que dominaria o relacionamento entre as várias 

estruturas políticas que coexistiam num espaço que a Europa tinha 

arbitrariamente definido como Moçambique é narrado por Mouzinho de 

Albuquerque, no rescaldo desta campanja:  

Este bandido [Marave116], bem como o xeque de Quivolane, Mollid Vollay, 

tratam de potencia a potencia com o nosso governo, foram por vezes 

recebidos no palácio, vieram governadores, secretarios, etc. fazer com 

elles tratados que é claro foram sempre letra morta, salvo no que 

respeitava ao tributo que sob o nome de vencimento o governo pagou 

áquella canalha de rebeldes, ladrões e negreiros. E elles, conscios da sua 

fraqueza real, attribuiam tanto benefício á fraqueza do governo, em parte, 

mas tambem á influencia (1897: 6). 

Os mal-entendidos eram muitos, como temos tentado dar conta. Em 

1885, Serpa Pinto afirmava que, com excepção de Mossimboa, todos os outros 

pontos da costa norte de Moçambique estavam sob o governo de xeques 

árabes avassalados ao governo português, muitos dos quais recebiam 

                                                 
116 Formação étnico-política que existia para sul da zona em questão. 
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estipêndio e eram autoridades portuguesas.117 Anteriormente, ainda na década 

de 1840 o sentido de pertença, de que Portugal correspondia aos portugueses 

em Moçambique (ou seja, de que Portugal ele própria estava ‘cafrealziado’118), 

explica o protesto de sheik de Sancul119 - Hassan Musa Mukusedi - em 1846, 

junto da Rainha de Portugal, por julgar-se no direito de reclamar que, como 

funcionário de Portugal, devia continuar a figurar na lista dos eleitores (Hafkin, 

1973; Pélissier, 2000: 63). A forma atónita com que este protesto foi recebido 

em Portugal revela a repulsa de um Portugal metropolitano - que se 

considerava a imagem de Próspero - face aos receios de uma invasão por um 

‘outro’ Portugal Caliban, vivido num imaginário ‘periférico’. 

Tendo como pano de fundo uma teia complexa de relações políticas entre 

vários estados africanos, as tentativas, por parte de Portugal, de implantar a 

sua presença física na região pouco mais produziram do que alguma 

inquietação entre as lideranças locais. Seria já nos finais do séc. XIX que após 

várias ‘guerras’ na Zambézia, aconteceriam as campanhas de pacificação 

(política e militar), tendo os portugueses conseguido ‘dominar’ os principais 

agentes políticos da Coroa no país. Os representantes da Coroa – os capitães 

e sargentos mor - tinham-se ‘cafrealizado’, perdendo, para Portugal, qualquer 

legitimidade o representar como Próspero. Falando a partir da sua experiência 

enquanto militar que participara em várias campanhas e guerras de 

‘pacificação’, Azevedo Coutinho refere:  

Sucessivamente foram, em geral, substituindo esses homens [os capitães 

e sargentos mor], muitos deles patriotas e prestimosos no exercício dos 

seus cargos, filhos seus nascidos na terra, frequentes vezes mestiços, 

que se amparavam mal nas tradições da família, e que mal mantinham o 

decoro da sua posição. Vivendo em contacto permanente com 

inhacuauas120 e colonos cafrealizavam-se e perdiam toda a noção de 

                                                 
117 Serpa Pinto e Cardoso, 1885, Veja-se igualmente o relatório publicado no Boletim Official, nº 
42/85, de 17 de Outubro de 1885, pp. 335-342. 
118 Talvez a alegoria que, nos tempos de hoje, melhor corresponda a esta situação seja a de 
que Portugal era um Caliban aos olhos deste sheik. 
119 O sheikado de Sancul estava situado na baía de Mocambo, algumas milhas para sul da Ilha 
de Moçambique. A derrota desta cidade-estado acontece, tal como com Angoche, em 1910, 
frente às forças do estado colonial português. Em 1906 tinha sido submetido o sheikado de 
Quitangonha, situado mais a norte. No seu conjunto, estes sheikados, que se situavam nas 
redondezas da Ilha de Moçambique, rivalizavam com esta quanto à hegemonia na região. 
120 Autoridade africana local. 
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dignidade seguindo até, por vezes, os ritos secretos e hediondos de 

sociedades misteriosas indígenas; arvorando-se outros por vezes em 

pequenos potentados, déspotas e cruéis” (1936: 3). 

Confrontado com esta realidade, Portugal é levado a reconhecer que "as 

nossas possessões não deviam servir apenas para entrepostos de 

degredados. Era urgente enviar para elas indivíduos competentes  que, 

dignificando-as pelo trabalho, as desenvolvessem também, ate chegarem á 

curva do progresso que de ha muito se manifestavam na posse de outros 

paises colonizadores” (Gravicho de Lacerda, 1929: 21-22). 

O questionar da razão colonial atravessaria as discussões entre 

assimilados e colonos, já depois da implantação do estado colonial em 

Moçambique. Em 1920, um artigo de Ladislau Batalha, publicado no Brado 

Africano, recordava a sempre presente imagem de Moçambique comorecurso 

natural, que podia ser explorada até à exaustão: 

Mas tudo aquilo por lá é muito grande e muito rico! Insinua-se no Terreiro 

do Paço. Terras de negros! Dão para tudo! 

E vá de despejar para África toda a escória da sociedade, tentando 

engrossar a população de Angola com vadios e gatunos incorrigíveis, com 

degredados de ínfima espécie que ali continuam empeçonhando uma 

raça superior, contagiando-a de invertidos e anómalos, depois de a 

termos depauperado pela escravatura e depauperado com aguardentes. 

Será a isto que se chama colonizar?121 

 

As fronteiras 

Definir fronteiras, formatar identidades bloqueadas em espaços nacionais 

caracterizam o momento de Próspero. Esta nova situação constratava com os 

momentos anteriores. 

Durante séculos a província de Moçambique não conheceu fronteiras 

definidas. Os seus territórios estendiam-se até onde os levavam a sorte 

das armas, a actividade dos seus negociantes e a dedicação dos seus 

missionários. Chegaram por vezes a restringir-se tanto, que, conforme 

dizia um governador, a nossa autoridade ia só até onde alcançavam as 

                                                 
121 Artigo ‘As colónias pelo avesso: salvá-las ou perdê-las?’, publicado no Brado Africano, na 
edição de 7 de Fevereiro de 1920. 
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peças assestadas nas muralhas das fortalezas. Essas flutuações, porém, 

não obstavam a que considerassemos sempre legitimamente como 

nossos os sertões onde uma vez tiveramos qualquer espécie de 

influência, encarando a perda deles como mero incidente, cedo ou tarde 

remediável (Teixeira Botelho, 1921: 269). 

 

Em termos de território, em 1752, após a autonomização de 

Moçambique face a Goa, foi constituída a Capitania-Geral de Moçambique, 

Rios de Sena e Sofala. Quase um século depois, um decreto de 31 de 

Outubro de 1838 criava o governo independente de Inhambane, 

compreendendo os distritos de Inhambane, Sofala e Lourenço Marques. A 

expansão a sul ganhava terreno. 

No séc. XIX, o Zambeze ganhou novo sentido, passando a simbolizar o 

espaço de confronto entre portugueses, afro-portugueses e povos de origem 

nguni que formaram o estado de Gaza.122  

 

A presença nguni123 surge em imensos relatos e imagens da época: 

“apareceram na vila de Sena e prazos adjacentes grupos de landins do 

Muzila [...]: arrazavam todas as regiões que atravessavam, roubando e 

                                                 
122 Este tema é analisado em detalhe nos capítulos xxxx 
123 Existiam vários ramos do grande grupo Nguni na região a sul do Limpopo, sendo de referir, 
para a região em estudo, o Ndwadwe (áreas de Gaza e Jere), Ngwane (área Swazi) e 
Muthethwa (Zulu). Manukosi era um líder militar Ndwandwe, e viria a estabeleceu um vasto 
império no sul de Moçambique. Nestes contactos, os nguni vão os portugueses referem-nos 
geralmente como vatuas. Trata-se do aportuguesamento da palavra Bá-tua ou Bá-tsua, usada 
na zona sul da África oriental a norte do território Zulu para fazer referencia aos San e Nguni, 
cujas línguas possuem ‘cliques’ (Veja-se Bryant, 1929 e Junod, 1996). 

‘Exercícios 
guerreiros dos 
zulus no districto 
portuguez de 
Senna, margens 
do Zambeze, 
segundo desenho 
de Livingstone’ 
(Revista 
Occidente, vol. 
???, pág. 29) 
pedir margarida 
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levando consigo um grande número de mulheres.” Nas palavras de Azevedo 

Coutinho, os nguni de Gaza controlavam parte desta Zambézia, pois “estes 

iam ali cobrar imposto (!) que era pago pelas autoridades (!) e pêlos 

negociantes” (1936: 12, 15). 

 

A não presença de Portugal neste espaço alvo de cobiça por parte de 

Inglaterra precipita uma série de intervenções, para demonstrar uma presença 

efectiva no território. Campanhas militares, acordos internacionais e reformas 

políticas vão, em conjunto, reconfigurar de forma devastadora a paisagem 

social de Moçambique, que culminará com a derrota do Estado de Gaza, que 

se interpunha entre a zona do Zambeze e o governo de Inhambane. 

Um outro passo deste processo foi tomado com a reforma administrativa 

de 1881; com esta Moçambique passou a designar-se o ‘Estado da África 

Oriental’, frequentemente designada de África Oriental Portuguesa. 

 

  

 

Doravante a administração do território estava confiada a um comissário 

régio,124 que controlava as duas províncias que compunham Moçambique: a do 

norte, com sede em Moçambique, composta pelos distritos de Moçambique e 

Quelimane, e a do sul com sede em  Lourenço Marques. Por outro lado, a série 

de campanhas, cujas origem montam ao início da segunda metade do séc. 

XIX, estabelecem a transição para um período de rupturas profundas no 

relacionamento entre portugueses e africanos; mais ainda, constituem a 

afirmação, de facto, da presença de um sistema de administração efectiva, 

assente na hierarquia racial.  

                                                 
124 Este Comissário Régio residia alternadamente em Moçambique e em Lourenço Marques. 

‘Anúncio sobre actividades 
comerciais na África 
oriental Portuguesa’, 
publicado no jornal Echos 
do Nyassa, em 1919. 
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Como procurámos demonstrar, a relação de Portugal com Moçambique 

não se coadunava com a imagem de uma presença imperial colonial, à 

semelhança do que Inglaterra defendia. Era uma presença aparcional, peça 

fundamental para se entenderem os caminhos das inter-identidades que se 

conjugaram neste espaço até então. A descuincidencia entre Portugal – 

enquanto presença político-administrativa - e a presença de portugueses em 

terras de Moçambique, vai permitir que as grandes potências económicas 

europeias assumam grande parte deste território como ‘vazio’. A coberto da 

‘doutrina de lapso’ o governo britânico vai reclamar, na década de 1880, toda 

uma vasta zona do norte de Moçambique, argumentando que estava 

desabitada, ou seja, que não havia presença efectiva portuguesa na zona 

(Newitt, 1995; Pélissier, 2000). Esta crise de disputa de espaços resultará no 

Ultimatum inglês de 1990. Obrigado a ceder perante as pressões inglesas, esta 

decisão do governo de Portugal vai ser alvo de uma crítica profunda, 

suscitando um forte movimento nacionalista. Um dos artigos publicado na 

revista Occidente é particularmente detalhado na análise desta disputa: 

O Occidente quando publicou os artigos ‘A Inglaterra conquistadora’ sabia 

que desde 1877 a 1887 os ingleses tinham conseguido pelo lado norte de 

Moçambique subir o Rovuma virar para o Lugenda e assenhorearem-se 

de ricas minas de carvão; pelo sul faziam do Shoshong base de 

operações para intrigarem todo o gentio das diversas tribos, 

compreendidas entre esta povoação e o nosso Bié, intriga que além de 

outros muitos resultados, ainda não vindos a público, deu já o do suicídio 

do nosso Silva Porto; estudaram todo o Mobangi e o Cubango; 

empolgaram o nosso comércio no Bocusso; e no lado de Este fizeram um 

caminho seguro ligando os lagos Nyassa e Tanganica; desde 1885 que 

estão ingleses  no Zambeze, no Ibo e Quelimane; não existe hoje um 

negro em volta das nossas colónias que não esteja armado pelo inglês 

contra nós; para oeste dos nossos distritos de Sofala e Manica está o país 

dos Matebeles que é actualmente um claim inglês. Os homens 

incumbidos de tais serviços alcançados sob a vista e com o cego auxílio 

das nossas autoridades ultramarinas, que seja dito em abono da verdade, 

não se têem cansado de mandar extensos relatórios para o nosso 

ministério da marinha onde só muito recentemente se há lido algum – até 
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1877 eram Arnot Stanley, o verdadeiro assassino de Silva Porto, Sir 

Sidney Shippard, o padre Grenfell, Evan, John Stervart, o célebre 

caluniador Goodrich, o padre Hamington, O’Neill o espião do Ibo e 

Quelimane e Stephenson o que artilhou os vapores dos lagos; o Ocidente 

sabia isto e não publicou, sabia que era impossível, já que nestes últimos 

treze anos, fazer a travessia de Angola para Moçambique, ou vice versa, 

sem encontrar o inglês ou o seu rastro. Por patriotismo e confiança nos 

nossos homens políticos não o escrevemos. 

Mas, francamente, agora, em frente do mapa publicado este mês de Julho 

pela Illustrated London News, não sabemos o que pensar! Este mapa 

representa a opinião inglesa e alemã a respeito do nosso poderio em 

África. 

Os portugueses ficam apenas com uma faixa no litoral do lado oriental, 

compreendida entre a foz do Rovuma e Lourenço Marques, com a 

designação de territórios portugueses. Do lado ocidental aparece-nos a 

nossa província de Angola confundida nos terrenos por explorar, e numa 

letra quase desvanecida, como que a sumir-se por entre os braços que 

indicam os rios, a palavra portuguese. De modo que parece haver ali, no 

centro daqueles sertões, uma feitoria ou uma fazenda chamada 

‘Portuguese’, mas Angola é segundo o mapa inglês um terreno por 

explorar, oferecido, patente ali como uma tabuleta à ganância das nações 

europeias entestando com o Estado livre do Congo e com o french 

Congo!!! 

A província de Moçambique, essa fica reduzida a uma tira de praia que 

está mesmo a pedir expropriação por parte de forças inglesas ou alemãs. 

Infeliz Pátria…”125 

Portugal, após o Ultimatum, vai ocupar em Moçambique um espaço 

repleto de identidades, várias das quais constituídas a partir de um referente 

nacional de matriz étnica local, como foi o caso do Estado de Gaza. Serão as 

fronteiras artificiais, coloniais, que irão forjar doravante novos espaços 

cognitivos, de acção política, social e económica. 

 

                                                 
125 Artigo ‘A África segundo os ingleses’, publicado na revista Occidente, vol. XIII, nº 418, de 1 
de Agosto de 1890. 
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No final do séc. XIX, fruto de acordos ‘internacionais’, campanhas 

‘nacionais’, e através de negociações – injustas é certo – com as autoridades 

locais, os limites geográficos que correspondem ao país actual estavam mais 

ou menos recortados. Este último aspecto merece especial referência, já que 

os ‘acordos de vassalagem’ representam um dos pilares de definição do 

espaço português em Moçambique por esta altura. 

 

  

Em 1887, Augusto Castilho, então Governador Geral da Província 

escrevia sobre a importância destes actos de vassalagem na definição das 

fronteiras de Moçambique colonial.  

[...] Torno a chamar a atenção de V. Exa para aquelle districto onde cada 

vez se torna mais urgente a necessidade de fixar com marcas ou 

geograficamente como melhor parecer o dito acordo com o rei do 

Mussuate os nossos muitos limites, bem como a de estabelecer uma 

força política europeia a pé e a cavallo sem a qual a nossa authoridade 

Mapa para ilustrar a 
negociação de fronteiras 
de Moçambique, no 
âmbito do acordo luso-
britânico de 1891, que 
visava “regular 
definitivamente a 
delimitação das 
respectivas esferas de 
influência em África” (S/a, 
1991: 75) 
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continuará a ser desrespeitada pellos cafres e ludibriada abertamente por 

estrangeiros [...].126 

A indefinição dos espaços de intervenção, assim como os conflitos entre 

os vários poderes transparece de muita da documentação elaborada na 

segunda metade do séc. XIX. A 24 de Fevereiro de 1879, comunicava-se ao 

Governo da Província que  

[no resultado de um homicídio de um negro] foi o régulo Matyra de 

Mengôvo (não avassalado), acompanhado com cem homens armados, 

mas terras de Bendira, território avassalado e a duas léguas da vila de 

Sofalla e ahi começou a praticar roubos e a fazer exigências, mas logo 

que o comandante militar daquela vila teve conhecimento deste facto, 

convocou os moradores e reunindo, com o auxílio deles, quinhentos 

homens armados, fez marchá-los para aquele ponto debaixo do comando 

do capitão mor. 

Que o régulo Matyra tendo conhecimento deste movimento fugiu com a 

sua gente sem fazer a menor resistencia. Que em consequ~encia de tão 

prontas previdências ficou tudo em sossego [...]127  

 

Entre a documentação de arquivo para o período que medeia entre 1880 

e 1905 são frequentes os documentos de vassalagem de autoridades africanas 

de Moçambique ao Reino. Contudo, também há documentação sobre a 

existência de vassalagens em relação ao Estado de Gaza ou outras estruturas 

políticas, o que levanta dúvidas em relação aos sentidos que estes documentos 

tinham para as partes signatárias dos mesmos.128 

Ficava por decidir uma zona problemática, resolvida após a I Guerra 

Mundial. Nessa altura, a zona da baia de Tungue, na foz do Rovuma, alvo de 

disputa entre Portugal a Zanzibar, foi integrada no território (Beach, 1983; 

Bennett, 1987; Departamento de História, 2000). 

 

                                                 
126 AHU, Moçambique, 2ª Repartição, Caixa 9, ‘Carta ao Ministro e Secretário dos Negócios da 
Marinha e Ultramar sobre Lourenço Marques, de 23 de Julho de 1887. 
127 AHU, Moçambique, 2ª Repartição, Caixa 1, Documento 122 de 22 de Fevereiro de 1879. 
128 Este tema é também referido no capítulo xxx. 
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A intervenção colonial e as crises de identidade 

 

Portugal metropolitano, envolto numa profunda crise identitária, não 

soube como lidar com a redução gradual do seu estatuto no mundo. A relação 

de amor-ódio, de atracção e competição que Inglaterra trava com Portugal vai 

marcar também a imagem que este império tem sobre o espaço colonial. 

Resvalando para uma situação de semi-periferia, Portugal vai procurar emular 

o Próspero, revelando-se inconsequente e mesmo subdesenvolvido. Neste 

exercício, a sua ambiguidade identitária reafirma-se, ao agitar, em simultâneo 

as flâmulas da sua longa presença em África com as do desconhecimento 

sobre a realidade africana e a sua incapacidade de intervenção. É impossível a 

Portugal assumir-se como imitação perfeita da norma colonial, Inglaterra; a 

causa do insucesso da imitação resulta assim da atitude dos portugueses até 

então habitando Moçambique não permitir mais que uma presença incompleta 

do centro. 

Este aspecto da história colonial de Portugal em Moçambique é 

particularmente representativo da sua especificidade: os ‘encontros’ coloniais 

aconteceram em múltiplos espaço-tempo, implicando distintas mediações, 

múltiplas transações, do que resultaram imensos mal-entendidos que importa 

procurar esclarecer. 

Talvez a síntese deste relacionamento, deste Próspero-Caliban, encarne 

a figura do Gomanhundo.129 Este vulto da bio-grafia do Zambeze era um 

                                                 
129 No relato de Capello e Ivens, assim como de Borges Coelho (2003), este termo é usado 
para fazer referência “àquele que bate com martelo”.  

‘A questão Luso-Alemã” - A 
Bahia de Kionga, no delta do 
Rovuma (Revista 
‘Occidente’, ????) Margarida 
ver 
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religioso português que habitou e região do Zumbo, nos primeiros anos do séc. 

XVIII. O irmão Pedro da Santíssima Trindade  

[...] fixou residência no districto do Zumbo, onde a muita piedade e virtude 

lhe grangearam rapidamente a fama de santo, e sobretudo o respeito do 

régulo Mazómbué, que ao tempo pretendia dominar ali. 

[...] Com poucos recursos, foi pouco a pouco dispondo as cousas até 

chegar a conseguir alguns dos altos fins que tinha em mente. Eis, para 

exemplificar, como elle se houve na construcção do enorme convento. [...] 

Fr. Pedro organisára, logo desde a sua chegada, vastos celeiros, onde 

vagarosamente ía accumulando mantimentos.130 

Conta-se que certo anno uma fome devastadora lavrou pelas terras do 

Sengo, por modo que succumbiram em grande número os naturaes d’ahi.  

Fr. Pedro mandou deitar pregão por toda a terra, dizendo que aquelles 

que quizessem escapar ao terrível flagelo, viessem para cerca d’ella 

ajudal-o a levantar as paredes de uma igreja e convento, que elle ahi, 

com a ajuda de Deus, os sustentaria.  

Toda a gente correu a similhante appello, e então era de ver como o 

austero sacerdote, esquecendo por momentos o mister do seu piedoso 

officio, empunhava o martelo, e no meio dos indígenas dirigia a 

construção de um edifício, que, pelo que ainda resta, parece ter sido 

enorme.  

Chamavam-lhe o Comanhundo [...], em recordação de os haver livrado da 

fome, mediante pancadas de martello, e o seu nome é tão venerado 

ainda, que corre entre elles que os que espírito, encarnado agora no 

corpo de um leão (distincção grande que os negros aqui só concedem 

aos chefes) vagueia pelo Zumbo, aconselhando aquelles com quem 

sympathisa (Capello e Ivens, 1886, 2 vol.: 307-308).131 

De facto, reza ainda a história que Gomanhundo seria um hábil 

curandeiro (Capello e Ivens, 1886; Almeida, 1889), facto que ajudou sem 

dúvida, a reforçar o mito que se teceu em seu redor. Hoje, o seu espírito 

                                                 
130 Frei Pedro dedicava-se também à mineração de ouro, de onde obteve os meios económicos 
para a aquisição dos excedentes agrícolas na sua igreja, a quando da grande fome que 
assolou a região, em meados de 1820. 
131 A narração romanceada de partes deste encontro encontram-se na obra de Borges Coelho 

(2003). 
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continua a (re)incarnar nos hábeis médicos que os asenga consultam, 

procurando aliviar os males do espírito e a s dores do corpo.  

 

Durante a primeira etapa do ‘encontro colonial’ em Moçambique, o grupo 

de portugueses ‘do Reyno’ era bastante reduzido. Este grupos – os moradores 

– estavam intimamente inseridos nas redes locais de poder político e 

comercial. 

A plasticidade identitária dos moradores em relação às estruturas 

políticas locais esteve na origem da acumulação de capital por parte destes, 

reforçando simultaneamente a sua integração no tecido socio-económico e 

político da região. Este momento de Próspero calibanizado, permitiu a 

assimilação de múltiplos referenciais culturais e políticos, sem os destruir ou 

subalternizar, como aconteceria na fase seguinte.132As diferentes nuances 

raciais que surgem nesta altura estão mais associadas a questões de natureza 

económica (estruturação de classe), reflectindo mais perifericamente conflitos 

de cariz racial. 

Na viragem para o séc. XIX, para muitos europeus África era o 

continente ‘escuro’, habitado por povos bárbaros, sem história, dilacerando-se 

em guerras e chacinas.  

Os trópicos há muito que eram vista como o ‘túmulo do homem branco’, 

pelo que os manuais sobre os processos de aclimatização e ajuste aos trópicos 

eram abundantes na época. Teorias científicas produzidas longe deste 

continente contribuíam ainda mais para reforçar estas noções, ao pressuporem 

que estas sociedades, ‘primitivas’ representavam estádios anteriores da 

história da humanidade. Estes fundamentos científicos serviram de base à 

nova forma de intervenção colonial que aconteceu nesta região do continente 

em finais do séc. XIX:  

[...] A origem dos povos bantus não interessa senão como um problema 

de Etnologia. Para a história eles são os indígenas que povoavam as 

terras em que passou a verificar-se uma evolução histórica pela acção de 

povos capazes de progresso e desenvolvimento material e espiritual – os 

colonizadores brancos. 

                                                 
132 Veja-se igualmente Pélissier, vol. 1. 
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A capacidade de evolução é, aliás, uma característica das civilizações 

superiores; as civilizações primitivas, quer sejam uma aquisição 

estacionada, quer uma decadência que atingiu o nível mais baixo, não 

evoluem (Almeida, 1940: 530). 

 

Embutidos do espírito evolucionista da época, muitos textos da altura 

têm como pressuposto base o facto de o corpo humano do português, do 

europeu, tal como as plantas e os animais, se poderia adaptar à vida nos 

trópicos:  

Em África, muito principalmente nos seus sertões, onde a acção da nossa 

autoridade por enquanto se faz sentir de longe em longe, porque o 

sistema da nossa administração colonial ainda infelizmente peca por 

demasiadas exigências de pessoal e de uma burocracia análoga à dos 

melhores estados civilizados; cumpre ao europeu que tem de viver entre 

os indígenas desses sertões, não só observar com todo o escrúpulo a 

higiene que já lhe seja familiar e a indispensável para a melhor resistência 

aos caracteres especiais de seus climas, mas também fazê-la observar 

pelos seus co-habitantes, quer para benefício destes em particular, quer 

para benefício dos que se acercam como auxiliares na exploração que aí 

tenta, quer para benefício da comunidade em geral, quer finalmente para 

benefício do solo e dos elementos que o povoam. 

Todos nós que partimos das terras de Portugal para as das colónias 

africanas, mais ou menos praticamos a higiene individual sem mesmo 

pensar que o fazemos, por um hábito de educação que se tornou 

tradicional e com o tempo se tem aperfeiçoado, porque a nossa razão 

mais esclarecida, vai distinguindo o que nos pode fazer bem e o que nos 

pode fazer mal, buscando as novas comodidades para o bem e repelindo 

o que nos pode ser nocivo. 

Já não sucede, porém, assim ao indígena do continente africano, que vive 

num meio onde o seu intelecto está por desenvolver e estacionou numa 

circunscrição muito restrita, sujeita apenas ao que pode ver e ouvir ao seu 

semelhante, em iguais condições.133 

                                                 
133 Artigo publicado na revista África illustrada: archivo de conhecimentos uteis, vol I, Agosto 
1892 a Julho de 1893, pág. 34. 
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Na mesma revista, um articulista tentava demonstrar a diferença entre a 

atitude colonial portuguesa e a inglesa, defendendo que  

as nações que concorreram em desapossar Portugal dos territórios onde a 

sua influência mantinha o respeito pelo homem branco, mal tem 

compreendido o modo de existir daquelas tribos; pretenderam precipitar 

em benefício do seu comércio, a evolução dos povos africanos fazendo-

lhes sentir em vez da - paz  e liberdade que prometiam, os terríveis efeitos 

das armas de fogo dos sistemas mais modernos e aprefeiçoados.134 

 

Mas a intervenção imperial de Portugal em Moçambique, a partir das 

últimas décadas do séc. XIX seria foi tudo menos pacífica. Para além da guerra 

a Ngungunyane (vide capítulo XXX), a violência do encontro marcará a 

paisagem de Moçambique, provocando, como ricochete, uma maré de distintas 

formas de resistência.135  

O séc. XIX viu consagrar, por cientistas europeus, a noção de raça como 

uma unidade biológica estável. Até então o corpo humano era percebido como 

sendo um ente flexível e ajustável ao meio. A partir do momento em que o 

monismo se implantou como corrente científica, o clima transformou-se no 

principal responsável pela variação dos tipos humanos. A mudança da Europa 

para os trópicos passou a vista como o mecanismo responsável por mudanças 

físicas, provocando profundos receios entre os europeus quanto aos risco de 

degeneração e cafrialização, e mesmo de morte (di Celerina, 1846; Cardoso 

Júnior, 1902-1905). Este último aspecto era utilizado na época para justificar a 

posição inferior dos portugueses, já de si mais escuros do que os ingleses, ou 

seja, miscigenados já, pelo menos, desde o séc. XV. 

O acima mencionado informe do Capitão Tomkinson, descreve a 

guarnição militar da Ilha em 1809 nos  seguintes termos: 

A parte europeia da guarnição parece estar muito debilitada pelos efeitos 

do clima e incapaz de qualquer serviço. Disse-me o comandante das 

                                                 
134 Excerto de um artigo publicado na revista África illustrada: archivo de conhecimentos uteis, 
vol I, Agosto 1892 a Julho de 1893, pág. 3. 
135 Veja-se, a título de exemplo, os trabalhos de Almeida, 1870; Oliveira, 1879; Castilho, 1891; 
Noronha, 1895; Barahona e Costa, 1895; Guerra, 1896; Costa, 1899; Albuquerque, 1899; 
Azevedo, 1904; Coutinho, 1904, 1935, 1936, 1941; Lupi, 1907; Amorim, 1911a, 1911b, Teixeira 
Botelho, 1921; Martins, 1936; Galante, 1945; Eça, 1953-1954; Machado, 1970; Isaacman, 
1979; Capela, 1988; Newitt, 1995; Departamento de História, 2000; Pélissier, 2000; Isaacman e 
Isaacman, 2004. 
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tropas que dos 100 soldados, em 5 anos ficaram não mais de 7, 

proporção que se aplica aos habitantes Europeus. Parece haver uma boa 

milícia negra, comandada por portugueses creoulos, os quais defendem a 

Ilha e a zona fronteiriça do continente das incursões dos nativos (1964: 3). 

 

Os escritos de Stanley expõe com aguda crueza os princípios 

orientadores de uma política colonial apoiada na desqualificação racial. O 

branco era o espelho do negro, mas também seu superior. A força da imagem 

do uso das botas é um dos argumentos a que este explorador recorre para 

marcar a sua superioridade:  

Guardara para mim um par usado [de sapatos] – porque as botas novas 

estragaram-se na horrível floresta de Uregga – porém uma marcha de 

seis semanas pelos terrenos pedregosos, rochedos e granito das 

margens despedaçaram as solas e o cabedal de fórma que me inquietva 

seriamente. Quanto a Frank [empregado que trouxe consigo dos EUA], 

talhára umas sandalias de couro onde eu levava o capote, e umas 

polainas do nosso barco de gutta-percha; porém as sandalias e as 

polainas eram tão pouco solidas, despedaçavam-se tão rapidamente pelo 

contacto com os rochedos, que eu tive necessidade de appellar para o 

seu amor próprio de branco para conseguir que elle fizesse outras novas. 

Ás vezes quando depois de arduos trabalhos, chegava ao acampamento 

sem ser esperado, surprehendi-o a miudo descalço, e reprehendia-o por 

expôr sem vergonha alguma os pés á contemplação dos indigenas. Na 

Europa, isso não era considerado como pouca delicadeza, porém, na 

África selvagem, os pés conservam-se tão resguardados como o corpo; 

ter os pés calçados é uma prova de superioridade. Não era porem por 

este facto que eu o obrigava a andar calçado, mas por causa da sua 

saúde e para seu beneficio (1881, vol. 3: 179).136 

 

                                                 
136 A visão ao espelho do outro revela-se, inclusivé, nas formas de ocultar ou de expor o corpo. 
Alguns anos anos, durante uma jornada pela região centro-sul de Moçambique, um outro 
ingles, Vincent Erskine, questionou a forma de vestir das mulheres Mandanda, grupo da região 
centro de Moçambique. Perguntando a uma mulher idosa porque andava quase nua, Erskine 
recebeu a seguinte resposta: “as pessoas não cheiram, a não ser que se cubram com panos 
grossos (tapetes?). É melhor andar nú” (1878: 30). 
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O’Neill – o ‘espião do Ibo’, cria o ‘outro’, sórdido e incapaz na figura dos 

chefes africanos locais, que associa ao tráfico de escravos. A figura salvadora 

do defensor dos direitos e da civilização – na pessoa de O’Neill contraria a 

descrição que faz de um destes chefes ‘Mavia’,137 “culpado de raptar alguns 

membros da sua própria tribo, vendendo-os como escravos.” Mas este chefe 

estava a “começar a ser considerado um renegado pelo seu povo, e durante a 

minha estadia na sua aldeia as fugiam em direcção á costa, já que circulavam 

boatos que se preparava uma guerra de outros chefes Mavia contra ele, como 

vingança pela sua conduta” (1883: 401). Pelos textos de O’Neill perpassa a 

imagem de uma região repleta de personagens desprezíveis, mas também de 

vítimas inocentes que aguardavam uma intervenção salvadora de uma 

metrópole colonial. Estes africanos representavam os calibans potenciais 

aliados de Próspero, em termos de desenvolvimento do comércio (o ‘vinho para 

o preto’, por exemplo), da acção missionária, etc. Este drama, que exigia uma 

intervenção externa, tinha de estar centrado em dois actores centrais: os 

inocentes e os vilões, fossem eles personagem individuais ou colectivas.  

À guisa de resposta às mal-escondidas intenções inglesas quanto a 

Moçambique, a imprensa portuguesa publica vários artigos procurando 

argumentar a importância da sua presença em África: 

Os exploradores e os ilustrados viajantes que tem percorrido os trilhos do 

sertão da África Central, não ocultam que os povos que a visitaram se 

podem comparar a seres ainda na infância os quais bem dirigidos podem 

progredir até ao período da adolescência, como convém à civilização 

europeia e é nas missões de paz, que se encontram os agentes mais 

próprios para empreender essa grandiosa e humanitária tarefa. 

Assim, sim, evita-se a saída forçada dos indígenas para fora do 

continente; faz-se prosperar as localidades que por lá vimos em 

abandono; quasi desertas; estimulam-se os que trabalham interessando-

os na prosperidade para que contribuem; e prendem-se voluntariamente 

ao solo e à família que os auxilia nos seus trabalhos. 

Que se estabeleçam pois, muitas missões nesses países, sendo o seu 

principal fim: organizar colónias com os indígenas que se vendem; para 

                                                 
137 Este tema será analisado em mais detalhe no capítulo xxx. 
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que sejam educados a tornarem-se produtores de terras cuja propriedade 

lhe garantam as mesmas missões e, a constituírem família que não 

possam vender e se mantenham tuteladas pelas missões; que estas 

providas de artigos do comércio europeu as tornem deles consumidoras; 

e será este o meio prático de com o tempo, devagar, se fazer a evolução 

que se deseja. 

Que se organizem estas colónias de modo, que eles possam 

escolher entre si os chefes e indivíduos para outros cargos de 

administração, dando as missões a estes a força e ministrando a 

educação necessária – para saberem administrar a colónia e sustentá-la 

à altura do desenvolvimento que for adquirindo.138 

 

As referências culturais da primeira etapa colonial reflectem uma 

proximidade e mesmo uma ‘apropriação’ à forma de ver o local pelos ‘olhos’ 

dos locais. As hibridações, as ambivalências que caracterizam a inter-

identidade portuguesa neste período, ressoam nos olhares, nos discursos e 

nas práticas de enunciação. São corpos e incarnações, vivências e 

sobrevivências quotidianas ao longo de séculos, sustentadas por formas de 

reciprocidade entre o colonizador e o colonizado insuspeitáveis no espaço do 

império britânico. 

Esta perspectiva sofre, como os excertos que aqui se transcrevem 

revelam, uma mudança radical na segunda etapa, quando as anteriores 

classificações adquirem novos sentidos como forma de organizar a 

estruturação hierárquica do estado colonial. Sem que os ‘nativos locais’ se 

tivessem apercebido, a semântica dos conteúdos sofre uma mudança radical: 

de iguais passam a subalternos. ‘Cafre’ passa a ser sinónimo de negro, de 

nativo não civilizado; os swahilis africanos são separados dos árabes e 

indianos, ficando estes dois últimos grupos incluídos na categoria de ‘não 

indígenas’, quando anteriormente eram parte da rede enorme de comerciantes.  

 

                                                 
138 Excerto de um artigo publicado na revista África illustrada: archivo de conhecimentos uteis, 
vol I, Agosto 1892 a Julho de 1893, pág. 3. 
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Em suma, a radicalização em categorias raciais implícita à natureza 

colonial imperial significou um impacto não uniforme ao longo da costa da 

África oriental; em simultâneo, ao condensar esta diversidade em categorias 

raciais, impôs uma monocultura redutora da diversidade. 

 

O Próspero-Caliban, o português cafrealizado, foi a característica 

dominante da ligação portuguesa a Moçambique no período anterior a 1890, 

aspecto que Mondlane afirma ser o elemento central da análise da situação 

colonial em Moçambique: 

A existência de uma comunidade de mulatos foi uma característica do 

território português desde o início da colonização portuguesa, quando as 

condições não permitiam, senão a muito poucas mulheres portuguesas, 

acompanhar os aventureiros, que superavam esta carência tomando 

mulheres africanas como companheiras. Nesta época, sem dúvida, o 

sistema não continha grande igualdade racial: as mulheres quase nunca 

se tornavam esposas legais, e eram, de acordo com os relatos da época, 

tratadas como serviçais ou escravas. Os descendentes herdavam muitas 

vezes a riqueza e a posição dos seus pais, mas isto era mais em 

resultado da assimilação dos portugueses aos africanos do que o inverso. 

Os proprietários de terras na Zambézia do século XVIII mais pareciam 

chefes africanos degenerados do que senhores portugueses (Mondlane, 

1995: 49). 

A importância da ligação ao espaço do 
Índico encontra eco na notícia do falecimento 
do sultão de Zanzibar. 
 
 
‘Sultão de Zanzibar – fallecido em 25 de 
Agosto de 1896’ (Revista Occidente, 1896, 
vol. 9: 125)  
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Como uma maldição, o Caliban português persegue o Prospero 

português, segue-lhe as pisadas, carnavalizando a sua postura como sendo 

uma imitação rasca do que pretende ser. Obrigado a transfigurar-se numa 

imitação de Próspero por imposição da norma do centro, esta imitação do 

império inglês é mentirosa porque, como diz Bhabha, ocorre sempre numa 

encruzilhada entre o que é conhecido e permissível e o que não é conhecido e 

deve ser ocultado (Bhabha, 1994: 89). Os jogos de imitação foram aqui muito 

mais complexos e recíprocos e, mais uma vez, por razões de sobrevivência. 

Nuns casos é o colonizador que imita o império britânico para assumir uma 

identidade de fachada; noutros casos o colonizador imitou o colonizado e não 

necessariamente para se aproximar dele. Ou seja, as práticas de imitação 

foram muito mais caóticas porque, longe de serem sempre o instrumento de 

um desígnio de dominação imperial, foram as mais das vezes contingências 

intersubjectivas em contextos de sobrevivência difícil (difícil, por vezes, apenas 

para o colonizador, outras vezes, para ambos, o colonizador e o colonizado). 

Foram um kit de primeiros socorros em situações de que não se podia ser 

evacuado pelo braço ágil e longo do império. 

Na transição para o séc. XX ocorreram profundas metamorfoses 

identitárias. A mais importante delas é a polarização entre Prospero e Caliban. 

É verdadeiramente nesse momento que surge o indígena primitivo e, em 

contraponto, o português colonizador, representante ou metáfora do Estado 

colonial. O processo que faz descer o indígena ao estatuto que justifica a sua 

colonização é o mesmo que faz subir o português ao estatuto de colonizador 

europeu. A dicotomia entre os portugueses e a Coroa desaparece. O império 

portátil que os portugueses a partir de agora transportam não é um auto-

império, sujeito às fraquezas e às forças de quem o transporta, é antes a 

emanação de uma força transcendente, o Estado colonial.  

O português branco e o indígena primitivo surgem, simultaneamente, 

divididos e unidos por dois poderosos instrumentos da racionalidade ocidental: 

o Estado e o racismo. Através do Estado procura-se garantir a exploração 

sistemática da riqueza, convertendo-a em missão civilizatória por meio da 

transladação para as colónias dos modos de vida civilizados metropolitanos. 

Através do racismo, obtém-se a justificação científica da hierarquia das raças, 

para o que são mobilizadas tanto as ciências sociais como a antropologia 
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física. A ocupação territorial, de que é bom exemplo a campanha levada a cabo 

por Portugal contra Ngungunyane, visou reduzir os africanos, a começar pelos 

seus reis, à condição de subordinados dóceis, ao mesmo tempo que as 

sucessivas missões de exploração científica procuravam estabelecer e 

petrificar a inferioridade dos negros. Num contexto de prosperização do colono 

português, não admira que as formas de hibridação acima referidas – a 

cafrealização e a miscigenação – sejam estigmatizadas com particular 

violência. No final do séc. XIX, para  António Ennes “a cafrealização é uma 

espécie de reversão do homem civilizado ao estado selvagem” (1971: 192). 

Enquanto o português passa de criminoso degredado, propenso a 

cafrealizar-se, à condição de agente civilizatório, os indígenas passam de reis e 

de servos de reis à condição da mais baixa animalidade. O português é agora 

“o branco valoroso, uma garantia de posse da terra africana. [...] É uma 

afirmação de presença, necessária” (Júnior, 1955: 19). Uma tarefa ingente 

dado o carácter desprezível da matéria prima. O negro surge como sinónimo 

de bárbaro animalizado e apenas susceptível de ser domesticado por via do 

gesto imperial. A violência deste gesto, a brutalidade do trabalho forçado é o 

outro lado da animalidade do negro e é esta última que justifica a primeira. 

Em face da polarização, a colonização efectiva emergiu como um direito-

dever, que urgia aplicar. 


