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Introdução
Em 1876, Henry Rowley, um dos acompanhantes das expedições 

lideradas pelo famoso David Livingstone, escrevia: «As instruções 
que estes governadores [dos territórios africanos sob adminis- 
tração portuguesa], superiores e intermédios, recebem do governo 
central são admiráveis. As bênçãos da civilização e do Cristianismo 
são invocadas numa fraseologia eloquente, o dever de as difundir 
respeitado com urgência. [...] Teoricamente, nada pode ser melhor 
que a presença, as políticas e o carácter dos portugueses em África. 
[...] Na prática, nada pode ser pior e mais humilhante.»1

Esta citação condensa a questão fundamental que presidiu à 
feitura deste estudo. Intitulado Livros Brancos, Corpos e Almas 
Negras, este tem como objecto central a análise histórica da pro-
clamada «missão civilizadora» do colonialismo português entre 
1870 e 1930, período marcante da história colonial nacional e 
internacional. Os seus fundamentos, os seus princípios e as suas 
reais concretizações são avaliados na sua relação com o aspecto 
fundamental do colonialismo português de finais de Oitocentos e 
de princípios de Novecentos: a questão do trabalho indígena.

Este estudo é composto por duas partes, cada uma com três 
capítulos. A primeira parte procura reconstituir de um ponto de 
vista histórico o modo como a «missão civilizadora» se tornou um 

1 Além de considerações pouco suaves sobre o carácter dos portugueses, 
Rowley sublinhava ainda a escassa preparação ética e moral dos padres na África 
portuguesa. Henry Rowley, Africa Unveiled (Londres: SPCK, 1876), 75; também 
cit. in James Duffy, A Question of Slavery. Labour Policies in Portuguese Africa 
and the British Protest 1850-1920 (Oxford: Oxford University Press, 1967), 112- 
-113.
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referente justificativo e legitimador sistemático dos processos de 
colonização portuguesa em África, nomeadamente no que dizia 
respeito às modalidades de recrutamento e de utilização de mão- 
-de-obra nativa. Analisando este processo numa escala interna-
cional, metropolitana e colonial, a primeira parte deste trabalho 
procura demonstrar como a retórica civilizadora, fortemente pro-
movida internacionalmente, foi fundamental para a manutenção 
e legitimação de um modelo de utilização de mão-de-obra nativa 
que preservava elementos próprios da escravatura. O caso do cacau 
escravo de São Tomé e Príncipe é utilizado como observatório pri-
vilegiado do modo como a instrumentalização político-diplomática 
da «missão civilizadora», que supostamente governaria os princí-
pios de acção e funcionamento da gesta colonial, se tornou um 
elemento central no colonialismo português.

A intensa e profusa produção legislativa centrada na admi-
nistração das colónias que suportava este processo, com especial 
incidência na esfera laboral e na dita política indígena, é objecto de 
especial atenção, com o objectivo de indagar o sentido cristalino 
das palavras do reverendo Rowley. Ao mesmo tempo, essa suces-
são de codificações jurídicas – que impendiam sobre o modelo 
de trabalho indígena, sobre os métodos de colonização efectiva 
dos territórios coloniais e sobre um conjunto diversificado de 
programas reformistas (higienistas, educativos, morais, religiosos, 
administrativos) – não só comprova e denuncia a sua ineficácia, 
como permite entrever as debilidades da implantação administrativa 
do Estado português. Como acontecia com quase todas as admi-
nistrações coloniais, o tipo de autoridade projectado nas colónias 
portuguesas era mais arterial que capilar, ou seja, concentrado 
espacial e socialmente.2

Apreciando os aspectos político-administrativos, diplomáticos, 
económicos, missionários e educativos do colonialismo português, 
bem como os principais discursos que formularam os seus procla-
mados desígnios civilizadores, a primeira parte demonstra que a 
verdadeira «missão» dos programas civilizadores portugueses em 

2 Frederick Cooper, «Conflict and Connection: Rethinking African History».
American Historical Review, vol. 99, n.º 5, (1994): 1533; Jeffrey Herbst, States 
and Power in Africa. Comparative lessons in authority and control (Princeton: Prin- 
ceton University Press, 2000), 3, 11-15, 21-28 e 85; Crawford Young, The African 
Colonial State in Comparative Perspective (Londres e New Haven: Yale University 
Press, 1994), 118-122. 
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África era a de criar condições para educar os corpos e as almas 
nativas para o trabalho.

A segunda parte deste estudo alarga as interrogações da primeira 
parte e reforça as suas conclusões. Partindo de dois documentos 
com origem numa rede estrangeira de interesses missionários e  
filantrópicos americanos e ingleses – os relatórios feitos por Tho-
mas Jesse Jones (dois volumes centrado na educação colonial) e por 
Edward A. Ross (centrado nas modalidades de trabalho indígena em 
duas colónias portuguesas) –, a segunda parte começa por analisar a 
intervenção que os factores religiosos e humanitários detiveram no 
processo de construção dos programas civilizadores em contexto 
colonial, demonstrando igualmente que essa análise não pode ser 
pensada a partir dos moldes tradicionais da história colonial, ou 
seja, ora meramente centrada na esfera metropolitana, ora fechada 
sobre a esfera colonial. As dimensões internacionais e transnacio-
nais dos processos imperiais e coloniais devem ser incorporadas na 
análise historiográfica, como a reconstituição das configurações e 
dos processos históricos que conduziram à publicação dos relató-
rios acima referidos, feita nos dois primeiros capítulos desta parte, 
comprova.

O facto de ambos os relatórios se debruçarem sobre as reali-
dades coloniais, sendo que o de Edward A. Ross foi amplamente 
discutido no país, na Sociedade das Nações e na opinião pública 
internacional, permitiu que não se perdesse de vista a problemática 
essencial da primeira parte deste estudo. De facto, ambos os relató-
rios constituíram mais um observatório do abismo existente entre 
as declarações de princípio humanitárias dos portugueses, sempre 
eficazmente vertidas em memórias justificativas e em preâmbulos 
e articulados legislativos, e os processos concretos que marcavam 
o contexto colonial. Tanto a educação colonial nas colónias por-
tuguesas era uma mera ilusão amplamente promovida, como a 
proclamada resolução dos eternos abusos do sistema de trabalho 
indígena persistiam em pleno século xx. Como sucedera durante 
todo o período cronológico que baliza este estudo, as autoridades 
portuguesas persistiam em contestar as acusações externas. Ao uso 
sistemático das evidências legislativas e da retórica civilizadora, os 
responsáveis portugueses procuraram juntar a propaganda colonial, 
com o objectivo claro de combater num plano internacional do- 
cumentos como os acima referidos. O terceiro capítulo da segunda 
parte demonstra este facto.


