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O ISLAO NEGRO: AS ABORDAGENS COLONIAIS DO ISLAO NO NORTE DE
MO9AMBTQUE

BLACK ISLAM: COLONIAL ISLAMIC APPROACHES

ON

NORTHERN

MO9AMBIQUE
LiazzalJ. K. Bonatel
Aftica, pouca atenqdo tem
Resumo: Comparativamente ir pesquisa sobre o Isldo em outras partes de
periodo
coionial, os portugueses
o
todo
Durante
sido dada a este assunto em M-ogambique.
ma.s a sua abordagem
muqulmanos,
os
e
executaram politicas diversas em ielaqao ao Isldo
Africa ocidental, os
na
franceses
dos
perrnaneceu distintamente orientalista. A semelhanqa
que
o Islio no norte de
enfatizando
Negro,
colonialistas portugueses desenvolveram a no95o do Isldo
misturado com as
ou
sincr6tico
sendo
Mogambiqu.'.ru p-urtirrrlarmente flexivel d cultura africana,
"verdadeiro"'
IslSo
era
um
nho
por
isso,
superstiqdes Africanas, tais como o fetichismo e a m6gica, e
que
Mogambique,
em
colonialismo
A uboriug"r,' orientalista 6 um dos legados mais persistentes do
p6s-colonial'
ainda continua a exercer uma influencia significativa sobre a academia
Palavras-chave:

Islio, Africa, Moqambique'

has been given
Abstract: Compared to researches about Islam in other pads of Africa, little attention
politics
various
out
to this matter in Mogambique. During all colonial period, Portuguese carried
in
France
to
orientalist. Similarly
related to Islam and ir4uslins, but its approach remained plainly
Islam
on
Islam, putting emphasis
Westem Africa, Portuguese colonists developed a notion of Black
syncretic or mixed with African
culture,
African
to
flexible
specially
as
in northerl Mogambiq:ue
"true" Islam. Orientalist approach is
superstitions tite fetistrlsm arri mugi", following that it was not
a significant influence on posto.re of the most persistent legacies in Mogambique, still exercising

colonial academy.

Key-words: Islam, Africa, Moqambique'

IntrodugSo
At6 ao fim do sdculo dezenove, o impacto colonial portuguds no norte de
que concerne aS
Mogambique, Sobretudo nos assuntos internos africanos, e no
partir da
prSiicas e concepg6es isl6micas, neo era muito visfvel nem abrangente' A
generalizada
de
i.ocupagdo efectiva", os portugueses enfrentaram uma resist6ncia
que os
largas jr.u, dominadas por mugulmanos africanos. Foi a partir desta 6poca
a
colonialistas comegaram a tecer as suas considerag6es sobejamente orientalistas
respeito do Isldo nesta regiao'

pensamento
de pelrsdrrrerrLu
estilo oe
e um estllo
orientallsmo e
Said, o orientalismo
De acordo com Edward Said,
europeu e o
baseado numa distingao epistemol6gica e ontol6gica entre o ocidente
Ortro que 6 n6o-euiopeu (Said, fggS), Os orientalistas concebem do Isl6o como
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um dos "factos orientais", que faz parte da natureza e da essGncia das pessoas que
vivem dentro das estruturas rigidas de Oriente, sobretudo no M6dio Oriente e na
Africa de Norte (Gilsenan, IgB2, p, 19). No pensamento orientalista, o dito Isldo
"verdadeiro', "puro", singular e monolitico encontra-se somente nestas regi6es e
corresponde aos princfpios ditos "clSssicos" elaborados pelos 'ulama ([Ar,,] os
estudiosos isl6micos) "ortodoxos" medievais.(Said, 1995, p. 159-161, 278-300;
Gilsenan, 1982, p. 19-21). O IslSo existe enquanto uma reafirmagSo contlnua destes
principios, e todas as concepg6es da prdtica e do discurso isl6mico que ndo
correspondem a este ideal cl5ssico sdo vistos como anomalias ou desvios ilicitos.
Partindo deste pressuposto, o Isl5o em Africa encontra-se ndo somente longe do
da ess6ncia "ortodoxa", mas aparece frequentemente como uma
centro
aberragSo, um tipo especial, um "Isl5o Negro" ou "Africano". Os conquistadores da
"ocupagdo efectiva", a citar Ernesto lardim de Vilhena e Pedro Massano de Amorim
como exemplos, enfatizavam tamb6m que no norte de Mogambique, o IslSo ndo era
nem "puro" nem "verdadeiro", mas misturado com as "superstigdes grosseiras" e
prSticas derivadas da cultura africana (Amorim, 1910, p, 98; Vilhena,1905, p. 5556). A ideia do Isldo Negro, que prevaleceu e se reflectiu nas politicass coloniais
durante o s6culo vinte 6 o foco do presente trabalho.

e

O IslSo no nolte de Mogambique
Quando os portugueses chegaram d costa mogambicana nos s6culos quinze e
dezasseis, notaram que os africanos partilhavam a identidade, a lingua e a cultura
com os outros povos Swahili da regido leste africana, e que estavam igualmente
estabelecidos nas redes econ6micas que abrangiam a costa a partir da Kenya at6
Inhambane no sul de Mogambique (Prestholdt, 1998). O IslSo tamb6m era uma
tradig5o regional Swahili que incorporava a cultura costeira da Africa e as influ6ncias

das regi6es do oeste do indico, tais como Hadramawt no sul do I6men. Esta
tradigdo do Isl6o manteve-se no norte de Mogambique at6 aos meados do s6culo
dezanove, quando o envolvimento da regido no com6rcio internacional de escravos
e os movimentos migrat6rios dos povos do interior do continente impulsionaram a
sua expansdo para o hinterland. Foi neste periodo que o IslSo foi adoptado,
sobretudo, pelos lideres das chefaturas (Bonate, 2006, p. 139-66). Os chefes
tradicionais, atrav6s de lagos de parentesco m(rtuo e matrilinear e seu controlo dos
territ6rios formaram uma rede de esclavagistas (os Maca, muqulmanos e
"civilizados') contra aqueles que se tornaram alvo da escravidSo (os Macua e os
Lom we, os "selva gens"r "nSo-m u gu manos", os "nEo-civi izados'),
Na pr5tica isto significava que, apesar da expansSo do IslSo supostamente
patrilinear, os Shirazis da costa assim como os chefes tradicionais africanos do
interior mantiveram-se matrilineares porque eram donos dos territ6rios/terras e
intermedi5rios entre os espfritos da terra e dos antepassados cuja concepg5o se
baseava numa ideologia matrilinear. (Zimba, Alpers & Isaacman, 2005, p. 195-219),
Com a expans5o do Isldo, os novos peritos rituais, tais como os mwalimu e os
sharifu tamb6m se expandiram para o interior do continente. O poder destes
intelectuais era fundamentado num conhecimento religioso isldmico, em particular
do kitabu (vernScula local que significa 'o livro'do Srabe e KiSwahili, ou o al-Qur'ao).
Este poder tinha um cardcter esot6rico, pois, os seus detentores lidavam com o
I

I
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mundo espiritual e m6gico invisivel, Os novos intelectuais acumularam as tarefas e
os conhecimentos dos curandeiros tradicionais, dos mkulukwana, que eram
detentores dos conhecimentos espiritual e ritual tradicional, das genealogias das
linhagens reinantes locais e do ambiente fisico, e cujas principais tarefas eram de
lidar com o mundo espiritual e garantir a protecgso e o bem estar para o seu povo e
a sua terra. Este tipo de conhecimento s6 podia ser transmitido dum mestre
individual a um discipulo,
A conversdo dos africanos ao IslSo transformou, deste modo, as suas
percepgdes do mundo espiritual, que agora vinha a conter os espiritos ditos
mugulmanoq tais como os sheitani, os majinni e os mala'ica juntamente com os
espfritos n1o-mugulmanos antigos. A situagSo dos mugulmanos do norte de
Mogambique era similar a este respeito de outras sociedades Swahili na costa da
Kenya eTanz6nia e nas Ilhas comoros (Powels, L987, p. 86-95). como no nofte de
Mogambique, nestas sociedades a distingSo entre o curandeiro tradicional (o
waganga em KiSwahili) e o mwalimu era ilus6ria. Os conhecimentos e a preparagSo
destes dois grupos interligados reflectiram a sua pertenga d classe dominante e
tinha por objectivo manter o status quo socio-politico destas classes (Powels, IgB7,
p. B6-9s).
No norte de Mogambique, a transformagSo do mkulukwana das linhagens
reinantes em mwalimos serviu para o fortalecimento dos poderes e da legitimidade
dos chefes tradicionais, cujo sucesso politico e econ6mico assinalSveis podiam ser
percebidos por africanos ordin5rios como uma manifestagSo convincente da forga
espiritual e mdgica do Isl5o. O IslSo no norte de Mogambique no fim do s6culo
dezanove desenvolveu-se assim, num IslSo das elites africanas, como tamb6m num
IslSo que Randall L. Pouwels chama do "estilo walimu." (powels, LgB7, p. 95).
Esta situagSo alterou-se no inlcio do s6culo vinte com a chegada de duas
confrarias isl6micas Sufi ([Ar.,] sing., tariq7 pl., turuq) provenientes de Comoros (a
Shadhuliyya Yashrutiyya em IB97) e do Zanzibar (a Qadiriyya em 1904/5) d Ilha de
Mogambique, no meio de turbul6ncias s6cio-politicas da "ocupagdo efectiva"
(carvalho, 1988, p, 59-66; Branquinho, 1969, p. 358). As confrarias trouxeram uma
nova concepgdo da autoridade religiosa que contrastava com a j5 existente que
ligava a autoridade isldmica com a chefia tradicional africana. A lideranga das
confrarias (Ar., khalifas) se concentrava na piedade, nos estudos religiosos ([Ar.,
I'i/m) e nos conceitos de silsila/isnad(lAr.,l a suposta cadeia espiritual que ligava os
actuais lideres das confrarias com os fundadores das mesmas, e por riltimo, com o
Profeta Muhammad), que em principio, n5o requeriam duma alianga entre as
liderangas politico-econ6micas e religiosas. Os conflitos entre os dois tipos da
autoridade isldmica ndo tardaram a surgir, mas porque as confrarias apareceram
como reformadores legltimos do Isldo, as linhagens reinantes acabaram por se
apoderar da sua legitimidade a partir dos anos de 1930 (Branquinho, !969, p.3233, t23-24, t54, 276, 267, 274).
Quando os colonialistas falavam do Isldo Negro, eles se referiam a esta
continua convivGncia simbi6tica da cultura africana com o Isl6o idealizado pelos
europeus como um equivalente dos ideais cl6ssicos medievais no M6dio Oriente no
seu estado mais puro e primordial. A hist6ria do norte de Mogambique revela, no

i

entanto, que o IslSo sempre foi o dominio africano, porque os agentes de
islamizagdo e os seus principais actores eram os africanos. Por esta razdo, o Isl6o
tornou-se a parte o196nica do tecido holistico s6cio-econ6mico, politico e cultural
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achavam que estes asi6ticos

se

implantavam

na costa,

a partir da qual

t'missionSrias" "evangelizando"
implementavam actividades
os africanos, que por
por
"maleabilidade"
seu turno, aceitaram o IslSo
causa de
deste, que lhe fez
acessl'vel ao "carScter africano". A tal "maleabilidade" alegadamente resultou duma
"mescla" "biol6gica" e "espiritual" entre os africanos e asi6ticos. "Jos6 Alberto de
Mello Branquinho, por exemplo, descreve esta mescla nos seguintes termos: "a
primeira foi uma mistura fisica, harmoniosa" quando os Arabes, os Indianos e os
Persas casando as mulheres africanas, "criaram uma raga nova e melhorada."
(Branquinho, 1969, p. 415-22). A segunda foi uma "miscigenagSo espiritual",
quando o IslSo "ortodoxo" foi "sincretizado" com "os costumes" e "as tradig6es"
africanas (Branquinho, L969, p. 415-22). Nesta perspectiva, os "missionSrios
estrangeiros" Isl6micos supostamente tiveram sucesso porque sabiam como
"explorar as fraquezas psicol6gicas dos negros" que acabavam por adoptar o IslSo
para fins de mobilidade social e prestigio do que propriamente por f6. O IslSo
resultante era um "Isldo Mogambicano", uma representagSo local do Isldo Negro,
que era "supeficial", "bastardo" e "ignorante".
Como os franceses, os portugueses acreditavam que os africanos adoptaram
apenas as caracteristicas externas, instrumentais e de entretenimento da cultura
mugulmana porque eram incapazes de compreender os niveis espirituais e
intelectuais do "verdadeiro" IslSo. Carecendo duma ag6ncia hist6rica independente e
incapazes de gerar concepg6es, significados e usos pr6prios, os africanos eram
percebidos apenas como recipientes passivos das ideias alheias,
Do ponto de vista dos franceses como dos portugueses, o Isl5o rivalizava a
civilizagdo europeia, Os africanos, vistos como criaturas menores e "naturais"
situadas nas fileiras inferiores do escal5o evolucionista, de ponto de visto dos
colonialistas, podiam ser facilmente desorientados pelos elementos mugulmanos
estrangeiros, que lhes ofereciam maneiras de se "civilizaram" atrav6s do Isldo ao
inv6s da cultura europeia,
Portugal continuou sendo a rjnica potencia colonial europeia que insistiu na
manutengdo das suas col6nias depois da Segunda Guerra Mundial. A seguir a
Confer6ncia de Bandung em 1955, a elite portuguesa politica e sobretudo Adriano
Moreira, o acad6mico e director do Instituto Superior de Cidncras Sociais e Politica
[Jltramarinas, que foi o Ministro do Ultramar em 1961-62, gradualmente adoptou o
luso-tropicalismo do soci6logo brasileiro Gilberto Freyre (1900-1987) (Souto, 2003,
p, 89-93, 103; Vakil, 2003, p. 269-73), Os estudos efectuados pelos investigadores
do seu Instituto, tais como Jos6 Jrilio Gongalves e Frederico Jos6 Peirone,
conceito do Isl5o Negro atrav6s do trabalho
desenvolveram ainda mais
etnogr5fico. Eles, no entanto, focaram a geopolitica isl6mica e a influ6ncia do IslSo
"ndo-africano" nas col6nias portuguesas, e a sua principal preocupagSo era de
neutralizar estas tend6ncias e travar a islamizagdo "de-europeizante" dos africanos.
A seguir a Reforma Administrativa Ultramarina em 196I, o desafio para os
portugueses, como assinala AbdoolKarim Vakil, era reconhecer o Isldo, em particular
em Africa, como uma religiSo e os mugulmanos como cidaddos pottugueses (Vakil,
2003, p. 272). Enquanto lidava com estas quest6es, Portugal se viu obrigado a
deparar-se com o crescente movimento pela libertagdo e independGncia em Africa,
que no nofte de Mogambique, para al6m de Planalto de Mueda e dos Makondes,
envolvia proporg6es significativas das regi6es predominantemente mugulmanas.
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Este factor serviu como um ponto de viragem nas politicas portugueses em relagdo
ao IslSo entre 1965 e L974.
Em 1961, o estado portugu6s criou uma filial dos servigos secretos chamado
Servigos para a Centralizagdo e CoordenagSo da InformagSo (SCCI), com objectivo

de centralizar, coordenar, estudar, interpretar e distribuir o conhecimento e a
informagdo sobre a politica, a administragSo e a defesa dos seus territ6rios
ultramarinos (Souto, 3003, p. 311-14; 364-65). O SCCI concentrou-se na anSlise
s6cio-politica global das situag6es coloniais a partir de estudos produzidos por
sectores especificos, tal como militares, administradores locais e a policia secreta
portuguesa denominada PIDE (Polfcia Internacional para a Defesa do Estado) criada
em 1954 e a DGS (DirecgSo Geral da Seguranga). A DGS e a PIDE foram fundidas e
formaram a DGS/PIDE em 1969,
As estrat6gias elaboradas pelos SCCI para Mogambique (SCCIM) como uma
resposta participaESo dos africanos em geral e dos mugulmanos do nofte do pais
em particular, na luta de libertaEdo, tiveram quatro aspectos: social, politicoadministrativo, militar e psicol6gico, sendo o aspecto psicol6gico o mais importante
(Monteiro, 1993, p. 275-76; 278-79). Em 1965-1967, a PIDE comegou uma
operagSo de brutal supressSo dos africanos envolvidos nos movimentos da
libertagdo, Simultaneamente, os SCCIM comegaram a primeira fase da acgSo
psicol6gica que era de colectar os dados acerca de lideres mugulmanos. Foi neste
momento que os portugueses descobriram que a mobilizagdo entre os mugulmanos
era feita pela lideranga isldmica com lagos de parentesco mrituo e com ligag6es
familiares e religiosas com os mugulmanos de Tanganyika, onde se situava o
comando dos movimentos. Os SCCIM tamb6m esclarecerem que a maioria, se n5o
todos os mugulmanos africanos nos tr6s distritos do norte de Mogambique, incluindo
Niassa, Cabo Delgado e Mogambique (agora provincias de Nampula, de Niassa e de
Cabo Delgado) aderiram is confrarias Sufi ligadas ao mundo Swahili e ds Comoros
(Branquinho, 1969, p.34I-405; Monteiro, t993, p. 96-97; 249; 295).
Jos6 Alberto de Melo Branquinho e especialmente Fernando Amaro Monteiro
eram responsdveis pela delineagSo das politicas portuguesas em relagSo ao Isl6o em
Mogambique entre os anos de t967 e 1974. Um dos principais objectivos destas
politicas era a portugalizagdo do Isl6o em Mogambique que como nos anos 1930 e
1950 significava isolar o IslSo,Negro das infludncias "de-nacionalizantes" do IslSo
"estrangeiro" que provinha da Africa do Leste e do Sul, da india, e do mundo 6rabe,
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mas desta vez, sem tentar eliminar o Isl5o por completo ou substitul-lo pelo
Cristianismo, Por estas razdes e tamb6m para enfrentar o alastramento de
movimentos de libertagSo que ocorriam no norte de Mogambique, onde os
mugulmanos na sua esmagadora maioria representavam o Isldo Negro, os

portugueses optaram por apoiar e manifestar a sua protecqdo aos mugulmanos Sufis
em contraste com os Wahhabis, que tamb6m tentaram tirar as vantagens das
viragens politicas do poder colonial em relagdo ao Isl5o e os mugulmanos.
Os Wahhabis ou os Ahl al-Sunna e um grupo de mugulmanos que se
formaram no semindrio isl6mico de Dar Ul-Ulam em Deoband, Paquist5o ou nas
universidades isldmicas da ArSbia Saudita (mais tarde, de outros paises Srabes
tamb6m), e que possuiam uma ideologia islamista, purificadora e reformista. Os
primeiros Wahhabis emergiram em Mogambique nos finais dos anos 1950 e no inicio
dos anos de 1960. A semelhanga dos europeus coloniais, eles tamb6m atacaram o
Isldo Negro, pois, a sua posigSo em relagSo ao IslSo no nofte de Mogambique

79

-

eles fossem
representava uma esp6cie de orientalismo inverso, porque embora
Similares a
manifestamente anti-ocidentais e muqulmanos, usavam os argumentos
dos orientalistas europeus acerca da "verdadeira essencia do Islao". Entre os
que terminou o
wahhabis, o mais controverso era Abubacar Musa Ismael 'Mangira'
em L964
Moqambique
curso de Shari,a na Universidade de Medina e voltou
1993, P' a13).
(Monteiro,
-irnora
jd'existiisem conflitos entre os Wahhabis e a lideranqa islAmica do
p' 413)' Em
nofte antes dele, foi o'Mangira' que mais os desafiou (Monteiro, 1992,
particular em 1971,
bruu., estes conflitos evoluiiam em confrontagdes directos, em
qu.noo o Shaykh Abubacar 'Mangira' ridicularizou .publicamente os eminentes
knutifu, das confrarias do norte durante a visita destas a Lourengo Marques,
inovagSo ilicita na religido
chamando-rhes ignorantes e proponentes da bid'a [Ar.,]
isl6mica).
portugalizagdo do Isldo tamb6m significou estender o controlo do estado
isldmica local, que seria
sobre os'muEulman6s atrav6s da criagdo duma organizagSo
fora de pais. A partir
independente e aut6noma dos centrol da autoridade religiosa
do
da[, os scclM tentaram criar um comando central dos turuq em Mogambique,
revelouqual podia ser extrapolado uma organizagdo nacional do IslSo' No entanto,
lideres
se que cada tariqa tinha uma exist$ncia quase aut6noma e oS seus tarrqa'
outro
de
algu6m
denominad os khaifas, n6o estavam dispostos a obedecer
organizagSo e identificar
rinica
uma
em
oepois de nao ter conseguido unir os turuq
um muftia nivel nacionil, Monteiro concentrou-se na criagSo duma organizagao
rima mas rebaptizou mais
islAmica totalmente nova, que inicialmente chamou de
p'
309-11). Apesar dos seus
tarde, por Concelho de'Notdrzers (Monteiro, 1993,..
esforgos, Monteiro ndo conseguiu langar este. conselho.
portuguesa
Outras formas de port'ugalizafdo incluiram a introdugSo da lingua
islamicoscomo a lfngua do Islao, primeiramente atrav6s da tradugSo dos textos
religiosos
servigos
e
dos
chaves para portugues e incentivo da instrugdo Qur'anica
gi-gg; 244)' Mas estas politicas tamb6m
em lingua portuguesa (Monteiro, 1993, p.
foram pouco eficazes'
psicol6gica
Entre 1968 e tg72, os SCCIM promoveram outra fase da acado
o
que visava a projecaSo do poder colonial como o protector do Isl5o, manifestando
Meca)
lideres, patrocinan do haij ([Ar',] peregrinagSo a
,.ip"ito p.ioi'"o uo,
portugueses nas
e a construgSo das mesquitas, marcando a presenga de oficiais
r6dio e outros
festas religiosas Islamicas, e falando para comunrdade atrav6s da
da acaSo psicol6gica de
meios da comunicagfio (Monteiro, 199i, p. 306)' Esta fase
scclM teve mais 6xito nao somente porque a sua execugSo era relativamente
movimentos de
cuidadosa mas, tamb6m por causa dos conflitos internos nos
A adopgdo de
tiuu,tugao, envolvendo as contradigdes de carScter 6tnico e regional.
mugulmano ao
Marxismo secularista pela Frelimo afectou de algum modo o apoio
do norte de
movimento, Mesmo assim, a esmagadora maioria dos muqulmanos
a jogar um papel
Mogambique continuou activamentJ a aderir ao rnovimento e
crucial na sua expansdo e posterior 6xito'
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ConclusSo
executou
Durante o s6culo vinte, o colonialismo portugues em Mogambique
que variaram entre as
diversas politicas em relagSo ao IslSo e aos mugulmanos,

-
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hostilidades iniciais do periodo da "ocupagSo efectiva" "nacionalizagSo" atrav6s da
educag5o cat6lica dos anos de 1930 e 1950. As politicas superficialmente amig5veis
e mais informadas da fltima d6cada da era colonial foram ditadas primeiramente
por uma necessidade de neutralizar o avango de movimentos da libertagSo no norte
de Mogambique. Apesar desta variedade de politicas, as abordagens portuguesas do
Isl6o nesta regi6o prevaleceram distorcidamente orientalistas, Como as outras
potOncias colonialistas europeias em Africa, os portugueses conceberam o IslSo
"verdadeiro" como uma "essdncia ortodoxa oriental", que alegadamente foi
elaborada e permaneceu inalterada desde a 6poca da sua revelagSo na Ardbia
medieval. As concepg6es
prdticas Isl6micas africanas foram comparadas
desfavoravelmente a esta'tess6ncia", o que conduziu os colonialistas europeus a v6las como uma aberragSo peculiar para os negrosr ou seja, uma manifestagSo do
Isldo Negro.
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