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A Batalha e a questao colonial

Jose Castro e Jose Luis Garcia

1. A politica colonial republicana
Nas duas ultimas decadas do seculo XIX, passado 0 perfodo de transi~ao motivado
pela aboli~ao da escravatura, inicia-se uma nova fase da coloniza~ao portuguesa em
Africa, que se traduz na ocupa~ao militar e administrativa das col6nias. 0 objectivo
e substituir 0 imperio atlantico, transformando as col6nias africanas em fonte de
materias-primas baratas e escoadouro dos produtos da metr6pole.
o renovado interesse pelas col6nias de Africa e encarado, nao s6 como tabua de
salva~ao para 0 pouco desenvolvido capitalismo portugues, mas tambem como uma
questao de orgulho nacional que 0 ultimato ingles veio extremar.
A aboli~ao da monarquia nao vern alterar este esquema. A Republica empenha-se
fortemente numa atitude de continuidade relativamente a poiftica colonial seguida nos
illtimos anos da monarquia. A sua aposta nas co16nias africanas expressa-se, c1aramente,
na escolha, para Altos Comissarios, de figuras de primeiro plano do regime, como Norton
de Matos e Brito Camacho, e na cria~ao do Ministerio das Col6nias, logo, em 1911.
As linhas de forl!a da polftica colonial tra~ada sao a descentralizar,:ao administrativa
e financeira das col6nias, alias, ja iniciada nos anos finais da monarquia, 0 esfor~o de
ocupa~ao efectiva do territ6rio, corporizada nas campanhas militares que se desenvolvem
entre 1910 e 1920, e a implementa~ao da colonizal!ao branca.
Estes prop6sitos escoravam-se nas leis org§.nicas aprovadas pelo governo de Afonso
Costa, em 1914, que estabelecem as regras basicas da administra~ao colonial e definem
o estatuto jurfdico das popula~5es indfgenas. No primeiro caso, opta-se por substituir
a administra~ao militar por circunscri~5es civis. No segundo caso, define-se 0 africano
assimilado, sujeito alegisla~ao portuguesaem oposi~ao ao indfgena incivilizado, colocado
sob a tutela do governo e sujeito a legisla~ao especial.
A nova legisla~ao e acompanhada pela elabora~ao duma ideologia colonialista
modern a, baseada nos trabalhos da Sociedade de Geografia, com Ant6nio Enes acabe~a,
que se dissemina por toda a sociedade portuguesa. Os vectores fundamentais desta
ideo16gica sao a ideia da voca~ao colonial civilizadora dos portugueses e
o paternallsmo humanitario em rela9ao aos negros. A voca~ao colonial espelha-se numa
suposta missao civilizadora, altruistamente levada aos africanos, os quais, como refere
James Duffy, eram vistos «como uma crian~a que deve ser trazida lentamente ao estado
adulto da civiliza~ao europeia». (I)
•
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A polftica republicana teve importantes efeitos socials. Urn dos mals slgnificatlvos
fol 0 aumento da popula~ao branca, que tera passado de 13 mil habitantes em 1913,
para 43 mil em 1927, em Angola; e de II para 18 mil, em Mo~ambique. Grande parte
dos novos emigrantes brancos dedica-se ao comercio ou ingressa no funcionalismo. Mas
muitos procuram estabelecer-se como colonos, come~ando a crescer 0 numero de
pequenas e medias planta~oes.
Desenvolve-se, assim, 0 processo de estratifica~ao da popula~ao branca. A elite
colonial, detentora do poder e da riqueza, e formada por urn numero restrito de grandes
plantadores. Quanto aos pequenos plantadores, permeavcis as flutua~oes dos pre~os do
mercado internacional, van empobrecendo a medida que se agrava a crise economica.
A esta situa~ao nao escapam os brancos empregados no funcionalismo, cujos salarios
nao acompanham a infla~ao crescente. Forma-se urn lumpem-proletariado. constitufdo
por degredados da metropole e pequenos plantadores arruinados.
Com 0 aumento da coloniza~ao branca, 0 problema do racismo ganha maior acuidade.
A polftica republicana pretendia separar as crioulos «assimilados» dos indfgenas, mas
reprimia severamente as tentativas dos crioulosse constitufrem como instancia de
media~ao entre as autoridades portuguesas e a popula~ao nativa.
Entre aqueles, cresce a resistencia ao racismo e come~a a desenvolver-se urn
sentimento de orgulho por perten~a a ra~a negra, que vai alastrando e esta na origem
do aparecimento de diversos movimentos negros organizados, como a Liga Africana
e 0 Partido Nacional Africano. Oliveira Marques refere-se a estes movimentos, que
considera «embrionarios e de elite, sem reflexo nas mass as africanas.» (2)
Inicialmente, 0 regime republicano pretendia substituir 0 trabalho
formalmente institufdo em 1890, e desenvolver uma polftica de apoio as popula~oes
negras, incentivando a sua fixa~ao como agricultores.
No en tanto, cedo os republicanos se aperceberam da indispensabilidade do regime
de trabalho for~ado para a manuten~ao do sistema. Deste modo, 0 Regulamento Geral
do Trabalho dos lndfgenas, de 1914, estabelece a obrigatoriedade de todos as nativos
v:ilidos e sem rendimentos regulares trabalharem como 'assalariados nas planta~oes
durante tres meses ao ano. Na pratica, 0 verdadeirosistema consistia no arrebanhamento
dos negros,a for~a, felto par funcionarios corruptos que os vendiam aos colonos. Muitos
negros angolanos sao levados para trabalhar nas planta~oes de S.Tome; em M~ambique
estabelece-se urn rendoso neg6clo de recrutamento de mao-de-obra negra para trabalhar
nas minas da Rodesia e da Africa do SuI.
Deste modo, naufragaram as boas inten~oes civilizadoras dos republicanos, vergadas
as «realidades» inerentes a urn sistema que nao podia prescindir do trabalho for~ado
e temia as consequencias da melhoria das condi~oes sociais dos negros.
A polftica colonial republicana fracassou na sua inten~ao de promover a
desenvolvimento capitalista nas col6nias. Apresentada pelos seus mentores como urn
projecto nacional, suscitou forte oposi~ao de diversos sectores da sociedade portuguesa.
Por urn lado, e antagonizada pelos monarquicos e integralistas, fazendo-se eco dos
sectores industriais e agrfcolas metropolitan os. que se sentiam prejudicados pelas
tendencias descentralizadoras e os timites impostos ao proteccionismo da industria e
comercio portugueses. Par outro lado, alvo de fortes crfticas par parte do movimento
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operario organizado, que condena a «trabalho escravo», a explora~ao do proletariado
branco e a situa~ao degradante dos negros.
Estando a questao colonial em grande parte por estudar, entre os historiadores existe
a ideia generalizada de que a ideologia colonialista, subjacente a polftica republicana,
estaria disseminada pelo conjunto da sociedade portuguesa e de que 0 proprio movimento
operario organizado comungaria da «vagade nacionalismo colonial» gerada na sequencia
do ultimato ingles ou permaneceria alheado da questao colonial. Outra versao, sustentada
por Jose Capela, (3) pretende que as organiza~oes openirias portuguesas, apesar de
criticarem a «explora~ao com caracterfsticas de escIavagista», nao questionavam 0
sistema de explora~ao colonial que a originava.
Confrontamos estas versoes com 0 estudo das posi~oes sabre a «questao colonial»
diario A Batalha, 6rgao do movimento sindical e, sem duvida, 0 jornal openirio
mais importante durante este perfodo, em cuja redac~ao se concentra 0 principal nucIeo
de propaganda dos ideais libertarios. 0 jornal diario A Batalha e, a partir de 1919, 0
porta-voz do movimento sindical e, no seu perfodo aureo (1921123), foi 0 terceiro maior
diario nacional, a seguir a 0 Seculo e ao Ditirio de Notfcias.
Entre 1919 e 1927, a A Batalha dedica numerosos artigos a questao colonial, que
se podem agrupar em tres eixos tematicos fundamentais:
1) A crftica da polftica colonial republicana;
2) 0 apoio ao movimento social anti-capitalista nas col6nias;
3) A problematic a da «emancipa~ao da ra~a negra» e 0 apoio as
de negros na metr6pole e col6nias.

organiza~oes

Chegamos a conclusao que e durante 0 perfodo republicano, ap6s a I Guerra Mundial,
que se come~a a desenvolver a cr(tica da ideologia e da pratica do colonialismo
republicano e a formar, nalguns sectores do militantismo Iibertario, uma consciencia
anticolonial. As primeiras manifesta~oes desta nova consciencia surgem vinculadas ao
«anti-guerrismo» que 0 movimento openirio manifesta contra a interven~ao na guerra.
Outros factores que contribuem para 0 seu surgimento sao a deporta~ao de numerosos
militantes operarios para as col6nias, onde contactam ao vivo com a realidade colonial,
e a estabelecimento na metr6pole de uma significativa col6nia de negros e mulatos que
procuram fazer ouvir a sua voz e bus cam apoio do movimento sindical.
o A Batalha e 0 principal vefculo difusor desta nova mentalidade anti-colonialista.
E desse esfor~o pioneiro, nao isento de ambiguidade e contradi~oes, que pretendemos
dar conta neste artigo.

2. A Batalha contra a politica colonial republicana

Durante as seus anos de publica~ao legal, urn grande numero de artigos do jornal
A Batalha e dedicado a crftica da polftica colonial republicana. 0 jornal denuncia a
corrup~ao dos altos dignatarios do regime colonial, as benesses concedidas as grandes
companhias estrangeiras e 0 regime prisional existente, considerado urn verdadeiro
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«inferno de Dante»; paralelamente, aponta as «infquas condiyoes» aque estao submetidos
os trabalhadores negros, 0 racismo, a repressao sobre as organiza~oes de defesa dos
negros, as perseguiyoes a imprensa indigena e, sobretudo, a existencia de «trabalho
foryado», autentico regime de escravidao disfaryado, a coberto do qual os negros sao
vendidos. aos colonos ou enviados para as minas da Rodesia e da Africa do SuI.
Norton de Matos e urn dos alvos predilectos da furia adjectiva dos redactores de
A Batalha que lhededicam dezenas de artigos fortemente crfticos. Para 0 jornal sindicalisla,
o Alto-Comissario de Angola personifica os maleffcios e a dupJicidade da Republica
e as crfticas que Ihe sao dirigidas visam, por extensao, toda a administra~ao republicana.
Crfticas pessoalizadas, acentuando a corrup~ao e os «neg6cios chorudos» feitos nas
colonias, sao igualmente dirigidas a Rego Chaves, seu sucessor, responsabilizado pelo
esciindalo do flNU em que «0 tesouro publico foi depauperado num milhao de
libras» (4) e a Brito Camacho, cujo nome aparece Iigado ao negocio de venda de escravos
negros para a Rodesia e Africa do SuI. (5)
Os ataques ao «regulo» Norton de Matos e seus pares e a descri~ao detalhada dos
«crimes» que se praticam no seu «imperio angolano», sao, afinal, 0 pretexto para 0
A Batalha trayar urn retrato implacavel do colonialismo portugues que nos apresenta
como urn regime de feroz opressao e explora~ao dos trabalhadores brancos e negros.
Os artigos dedicados a este objectivo, muitas vezes baseados em cartas enviadas
das col6nias ou testemunhos directos entrevistados pelo jornal, sao as dezenas, pelo
que seria fastidioso, ou mesmo impossfvel, cita-Ios aqui. Por isso, optamos pela descriyao
de algumas campanhas que sao paradigmaticas do tipo de desmistificayao crftica do
colonialismo que 0 jornal empreende sistematicamente, em detrimento de uma exposiyao
cronol6gica exaustiva.
Uma «Carta a urn negro sobre a escrilvatura>}, assinada por «uma voz que procIama
no deserto», traya urn significativo paralelo entre a obra civilizadora do colonialismo
portugues e ingles.
«[ ... ] Os ingleses tern pelo negro 0 mais afrontoso dos desprezos. Nao 0
consideram gente: tratam-no, porem, como a urn animal, alimentam-no
convenientemente e nao Ihe fornicam as mulheres. Os portugueses nao. Exploram
o negro 0 mais que podem, nao Ihe pagam e nao Ihe dao de comer. Em troca
civilizam-no. Civilizar, para eles significa sifilizar-lhes as mulheres e por elas
toda a ra~a, e alcoolizar os homens, incapacitando-os a todos para a vida e 0
pensamento. A obra da colonizayao portuguesa resume-se a isso.» (6)
Sao inumeros os artigos, afinando pelo mesmo diapasao, em que se apontam exemplos
de racismo, pratica de sevfcias sobre os negros, a explora~ao a que sao submetidos e
a repressao de quaisquer veleidades de resistencia. Sao denuncias concretas, atraves
das quais se pretende chamar a aten~ao do proletariado da metr6pole para a situa~ao
dos «seus irmaos negros», e que tern titulos como «Urn caso revoltante de escravatura:
uma mulata que nao pode viver com 0 homem que a sua afeiyao escolheu» (7), ou, «Urn
pobre preto martirizado pela patroa: urn rapaz de quinze an os queimado com agua a
ferver e com urn ferro em braza», (8) ou, ainda, uma «Carta de Angola», em que se
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relata que 0 administrador de Luanda «... destacou para as ruas centrais da cidade
sold ados indfgenas, arm ados de cavalo marinho, com ordens expressas de chicotear todo
o preto que tivesse a ousadia de andar pelo passeio.» (9)
Mas, e principalmente sobre 0 regime de trabalho for~adoque oA Batalha se encarni~a,
considerando-o a imagem de marca da obra civilizadora dos portugueses:
«[ ... 1 Se ass altar uma povoa~ao do interior de Angola, por exemplo, para
violentamente deitar mao aos seus habitantes mais validos eleva-los comprimidos
entre filas hostis de 'cipaios' ate ao litoral e dali envia-los como remessas de
gado, a este ou aquele patrao, nao e exercer uma iniquidade repugnante, nao e
exercer escravidao na sua forma mais chocante e indigna, entao era favor que
os negreiros nos dissessem que significa~ao dao a palavra escravatura.» (10)
A mesma situayao e denunciadaem Moyambique, on de, citando 0 jornal L' Humanite,
A Batalha relata como «[ ... ] a Camara das minas do Transval decidiu pagar daqui para
o futuro 20 shillings em vez de 13 por cada negro que Ihe for fornecido», (II) 0 que
leva 0 articulista a concluir que 0 conceito de colonizador que dos portugueses se forma
no estrangeiro e 0 de «mercadores, negreiros imundos».
Outro alvo das denuncias de A Batalha e a repressao que se abate sobre todos os
brancos ou negros que ousam protestar contra as condi~oes a que estao submetidos.
Num artigo intitulado «Os acontecimentos de Angola», relata-se como na sequencia
de uma greve dos indfgenas de Catete «a fim de obterem melhoria da sua condi~ao
de escravos, as prisoes de Angola, e, em especial, a fortaIeza de S. Miguel, em Luanda,
estao a abarrotar de centenas de negros, numa situayao de incomunicabilidade absoluta,
hli mais de trinta dias sem culpa formada, sem alimenta~ao suficiente e sujeitos aos
mais crueis castigos e torturas corporais! E para que os protestos das vftimas nao se
pudessem fazer ouvir, por ordem arbitraria e tiranica do senhor Norton de Matos foi
selada a sede da Liga Angolana, pres os os seus dirigentes, suprimidos os jornais
indfgenas como ,,0 Angolense» e «A Verdade», impedidos de circular e apreendidos
diversos suplementos de «0 Protesto Indfgena.».(12) No dizer do jornal, «Angola sufoca
sob urn regime de terrOf».
o regime prisional vigente e comparado ao «Santo Offcio» e a prisao da Fortaleza
de S. Miguel a «Bastilha» e considerada urn «verdadeiro Inferno de Dante». Nesta prisao
de Luanda, «estao supliciando os condenados com castigos desumanos. A condena~ao
a 30 dias de jejum, ou seja, a pao e agua, e distribufda a torto e a direito ... Alem do
jejum ha ainda os pes dos condenados sob algemas ... ha vinte e cinco crueis palmatoadas.
E sobre as palmatoadas ... ha 0 cavalo-marinho que 125 vezes atinge 0 padecente.» (13)
Acresce que os presos e degredados sao for~ados a trabalhar em obras publicas,
como a constru~ao de estradas e caminhos-de-ferro, onde morrem as centenas. A Batalha
relata, por exemplo, a morte de 105 presos que participavam em condic;oes desumanas
na constru~ao da estrada de Luanda a Cal umbo , a morte de centenas de homens, «devido
ao clima e aos maus tratos}>, que participavam na constru~ao de uma estrada em Catete
e como, de 399 homens enviados para a colonia penal de Matala, «que deveria 'antes
chamar-se Mala-los», apenas 45 regressaram a Luanda.
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o pi~r e que nao e preciso muito para que os trabalhadores que chegam a Angola
a procura do «EI Dorado» mergulhem no «Inferno de Dante». 0 A Batalha enceta «uma
campanha moralizadora» contra a coloniza<;ao branca, advertindo os incautos que mais
vale ficarem por Lisboa. Citando abundantes cartas que the foram enviadas por operarios
contratados para trabalharem nas colonias, adverte que estes contratos, cheios de
«promessas mirabolantes», nao passam de «burlas», e que 0 «parafso prometido» nao
pass a, afinal, de urn regime de quase escravidao.
Urn «ludibriado» entrevistado pelo jornal, relata que as promessas feitas pela Agencia
Geral de Angola sao falsas. «0 operario desembarca em Luanda. Procura a cas a
prometida e nao ha, pretende receber 0 subsfdiode familiae arranjam-lhe tais complica<;oes
burocniticas que 0 obrigam a desistir, ve que a ganancia brutal do comercio the leva
o ordenado... e passa a vegetar, a trabalhar mal disposto. Cheguei aver operarios
dormindo na pra<;a publica.» (14) 0 mesmo se passa com os contratados da Companhia
Colonial Buzi, os anuncios da moagem e das companhias vinfcolas e coloniais que
«proclamam a genial administra<;ao desse Alto-Comissario de Angola». Quanto aos
operarios que «reclamam 0 integral cumprimento dos contratos assinados em Lisboa,
sao metidos na cadeia.» (15)
o objectivo deste tipo de denuncias, que encontramos em profusao nas paginas do
A Batalha, e desmistificar a imagem dada pel a imprensa metropolitana do colonialismo
portugues e apoiar todas as manifesta<;oes de «luta de classes» que surgem nas col6nias.
Escritos num tom de moralismo tolstoiano, sao artigos agitativos, em tudo semelhantes
aqueles que 0 jornal dedica a denuncia dos abusos e da explora<;iio existentes na
metr6pole.
Obviamente que, sendo denuncias factuais referidas a casos concretos, nao tern
pretensoes de analise teorica e nao estao dirigidos a crftica dos fundamentos do sistema
colonialista. Seria, contudo, urn erro pensar que este tipo de artigos e paradigmatico
da visiio que A Batalha e 0 movimento sindical portugues tern do sistema colonial, visao
que se limitaria a por em causa os excessos de repressao e explora<;iio inerentes ao
sistema colonial.
3. A Batalha e

0

movimento openirio nas col6nias

Uma das preocupa<;oes centrais do A Batalha e apoiar a organiza<;iio sindical nas
col6nias e os movimentos grevistas at desencadeados. Preocupa<;iio, alias, natural, se
tivermos em conta que 0 movimento operario nas colonias, tal como na metropole, e
hegemonizado por elementos afectos a corrente sindicalista-revolucionaria, que
tinham sido degredados para as colonias ou emigrado em busca de melhores condi<;oes
de vida.
As rela<;oes de A Batalha com a imprensa sindicalista das col6nias siio muito
estreitas. 0 A Batalha man tern rela<;oes privilegiadas com 0 Emancipador, jornal
anarco-sindicalista ligado a Casa dos Trabalhadores em Louren<;o Marques, em cuja
redac<;ao escrevem destacados militantes libertarios, como Joiio Vaz (pseudonimo de
Raul Neves Dias). urn dos fundadores do A Batalha, e Forger. Referindo-se as persegui<;oes
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de que sao alvo os jornais oposicionistas em Louren<;o Marques, 0 A Batalha refere
que «apenas dois jornais se tern ali conduzido com altiva independencia, sendo estes
o semanario operario a Emancipador e 0 semanario republicano A Colonia, jornais
que foram «os unicos chamados a barra dos tribunais e condenados em penas
severas». (16)
o Emancipador, jornal que se pubJicou entre 1920 e1937, e 0 rnais combativo e
ode maior numero de leitores entre os trabalhadores de Moc;ambique, situa<;iio que vale
os «favores» persecutorios da administra<;ao da provincia. 0 A Batalha relata como
este jornal teve que ser substitufdo pelo Voz do Emancipador devido as persegui<;oes
de que era alvo. (17)
As dificuldades da irnprensa operaria nas colonias reflectem 0 estado preciirio do
movimento sindical af existente, constituido por urn reduzido numero de militantes,
recrutados principalmente entre os ferroviarios e 0 funcionalismo publico, e dividido
entre a fidelidade aos princfpios libertarios e a sua condi<;ao de representante de urn
extracto europeu que, embora explorado, e privilegiado em rela<;iio aos negros, no
espectro social das colonias.
Referindo-se a esta fragilidade da organiza<;ao sindical, escrevia urn correspondente
do A Batalha que «a casa dos trabalhadores e um facto em Louren<;o Marques,
albergando-se ja hoje sobre 0 seu tecto, as organiza<;oes operarias, embora ainda niia
esteja acabada, porque 0 ediffcio planeado 6 enorme para a organiza<;ao e recurs os
locais». (18)
Se esta era a situa<;ao do movimento sindical em Mo<;ambique, em Angola 0 processo
estava ainda mais atrasado; e, em Mar<;o de 1925, num comfcio publico em Luanda
contra a actua<;iio do BNU na colonia, um dirigente operario apelava aos camaradas
presentes a «organizarem os seus sindicatos», por forma a melhor combaterem «os altos
potentados da finan<;a e do Banco Nacional U1tramarino».
Sobre as causas deste atraso na organiza<;iio sindical em Angola, uma entrevista a
dois dirigentes desse movimento, sugestivamente intitulada ,,0 estado moral dos sindicatos
em Luanda», esc\arece que 0 mesmo se ficou a dever «ao comodismo que os europeus
em Africa pretendem em assuntos desta natureza», lamentando que «nlima terra em
que ha tantos milhares de almas subjugadas ao capitalismo, elas se niio unam na defesa
dos seus interesses, como seria para desejar.» (19)
Na mesma entrevista, este dirigente sindical lamenta que as autoridades ainda nao
ten ham aprovado os estatutos do «Sindicato Misto Operario em Luanda», com 0 pretexto
de que 'aquela associa<;ao niio deveria englobar trabalhadores negros, concluindo que
«e natural que tenhamos de fazer um artigo mais para exc\uir a admissao de nativos
no sindicato». (20)
A mesma situa<;ao parece verificar-se em Mo<;ambique, onde Jose Capela refere que
a unica tentativa de integra<;ao de negros nos sindicatos operarios se verificou com 0
sindicato dos tipografos, tendo dado azo a manifesta9iio de racismo e saldando-se por
um fracasso. (21)
A nao integrac;ao dos negros no movimento sindical resultaria, niio so das obstru
<;oes da administra<;ao colonial, mas tambem da resistencia dos proprios operarios
europeus.
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Apesar das suas debilidades, 0 movimento operano nas colonias, sobretudo em
Mo,<ambique, mantem-se combativo, dirigindo as greves que vao ocorrendo por for,<a
do agravar da crise nas colonias.
A movimenta,<ao grevista e, evidentemente, apoiada pelo A Batalha que, entre outras,
noticia e apoia a greve dos funcionarios publicos em S. Tome, em 1921; a greve dos
ferroviarios em Louren,<o Marques (1921) e a greve dos ferroviarios e portuarios em
Mo,<ambique (1925); a greve da polfcia indfgena de Louren,<o Marques, em 1924, e
a greve dos empregados do comercio em Angola em 1925. Mas, da conta tambem de
revoltas de negros, como a que ocorreu na Guine, em 1925, em cuja repressao morreram
22 soldados e centenas de negros». (22)
Entre estas greves destacam-se, pela sua importancia, a greve dos ferroviarios e
portuarios de Louren,<o Marques em 1925, que levou a proclama,<ao do estado de sftio
na capital da provfncia, e a greve dos funcionarios publicos em S. Tome, que gerou
fortes tumultos raciais. 0 A Batalha deu amplo destaque a ambas.
A greve dos ferroviarios e portuarios de Louren,<o Marques, iniciada em 11 de
Novembro de 1925, integra-se numa onda de agita,<ao social que lavrou em Mo,<ambique
na segunda metade desse ano, cujo ponto mais alto foi a eclosao duma greve geral em
Louren,<o Marques que «paralisa 0 comercio e a industria, empregados dos servi,<os
urbanos de ilumina,<ao e transportes, operarios da constru,<ao civil e tipografos.» (23)
A repressao desencadeada e feroz, sendo presos e deportados para Lisboa dez
dirigentes grevistas, proibido 0 0 Emancipador que passa a circular clandestinamente,
assassin ado 0 operario Raul Ferreira e utilizada pel as autoridades a pratica do «vagao
fantasm a» contra as sabotagens da via ferrea.
Finalmente, em Fevereiro de 1926, com numerosos ferroviarios presos e muitos
outros despedidos, a greve termina com urn fracasso. 0 movimento encontra urn eco
bastante alargado nas paginas do A Batalha que, nos dois anos que se seguiram, dedica
dezenas de artigos a situa,<ao dos despedidos, presos e deportados, vftimas de uma atitude
de «vingan,<a das autoridades ferro viarias ( ... ) que deu lugar a terem enchido as cadeias
de desgra,<ados que tern sofrido tremendos martfrios morais ... » (24)
A greve do funcionalismo publico de S. Tome por melhorias salariais, em Mar,<o
de 1921, e reprimida com igual ferocidade, e acompanhada por ataques de europeus
armados aos indfgenas e grevistas. Em princfpios de Abril de 1921, 0 A Batalha noticia
com grande destaque estes acontecimentos, sob 0 tftulo «A situa,<ao em S. Tome: os
ataques a ra,<a negra». Citando uma nota do Comite da Junta dos Direitos de Africa,
que descreve como «proclamada a greve, as autoridades locais intervieram parcialmente,
impondo pela violencia 0 trabalho; tendo sido orden ado a for,<a publica 0 emprego das
armas, esta recusou-se a obedecer; distribufdas entao as armas ao elemento europeu
comerciante para, a pretexto de manter a ordem, impor 0 trabalho, por toda a parte
irromperam resistencia e protestos, cujo epflogo foi 0 assassfnio de varios indfgenas
e funcionarios europeus.» (25)
Na sequencia destes acontecimentos, 0 A Batalha noticia que foi proclamado em
S. Tome 0 estado de sftio, pedido pelas autoridades 0 envio de refor,<os policiais de
Angola, feitas numerosas buscas domiciliarias e prisoes, como a do director do jornal
indfgena A Liberdade e a do presidente da Liga dos Interesses Indfgenas de S. Tome
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e Principe, e varios operarios que vao ser deportados juntamente com os indfgenas
pertencentes ao corpo da polfcia, em numero de 200. (26)
No rescaldo destes acontecimentos, 0 redactor do A Batalha, Mario Domingues, faz
uma interessante analise das classes existentes em S. Tome, concluindo que a burguesia
negra, «pacata e cobarde», apenas quer substituir 0 capitalismo europeu pelo predomfnio
do capitalismo negro. «Cabera a classe operaria e aos pequenos funcionarios 0 papel
predominante na emancipa,<ao da ra,<a... Mais tarde, quando as ideias evolucionarem,
os trabalhadores das ro,<as serao 0 agente impulsionador, os que hao-de transformar
a engrenagem social que em S. Tome existe mais defeituosa do que em qualquer outra
parte.» Na parte final do artigo, 0 autor preve 0 surgimento «de organismos negros»
que ofuscarao «os organismos que em Lisboa se tern constitufdo, apenas para defender
os interesses dos proprietarios negros», e que «a classe operaria, ali ada a organismos
de negros, garantira 0 exito das reivindica,<oes de ra,<a.» (27) Pela primeira vez, surge
nas paginas do A Batalha a ideia da existencia de «reivindica,<oes de ra,<a», cujo exito
so podera ser garan tido por uma alian,<a en tre os negros e a classe operaria da metropole.
Estas ideias, contudo, nao sao inteiramente partilhadas pelo movimento operario nas
colonias. Neste, sem duvida devido a sua situa,<ao objectiva de extracto europeu
privilegiado face a maioria negra, manifestam-se contradi,<oes e ambiguidades perante
a questao colonial que transparecem na correspondencia vinda do Ultramar que 0
A Batalha publica.
Referindo-se as causas da greve dos empregados da Companhia do Niassa, em Mar,<o
de 1924, urn trabalhador desta Companhia que escreve para 0 A Batalha, ressalva que
«0 nos so movimento - reparem nisto todos os portugueses de boa-fe - e de defesa
dos interesses dos empregados, mas visa tambem os interesses gerais e superiores da
colectividade. Esta parcela importantfssima do patrimonio nacional nao pode ser esquecida
e abandonada.» (28) Urn outro correspondente de Mo,<ambique acusa 0 governo me
tropolitano de estar a «cavar urn abismo que so podera ter por fim a independencia
de Mo,<ambique», porque «daqui a 20 anos, havera uma gera,<ao, aqui nascida e criada,
para quem Portugal sera uma terra estranha, e que nao suportara 0 seu juga, repelindo
e tornando-se independente.» (29) 0 exemplo que 0 autor tern em mente e 0 das colonias
britanicas, «cuja popula,<ao recusa 0 epfteto de inglesa ... gozando da maxima liberdade
e autonomia», enquanto os govern antes portugueses «cegos e imbecis ate ao extremo ...
vao batendo hoje 0 pe as popula,<oes, esquecendo que urn dia serao corridos a pontape
por aqueles que pretendem governar.» (30)
A exemplo do A Batalha, a imprensa libertaria nas colonias nao deixa de condenar
a opressao e a explora,<ao de que a maioria negra e alvo; no entanto, pelo menos na
sua maior parte, man tern uma desconfian,<a mesclada de racismo relativamentc as
reivindica,<oes da ra,<a negra e defende a soberania de Portugal sobre as colonias ou,
nalguns casos, manifesta inclina,<ao pelas teses da independencia branca.
E pro va vel que esta duplicidade na atitude do movimento operario das colonias
face a questao colonial tivesse repercussoes no movimento operario da metropole. E
import ante referir que, nalguns raros artigos do A Batalha, tambem encontramos uma
crftica da polftica colonial republicana na perspectiva de que as colonias sao urn
«sorvedouro» em vez de fonte de lucros, ou de que os portugueses deviam restringir
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a sua
a missao civilizadora. (31) Mas, estes artigos constituem excep<;:oes e, apesar
das estreitas liga,<oes que unem 0 A Batalha a imprensa sindical nas colonias, a sua
atitude face ao «problema da ra<;:a» e substancialmente diferente.
As repetidas denlincias da misenivel condi«ao dos negros e 0 apoio ao movimento
sindical nas colonias reflectem a preocupa«ao do A Batalha com a defesa dadignidade
do ser humano, independentemente da sua ra«a, e a prioridade que sempre confere a
«questao economica e social», temas que sao uma constante durante a sua existencia.
Desde 1921, porem, quando 0 A Batalha apoia inequivocamente a cria«ao do Partido
Nacional Africano e analisa detalhadamente a poJemica que rodeia 0 Congresso
Pan-Africano realizado na Europa, os problemas da emancipa«ao da ra«a negra e do
futuro das colonias pass am para primeiro plano, levando 0 jornal a questionar abertamente
o proprio sistema de domina«ao coloniaL

4. Em defesa da emancipa"ao da ra"a negra
4.1. A

cria~lio

do Partido Nacional Africano

Em Mar«o de 1921, 0 jornal A Batalha noticia que «acaba de se formar urn partido
constituido por naturais das colonias portuguesas no continente africano». 0 Partido
Nacional Africano formado a partirda Junta Nacional dos Indfgenas, tern como proposito
fundamental «a transforma,<ao do estado nacional unitario cxistente em estado federalista
e desceritralizado, de modo que urn verdadeiro pacto de harmoniza«ao de interesses
e direitos se estatiele<;:a entre todas as ra<;:as nacionais» e advoga «a remodela«ao, no
sentido da maxima liberdade, dos'cstatutos que actualmente regulam os direitos polfticos
e civis dos indfgenas». (32)
.
A cria<;:ao do PNA, apesar dos cuidados patentes na formula«ao dos seus estatutos
precavendo uma possivel ilegaliza<;:ao, significa urn importante passo no esfor«o de
organiza«ao dos negros da metro pole a margem da tutela e dos !imites impostos pelo
regime republicano, intuito que rapidamente vai fazer rebentar a luz do dia importantes
dissen<;:oes no seio da comunidade negra residente na metropole.
o A Batalha apoia inequivocamente 0 PNA desde 0 inicio, publicando frequentemente
os seus comunicados e noticiando as suas iniciativas. 0 primeiro exemplo deste
surge a proposito da greve dos funcionarios publicos em S. Tome, quando 0 diMio noticia
urn comfcio do PNA «para levar ao conhecimento do povo de Lisboa as reivindica«5es
das ra,<as indigenas e protestar contra as medidas de repressao violenta de que estao
sendo vitimas os trabalhadores de S.Tome.» (33)
A confirma"ao do caracter anti-colonialista deste partido surge quando 0 A Batalha
noticia que 0 PNA ira participar num «congresso reunindo negros de todo 0 mundo»
que se realizara na Europa em Agosto e Setembro de 1921. No mcsmo arligo em que
anuncia a realiza<;:ao deste congresso, oA Batalha proclamaque 0 PNA «esm perfeitamente
identificado com 0 maior revolucionario negro, Marcus Garvey, natural da Jamaica e
conhecido pelo «Moises Negro». Quer este a «Africa para os africanos». E acrescenta
que «a politica interna do Partido Nacional 'Africano baseia-se na maxima: 'Indigenas
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das cinco provfncias da Africa portuguesa uni-vos!' A sua polftica externa nesta outra
maxima: 'Negros de todo 0 mundo uni-vos!'» (34)
No primeiro e, ao que sabemos linico, numero do jornal «0 Protesto Indfgena»,
porta-voz do PNA, acentua-se que 0 partido «e absolutamente estranho a todos os
partidos da metr6pole.»; (35) nao consente no seu meio elementos estranhos a ra«a
africana e acusa-se a Liga Africana de Lisboa de ser urn instrumento «a~ servi«o das
castas interessadas na escraviza«lio das ra«as indfgenas», (36) financeiramente suportada
pelos dinheiros de «certos graudos da alta finan«a colonial».
o A Batalha noticia que a Liga Africana envia ao Congresso Pan-Africano dois
delegados que apresentarao uma tese sobre 0 «futuro da ra«a negra». 0 PNA tam bern
estara representado mas, segundo informa 0 A Batalha. «os seus dclegados ... assumirao
uma atitude de reservada expectativa em vista da sua constitui«lio heterogenea nao Ihe
dar uma caracterfstica profundamente africana.» (37)
Nos meses de Setembro e Outubro de 1921, 0 A Batalha ira acompanhar a par e
passo as peripecias que envoi vern 0 Congresso Pan-Africano, dedicando-lhe cerca de
quinze artigos e transformando-o no principal assunto noticioso do jornal.

4_2. 0 Congresso Pan-Africano

o Congresso Pan-Africano realiza-se em tres sessoes nas cidades de Londres, Paris
e Bruxelas, durante os meses de Agosto e Setembro. Eurn congresso apadrinhado pel as
potencias coloniais, Fran<;:a, Inglaterra e Belgica, que 0 concebem como uma opera<;:ao
de lavagemdo rosto da sua «obra civilizadora» nas respectivas col6nias e, simultaneamente,
de condena«ao do colonialismo alemao. Mas, a presen<;:a de numerosos partidarios do
movimento pan-africanista norte-americano e de varios movimentos negros sediados
na Europa que apoiam as suas teses e as de Marcus Garvey, acaba por transformar 0
congresso no palco de urn violento confronto entre duas linhas com solu«oes radicalmente
diferentes para «0 futuro da ra«a negra».
A linha dominante, que 0 A Batalha nao hesita em classificarde «serventmiria do
capitalismo» e denuncia como estando enfeudada as potencias colonizadoras, considera
que «os negros nao estlio preparados para gozar todas as liberdades no progresso da
ra«a negra,» (38)
Do outro lado, estaa <<iinha americana», liderada por DuBois, dirigente do movimento
pan-africa no com sede nos EUA, «pugnando pela liberdade», defendendo que a
emancipa«lio dos negros nao pode surgir a sombra das potencias coloniais e que 0
movimento negro deve interessar aos operarios de todo 0 mundo na sua luta e, por sua
vez, apoiar a luta destes contra a explora«ao.
Esta corrente consegue fazer aprovar na sessao de Londres do Congresso uma mo<;:ao
que sintetiza os seus objectivos e a que 0 A Batalha dii grande destaque: «1.° A igualdade
absoluta das ra«as; 2.° A igualdade absoluta de direitos entre todos os homens;
3.° A cria«ao nas col6nias de Africa de govern os autonomos formados por negros;
4.° Constitui«ao de urn Estado Livre Negro, em que os elementos da ra«a possam a
vontade desenvolver-se,» (39)
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o A Batalha apoia entusiasticamente a «linha americana», que c1assifica como
«revolucionaria», nao poupando elogios ao seu Ifder DuBois, «professor da universidade
de Atlanta, historiador eeconomi~ta notavel», (40) ao mesmo tcmpo que considera Diagne,
principal dirigente da «corrente reformista», como um «traidor» e se refere
deprecialivamente aos seus seguidores como «negros europeizados».
Conforme relata 0 A Batalha, apesar de na sessao de Londres os american os terem
feito aprovar a sua mo<;;ao, nas sessoes seguintes, em Bruxelas e Paris, que 0 A Batalha
c1assifica de «tragi-comedia», os diagnistas acorrem em maior numero, acompanhados
por altos funcionarios das potencias coloniais, e conseguem fazer prevalecer os seus
pontos de vista.
Fazendo 0 balan<;;o do Congresso, 0 A Batalha conClui que para «os negros
europeizados ... a verdade esta em que a ra<;;a negra, nao se bastando a si propria para
progredir, precisa fatalmente da mu1eta da protec<;;lio legal e da tutela humilhante dos
finais da
govcrnos dos scus dominadores.» (41) Em oposi<;;ao, defende as
delega<;;ao americana que considera que «a escraviza<;;ao de certas classes e ra<;;as sao
uml]. consequencia da sua condi<;;ao econ6mica» e proclama que os unicos ali ados dos
negros «na luta oelas suas reivindicacoes ... sao as classes trabalhadoras das cidades
c dos campos.»

defini<;;ao dos objectivos do movimento pela emancipa<;;ao da ra<;;a negra e 0 futuro das
colonias portuguesas no quadro dessa emancipa<;;ao. Os tftulos que 0 A Batalha coloca
nos artigos dedicados ao Congresso nao deixam margem para duvidas sobre a op<;;ao
do jornal: «0 Movimento emancipador dos africanos»; «A ra<;;a negra prepara-se para
a luta» e «A emancipa<;;ao dos negros ha-de ser obra dos pr6prios negros».
Em Janeiro de 1922, num artigo intitulado: «Os escravos de negros», em que 0
A Batalha critica uma entrevista do bispo de Mo<;;ambique ao Diario de Notfcias,
afirma-se que «hoje, entre os negros cultos das col6nias portuguesas, como de outros
pafses, 0 espfrito separatista e grande ... esse perigo para os interesses dos patrioteiros
e afinal um beneflcio para a humanidade inteira». (46) E, para que nao restem duvidas
sobre a sua simpatia com 0 «esplrito separatista», acrescenta: «nao se julgue que estas
nossas palavras
a defesa dos interesses ingleses que giram a volta das
colonias DortUI!.Uesas. Nem a uns, nem a outros damos 0 direito de apossar-se da terra
alheia.»
Nos artigos sobre 0 Congresso Pan-Africano, 0 A Batalha assume claramente a defesa
da «emancipa<;;ao da ra<;;a negra», apoiando as teses de DuBois e Marcus Garvey e a
ideia de que 0 proletariado e 0 aliado natural dos negros nessa luta, dois temas que
sao uma constante em todas as suas tomadas de posi<;;3.o sobre a questao colonial.
Logicamente, este posicionamento traz a superffcie a questao concreta de saber como
se vai realizar essa emancipa<;;3.o, isto e, faz emergir a problematica do «separatismo».

4.3. A polemica entre 0 PNA e a Liga Africana

As duas tendencias que se manifestam no Congresso Pan-Africano tem correspondencia
nas divergencias que separam 0 PNA da Liga Africana; 0 primeiro, apoiantc da «linha
americana» e a segunda, fiel as orienta<;;oes «diagnistas».
o diario A Batalha, naturalmente, toma abertamente 0 partido do PNA e noticia
o boicote duma sessao promo vida em Lisboa pela Liga Africana, na qual 0 senhor
Nicolau Pinto, um dos delegados da Liga Africana ao Congresso, «constantemente
interrompido teve de desistir. .. irrompendo a maiaria. da assembleia com vivas ao
Sr. Marcus Garvey e ao Partido Nacional Africano e fora ao Sf. Diagne, traidor da causa
africana e aos assimilados». (43)
Publica ainda uma longa entre vista com 0 Dr. Americo Ribeiro, membro do PNA,
onde da conta que <'as conclusoes do Congresso Pan-Africano, nao agradaram as
correntes mais revolucionarias da ra<;;a negra» e que «em Portugal, no movimento
emancipador da ra<;;a negra, como no movimento emancipador dos
a acentuar-se uma corrente reformista e outra caracterizadamente revolucionaria»,
e critica a interven<;;ao do sr. Nicolau Pinto no citado Congresso: «toda ela um hino
de
as maravilhas da coloniza<;;ao de Portugal» que faz «a apologia mentirosa
do regime jurfdico e polftico dos africanos portugueses.» (45)
A numerosa serie de artigos dedicados ao relato e analise do Congresso Pan-Africano,
em Setembro/Outubro de 1921, representa uma perceptlvel mudan<;;a de qualidade na
aprecia<;;ao que 0 A Batalha faz da questao colonial. Se ate entao a preocupa<;;ao central
do jornal incidia na demlncia agitativa das «iniquidades» do colonialismo portugues,
a partir desta altura, colocam-se abertamente questoes polfticas de fundo, como a da
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5. Mario Domingues e a questiio da independencia
5.1. A «Historia da coloniza"iio portuguesa»

Uma posi<;;ao clara sobre este novo enfoque da questao colonial in!. ser dada numa
serie de trinta artigos assinados pelo jornalista Mario Domingues (MD), sob 0 titulo
generico: «Para a hist6ria da coloniza<;;3.o portuguesa».
Trata-se duma obra notavel e coerente, onde a partir da denuncia «recheada de fact os»
do colonialismo portugues, 0 autor empreende a desmontagem da ideologia colonialista,
expoe as rafzes do sistema colonial e, em conclusao da sua analise, assume a defesa
do separatismo e do «ideal belo da independencia de Africa».
o mote c dado logo no primeiro artigo da serie. Retomando um artigo de Cristiano
Lima, em que este relatava a «triste hist6ria» de um pobre branco pintado de negro
que, numa barraca da feira Mayer, servia de alvo aos brancos que the atiravam bolas
de serradura, tendo como recompensa um charuto no caso de acertarem; MD transform a
o distico que encimava esta barraca, «0 preto resiste a todos os portuguescs», no tema
central dos seus artigos: (48)
a historia desse pobre diabo que vegeta ao deus-dara peIas nossas formosas
col6nias, e a hist6ria desse preto admiravel que, atraves dos seculos, tem resistido
a todos os portugueses, que nos vamos contar em artigos sucessivos», (49) hist6ria
que e, afinal, 0 relato da «obra de destrui<;;ao que os portugueses, em nome da
civiliza<;;ao, vem executando em Africa.» (50)
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As denuncias sucedem-se: casos de violayao e morte fortuita de negros e acondenayao
do «sabio decreto n. 0 15» que impede oS funcionarios negros de serem promovidos, como
exemplos de racismo. (51) A descriyao da forma como e colectado 0 «imposto sobre as
cubatas», onde se relata como os administradores corruptos cob ram imposto sobre 0
numero de camas, sobre as crianyas menores de 12 anos e ate sobre os animais domesticos
- «Ate os gatos pagam imposto», (52) C0 titulo do artigo- como testemunho da explorayao
a que os negros estao sujeitos. A denuncia das grandes companhias, como a Companhia
do Niassa, «mais forte e mais rica que 0 estado portugues», que possuem poifcias privadas
e «fazem lei no seu territorio», escravizando os negros e engajando-os para as minas do
Transval. (53) E adescriyao dos protestos dos negros edaselvatica repressao que sobre eles
se abate, como 0 encerramento da Liga Angolana eo fecho do jornal 0 Angolense, cujo
director e preso, ou 0 relato da prisao de dez negros que ousaram protestar contra a forma
como os impostos eram colectados, na sequencia do que, as aldeias a que pertenciam,
Catete e Calombaloca, foram assaltadas por forya de militares. (54)
Paralelamente a estas denuncias concretas, MD ataca a legislayao colonial republicana
e a ideologia que Ihe serve de suporte. Respondendo a urn artigo de MD, em que este
denunciava a violayao impune de varias negras, 0 Mundo considerava que tal facto
«nao poderia causar grande sofrimento ao negro, ao selvagem, porque este nao possui
nenhuma noyao de dignidade pessoai», e realyava a «humanidade» da legislayao colonial
portuguesa, «a melhor do mundo». MD replica nas paginas do A Batalha que «a
insensibilidade moral do negro perante 0 crime nao pode reabilitar esse crime» e, ironiza,
referindo que «os crimes que vimos apontando, devem ser fruto da nossa legislayao
colonial a que nao falta urn sopro de humanidade.» (55)
Referindo-se a «missao civilizadora dos portugueses», MD escreve que «com 0
chicote na mao e a aguardente na outra nao se consegue civilizar ninguem. Pois tern
sido assim, pelo alcool e pela violencia que os portugueses, salvo raras eXcepyOes, tern
querido fazer do negro urn modelo de virtudes.» (56)
Uma dessas excepyoes seria Carvalho Araujo, cujo relatorio sobre a sua governayao
no distrito de Inhambame sai a publico e c fortemente censurado pelo governo da
Republica. Na posse da sua versao integral, MD contesta a ideia defendida pelos colonos
de que 0 negro «e inadaptavel para 0 trabalho», 0 quejustificaria 0 emprego do chi cote
eo trabalho foryado. Na sua opiniao, apoiada no relat6rio de Carvalho Araujo, 0 negro
«e docil e trabalhadof». Sao os agricuitores, cmbriagando 0 indfgena, as miseraveis
remunerayoes e 0 regime de trabalho foryado para oTransval, porque 0 estado precisa
do ouro que ele rende, que provocam a crise de mao-de-obra» (57) e nao a alegada
«repugnancia ao trabalho» do negro.

5.2. 0 ideal de independencia

Ap6s desmontar a obra da colonizayao portuguesa, MD, num artigo intitulado «0
ideal de independencia», ataca 0 patriotismo e defende 0 espfrito separatista, 0
definitivamente no cerebro e no corayao do negro escravizado e vexado por
uma explorayao infqua». (58) Se esse acontecimento nao se revelou ha mais tempo e
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porque os brancos portugueses «teem tido medo de lesar a pMria com as re"el:acc>es.
e, por sua vez, os negros, tiveram receio das suas proprias aspirayoes». Contudo, <dis
infamias praticadas. pelo despotismo branco em Africa, so urn ideal de independencia
se pode opor com eficacia ... Teem ou nao os negros direito a independencia? Teem.
Como alcanya-Ia? Lutando.» (59)
No mesmo artigo profetiza «talvez nao tardem dez, quinze, vinte anos que Portugal
corra 0 risco de ficar sem colonias para explorar, sem negros para tiranizar. ..». (60)
Pela primeira vez 0 ideal da emancipayao da raya e concretizado na propos~a de
luta pela independencia, assente no argumento de que esta e a mais eficaz no combate
ao despotismo branco, tendo 0 autor pressentido 0 papel que «a uniao numa consciencia
racica» pode desempenhar na mobilizayao dos negros para a luta.
No entanto, MD defende-se de quaisquer conotayoes do conceito de independencia
das colonias que preconiza com urn espfrito nacionalista. «Perante 0 imperialismo
europeu, nao ha pretos portugueses, ingleses ou alemaes, hii homens que desejam ser
Iivres». (6J)
Aludindo as revoltas que irrompem no continente africano, nomeadamente, no
Transval e no Congo Belga, considera que «essas revoltas periodicas, que se verificam
aqui e acola, nao sao mais do que prenuncios de uma revoluyao imensa que abatera
o poder, nao apenas de urn pais, mas de todas as potencias coloniais. Parece estar
indicado que .() movimento emancipador dos africanos tende a generalizar-se,
aproximando-se do ideal duma confederayao continental.». (62) E a utopia anarquista
da grande revoluyao mundial gerando uma sociedade sem fronteiras, 0 «conjunto
harmonico de uma humanidade livre de todas as opressoes» que MD tern em mente.
Aproblematica geral da emancipayao da raya transmutou-se, pela pena de MD, na
luta pela independencia. Mas uma independencia que, a semelhanya do ideal da
emancipayao, «paira acima dos interesses mesquinhos das patrias opressoras». Trata-se,
afinal, de urn meio «eficaz» para acabar com a tirania dos colonizadores e atingir a
liberdade, que se materializani. nao na formayao de novos parses, mas no quadro duma
«Confederayao Africana». (63)
No artigo final da sua «Para a hist6ria da colonizayao portuguesa», MD, que conjuga
o idealismo ut6pico dos anarquistas com urn espfrito pratico, defende a necessidade
de utilizar os organismos de defesa da raya negraja constitufdos e propoe urn autentico
program a polftico de reivindica y6es imediatas como forma de consciencializayao e
mobilizayao dos negros para a luta.
Como os negros ja possuem alguns organismos de defesa da raya, considera que
«Nao devem estes esperar que 0 tirano abandone, por subita compaixao, a sua tirania»
«compete a esses organismos canalizar, disciplinar, coordenar todas as energias
no sentido da emancipayao; aproveitar 0 espfrito separatista que a tirania criou e dar-Ihe
corpo, alma, vida ... ». (64)
Considerando que a aCyao e 0 melhor meio de educayao, sugere que «os negros
deviam lutar por reivindicayoes imediatas ... Os organismos negros deviam, quanto a
nos, reivindicar imediatamente a aboliyao do <I:lcool, dos castigos corporais, do imposto
de oalhota; a isenyao do serviyo militar; a liberdade absoluta de trabalho e imprensa;
amnistia para todos os presos por questoes nicicas, polfticas ou sociais; a
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equiparat;3.o de sai<irios e vencimentos do preto com os. do branco ... A luta pelo triunfo
destas reivindicat;oes parciais prepara os animos, educa os espiritos para uma
mais forte ... E preciso que 0 negro portugues ingresse tam bern nesse movimento
colossal... que tern por objectivo a independencia de Africa.» (65) A conscicncia de que
a luta pela independencia da rat;a se enquadra na luta mais geral dos explorados
mantem-se, mas, com os artigos de MD, torna-se claro 0 questionamento do proprio
sistema de dominat;ao colonial, vinculado ao imperialismo europeu.
Uma pergunta, no entanto, se coloca: seria Mario Domingues uma voz isolada a
pregar no deserto da indiferent;a do militantismo libertario da epoca?

5.3. Mario Domingues, uma voz isolada?

A verdade e que Mario Domingues e a unica voz que defende expl1cltamente a
independencia das col6nia~ mas, como salientamos anteriormente, ao vincular a
independencia de todas as col6nias, sujeitas ao imperialismo europeu, a proposta de
uma Confederat;ao Africana, nao ultrapassa os quadros mentais da ideologia anarquista
nem contradiz 0 seu vincado antipatriotismo.
Par outro lado, a sua «Historia da Colonizat;ao ... » surge na sequencia 16gica dos
artigos sobre 0 Congresso Pan-Africano e na mesma linha de pensamento do pan-africanista
americano e das teses de Marcus Garvey, ideias que se repetem em muitos outros artigos
pubJicados durante a existencia legal do A Batalha.
Muitos desses artigos, que nao estao assinados, poderao, muito plausivelmente, ter
sido escritos pelo proprio Mario Domingues, «especialista}> da questao colonial. Mas,
embora os redactores do A Batalha gozassem de ampla margem de autonomia, segundo
urn dos seus chefes de
David de Carvalho, eram responsaveis perante 0
Conselho Federal da CGT.
Nao nos parece, pois, credlvel que Mario
escrevesse urn tao grande numero de artigos expressando uma
que a sua orientat;ao geral tivesse 0 acordo da direct;ao da CGT.
Em abono da tese de que Mario Domingues representauma corrente de pensamento
em format;ao e nao uma voz isolada, existem no «Suplemento Literario» do A Batalha
alguns artigos de fundo, assinados por autores como Ferreira de Castro e Cristiano Lima,
que retomam a den uncia da barbarie do colonialismo portugues e a apologia das lutas
de Iibertat;ao contra as potencias coloniais.
o escritor Ferreira de Castro, simpatizante anarquista e colaborador assfduo do
«Suplemento Litenirio» do A Batalha, num artigo de crftica a «justit;a» colonial escreve,
pOl'ventura de uma forma mais radical do que Mario Domingues: «[ ... ] nas selvas
africanas, eu ja 0 escrevi uma vez, ha sangue humano que clama ha seculos uma
implacavel vingant;a contra os colonizadores portugueses ... nao me surpreenderei se
urn dia os 'justiciados' abandonarem a sua letargia e resolverem executar os 'justiciado
res'». (67)
Num outro artigo, Ferreira de Castro critica 0 Partido Nacional Africano que se
dispoe a defender os processos colonizadores dos portugueses, alvo duma
internacional na sequencia do Relat6rio Ross, numa atitude que, segundo 0 escritor,
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«vai trair os pr6prios fins para que eu supunha criado aquele
As virtudes
coloniais que os jornais portugueses exaltam «s6 existem na boca desse gramofone
mentiroso que e a Hist6ria». Neste artigo, Ferreira de Castro faz urn impressionante
libelo acusat6rio do colonialismo portugues, «cujo pape], scm pre foi e ainda e hoje ...
manter escravizados os habitantes das suas colonias.». (68)
Cristiano Lima, num artigo sobre «Nacionalismo e Tradit;ao» em que analisa 0
caracter dos movimentos de libertat;ao que eclodem em Africa e na Asia, apoia com
entusiasmo estes movimentos, que considera revolucionarios e favoraveis ao progresso,
ao mesmo tempo que neg a 0 seu caracter nacionalista. «A Africa e a Asia lant;aram-se
no nacionalismo e querem reatar 0 fio perdido da sua tradit;ao? Pura ilusao. A Africa
e a Asia romperam com a tradit;ao que durante seculos os escravizou e imobilizou,
romperam com 0 nacionalismo que as fez vi ver na ignorancia e na sordidez. Abdel-Krim
nao sonha com 0 antigo imperio mouro, mas com uma republica modern a... 0 chines
cortando 0 rabicho e destruindo 0 imperio cortou as suas
com 0 passado ... Os
revoltosos de Africa e Asia estao embriagados pelo progresso ... ». E concIui que estes
movimentos favorecem 0 caminho «para a grande unidade humana, para a aual 0 mundo
tende irresisti velmente.» (69)
Esta operagao de redut;li.o do caracter destes movimentos ao seu aspecto progressista,
e paradigmatica das dificuldades que os militantes libertiirios tern em «digerir» as
implicat;oes da «queslao nacional». Confront ados com a ecIosao de movimentos de
libertat;ao nacional, apoiam-nos inequivocamente mas escamoteando 0 seu cunho
nacionalista. Em varios outros artigos e pequenas notfcias, inseridas nO A Batalha e
no seu «Suplemento Litenirio», deparamos sempre com a apologia entusiasta da luta
de Abdel-Krim pela libertat;ao do Riff, do movimento de Ghandi na India, da luta do
IRA pela Iibertat;ao da Irlanda, dos indfgenas na Africa do Sui e das revoltas na China
e no Egipto. Em suma, Mario Domingues nao esta s6 na sua campanha a favor da
Iibertat;ao dos negros.
o conjunto de argumentos que acabamos de expor leva-nos a concIuir que as
posit;oes de Mario Domingues, como as de Cristiano Lima e Ferreira de Castro e as
expressas em
nao assinados do A Batalha sobre a questao colonial, traduzem
o processo de formagao de uma corrente de pensamento favoravel a libertat;ao das
colonias portuguesas.

6. A questao colonial nos congressos do movimento operario

As duas teses aprovadas em Congress os sindicais sobre a questao colonial tambem
testemunham a importancia que 0 movimento openirio dedica a esta questao.
A teSe sobre «A Organizat;ao Operaria nas Col6nias», aprovada no Congresso de
1919, comet;a por uma significativa condenat;ao do colonialismo «inaceitavel illuz do
direito e inconveniente por incompatfvel com 0 progresso dos povos».
Apos esta afirmat;ao de principio, propoe a criat;ao de uma estrutura organizativa
independente da metropolitana que agrupe os povos coloniais, vis to que estes sendo
«etnologicamente diferentes do continental [...1sao os unicos competentes para resolverem
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os seusproblemas e [... J um dia compreenderao que so com a sua acr,:ao podem contar
embora possam esperar 0 incondicional apoio da organizar,:ao da metropole». (70)
Esta organizar,:ao, a criar «de imediato», seria constituida por sindicatos e federar,:oes
da industria, em tudo semelhantes aos existentes na metropole, os quais «tendo em
atenr,:ao o.efeito de remodelar,:ao que a proxima revolur,:ao vai operar», ou seja, «a
internacionaliza'tao dos sindicatos}}, deveriam «agrupar nas varias centrais os povos de
determinadas
embora de pafses diferentes}), (71) proposta que se sugere
apresentada no proximo Congresso de Amesterdao da Internacional Anarquista. Esta
proposta «seria a mais formal demonstra'tao do espirito anti-patriota do proletariado
universal.».
Do ponto de vista ideologico, estamos perante uma clara afirmar,:ao de fe no espfrito
universalizante e internacionalista do anarquismo, a qual, simultaneamente, traduz a
cren'ta na revolu~ao proxima, sem duvida influenciado pelo optimismo gerado pela
revolu'tao russa. Do ponto de vista organizativo, a proposta veicula a ideia, cara aos
anarco-sindicalistas, de criar,:ao da estrutura sindical por etapas e da base para 0 topo,
mas perspectivada a uma esc ala planetaria.
No seu conjunto, a tese aprovada no Congresso de 1919 integra-se cIaramente nos
princfpios do militantismo Iibertario e coaduna-se com as ideias desenvolvidas por
Mario Domingues a partir de 1921, nomeadamente, a defesa de uma Confederar,:ao
Africana como corolario da luta pela emancipar,:ao da rasa. So que, enquanto MD
desenvolve propostas concretas, 0 Congresso de 1919 coloca 0 acento nas afirma~5es
de princfpio, sem duvida coerentes, mas claramente desfazadas da realidade vivida nas
colonias.
la as «teses sobre as condir,:5es de trabalho nas colonias», redigidas por Manuel
10aquim de Sousa e aprovadas no Congresso da CGT de 1925, representam urn substancial
retrocessorelativamente as propostas de 1919. Apesar de reiterarem a condenar,:ao do
colonialismo, as teses dirigem-se aos openirios brancos preconizando 0 «fomento da
organiza~ao sindical nas colonias)}, apenas sugerindo um esfor90 para que nela «ingressem
pretos assalariados. em bora selecionados».
o abandono da anterior proposta de organiza9ao autonoma dos negros baseia-se na
constatar,:ao da «impossibilidade de os pretos poderem, no momenta actual.
dignamente e pelo seu esforr,:o colectivo e directo a afrontosa escravidao», visto estarem
«imersos na ignorancia}) «corrompidos por vfcios}). Quanto aquestao colonial, as teses
Iimitam-se a apelar aos «pretos europeizados nao contaminados pelo espfrito burgues)}
para que constituam uma minoria activa que seja «0 agente inoculador do espfrito de
liberdade e bem-estar economico dos escravos em Africa». (72)
Uma tao longa cita~ao e necessaria para vincar bern 0 retrocesso relativamente a
tese de 1919. Nao so a CGT abandona a proposta organizativa entao formulada, como
revela uma grande desconfianr,:a relativamente aos negros «nao-europeizados». Tudo
se passa como se a CGT tivesse descido das nuvens ideologicas em que vogam as teses
de 1919, com todo 0 seu optimismo revolucionario, para mergulhar num cepticismo
cinzento relativamente as potencialidades revolucionarias dos negros.
Em 1925, 0 movimento operario portugues estava em pleno refluxo, regimes
ditatoriais implantaram-se em Italia e Espanha, cresce a amea9a fascista em Portugal

e
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e a revolu9ao «imediata}} parece cada vez rnais distante. Sem duvida que esta
muito diversa da que se vivia em 1919, se reflecte no tom ceptico das teses de 1925.
Mas, independentemente dos efeitos da mudanr,:a na conjuntura, ressalta claramente
das teses de 1925 uma visao da realidade colonial contarninada de eurocentrismo e de
um paternalismo em relar,:ao aos negros, bern distantes das posir,:5es assumidas no A
Batalha. Mais ainda. a visao dos negros como uma massa «imersa na ignorancia)} e
«corrompida por vfcios» e 0 apelo aos «pretos europeizados», retomando 0 espfrito da
distin'tao, consagrado nas leis coloniais da Republica, entre negros civilizados ou
«assimilados» e «indfgenas incivilizados», testemunham a permissividade destas teses
a mentalidade colonialista.
Nao menos reveladora das ambiguidades e contradir,:oes existentes no movimento
operario quanta a questao colonial, e a proposta que Carlos Rates pretendia apresentar
no 1.0 Congresso do PCP, preconizando a venda das colonias a Inglaterra, a fim de,
com 0 produto da venda, se promover 0 fomento da agricultura e do comercio em
Portugal. 1. H. Droz, delegado da Internacional ao congresso, relata as dificuldades que
teve em «obter do Comite Central a retirada desta tese e fazer-lhe compreender que
a libertar,:ao dos povos das colonias nao pode ser uma mudanr,:a de senhor e que esta
tese faria do Partido um comerciante de escravos.}) (73)
Esta tese eelucidativa sobre as ambiguidades com que alguns sectores do movimento
operario portugucs encaravam a questao colonial. A Internacional Comunista, ao contrario
da Internacional Anarquista, tinha uma posi'tao bem definida de apoio a luta nacional
revolucionaria dos povos dos paises colonizados que considerava «agir objectivamente
contra a existencia da ordem bunwesa mundial». (74)

7. 0 despertar da consciencia anti-colonial em Portugal
As posir,:oes que acabamos de referir, expressas no jornal A Batalha, baseadas na
analise de largas dezenas de artigos sobre a questao colonial, e as referencias aos
congressos da CGT de 1919 e 1925, comprovam que 0 movimento operario organizado
nao estava alheado do problema colonial nem perfilhava a «vaga de nacionalismo
colonialista» que teria unido 0 conjunto da sociedade portuguesa em torno do projecto
colonial republicano. Importa tambem salientar que 0 jornal A Balalha nao se limita
a condenar,:ao dos excessos na explorar,:ao esclavagista dos negros mas, ao aDoiar os
ideais pan-africanistas, poe em causa 0 proprio sistema colonial.
Porem, este processo de ruptura com os esquemas ideol6gicos dominantes nao e
(nem poderia ser) linear. Pudemos constatar, a prop6sito das posir,:oes do movimento
operario das colonias e das teses do Congresso da CGT de 1925, a existencia de diversos
matizes e ate contradir,:6es nas posi~oes que 0 movimento operario assume publicamente
sobre a questao colonial.
Obviamente que ao analisarmos a forma como e problematizada a questao colonial
na primeira metade da decada de vinte, temos que considerar a analise dos process os
sociais historicos que estao em curso e as form as ideologicas que caracterizam 0
movimento operario na epoca.
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A emergencia de uma consciencia anti-colonialista nalguns sectores do militantismo
libertario resulta do seu vinculo aos princfpios da ideologia anarquista. Sao os ideais
de dignifica~ao da condi~ao humana, a afirma~ao da solidariedade de todos os explorados
e oprimidos sem distin~ao de ra~as ou fronteiras, e 0 ideal duma patria universal que
sustentam e dao coerencia aos dois temas fundamentais em que assenta a argumenta~ao
do A Batalha: 0 direito da ra~a negra a emancipa~ao e a alian~a natural entre 0
proletariado e os negros que lutam pela sua Iiberta~ao. Contudo, esta fidelidade aos
princfpios e, simultaneamente a origem de algumas ambiguidades detectaveis nas
analises do problema colonial.
A emancipa~ao da ra~a negra e entendida, num sentido lato, como liberta~ao da
miseria e da opressao inerentes a explora~ao capitalista na sua forma colonialista. E,
pese embora se aceite a especificidade do problema da ra~a, 0 prisma atraves do
qual tendem a ser encarados os efeitos do colonialismo e 0 mesmo com que se analisa
a situa~ao de todos os trabalhadores explorados, muitas vezes denunciada metaforica
mente como «escravatura». Dai que a especificidade do sistema de explora~ao
colonial, nomeadamente a tutela por urn pais colonizador, resulte por vezes
diIufda.
Por outro lado, naturalmente que 0 conceito de emancipa~ao sesobrepoe ao de
independencia, que e totalmente estranho ao ideario anarquista e contraditorio com a
sua visao internacionalista daluta dos explorados. Aqui reside a raiz da relutancia dos
anarquistas relativamente as lutas pela independencia nacional que referimos a proposito
do artigo de Cristiano Lima e que tamMm se reflecte nas paginas do A Batalha. A
questao nacional e urn problema fulcral que a ideologia libertaria nao resolve. Os
anarquistas defendem a luta pela emancipa~ao da ra~a e apoiam os movimentos de
Iiberta~ao contra as potencias coloniais, mas, no fundo, consideram que a questiio racica
so se resolvera com a destrui~ao do estado e do sistema econ6mico capitalista.
f: neste aspecto que Mario Domingues marca a diferen~a. Na nossa opiniao, que
avan~amos como hipotese de trabalho, a especificidade da sua perspecti va anti-colonialista,
que se mantem fiel aos quadros conceptuais libertarios, podera advir da maior sensibilidade
que revela as peculiaridades do sistema colonial e do conhecimento prlitico das dificuldades
que coloca a organiza~ao dum movimento pela emancipa~ao da ra~a. Sao estes factores
- a que nao sera alheio 0 facto de MD ser urn mulato originario de S. Tome e manter
rela~oes privilegiadas com as organiza~oes militantes de negros
que 0 terao levado
a compreender a importiincia da «uniao numa consciencia racica» como factor de
consciencializa~ao dos negros e do papel que pode ter a bandeira da «independencia»,
como concretiza~ao do ideal emancipador.
o outro factor que influencia algumas das tomadas de posi~ao de alguns sectores
do movimento operario e a contamina~ao pela ideologia colonialista. Nos anos vinte
do nosso seculo desenvolve-se urn movimento de expansao imperialista das potencias
europeias, recoberto por uma ideologia pretensamente humanitaria e civilizadora. 0
proprio pensamento cientffico e dominado pelo paradigma do evolucionismo e acredita-se
que a Europa corporiza 0 estadio mais avan~ado de civiliza~ao que outras culturas ainda
nao a1can~aram. 0 militantismo operario nao e, evidentemente, imune ao apelo destas
ideias.
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Em conclusao, as posl~oes sobre a questao colonial que emergem no seio do
militantismo Iibertario forjam-se a partir dos princfpios ideol6gicos anarquistas,
nomeadamente 0 anti-patriotismo e a perspectiva da luta dos explorados no quadro duma
estrategia mundial, mas sofrem os efeitos secundarios da influencia duma mentalidade
eurocentrica e ate da propria ideologia colonialista. f: no cruzamento destes dois vectores
ideologicos que se moldam as primeiras formas de consciencia anti-colonial e e dele
que decorrem as diferen~as e contradi~5es que referenciamos.
No caso do A Batalha, objecto do nosso estudo, os artigos dedicados a cria~ao do
Partido Nacional Africano marcam urn claro ponto de viragem, ao questionarem de
formainequivoca 0 pr6prio sistema colonial. Apesar de algumas a~biguidades, a sua
atitude de condena~ao sistematica do colonialismo e defesa da emancipa~ao da ra~a
negra, poe em causa 0 direito de Portugal dominar as col6nias. Neste sentido, testemunham
o infcio da forma~ao duma corrente de pens amen to anticolonialista em Portugal.
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