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Prefácio

Políticas coloniais e novas formas  
de escravatura

Qualquer programa de estudos respeitante às políticas coloniais 
e à organização de um Estado colonial, desde finais do século xix, 
terá de atribuir um lugar central à análise das novas formas 
de escravatura ou de trabalho forçado. Existem muitos outros 
aspectos que uma investigação acerca do Estado colonial deverá 
incluir, a saber: a organização militar (em boa medida traduzida em 
campanhas ou operações intermitentes destinadas a aterrorizar as 
populações); os circuitos de comunicação (a começar pelos cami-
nhos-de-ferro),1 o desenvolvimento de aparatos judiciais, adminis-

1 John M. MacKenzie e Jeffrey Richards, ed., The Railway Station: A Social 
History (Oxford: Oxford University Press, 1986); Clarence B. Davis e Kenneth 
E. Wilburn Jr., ed., Railway Imperialism (Westport, Connecticut: Greenwood 
Press, 1991); Ian J. Kerr, Building the Railway of the Raj, 1850-1900 (Deli: Oxford 
University Press, 1995); Jun Uchida, «‘A Scramble for Freight’: The Politics of 
Collaboration along and across the Railway Tracks of Korea under Japanese Rule», 
Comparative Studies in Society and History, vol. 51, n.º 1 (2009): 117-150. Sobre 
os caminhos-de-ferro de Moçambique e de Angola, alguns materiais podem ser 
coligidos a partir de Album de Estatistica Graphica dos Caminhos-de-Ferro das 
Provincias Ultramarinas (Lisboa: Companhia Nacional Editora, 1893); Alfredo 
Augusto Freire de Andrade, Relatórios sobre Moçambique, 5 vols. (Lourenço  
Marques: Imprensa Nacional, 1907-1910); Questões que Interessam ao Porto e 
Caminhos-de-Ferro de Lourenço Marques: Memória Elaborada/pela Comissão do 
Conselho de Administração do Porto e Caminhos-de-Ferro de Lourenço Marques 
(Lourenço Marques, Imprensa Nacional, 1908); João Alexandre Lopes Galvão, Os 
Caminhos-De-Ferro de Angola em 1914: Relatório do Engenheiro Inspector das Obras 
Publicas (Luanda: Imprensa Nacional, 1915); idem, «A engenharia portuguesa na 
moderna obra de colonização» (Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1940); 
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trativos, sanitários e educativos (os quais supõem o envolvimento 
de colaboradores locais); uma série de operações de conhecimento 
fundadas na estatística, na cartografia e na etnografia (destinadas 
a apurar instrumentos de comensurabilidade e de comparação); e 
ainda diversas formas de representação e de articulação política 
(envolvendo tanto autoridades locais, como missões religiosas, 
bem como agentes orientados para um desempenho diplomático e 
internacional). Os aspectos de ordem ideológica, destinados a justi-
ficar a existência de um Estado colonial, fazem igualmente parte 
deste inventário. No caso português, por exemplo, as ideologias 
de justificação relativas a uma missão civilizadora assumiram, desde 
muito cedo, contornos de natureza histórica, no sentido de utili-
zação comemorativa dos feitos do passado;2 e parece que só numa 
escala de debate internacional foram forjadas respostas em relação 
às hierarquias raciais e aos movimentos filantrópicos, de reforma 
religiosa e económica, orientados para a emancipação das popula-
ções colonizadas. Porém, o inventário de todos estes aspectos, por 
mais importantes que se afigurem e que fazem parte das acções de 
um Estado colonial, não poderá ser confundido com a capacidade 
mais heurística, e por consequência menos tipológica, das políticas 
coloniais destinadas a regulamentar, organizar ou promover novas 
formas de escravatura.3 

De um ponto de vista historiográfico, a atribuição de um lugar 
central a tais formas de escravatura, situadas bem dentro de uma 

idem, «As comunicações de Angola e Moçambique com os paises vizinhos», sep. 
do Congresso Colonial do Mundo Português (Lisboa: Tipografia Bertrand, 1942); 
idem, «Coordenação de transportes internos com vista à rápida mobilização dos 
produtos e economia de preços: estudo apresentado ao Congresso da União 
Nacional», sep. do Boletim Geral das Colónias, n.º 237 (Lisboa: Agência Geral das 
Colónias, 1945); idem, «Evolução dos meios de transporte nos países coloniais», 
sep. do Boletim Geral das Colónias, n.º 300 (Lisboa: Tipografia Bertrand, 1950); 
Carlos Ribeiro, Apontamentos para a História dos Pontos e Caminhos-de-Ferro 
de Moçambique (Lourenço Marques: Direcção dos Serviços, Portos, Caminhos- 
-de-Ferro e Transportes, 1965); Alfredo Pereira de Lima, História dos Caminhos- 
-de-Ferro de Moçambique, 3 vols. (Lourenço Marques: Administração dos Portos, 
Caminhos-de-Ferro e Transportes de Moçambique, 1971). 

2 Rui Ramos, Tristes Conquistas: A Expansão Ultramarina na Historiografia 
Contemporânea (c. 1840-c. 1970). Tese de provas de acesso a investigador auxiliar 
(Lisboa: Universidade de Lisboa, 1997). 

3 Numa outra perspectiva e num outro contexto, um exemplo de abordagem 
de um Estado colonial num território bem delimitado, onde se ensaiaram diversas 
formas de engenharia social, encontra-se em Alexis Rappas, The Elusive Polity: 
Social Engineering and the Reinvention of Politics in Colonial Cyprus 1931-1941. 
Tese de doutoramento (Florença: Instituto Universitário Europeu, 2008).
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história dos Estados imperiais e das políticas coloniais do sé- 
culo xx, implica pôr em causa a grande narrativa da emancipação, da 
libertação e do fim da escravatura, normalmente situada entre 1780 
e 1870. Assim, à modernidade associada ao processo de libertação, 
logo, de extensão dos valores do liberalismo ocidental a outras 
partes do mundo, opõem-se as novas formas de trabalho forçado 
ou, para utilizar uma expressão de um jornalista inglês do princípio 
do século xx, «uma escravatura moderna».4 Porém, não se trata de 
dizer que, desde finais do século xix, nada mudou em termos da 
relação do Estado com os regimes de trabalho e de exploração em 
contexto colonial. Pelo contrário. Multiplicaram-se os mecanismos 
de controlo, de vigilância, tais como as comissões, os relatórios e a 
legislação reguladora do chamado trabalho indígena, mas também 
aumentou a escala alcançada pela exploração colonial, obrigando a 
uma transformação da escravatura.5 Conforme sustentava o referido 
jornalista inglês, que visitou Angola, São Tomé e Príncipe em 1904, 
a grande diferença entre o novo regime de contratos de trabalho e 
a velha forma de escravatura «é apenas uma diferença em termos 
legais».6 Pela mesma altura, um missionário protestante com larga 
experiência nos mesmos territórios, depois de os visitar de novo 
incitava os povos livres a erguer a sua voz contra a escravatura – 
«independentemente do nome pela qual esta é chamada».7 Assim, 
se outras dinâmicas não existissem, a acreditar nestes testemunhos, 
pelo menos o Estado colonial procurou alterar drasticamente a sua 

4 Henry Woodd Nevinson, A Modern Slavery (Londres: Harper and Brothers, 
1906) [outras edições em fac-similada: ed. Basil Davidson (Nova Iorque: Schoken, 
1968); Donald Franklin Joyce, ed., Slavery in Portuguese Africa Opposing Views 
(Borthbrook, Illinois: Metro Books, 1972)].

5 James Duffy, A Question of Slavery (Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 1967); William Gervase Clarence-Smith, Slaves, Peasants and 
Capitalists in Southern Angola, 1840-1926 (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1979); Paul Lovejoy, Transformations in Slavery: A History of Slavery in 
Africa (Cambridge: Cambridge University Press, 1983); Patrick Manning, Slavery 
and African Life: Occidental, Oriental, and African Slave Trades (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990); Frederick Cooper, Decolonization and African 
Society. The Labor Question in French and British Africa (Nova Iorque: Cambridge 
University Press, 1996); Suzanne Miers, Slavery and Antislavery in the Twentieth 
Century (Lanham, Maryland: Oxford, England: Rowman & Littlefield, 2002); 
idem, Slavery in the Twentieth Century: The Evolution of a Global Problem (Walnut 
Creek, Lanham, Nova Iorque, Oxford: Altamira Press, 2003).

6 H. W. Nevinson, A Modern Slavery..., 37.
7 Charles A. Swan, The Slavery of To-day or, The Present Position of the Open 

Sore of Africa (Glasgow: Pickering and Inglis, 1909), Ix.
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atitude em relação ao trabalho forçado. É, aliás, a mesma impressão 
acerca da catadupa de legislação relativa ao trabalho indígena (e 
também da sua ineficácia, diga-se de passagem) que se colhe no 
relatório publicado na mesma ocasião por outro visitante de São 
Tomé e de Angola, particularmente interessado no modo como se 
organizava o trabalho a contrato.8 

Porém, o sentido heurístico proposto pela relação entre escra-
vatura moderna e Estado colonial não se limita a uma simples 
questão de conceptualização, nem tão-pouco de multiplicação de 
instrumentos legislativos e normativos. A este respeito, o que 
mais importa reparar é no modo como a referida relação envolve e 
cruza diferentes escalas, permitindo alcançar tanto diferentes níveis 
locais, a partir dos quais será possível explicar situações coloniais 
de obediência e de revolta (como bem exemplifica Cadbury a 
respeito dos protestos dos serviçais de Moçambique deslocados 
para São Tomé), como as mais diversas esferas de relações inter-
nacionais, no âmbito das quais se assiste ao desenvolvimento dos 
instrumentos de comensurabilidade e de comparação. De facto, a 
partir do momento que somos obrigados a analisar o Estado colo-
nial nas diferentes escalas em que operou, podemos reconstituir 
processos de tomada de decisão e pequenos poderes que competem 
e colaboram em termos de um processo dinâmico (por isso, fora 
do simplismo de muitas análises políticas que tendem a reproduzir 
nas suas estratégias de investigação os mecanismos jurídicos de 
criação legislativa, tendendo a conceber o Estado colonial como 
um organigrama de instituições, criadas por diplomas e postas em 
acção por via de funcionários, governadores e militares). 

Os protestos britânicos contra a escravatura no império portu-
guês são parte integrante de uma história das políticas coloniais 
e do modo como operavam os Estados envolvidos num processo 
de expansão em África.9 Entre os que ergueram a sua voz para 
denunciar o que se passava nos territórios sob administração portu-
guesa, pouca atenção tem merecido a opinião do viajante, caçador 

8 William A. Cadbury, Labour in Portuguese West Africa, 2.ª ed. (Londres: 
George Routledge and Sons, 1910), 165-187: «An added Chapter».

9 Acerca das perspectivas de David Livingstone, que visitou Luanda em 1854 
e que lançou as principais ideias repetidas por ingleses anti-esclavagistas nos 
sessenta anos que se lhe seguiram, James Duffy, A Question of Slavery..., (maxime 
5-6); Patrick Manning, Slavery and African Life…, 158. Para um ponto de vista 
português da época, José Maria de Almeida e Araújo de Portugal Correia de 
Lacerda, Exame das Viagens do Doutor Livingstone (Lisboa: Imprensa Nacional,  
1867). 
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e explorador, oficial do império britânico, Parker Gillmore. Para 
ele, grande parte do território de Moçambique, nomeadamente a 
faixa situada entre o delta do Zambeze e a cidade então denomi-
nada Lourenço Marques, formando o chamado território de Gaza, 
era reivindicada por Portugal, mas de facto governada pelos seus 
próprios chefes locais. Como condição para comerciar ao longo 
do rio Zambeze, nomeadamente em Sena e Tete, Portugal pagava 
anualmente um largo subsídio ao rei de Matabele. Para além desta 
situação, que determinava a natureza por assim dizer constitucional 
de um território reivindicado pelas autoridades portuguesas, Parker 
Gillmore considerava que não havia propriamente colonização, pois 
o grande objectivo dos portugueses era continuar o comércio de 
escravos. Valerá a pena reconstituir a sua argumentação, a qual 
envolve diversos tipos de agentes e um interessante conflito de 
interesses locais:

Mesmo que sob circunstâncias desfavoráveis, estas feitorias devem 
ter florescido devido ao facto de os Portugueses serem uns incorri-
gíveis traficantes de escravos, não apenas rapinando as populações 
vizinhas para obter serviço doméstico de modo compulsório, mas 
também enviando-os aos milhares todos os anos para o Brasil, ou para 
qualquer mercado que descubram para onde possam ser enviados os 
desafortunados cativos. Actualmente, a escravatura existe em todas 
estas estações comerciais insignificantes e fora de mão.

Estes escravos são geralmente trazidos do Norte do Zambeze e 
são apanhados por grupos de homens armados, sob o comando de 
mestiços, em operações cobertas e patrocinadas pelos comerciantes 
portugueses. Os horrores que os desafortunados sofrem nas viagens 
que os trazem do Norte do país não podem ser nem imaginados, 
nem descritos.

A continuação da execrável instituição da escravatura é o desejo 
dos portugueses residentes na África Austral e dos boers do Transval, 
o que explica a simpatia mútua. Uma vez que a nossa política foi a 
de obter uma paz desgraçada com aqueles descendentes de holandeses 
que formam a população da chamada República Sul-Africana, eles e 
os portugueses formaram uma frente comum para se oporem aos 
interesses britânicos de todas as maneiras […].

O ouro abunda em Manica e noutras partes do país de Matabele, 
mas é preciso evitar que estas minas valiosas caiam nas mãos de compa-
nhias sem princípios, uma vez que se assim acontecer muita miséria 
recairá inevitavelmente sobre os nativos.10

10 Parker Gillmore, Through Gasa Land and the Scene of the Portuguese Aggres-
sion: The Journey of a Hunter in Search of Gold and Ivory (Londres: Harrison 
and Sons, 1890), III-V.
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A respeito do trabalho dos missionários, o mesmo autor mostra- 
-se de um modo geral céptico: 

Transformar estes aborígenes em cristãos tem decerto o efeito 
imediato de os arruinar e de os magoar, na medida em que os leva a 
ficarem desonestos, cheios dos vícios do homem branco e acabarem 
por se revelar descontentes com a companhia dos seus. Quais serão os 
resultados num futuro muito distante, quando muitas gerações tiverem 
sido, por assim dizer, educadas sobre os benefícios providenciados pela 
nossa religião, é impossível, é claro, dizer. Mas o tipo de homens que 
são geralmente enviados para converter os aborígenes são os menos 
apropriados para o fazer: pessoas ambiciosas de autoridade, e de 
poder, que lhes permita beneficiar do que providenciam às ambições 
e à avidez dos chefes e, mais cedo ou mais tarde, ser bem sucedidos 
em promover o ódio de uma raça pela outra, bem como em colocar 
impedimentos ao comércio e em fechar as rotas de viagem pelo país, 
o que sucede com frequência. No fim da sua tarefa, estas pessoas 
regressam à sua terra ricos e abundantemente abastecidos de uma 
modéstia ridícula e de um entusiasmo falso sobre a sua vocação.11

Acerca do tráfico de escravos dos portugueses, Parker Gillmore 
retoma no seu livro a questão, fazendo considerações de natureza 
mais geral acerca do colonialismo português:

Como os estabelecimentos de Portugal apenas subsistem com 
sofrimento, estando quase todos no mais evidente estado de deca-
dência, é apenas necessário fazer com que as raças que residem na 
vizinhança saibam que existem outras raças brancas no mundo para 
lá da portuguesa e que estas não as irão nem privar do fruto do seu 
árduo trabalho, nem tornar escravas as suas mulheres ou tornar moeda 
de troca as suas crianças. Quando tal for feito, estes descendentes 
degenerados de uma raça antes respeitada rapidamente considerarão 
desejável encontrar outros destinos onde possam perseverar nas suas 
práticas desonestas. 

[…] À escravatura e apenas à escravatura deve ser atribuída esta 
profunda degradação [dos portugueses].

Em Lourenço Marques, encontrei um governo meramente nominal, 
quase uma caricatura, que podia a qualquer momento ter sido aniqui-
lado pelas raças nativas circundantes. O porquê de tal não acontecer 
é fácil de entender. O rei zulu proíbe os Suazis e os Secocomi de os 
molestarem na medida em que é através dos portugueses que consegue 
os bens europeus».12

11 Gillmore, Through Gasa Land..., 129-130.
12 Ibidem, 213-233.
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As considerações de Parker Gillmore acerca do colonialismo 
português em Gaza oferecem um quadro, porventura anterior, mas 
com certeza diferente das relações existentes entre uma sociedade 
rural onde uma massa campesina se confrontava com os interesses 
de colonos, donos de plantações, os quais por sua vez actuavam 
tanto em oposição, como em colaboração com o Estado colonial.13 
Assim, frente ao triângulo composto por camponeses, arregimen-
tados para o trabalho forçado, por colonos apoiados por um Estado 
colonial cujos processos de tomada de decisão se centravam na 
metrópole, Gaza oferecia um outro tipo de cenário, porventura 
determinado pelos interesses nas explorações mineiras. Antes de 
mais, há que considerar os portugueses que a partir das principais 
cidades portuárias ou entrepostos fluviais organizavam o tráfico 
negreiro, constituindo-se na base de um sistema colonial. A alusão 
ao Brasil como destino de tal tráfico surge como uma realidade de 
um passado ainda não muito longínquo, outras fontes confirmam 
que, ao longo do século xix, os destinos principais dos escravos 
provenientes de Gaza eram Madagáscar e as ilhas Mascarenhas e, 
após 1870, as minas de Kimberley.14 A aliança entre os boers do 
Transval e os portugueses envolvidos no tráfico, referida por Gill-
more, encontrava a sua razão de ser nesta confluência de interesses, 
dada a necessidade de largos contingentes de mão-de-obra exigidos 
pela exploração mineira. Do ponto de vista de Gaza, as exigências 
do mercado controlado pelos portugueses tinham repercussões, 
mais abaixo, isto é, no fomento de guerras locais e na condução 
dos escravos para o mercado a cargo de portugueses mestiços. Para 
além de todos estes tipos de agentes – traficantes portugueses, 
boers, mestiços que tinham a seu cargo a condução dos escravos 
do interior –, há que considerar dois outros tipos de organizações, 
dotadas de um carácter mais ou menos institucional. Por um lado, 
os embriões de companhias comerciais (de capital britânico?), 
orientadas sobretudo para a exploração mineira, as quais operavam 
a uma escala por assim dizer transnacional, obtendo licenças do 
governo português à revelia do controlo exercido pelo Estado 
colonial inglês. Por outro lado, grupos de missionários, nomea-
damente protestantes, orientados para a defesa dos seus próprios 
interesses, nomeadamente de enriquecimento pessoal, eram capazes 

13 W. G. Clarence-Smith, Slaves, Peasants and Capitalists in Southern Angola 
1840-1926 (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 19.

14 Manning, Slavery and African Life…, 167.
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de recrutar apenas os que demonstravam pouca vocação religiosa. 
A este último respeito, o retrato de Gillmore mostra-se bem 
contrário à narrativa dos feitos heróicos de missionários nem 
sempre interessados na defesa e conversão das populações locais.15 
O mesmo explorador e oficial britânico ia mais longe, ao pôr 
em causa a possibilidade de conversão dos mesmos «aborígenes», 
abrindo assim a porta a um respeito pelas identidades locais, fora 
de qualquer intenção de assimilá-las. Quanto ao Estado colonial 
ou, melhor dizendo, aos Estados coloniais português e britânico, 
o primeiro é representado como um governo nominal reduzido 
praticamente a Moçambique e capaz de sobreviver devido apenas 
ao sabor dos interesses e das oportunidades dos poderes locais.  
O mesmo se passava, aliás, noutras partes do império português, 
onde só a benevolência britânica na Índia poderia justificar a 
continuação de Goa, ou o horror às mudanças existente na China 
permitia que Macau continuasse em mãos portuguesas. No que 
dizia respeito ao Estado colonial britânico, nas palavras de Parker 
Gillmore, havia igualmente que considerar o seu envolvimento na 
política de alianças e de boas relações entre os diversos poderes 
locais – pois eram estes, mais do que os tratados celebrados na 
Europa, que determinavam o bom desenvolvimento da política 
colonial (como parece demonstrar a referência feita a Sir Henry 
Bartle Frere). 

***

Se as opiniões de Gillmore sobre o colonialismo português 
centrado na escravatura prolongam, em boa medida, as perspectivas 
de David Livingstone, um novo debate teve lugar em inícios do 
século xx. Neste caso, não são tanto os intervenientes no processo, 
nomeadamente o facto de estarem envolvidos contingentes de 
mão-de-obra provenientes de Moçambique deslocados para São 
Tomé e Príncipe, mas o modo como o debate se desenvolve que 
nos interessa. Em primeiro lugar, como já foi notado, o Estado 
colonial português multiplica os instrumentos de regulamentação 
e de controlo do chamado trabalho indígena, porventura de forma 

15 Para um aprofundado estudo de caso, da época, relativo a missões reli-
giosas femininas fora da Europa, as quais, longe de qualquer projecto reformista 
radical, se mostravam bem contemporizadoras com valores conservadores, cf. 
Jane Hunter, The Gospel of Gentility: American Women Missionaries in Turn-of- 
-the-Century China (New Haven: Yale University Press, 1989).
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ineficaz. Em segundo lugar, alargam-se os intervenientes no debate, 
divididos por uma série de interesses e de divisões institucionais, 
aumentando ainda mais a pressão da opinião pública, concebida a 
uma escala internacional – a qual estivera anteriormente confinada 
a um círculo restrito de oficiais e de donos de plantações. Final-
mente, multiplicam-se os modos e os estilos a partir dos quais o 
mesmo debate se organiza. Neste último caso, mostra-se particular-
mente interessante reparar na importância assumida pela fotografia, 
enquanto discurso visual que prolonga opiniões expressas pela 
escrita, mas que adquire uma autonomia própria.

Em 1904, o jornalista inglês Henry W. Nevinson visitou Angola 
e São Tomé a convite de uma conhecida revista norte-americana 
chamada Harper’s Monthly Magazine. Nos artigos que publicou na 
mesma publicação descreveu as condições de vida nas plantações de 
cacau, a altíssima taxa de mortalidade que se situava entre 12% a 
14% ao ano, as severas condições de trabalho e muito em particular 
a transformação dos nativos em serviçais ou escravos legalizados.16 
Uma vez que a firma inglesa propriedade de William Cadbury era 
uma das grandes indústrias dependentes da produção do cacau 
de São Tomé, os artigos de Nevinson ajudaram à campanha de 
imprensa lançada contra Cadbury considerando que os seus empre-
gados em Bournville beneficiavam de boas condições, em contraste 
com a exploração do trabalho escravo que acontecia em São Tomé 
e Príncipe. O livro intitulado A Modern Slavery foi publicado em 
1906, contendo 216 páginas, 22 fotografias e dois mapas. A ideia de 
que as fotografias se constituem em prova de que o seu autor tinha 
sido testemunha de vista das formas de escravatura e de trabalho 
forçado que pretendia denunciar volta a estar presente na edição de 
50 exemplares intitulada Views Taken by William A. Cadbury and 
Joseph Burtt during a Visit to S. Thomé and Angola, Portuguese West 
Africa, in the Winter of 1908-1909 (Also 14 Prints from Negatives by 
Local Photographers) (Birmingham: «Privately Published», 1909).17 

16 Duffy, A Question of Slavery..., 189-190; Angela V. John, War, Journalism and 
the Shaping of the Twentieth Century: The Life and Times of Henry W. Nevinson 
(Londres, Nova Iorque: I. B. Tauris, 2006), 42-59 [«Exposing Slavery: Angola 
and the ‘Islands of Hell’»].

17 Joseph Burtt, Report on the Conditions of Coloured Labour on the Cocoa 
Plantations of S. Thome and Principe, and the Methods of Procuring it in Angola 
(Lisboa, 1907; Londres: Edward Hughes, 1908) [Relatorio sobre as condições 
dos serviçaes negros empregados nas plantações de cacau de S. Thomé e Principe e 
os modos de os obter em Angola (Lisboa, 1907)]. Sobre Burtt, que terá viajado 
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Do interesse pela fotografia de Cadbury durante a sua visita a 
África, ficaram muitos outros traços no seu arquivo.18 Porém, são 
as 42 fotografias publicadas pelo experiente missionário Charles 
Sawn, que visitou Angola e São Tomé, que demonstram o maior 
dramatismo, do ponto de vista da denúncia da escravatura e do 
trabalho forçado. As duas fotografias que acompanham o fron-As duas fotografias que acompanham o fron-
tispício têm por título: «Dead Slave, with staff and shackles for 
hands and feet»; e «Male and female slave being sent to a firm at 
Cantumbella».19 Referindo-se ao livro de Swan, William Cadbury 
revela que teria sido ele o patrocinador da sua viagem a África e 
não hesita em considerá-lo «um muito séria confirmação de todos 
os piores relatórios, que de vez em quando emergiram publica-
mente, sobre o tratamento desumano das raças mais fracas deste 
vasto distrito pelos homens brancos».20 Numa carta que escreveu 
e publicou no Times (22 de Junho de 1909), Swan alude às suas 
fontes e instrumentos de prova. Para além da confirmação que lhe 
teriam dado todos os missionários de Angola que encontrara ao 
longo da sua visita, haveria que considerar o facto de que: «Os 
escravos, carregando as suas correntes, […] foram fotografados e 

a convite de Cadbury, e especialmente este último, cf. Duffy, A Question of 
Slavery..., 193-197 e 208-209; W. E. Cossons, ed., William A. Cadbury 1867-1957 
(s. l.: «Printed for Private Circulation», 1958), 9-13; Kevin Grant, A Civilized 
Savagery. Britain and the New Slaveries in Africa, 1884-1926 (Nova Iorque e 
Londres: Routledge, 2005), 109-134; Lowell J. Satre, Chocolate on Trial: Slavery, 
Politics, and the Ethics of Business (Athens: Ohio University Press, 2005).

18 D. Wyn Evans, Catalogue of the Cadbury Papers (Birmingham University 
Library, 1973), 20: Cadbury 305 – Bound volume compiled by W. A. Cadbury and 
relating to Bournville, Cocoa and West Africa. 1899-1941. Press-cuttings, letters, 
photographs and documents; Cadbury 308 – W. A. Cadbury. Bound Volume. 
Record of a visit to West Africa. 1908-1909. Journal, with letters, photographs, 
documents, maps, etc; Cadbury 309 – Jerónimo Paiva de Carvalho and Alfredo 
da Silva. Volume containing letters, press-cutting, photographs relating to the 
two men and slavery in Portuguese West Africa. J. Paiva de Carvalho foi autor 
de Alma Negra: Depoimento sobre a Questão dos Serviçaes de S. Thomé (Porto: 
Tipografia Progresso, 1912); e A Desafronta: Defesa de Um Homem Injustamente 
Perseguido e Caluniado: A Questão dos Serviçais de S. Tomé (Coimbra: Tipografia 
Literária, 1916). Alfredo H. da Silva, foi o tradutor para português da primeira 
edição do relatório de William Cadbury, Os serviçaes de S. Thomé: relatório d’uma 
visita às ilhas de S. Thomé e Principe e a Angola, feita em 1908, para observar as 
condições da mão d’obra empregada nas roças de cacau da África portugueza (Porto: 
Chardron, 1910); escreveu igualmente, O Monstro da Escravatura: A Minha Defesa 
na Campanha Levantada a Proposito do Folheto «Alma Negra» (Porto: Tipografia  
Mendonça, 1913). 

19 Charles Swan, The Slavery of To-day... 
20 William A. Cadbury, Labour in Portuguese West Africa..., VIII.
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quando os responsáveis levavam cartas para firmas em Benguela e 
Catumbela os seus nomes e moradas foram registados […]. Um 
livro contendo o meu relatório em detalhe, com fotografias, etc., 
está nas mãos dos editores».21

Para reconstituir como evoluiu o debate gerado em torno de 
William Cadbury, será necessário conhecer melhor a história das 
diversas edições, relatórios e artigos de jornal escritos por todos 
os que nele participaram. Só através destes documentos, incluindo 
neles as representações fotográficas, será possível reconstituir 
os meios de comunicação que organizavam uma opinião pública 
internacional e nacional. A este respeito William Cadbury susten-
tava que só através de uma ampla publicidade em Portugal e nos 
chamados «países civilizados» se poderia dar um primeiro passo 
para a introdução de reformas. E o mesmo industrial e filantropo 
acrescentava que havia sinais, em Portugal, de formação de uma 
opinião pública adversa à escravatura, e capaz de levar a discussão 
do problema muito para além do pequeno círculo de proprietários 
de plantações e de oficiais ou funcionários públicos a que a questão 
estivera limitada, até então.22 Para demonstrar a existência dessa 
mesma opinião pública, Cadbury transcreveu no seu livro muitas 
opiniões dos jornais portugueses que revelam amplo conheci-
mento da situação e se mostram também adversas à escravatura.23  
E concluiu o seu livro, sustentando que «mais urgente que tudo 
em Portugal e nas colónias portuguesas é a necessidade de um nível 
de moralidade pública mais elevado, assim como a de nomeação 
de oficiais de governo, destemidos na prossecução dos melhores 
interesses do Estado, adequadamente remunerados e libertos dos 
bloqueios dos interesses financeiros privados. Eu sei que Portugal 
cria tais homens e que quando eles assumirem o controlo do 
governo não será necessário rever anualmente os Regulamentos 
do Trabalho Nativo».24 

Entre os diversos tipos de respostas às críticas desencadeadas 
pelos relatórios de Nevinson, Burtt, Swan e Cadbury – as quais 
incluem relatórios de governadores, numerosas medidas legis-

21 Ibidem, xI [sublinhado nosso].
22 Ibidem, xII.
23 Ibidem, 165-187 [«An added Chapter», da 2.ª ed. que não foi traduzida 

em português].
24 Ibidem, 187.
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lativas, bem como a visita do príncipe Luís Filipe a São Tomé, 
Angola e Moçambique –, destacam-se os monumentais relatórios 
de Francisco Mantero. A monumentalidade dos mesmos, editados 
em português, mas também em tradução inglesa e francesa, deve-se 
sobretudo ao aspecto gráfico dos livros e, no caso de um deles, 
ao discurso de propaganda oficial relativo à missão civilizadora dos 
portugueses bem testemunhado por uma série de fotografias cuida-
dosamente encenadas. Contrariando a representação dos africanos 
feita nos livros dos missionários, jornalistas e filantropos ingleses 
em termos de indivíduos ou de grupos de famélicos, fotografados 
na sua nudez, incluindo mulheres e crianças, Mantero incluiu dois 
grandes tipos de fotografias. Por um lado, há que considerar os 
retratos das principais figuras de uma hierarquia a partir da qual 
poderia ser pensado o Estado colonial, a começar pelo retrato do 
referido príncipe que acompanha o frontispício, celebrando a sua 
viagem colonial, seguido dos retratos dos principais governadores, 
incluindo do célebre Freire de Andrade, com a menção explícita 
que teria sido durante o seu governo de Moçambique que se 
iniciaram os movimentos de trabalhadores dessa colónia para São 
Tomé.25 Por outro lado, será necessário notar que a representação 
fotográfica dos africanos, privilegiando a existência de grupos de 
trabalhadores no interior das plantações, com os seus edifícios 
de cuidada arquitectura portuguesa postos em destaque, aponta 
para a sua integração numa ordem social onde os mesmos surgem 
vestidos, apesar de descalços (e não nus, seminus ou famélicos, 
como acontecia na referida obra de Swan ou no álbum de Burtt 
e Cadbury).26 

25 Alfredo Augusto Freire de Andrade, Relatórios de Moçambique..., 5 vols;  
idem, «Tradução do relatório sobre o trabalho em São Tomé e Príncipe» 
(Lisboa: Tipografia Bandeira de Brito, 1912); idem, «A questão dos serviçaes de  
S. Thomé. Carta de…» (Lisboa: Agência Colonial, 1913); idem, «Relatorio acêrca 
do livro ‘Portuguese slavery’, escripto pelo Sr. John Harris» (Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1913); idem, «Portuguese Slavery du Missionaire John Harris: rapport 
presenté au Ministre des Colonies à propos du livre» (Lisboa: Imprensa Nacional, 
1914). Freire de Andrade recebeu o príncipe Luiz Filipe em Moçambique, em 
1907. Sobre esta viagem que incluiu inevitável passagem por São Tomé e a 
produção fotográfica que envolveu, ver Ana Vicente e António Pedro Vicente,  
O Príncipe Real Luiz Filipe de Bragança (1887-1908) (Lisboa: Inapa, 1998), 
49-93.

26 Francisco Mantero, A Mão d’Obra em S. Thomé e Príncipe (Lisboa: Typo-
grafia do Anuário Comercial, 1910); trad. inglesa, Manual Labour in S. Thomé 
and Principe (Lisboa: Typografia do Anuário Comercial, 1910), 200, 75 anexos, 
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No interior do debate gerado pela novas formas de escravatura 
e de trabalho forçado, os usos da fotografia em contexto colonial 
alimentam tanto as denúncias mais dramáticas (como acontece na 
obra de Swan), como sustentam as glórias de um discurso muito 
próximo dos valores da missão civilizadora conduzida por um bem 
ordenado Estado colonial (como se pode ver em Mantero). Os visi-
tantes e autores de relatórios recorrem à fotografia para demons-
trar a sua autoridade como testemunhas, mas também reutilizam 
negativos, provavelmente feitos com um sentido bem diverso por 
fotógrafos locais (como se pode ver na reutilização de 14 negativos 
no álbum de tiragem limitada de Burtt e Cadbury). A história 
deste debate do ponto da fotografia terá, necessariamente, de 
passar a fazer parte do novo campo de estudos históricos relativo 
à fotografia em contexto colonial.27 De igual modo, é a dimensão 
internacional do mesmo debate que importa reter, se quisermos 
compreender o facto de muitos textos conhecerem edições tanto 
em português, como em inglês, bem como de uma procura de 
apoios de ambos os lados em relação ao outro (como demonstra 
Cadbury, ao incluir na segunda edição do seu livro as opiniões da 
imprensa portuguesa e angolana também contrárias à escravatura).28 
É neste mesmo âmbito de busca cruzada de apoios que deve ser 
lido o longo prefácio que escreveu, para a edição inglesa de um 
outro livro de Francisco Mantero, o coronel britânico J. A. Wyllie, 
capaz de justificar o projecto colonizador e a missão civilizadora 
dos portugueses, com base numa imagem da grande conflitualidade 
existente entre africanos:

O Africano, no modo como lida com o seu irmão africano, é 
irremediavelmente bruto. Apesar de muitas agradáveis qualidades 
de carácter para contrariar o bárbaro que nele existe, o derramar de 
sangue e o provocar de sofrimento sem remorso são ocorrências na sua 
existência quotidiana e a ideia de ter o seu próximo como propriedade 
é parte e parcela da sua estrutura mental. Ele escraviza outros para 

profusamente ilustrado e incluindo vários mapas; trad. francesa, La main d’oeuvre 
à San Thomé et a l’Ille du Prince (Lisboa: s. ed., 1910).

27 Para uma análise histórica dos usos da fotografia em contexto colonial, 
que inclui uma extensa bibliografia, ver Filipa Lowndes Vicente, Outros Orienta-
lismos: A Índia entre Florença e Bombaim (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 
2009). 

28 Um exemplo encontra-se no panfleto intitulado The cocoa of S. Thomé: 
answer to the report of the Cadbury, Burtt, and Swan’s Mission at the provinces of 
S. Thomé and Principe and Angola in 1908 (Lisboa: A Editora, 1910). 
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evitar que seja ele o escravizado. Este princípio permite que ele compre 
e venda o seu vizinho e quando uma potência branca – neste caso 
Portugal – penetra no seu território e proíbe tal prática em nome da 
humanidade, ele continua a empobrecer o seu património humano, do 
mesmo modo que nós afogamos cães recém-nascidos para os quais não 
conseguimos «encontrar uma casa». O chefe africano não consegue 
perceber porque é que não pode fazer o que quer com os seus.

Assim sendo, os missionários, comandantes de posto e comer-
ciantes de todas as nações – britânicos, belgas e franceses, assim como 
portugueses – encontram-se sempre perante o dilema de assistir ao 
assassínio – de se tornarem cúmplices antes e depois do facto ou de 
serem obrigados a resgatar o negro condenado, expondo-se assim à 
possibilidade de serem tecnicamente acusados de comércio de escravos. 
Mas o assunto não acaba aqui. Uma vez resgatada a vítima (o mal 
menor), o que fazer com ela? […] Isto não é uma dificuldade nova, 
tendo sido uma das primeiras a emergir com a abolição da escravatura 
quando os oficiais britânicos, agitados com um nobre entusiasmo em 
cada porto, perseguiram e capturaram navios carregando cargas de 
escravos no alto mar. Mesmo um escravo não pode sobreviver apenas 
com a liberdade. Assim sendo, o problema foi resolvido pelos ingleses 
seguindo o plano eminentemente prático de entregar homens livres 
aos plantadores das West Indies, que assim beneficiaram imenso do 
imoral tráfico de escravos sem nenhum dos seus riscos e nenhuma 
da sua vergonha.29

Um tal ponto de vista, legitimador da presença colonial que 
insiste na conflitualidade interna, intertribal e fratricida, dos afri-
canos contrasta claramente com uma outra perspectiva que também 
circulou na época. Nesta, a criação de conflitos, longe de emergir 
localmente e de se explicar por uma espécie de causas intrínsecas 
à natureza das sociedades africanas, consideradas primitivas, era 
sobretudo uma consequência da existência de poderes coloniais. 
Tal como se argumentava em 1909, em relação a uma outra região 
de África:

São numerosos os testemunhos que atestam a maneira revoltante 
com que destruímos a autoridade dos chefes que são acarinhados 
pelos indígenas, que os governam patriarcalmente, à moda africana é 

29 J. A. Wyllie, «Prefatory Note by Translator», in Francisco Mantero, Portu-
guese Planters and British Humanitarians. The Case for S. Thomé. Notes of an 
address by…, delivered on the 13th February, 1911, trad. Lieut.-Colonel J. A. Wyllie, 
F. R. G. S. (Lisboa: Redacção da Reforma, 1911), xVII, 203 [fac-similada, ed. 
Donald Franklin Joyce, Slavery in Portuguese Africa Opposing Views (Borthbrook, 
Illinois: Metro Books, 1972)], 1-2.
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verdade, mas que servem de elo de ligação entre eles, que defendem 
os seus direitos, que asseguram a sua existência nacional. Em suma, 
existe um sistema. O que nós queremos é a ruína dessa organização, 
com o fim de enfraquecer toda a resistência, de reduzir a população 
a um rebanho sem defesa nem pastor, para que a possamos explorar 
mais facilmente.30 

A acreditar nas imagens de autojustificação dos humanitários 
ingleses, os esforços filantrópicos das quatro grandes firmas britâ-
nicas de chocolate – sobretudo Cadbury, mas também Fry, Rown-
tree e Stollwerck – não foram em vão. Pelo menos, havia notícia 
de que trabalhadores começaram a ser repatriados, e formas de 
trabalho voluntário começaram na mesma data, sobretudo entre 
1911 e 1918.31 Claro que este tipo de argumentação tende a fazer 
desaparecer as explicações baseadas em dinâmicas mais localizadas, 
nomeadamente de resistência por parte dos próprios trabalhadores 
sujeitos a pesados regimes de exploração. Ora, estas mesmas 
formas de resistência – concebidas num quadro onde os comporta-
mentos dos diversos grupos étnicos de africanos são vistos na sua 
variedade de formas de tomada de iniciativa e de disponibilidade 
para a acção – eram referidas por Cadbury, pelo menos no capítulo 
adicional da segunda edição do seu livro.32 

***

A Primeira Guerra Mundial alterou profundamente a confi-
guração de uma opinião pública internacional. O envolvimento 
directo dos Estados na construção de instituições e de comissões 
internacionais, capazes de sancionar e de fiscalizar políticas colo-
niais, e o envolvimento de novos tipos de agentes numa esfera de 
interacções, outrora confinada a missionários, agentes, proprietá-
rios e governadores coloniais, constituem talvez os dois aspectos 
de maior relevância. Claro que tentativas para encontrar uma 
concertação europeia, envolvendo decisões acerca de territórios 
coloniais, tinham uma longa história. Os períodos posteriores a 

30 René Claparède e H. Christ-Socin, L’Évolution d’un État philantropique. 
Les origines de l’État Indépendant du Congo. Le Sort du Congo dans le présent et 
l’avenir (Paris, Genebra: Librairie Fischbacher, Éditions Atar, 1909), 135.

31 Iolo A. Williams, The Firm of Cadbury 1831-1931 (Londres: Constable and 
Co. Ltd, 1931), 213-214. 

32 William A. Cadbury, Labour in Portuguese West Africa..., 165-187.
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grandes guerras foram férteis em tais projectos, conforme pode 
ser demonstrado se tivermos em conta que o Abbé de St. Pierre 
apresentou o seu projecto para uma paz na Europa, em 1713, na 
sequência da Guerra da Sucessão e ainda no âmbito do Tratado de 
Utrecht; e Immanuel Kant escreveu o seu manifesto para uma paz 
perpétua em 1795. Em 1918, o eminente historiador inglês A. F. 
Pollard resumia as tentativas a três tendências principais desenvol-
vidas anteriormente: primeiro, governos e diplomatas, sem grande 
apoio popular, teriam tentado criar as bases para uma concertação 
europeia; depois, haveria que contar com os interesses das classes 
médias e com uma cerca de movimentos comerciais orientados para 
a abolição de barreiras alfandegárias e o comércio livre; e, final-
mente, haveria que considerar a tendência da Internacional Socia-
lista dirigida não necessariamente contra a guerra, mas contra o 
capitalismo.33 Porém, o mesmo historiador não hesitava em afirmar 
que o grande modelo a partir do qual poderia ser pensada uma liga 
das nações se encontrava precisamente no exemplo, nem mais nem 
menos, do império britânico. Este teria procedido, não por amál-
gama de pequenas unidades, mas por descentralização; um método 
que poderia também servir para organizar os territórios saídos da 
Revolução Russa, bem como poderia ser aplicado aos territórios 
habsburgos, e escandinavos, onde se registava uma separação da 
Noruega e da Suécia. De qualquer modo, a Sociedade das Nações 
nunca poderia ser baseada na ideia germânica e autocrática de 
organização do Estado. Isto porque «a expressão da nacionalidade 
através de qualquer meio menos o da guerra», contrária à repressão 
das formas de nacionalidade, constituía a base a partir da qual uma 
nova ordem internacional deveria ser criada.34

A oposição entre o modelo britânico e o germânico, mais 
propriamente prussiano, era corrente na época. J. A. Hobson, o 
conhecido autor e interveniente no debate sobre o imperialismo, 
tinha-a evocado no ano anterior, ao acusar o Estado inglês de 
seguir, em tempo de guerra, o modelo – sob a capa de registo 
voluntário – de imposição do trabalho forçado, presente na Prús-
sia.35 Mas, na formulação de Pollard, porventura mais importante 

33 A. F. Pollard, The League of Nations in History (Londres: Oxford University 
Press, 1918), 11.

34 Ibidem, 12.
35 J. A. Hobson, Forced Labour (Londres: The National Council for Civil 

Liberties, 1917).
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que o contraste entre estes dois modelos de império é a própria 
ideia de expressão ou de representação nacional. É a partir desta 
mesma ideia que se poderá compreender o paradoxo que veio a 
caracterizar organizações internacionais tais como a Sociedade 
das Nações e mais tarde as Nações Unidas. Conforme foi, mais 
recentemente, apontado por Paul Kennedy, o paradoxo é que, 
«uma vez que a organização mundial foi criada pelos seus estados- 
-membros, que agiram como accionistas numa corporação, esta só 
pode funcionar efectivamente quando recebe o apoio dos governos 
nacionais, especialmente dos das grandes potências».36

A institucionalização (e multiplicação de instâncias) da coope-
ração internacional no período posterior à Primeira Guerra Mundial 
foi, assim, marcada por interesses de afirmação nacionais, sobre-
tudo por parte de grandes poderes tais como a Grã-Bretanha.  
O referido Paul Kennedy identificou, ao longo da década de 1920, 
quatro grandes áreas de cooperação que, não estando directamente 
sob o controlo da Sociedade das Nações, foram progressivamente 
associadas ao mesmo espírito de «arquitectura internacional» que a 
criara: a Organização Internacional do Trabalho, orientada para o  
controlo e a avaliação dos mais diversos tipos de trabalho, sobretudo 
de trabalho forçado; a Comissão do Ópio que também considerava 
as formas de prostituição forçada; uma série de acordos internacio-
nais respeitantes à emergente aviação civil; e finalmente as associa-
ções internacionais de comunicação postal e telegráfica.37 Para além 
destas grandes áreas, será possível argumentar que uma das forças 
determinantes desta mesma «cooperação» – tendo em conta que 
esta deverá ser associada com os interesses das nações europeias 
e ocidentais – era constituída de forma cada vez mais nítida pelos 
interesses coloniais europeus. Assim, no âmbito da denominada 
Comissão dos Mandatos discutiram-se precisamente direitos e 
deveres de protecção das populações colonizadas, concedendo 
particular importância às formas de trabalho forçado.38 Conver-
gindo no mesmo interesse em analisar e avaliar territórios sobre 
administração colonial, várias foram as organizações missionárias 

36 Paul Kennedy, The Parliament of Men: The Past, Present, and Future of the 
United Nations (Nova Iorque: Random House, 2006), xIV.  

37 Ibidem, 10.
38 The Anti-Slavery and Aborigenes Protection Society, A Draft Colonial 

Mandate submitted to the Commission on Mandates (Londres: Denise House, 
1919), esp. 3-4.
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internacionais que, pela mesma altura, se pronunciaram acerca de 
Angola, Moçambique e outros territórios africanos reivindicados 
pelo governo português. Por exemplo, A. L. Warnshuis (que 
trocou correspondência, mais tarde, com Edward Ross) preparou 
um extenso relatório, para a reunião do International Missionary 
Council reunido em Oxford no Verão de 1923, integrando as 
missões cristãs que não estavam sob a alçada da Igreja Católica. 
Nele, Warnshuis declarou as duas grandes áreas de intervenção 
das missões que dependiam claramente da cooperação com os 
Estados coloniais: educação e missionação. Mas o mais impor-
tante, no relatório, diz respeito à declaração dos obstáculos com 
que se debatiam os missionários no terreno. O principal problema 
em Angola consistia na obrigatoriedade do uso do português nas 
escolas, já que o governo português proibia qualquer tipo de uso 
escrito das línguas nativas.39 Quanto a Moçambique, o problema 
consistia sobretudo na inexistência de um Estado colonial propria-
mente dito, uma vez que o território parecia controlado por inte-
resses meramente privados, quer de companhias comerciais, quer 
dos beneficiários do sistema de prazos – situação que se mostrava 
particularmente adversa ao trabalho dos missionários junto das 
populações.40 

O ano de 1925 parece ter sido bastante intenso, do ponto de 
vista das reuniões de comissões envolvidas na cooperação inter-
nacional. Um simples inventário dos encontros poderá ilustrar o 
conjunto das dimensões que temos vindo a explorar: a paradoxal 
importância das grandes nações no âmbito das organizações inter-
nacionais; o papel tendencialmente aglutinador desenvolvido pela 
Sociedade das Nações; e a importância assumida pelas formas de 
dominação colonial. Entre Maio e Junho, teve lugar em Genebra 
a Conferência para o Controlo do Comércio Internacional de 
Armas, Munições e Apetrechos de Guerra (Conference for the 
Control of the International Trade in Arms, Munitions and Imple-
ments of War), à qual assistiram quarenta Estados, incluindo os 
Estados Unidos. Também em Maio, em ligação com o trabalho 
da Sociedade das Nações em matéria de saúde, foi estabelecida a 

39 A. L. Warnshuis, The Relations of Missions and Governments in Belgian, 
French and Portuguese Colonies. A Statement prepared for the Meeting of the Inter-
national Missionary Council at Oxford, July 9-16, 1923 (Londres: International 
Missionary Council, 1923), 19-23.

40 Ibidem, esp. 29.



Prefácio

27

delegação do Extremo Oriente, em Singapura, com o objectivo de 
fornecer informação telegráfica sobre a situação a leste do Suez, 
acerca de surtos de cólera, peste, febre-amarela e outras doenças 
infecciosas. Por sua vez, na segunda metade de 1925, reuniram-se 
duas importantes comissões da Sociedade das Nações, a saber: 
a Comissão Consultiva sobre o Ópio (Advisory Committee on 
Opium) em Agosto; e a Comissão Temporária sobre a Escravatura 
(Temporary Slavery Commission), a qual se reuniu pela segunda 
vez entre Julho e Agosto, tendo as minutas sido publicadas a 1 
de Setembro.41

A primeira reunião da Comissão Temporária sobre a Escra-
vatura tivera lugar em Julho de 1924. Nela surgira enunciada a 
tensão que, na sequência de Paul Kennedy, temos vindo a referir 
em termos de paradoxo, pois conforme consta no final das actas: 
«Não existia nenhuma razão, assim sendo, para temer que os 
vários Estados acusassem a comissão de ter interferido nos seus 
assuntos internos, uma vez que foram esses mesmos Estados que 
criaram a comissão de especialistas, através dos seus delegados à 
assembleia. A comissão temporária de escravatura tinha uma tarefa 
a cumprir e não havia razão para temer que os Estados conside-
rassem que esta extravasara as responsabilidades que lhe tinham 
sido atribuídas».42 Na mesma reunião, em frente de Lord Lugard, 
representante do governo britânico, Freire de Andrade, o ex-gover-
nador de Moçambique que tinha a seu cargo a representação de 
Portugal, envolvera-se numa discussão com Harold A. Grimshaw 
da Organização Internacional do Trabalho. Um ano depois, no 
âmbito dos trabalhos da mesma Comissão Temporária, Freire de 
Andrade insistiu na necessidade de se proceder a uma certificação 
dos depoimentos (referindo-se, sem dúvida, ao impacto que veio 
a ter o chamado Relatório Ross) e no direito de resposta por parte 
dos governos. Eis como foi resumida a sua posição que aspirava a 
gerar consenso, invocando o antecedente da referida Comissão de 

41 Burr Price, The World Talks It Over (Nova Iorque: Rae D. Henkle Co., 
1927), 190, 199 e 201 [com imprecisões em relação às datas das reuniões da 
Comissão Temporária sobre a Escravatura]; Suzanne Miers, Slavery in the Twen-
tieth Century: The Evolution of a Global Problem (Walnut Creek, Lanham, Nova 
Iorque, Oxford: Altamira Press, 2003), 100-120: Chapter 8 – «The Temporary 
Slavery Commission and the Expanding definition of Slavery».

42 League of Nations – Temporary Slavery Commission. Minutes of the first 
session held at Geneva from July 9th to 12th, 1924 [Geneva, August 16th, 1924], 
30.



Livros Brancos, Almas Negras

28

Mandatos, o suporte de sociedades de missionários, e acenando até 
ao director da Organização Internacional de Trabalho:

Freire d’Andrade disse que as suas ideias sobre o assunto do 
trabalho nativo eram bastante conhecidas. Foram muitas as vezes que 
ele as exprimiu na comissão dos mandatos. Ele não defendia o trabalho 
forçado mas tinha sempre insistido que era fundamental induzir os 
nativos ao trabalho visando o desenvolvimento do seu território.  
A procura de trabalho nativo deve ser, no entanto, proporcional à sua 
capacidade. Certas raças nativas são completamente incapazes de traba-
lhar. Se os nativos estiverem dispostos a trabalhar nos seus próprios 
terrenos ou a disponibilizar-se para o serviço com empregadores indi-
viduais, ele acha que eles não devem ser compelidos a trabalhar noutros 
dias. Contudo, se eles forem completamente preguiçosos devem ser 
persuadidos a trabalhar de qualquer modo, durante um período defi-
nido em cada ano. As suas visões nesta matéria foram partilhadas pelos 
representantes das sociedades missionárias com as quais ele frequente-
mente discutiu a questão. Ele não podia concordar que todas as formas 
de persuasão, mesmo a persuasão moral, fossem consideradas como se 
envolvessem necessariamente trabalho forçado. O próprio director da 
Organização Internacional do Trabalho tinha afirmado que havia um 
certo tipo de trabalho que tinha de ser feito nos territórios nativos e 
que os nativos deviam ser persuadidos a assumi-lo.43

A entrada de um novo tipo de agente – como o sociólogo 
Edward Allsworth Ross (1861-1951) – no circuito das orga-
nizações internacionais e de formação de uma opinião pública 
transnacional é, sem dúvida, uma das características do período 
situado entre as duas grandes guerras. Porém, não é fácil explicar 
esta mesma entrada em cena de um novo tipo de agente – com 
as credenciais de especialista na matéria, na reforma ou na plani-
ficação de mudanças, em termos de uma espécie de engenharia 
social e política –, trazendo à colação uma série de razões que vão 
desde a institucionalização de disciplinas académicas tais como a 
sociologia, até aos incentivos fornecidos pelos próprios governos 
e expectativas dos mesmos relativamente à formação de um saber 
científico investido de uma forte dimensão prática ou tecnocrática. 
O estado dos nossos conhecimentos relativamente à utilização de 
saberes mais ou menos especializados por parte de organizações 
internacionais, no período posterior à Primeira Guerra Mundial, 

43 League of Nations – Temporary Slavery Commission. Minutes of the second 
session held at Geneva from July 13th to 25th, 1925 [Geneva, September 1st, 1925], 
78.
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longe de autorizar grandes generalizações, encontra-se claramente 
dependente da nossa capacidade para melhorar alguns aspectos de 
carácter analítico. 

Edward Ross oferece na sua autobiografia, publicada em 1936, 
uma visão – com certeza parcial – da sua experiência ocorrida cerca 
de uma dúzia de anos antes.44 Procuremos coligir os principais 
elementos. A sua visita a Angola e Moçambique, motivada por um 
desejo de apreciar in loco as condições de vida e de tratamento dos 
nativos, ocorrera entre Julho e Outubro de 1924. Para a informação 
coligida em Angola dependera sobretudo de missionários, enquanto 
em Moçambique, onde os missionários norte-americanos eram 
escassos, tivera de recorrer a comerciantes, donos de plantações, 
e colonos. Em ambos os casos, pudera constatar que o trabalho 
forçado e as migrações internas forçadas correspondiam a uma 
sistema de exploração e de coerção, onde o trabalho nas plantações 
e nas estradas se sobrepunha, estando este último associado sobre-
tudo às mulheres. Na reconstituição do seu trabalho de observação, 
Ross recordava também que, além dos portugueses, dois outros 
tipos de agentes eram responsáveis e igualmente beneficiários do 
mesmo sistema em Moçambique. Por um lado, os mercadores 
indianos, banians, exploravam os nativos. Por outro lado, os cria-
dores britânicos de algodão concentrados especialmente na Beira.45 
Eis como Ross resumia a sua própria posição bem moderada, pelo 
menos à distância de uma dúzia de anos, próxima daquela que era 
atribuída a Freire de Andrade:

Após onze semanas com o problema do trabalho africano, certas 
coisas ficaram muito claras para mim. O negro terá de trabalhar e, se 
não o fizer voluntariamente, será forçado a fazê-lo. Isto não é dizer 
que ele terá de trabalhar todo o tempo, ou terá de trabalhar para outro, 
ou ainda que terá de trabalhar por uma ninharia. Um governo que 
elimina conflitos intertribos mantém a ordem e a segurança, constrói 
vias de comunicação, enfrenta as doenças e vence a mosca tsé-tsé 
tem de ter uma recompensa. Considerando a tendência do selvagem 
masculino para responsabilizar a sua mulher por todo o trabalho, eu 
não vejo nada errado em requerer que ele trabalhe pelo menos um 

44 Edward A. Ross, Seventy Years of It. An Autobiography (Nova Iorque:  
D. Appleton-Century Company, 1936), 190-204.

45 Ibidem, esp. 197-198. Cf. ainda, embora relativo a um período posterior, o 
estudo aprofundado de Allen Isaacman, «Peasants, Work and the Labor Process: 
Forced Cotton Cultivation in Colonial Mozambique 1938-1961», Journal of Social 
History, vol. 25, n.º 4 (Verão de 1992): 815-855.
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quarto do ano. Se ele trabalhou honestamente no seu próprio terreno, 
tudo bem; se não, ele pode, e bem, ser requisitado para trabalhar para 
o governo ou para qualquer empregado privado.

Eu estou de acordo com o distinto coronel Freire d’Andrade que, 
quando foi alto-comissário da África Portuguesa, limitou a um máximo 
de três meses de trabalho por ano o que devia ser requisitado ao indí-
gena, que trabalho realizado na sua propriedade devia contar, que o 
trabalho forçado devia ser pago em conformidade e que o nativo que 
o prestou devia sentir-se descansado no resto do ano.46 

Com a distância que o passar dos anos lhe permitia, Edward 
Ross registou nas suas memórias as diferentes reacções ao seu 
relatório.47 Quatrocentos exemplares de The Employment of Native 
Labor in Portuguese Africa chegaram à Comissão Temporária sobre 
a Escravatura, reunida em Genebra, em Julho de 1925. Segundo o 
testemunho de um padre protestante que lhe escrevera de Portugal 
em finais de Agosto desse mesmo ano, pensava-se em Portugal 
que, uma vez que tinham sido missionários protestantes a recebê- 
-lo em África, ele ter-se-ia limitado a reproduzir as suas posições. 
No entanto, o próprio superintendente das missões protestantes 
em Angola, numa entrevista a um jornal de Luanda, O Comércio 
de Angola, publicada a 15 de Outubro, demarcou-se das posi-
ções de Ross que não podiam ser demonstradas, considerando 
que o governo português não tratava mal os nativos. O mesmo 
superintendente levantou suspeições acerca do carácter de Ross, 
acusando-o de querer apenas ganhar fama com falsas acusações. 
O mesmo tipo de demarcação foi manifestado pelo cônsul norte- 
-americano em Luanda, insinuando os propósitos dissimulados de 
Ross e reiterando que as leis portuguesas defendiam os direitos dos 
nativos. Por último, Ross transcreveu parte da resposta, publicada 
em inglês e francês, intitulada Some Observations on Professor 
Ross’s Report, onde se declarava que a totalidade da imprensa de 
Lisboa repudiara o seu relatório, com a excepção de um jornal 
inspirado por Moscovo. A acreditar neste testemunho do autor 
acerca da recepção do seu relatório, pouca ou nenhuma coerência 
existia entre os que o acusavam de ser apenas um mero porta-

46 Ross, Seventy Years..., 198. Acerca da utilização do argumento das lutas 
intertribais e fratricidas, como base legitimadora das intervenções coloniais, ver 
os argumentos expostos acima pelo tradutor para o inglês de Francisco Man- 
tero.

47 Ibidem, 198-204.
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voz dos missionários protestantes, quando o superintendente se 
demarcava das suas posições. Da mesma forma, as suas posições 
assumidamente moderadas, partilhando as mesmas ideias quanto ao 
papel do trabalho indígena do coronel Freire de Andrade, tinham 
acabado por ser recebidas como uma espécie de manifesto radical 
e revolucionário, só passível de conhecer um acolhimento positivo 
pelos círculos próximos de Moscovo. 

A dificuldade em compreender as posições de Edward Ross, 
nomeadamente no que respeita às condições de trabalho nas coló-
nias portuguesas, não se esgota nas questões de recepção, por ele 
próprio enunciadas. Um dos contextos que importará explorar, 
em futuras investigações, prende-se com as sucessivas viagens 
empreendidas pelo sociólogo da Universidade do Wisconsin. 
Destas viagens, Ross deixou-nos diversas obras. Em 1910, visitou 
a China, tendo publicado, um ano depois, The Changing China. 
Das viagens pela América do Sul, empreendidas entre 1913 e 1914, 
deixou um testemunho em South of Panama (1915). Em 1917, 
viajou pela Rússia, e um ano depois publicou Russia in Upheaval. 
Terão sido estas obras, muito em especial a sua presença na Rússia 
e a sua análise dos sistemas de propriedade na América do Sul, 
que contribuíram para criar uma ideia dos alinhamentos de Ross 
com ideias revolucionárias e socialistas, conforme pode ser teste-
munhado em 1920, quando se viu na necessidade de se defender 
dessas mesmas acusações.48 De qualquer modo, o seu destino em 
1922 foi o México, conforme se pode ver no seu livro The Social 
Revolution in México (1923). É, pois, nesta sequência de viagens 
que se insere a sua passagem pela África portuguesa, a caminho da 
Índia, entre Junho de 1924 e Janeiro de 1925, de que o principal 
testemunho é constituído pelo referido Report on Native Labor in 
Portuguese Africa (1925).

A partir do seu arquivo pessoal, será possível compreender 
melhor a viagem de Ross às colónias portuguesas, começando pela 
cuidadosa preparação que a antecedeu. Esta ter-se-ia iniciado em 
1923, conforme documenta a sua correspondência, a qual inclui 
também muitos aspectos da viagem e da controvérsia gerada pelo 
seu relatório. Particular evidência existe acerca da demarcação 

48 Harold L. Miller, Wisconsin Progressives. The Edward A. Ross Papers. Guide 
to a Microfilm Edition (Madison: The State Historical Society of Wisconsin, 
1986), 27.
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do American State Department, que se recusou a apoiar Ross.  
O próprio sociólogo e viajante mostrou-se orgulhoso de ter denun-
ciado a existência de trabalho forçado, as taxas excessivas impostas 
sobre os nativos, a fraude praticada pelos portugueses e outros 
colonos, e a falta de humanidade e decência do Estado colonial, 
mas, nalgumas das suas cartas posteriores, também revelou que 
todos os seus esforços orientados para uma reforma nas colónias 
portuguesas teriam porventura sido em vão.49 Para aprofundar a 
informação a este respeito será, pois, necessário consultar a sua 
troca de correspondência com Amandus Johnson, A. G. Murray, 
Arthur J. Orner, Andrew Reid, C. K. Simango, e o já mencio-
nado A. L. Warnshuis.50 Por último, será ainda preciso analisar os 
diversos momentos de elaboração do relatório, a começar pelas 
notas e diários escritos durante a viagem, patrocinada pelo Inter-
national Missionary Council to Investigate Compulsory Labor 
Conditions.51

Se os projectos de reforma das condições de trabalho nas coló-
nias portuguesas foram, segundo Edward Ross, uma tentativa sem 
grandes consequências – mau grado a moderação dos objectivos 
propostos, aliás bem próximos dos que tinham sido defendidos por 
um Freire de Andrade – quais os outros projectos de reforma a 
que aspirava o autor? Formular esta questão afigura-se pertinente, 
uma vez que a sua resposta poderá ajudar a compreender melhor 
o sentido de um projecto por comparação com os outros. Ora, a 
partir da carreira e do arquivo de Ross, será possível identificar uma 
das suas principais áreas de intervenção social e política associada 
ao pensamento eugénico, ao controlo da imigração e ao da natali-
dade. A denúncia da situação existente na Califórnia relativamente 
à imigração chinesa e japonesa, constituída num contingente de 
mão-de-obra barata, pronto a ser explorado, valeu-lhe a demissão 
da Universidade de Stanford, no final do ano lectivo de 1900- 
-1901. As suas ideias colidiam com a defesa que Leland Stanford, 
co-fundadora da mesma instituição, pretendia fazer das fontes 

49 Julius Weinberg, Edward Alsworth Ross and the Sociology of Progressivism 
(Madison: The State Historical Society of Wisconsin, 1972), 186: «Ross was proud 
of his exposé, but in later years he doubted whether the report improved the lot 
of the blacks in any way.»

50 Ibidem, 28: «Correspondence – Reels 15 (1922-1925), 16 (1925-1928)».
51 Ibidem, 28: «Reel 30, frames 1-470 […] Two notebooks dating from a 1924 

trip to Portuguese East Africa (Angola) [sic]».
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legítimas de enriquecimento de seu marido e da sua família. Ross 
insistiu que, nas suas considerações acerca da questão dos coolies, 
jamais procurara atingir a memória do senador Stanford. De qual-
quer forma, este foi um dos casos que projectaram a figura de 
Ross a uma escala nacional, tendo o chamado caso de Stanford sido 
discutido em numerosos jornais e revistas, tal como se estivesse em 
causa a liberdade de expressão no âmbito académico.52 

Em 1912, os mesmos interesses pelo eugenismo e uma política 
de restrição à imigração estiveram presentes numa troca de corres-
pondência com o Eugenics Club of Madison, Wisconsin; com  
Q. E. Baker, autor do Eugenics Bulletin, editado pelo United States 
Department of Agriculture; e a carta que enviou em Novembro 
de 1912 a Woodrow Wilson, solicitando que o novo director do 
Department of Commerce and Labor fosse um firme defensor de 
uma política de restrição à imigração.53 O interesse de Ross pelo 
eugenismo esteve igualmente bem patente, em 1914, na corres-
pondência com Joseph Lee, membro destacado da Immigration 
Restriction League, a respeito do chamado Burnett Bill, ou seja, do 
diploma que pretendia instituir um teste de leitura para os imigran-
tes.54 Reflexões sobre a necessidade de restringir a imigração, sobre 
o eugenismo (nomeadamente a sua troca de correspondência em 
1920 com Charles Davenport, presidente do National Research 
Council Eugenics Committee), e sobre o controlo da natalidade 
constituem também recorrentes temas da correspondência de Ross, 
no longo período de 1919 a 1929.55 É neste quadro que ganham 
sentido as considerações de Edward Ross, em livros publicados 
precisamente em 1924 e 1925. Para o sociólogo, o objectivo 
visado pelos imigrantes era o de se integrarem numa nova nacio-

52 Warren J. Samuels, «The Firing of E. A. Ross from Stanford University: 
Injustice Compounded by Deception?», Journal of Economic Education, vol. 22, 
n.º 2 (1991): 183-190. Uma outra intervenção de Ross na defesa da liberdade 
académica deu-se, em 1910, quando interveio em defesa do direito da anarquista 
Emma Goldman de falar dentro da Universidade de Wisconsin. Voltairine de 
Cleyre, Exquisite Rebel: the Essays of Voltairine de Cleyre: feminist, anarchist, 
genius, ed. Sharon Presley e Crispin Sartwell (Albany: State University of New 
York Press, 2005); Penny A. Weiss e Loretta Kensinger, ed., Feminist Interpreta-
tions of Emma Goldman (University Park, PA: Pennsylvania State University 
Press, 2007).

53 Harold L. Miller, Wisconsin Progressives. The Edward A. Ross Papers,  
op. cit., 23-24.

54 Ibidem, 24.
55 Ibidem, 25-27.
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nalidade. Porém, tal não acontecia com os que continuavam a 
viver nos Estados Unidos recriando as suas colónias de origem. 
Era o que acontecia com o Ghetto, ou as denominadas «Little 
Italy» ou «Little Hungary» – espécie de pequeno microcosmo do 
Velho Mundo transplantado para o Novo. Tal como sucedera com 
muitas das reacções à Primeira Guerra Mundial, muitos cidadãos de 
origem estrangeira («citizens of foreign extraction») demonstraram 
que ainda não estavam profundamente americanizados. Na sua 
argumentação, Ross recorria à autoridade de Theodore Roosevelt, 
quando se referia aos Estados Unidos ainda como «uma mistura 
de nacionalidades em conflito». Era esta situação que, segundo o 
sociólogo, teria levado o governo federal dos Estados Unidos a 
legislar no sentido de reduzir o número de imigrantes passíveis de 
serem admitidos anualmente. Assim, a justificação principal de uma 
tal política de restrição à imigração consistia na impossibilidade 
de americanização rápida de todos os imigrantes já entrados. Uma 
política destinada a impor limites às entradas deveria ser aplicada 
nos principais portos de chegada. Pois, uma vez entrado e natura-
lizado, o imigrante não deveria ser discriminado.56 

Para compreender o sentido do reformismo político de Ross 
será, ainda, necessário tomar em linha de conta outras obras suas e 
alguns aspectos da sua carreira académica. Ross licenciou-se no Coe 
College de Iowa (1886), passou um ano em Berlim (1888-1889) 
e doutorou-se em Economia pela Universidade de Johns Hopkins  
(1891). Logo após o seu doutoramento, ensinou Economia e 
Economia Política nas Universidades de Indiana e em Cornell, tendo 
sido nomeado professor de Sociologia em Stanford em 1893. A sua 
referida demissão de Stanford levou-o à Universidade do Nebraska 
(1901-1906), e em 1906 foi convidado a abrir o departamento 
de Sociologia na Universidade de Wisconsin. Nesta instituição, 
permaneceu até à reforma, em 1937. A sua posição institucional 
no âmbito da sociologia norte-americana pode também ser aferida 
pelo facto de ter sido presidente da American Sociological Society 

56 E. Ross, Roads to Social Peace. The Weil lectures, 1924, on American Citizen-
ship (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1924), 48-69; idem, 
«Civic Sociology: A Textbook in Social and Civic Problems for Young Americans» 
(Londres: George G. Harrap and Company, 1925), 289-293. Para os antecedentes 
desta formulação de Ross, acerca das políticas de imigração, cf. idem, «The Old 
World in the New: The Significance of Past and Present Immigration to the 
American People» (Nova Iorque: Century, 1914).
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(1914-1915), e membro do conselho editorial do American Journal 
of Sociology (1915-1951). Após 1919, Ross foi editor da colecção 
de ciências sociais publicada pela D. Appleton-Century Company, 
e tornou-se particularmente activo na promoção do ensino das 
Ciências Sociais e da Sociologia nas escolas. Os principais livros a 
partir dos quais estabeleceu a sua reputação no campo são três, a 
saber, Social Control (1901), The Foundations of Society (1905), e 
Sin and Society (1907). Em todos eles se constata um interesse em 
descrever forças e problemas sociais, e não tanto em desenvolver 
sistemas sociológicos centrados em conceitos essenciais. Deste tipo 
de obras, tal como resumiu mais recentemente Dorothy Ross, «a 
teoria permaneceu sob suspeita».57 De igual modo, a orientação 
prática dada à sua obra – que aspirava a servir propósitos refor-
mistas e progressistas – estava de acordo com a expansão das suas 
áreas de interesse, traduzida em viagens e no estudo de muitas 
outras sociedades localizadas noutros continentes.

Um dos argumentos explorados por Ross, no livro Foundations 
of Sociology, diz respeito ao tema da superioridade das raças, umas 
em relação às outras, o qual era, aliás, corrente na literatura da 
época. A este respeito, o autor considerava que as inferioridades 
mentais eram devidas não à raça, mas às condições sociais, demar-
cando-se das leituras de Darwin que exageravam a influência da 
raça, como um legado genético e hereditário, ao qual se poderiam 
atribuir características estáticas.58 Outro dos argumentos, desen-
volvido mais propriamente em Sin and Society, estava directamente 
ligado com a cruzada contra as desigualdades sociais e injustiças 
que caracterizavam a situação económica e social da nação ameri-
cana sua contemporânea. Seguindo uma outra ideia corrente na 
época, Ross reconhecia que a simplicidade de um sistema econó-
mico associado às relações pessoais das comunidades de outrora 

57 Dorothy Ross, The Origins of American Social Science (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991), 318.

58 Edgar F. Borgatta e Henry J. Meyer, ed., in Edward Ross, Social Control 
and the Foundations of Sociology: Pioneer contributions of… (Boston: Beacon Press, 
1959), 130-131. Sobre a questão do darwinismo social, Richard Hofstadter, Social 
Darwinism in American Thought, introd. Eric Foner (Boston: Beacon Press, 1992; 
1.ª ed., 1944); Carl N. Degler, In Search of Human Nature: the decline and revival 
of Darwinism in American social thought (Nova Iorque: Oxford University Press, 
1991); Mike Hawkins, Social Darwinism in European and American Thought, 
1860-1945: nature as model and nature as threat (Cambridge, Nova Iorque: 
Cambridge University Press, 1997). 
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estava num processo de transformação, devido à formação de 
relações cada vez mais impessoais e muito mais complexas da socie-
dade moderna. Neste quadro, a atitude de antinegócio presente 
em Sin and Society alcançou a sua máxima expressão na discussão 
acerca da figura do «criminalóide», entendido como o homem de 
negócios que explorava em proveito próprio os desenvolvimentos 
da economia, sem que a sociedade tivesse capacidade para dele se 
proteger.59

Edward Ross foi contemporâneo de Lester F. Ward, William 
Graham Sumner, Franklin H. Giddings e Albion W. Small, geral-
mente considerados os pais fundadores da sociologia norte-ameri-
cana. Mas, por ser mais novo, foi também contemporâneo dos mais 
conhecidos sociólogos de Chicago e do Middle West, tais como 
Charles H. Cooley, que inspirou muitos dos estudos de interacção 
social, W. I. Thomas com os seus estudos de caso, Robert E. Park 
com as suas análises de sociologia urbana, e William F. Ogburn –   
todos eles com grande influência no campo da sociologia no 
período situado entre as duas guerras. Entre duas gerações, Ross 
e provavelmente Thorstein Veblen – mau grado a recuperação do 
pensamento deste último desde a atenção que lhe dedicou Wright 
Mills – surgem como figuras isoladas, que não deixaram escola. 
No entanto, será possível procurar ler Ross no interior de uma 
linha de pensamento da sociologia norte-americana. Tal como 
Ross afirmou acerca de Lester Ward (1841-1913), que era tio da 
sua mulher, se alguma vez tivesse encontrado Aristóteles, duvidava 
que este pudesse ser um homem mais grandioso que Ward.60 De 
facto, Dynamic Sociology (1883) de Ward pode ser considerado 
o primeiro tratado publicado por um americano (que só veio a 
adquirir uma inserção institucional no campo da sociologia, em 
1906, quando foi nomeado professor de Sociologia na Universidade 
de Brown). Nesse tratado, o seu autor demarcara-se das perspec-
tivas darwinianas da evolução, fundadas numa visão liberal de luta 
pela existência, presentes em Spencer e no seu principal discípulo 
americano, Sumner. Na sua ambição reformista, Ward distinguia 

59 Julius Weinberg, «Introduction to the Torchbook Edition», in Edward 
A. Ross, Sin and Society. An analysis of latter-day iniquity, with a letter from 
President Roosevelt (Nova Iorque: Harper Torchbooks, 1973; 1.ª ed., 1907),  
xxI-xxII, 43-71.

60 Edward Ross, Seventy Years..., 42: «I doubt if I would find him bigger man 
that Lester F. Ward.» 
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entre uma evolução genética, correspondente aos processos que 
ocorriam numa espécie de ordem natural, e as formas de evolução 
dinâmica passíveis de serem deliberadamente planificadas, em 
termos de progresso humano. Ao contrário dos seguidores de 
Spencer, Ward recusava-se a aceitar que a competição estivesse 
no centro da evolução social. Para ele, competia ao governo e às 
ciências sociais contribuir para o progresso do viver associado, e 
promover a felicidade e o bem-estar social.61

Segundo Robert C. Bannister, o chamado cientismo e objec-
tivismo emergiu na história da sociologia norte-americana, antes 
da Primeira Guerra, quando uma linguagem centrada em noções 
de «eficiência» e «controlo social» se impôs, substituindo a velha 
retórica humanitária e moralista de uma anterior vaga reformista, 
na qual Ward era uma das figuras de proa.62 Claro que esta 
última vaga, caracterizada por uma espécie de antiformalismo e 
pragmatismo, era por sua vez herdeira das tentativas iluministas 
destinadas a traduzir o pensamento racionalista num programa 
de actuação empírico de reforma e melhoramento social. Poderá 
também argumentar-se que a ideia de controlo social, tal como a 
concebeu Edward Ross, favorecendo uma perspectiva tecnocrática 
de conhecimento da sociedade, era «herdeira da crença ‘Whiggish’ 
de subordinação dos direitos individuais às definições sociais e 
governamentais do bem público, uma crença que favoreceu a 
criação de uma cultura académica ‘Whiggish’ no interior da ciência 
social americana».63

Esta incursão pela figura e pelo pensamento de Edward Ross, 
no âmbito da sociologia norte-americana, poderá ajudar a com- 
preender melhor os termos do debate acerca do trabalho forçado 
e formas de escravatura na África portuguesa da década de 1920. 
Claro que a coerência da sua intervenção – afinal bem próxima 
da posição assumida por Freire de Andrade, a acreditar nas suas 
próprias palavras – punha em causa os interesses do Estado colo-
nial português e dos colonos que beneficiavam da existência deste. 

61 Lester Frank Ward, Dynamic Sociology; or, Applied Social Science: as based 
upon statical sociology and the less complex sciences, 2 vols. (Nova Iorque, Appleton, 
1924; 1.ª ed., 1883).  

62 Robert C. Bannister, Sociology and Scientism: The American Quest for 
Objectivity 1880-1940 (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 
1987), 5-6.

63 Dorothy Ross, The Origins of American Social Science..., 250.



Livros Brancos, Almas Negras

38

Donde, a identificação de Ross como uma espécie de radical que 
só um jornal de Lisboa favorável a Moscovo poderia apoiar. Ross, 
como vimos, estava habituado a ser acusado do mesmo tipo de 
extremismo e a bater-se pela liberdade de expressão; assim acon-
tecera quando da sua expulsão de Stanford, e voltara a acontecer 
quando se pusera na Universidade do Wisconsin ao lado da femi-
nista Emma Goldman. Porém, analisado no seu real significado, 
e posto no seu próprio contexto, o pensamento reformista e 
progressista de Ross nada tinha de radical: o seu alinhamento 
antidarwiniano não o coarctava de conviver com os seguidores 
de Galton e do pensamento eugénico; as suas ideias reformistas 
encontravam no controlo da imigração (e também no controlo da 
natalidade) um dos seus aspectos centrais, em estreita articulação 
com o melhoramento de uma população americana devidamente 
integrada, ou seja, que conseguisse ultrapassar uma afirmação do 
que se veio a chamar multiculturalismo. O combate em que se 
viu envolvido em relação às condições de trabalho nas colónias 
portuguesas fora, em parte, motivado e apoiado por organizações 
missionárias protestantes, mas o significado das suas ideias dificil-
mente poderia ser considerado uma consequência directa dos seus 
patrocinadores mais imediatos. Mau grado as denúncias de Lisboa 
relativamente a uma suposta conspiração protestante contra um 
Estado colonial tradicionalmente conotado com a Igreja Católica, 
o estatuto de Ross no interior da sua disciplina não lhe permitia 
ser um simples agente dos interesses dos missionários, nem tão- 
-pouco os missionários protestantes actuaram como um bloco 
(pois, como ele próprio notou, alguns deles mostraram-se bem 
adversos às suas ideias). O que é, talvez, mais certo é que, do 
ponto de vista das organizações internacionais, a intervenção de 
Ross com o seu relatório veio representar um dado novo. Isto 
é, já não se tratava apenas de conceber como se de um paradoxo 
se tratasse a autonomia das decisões tomadas pelas organizações 
internacionais versus os interesses dos Estados com representação 
nessas mesmas instituições, pois haveria que passar a considerar 
outras instâncias dotadas igualmente de um estatuto e de uma 
autonomia própria que complicavam o jogo político. Ora Ross, 
com a autoridade que lhe era conferida por uma carreira combativa 
e pela sua inscrição académica, mesmo sem contar com o apoio dos 
agentes diplomáticos do seu próprio país (como ele próprio notou 
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nas suas memórias), representava essa mesma autonomia investida 
de um estatuto próprio. 

Mais tarde, Ross considerou que a sua intervenção no debate 
poucos ou nenhuns resultados produzira. A partir de outras fontes, 
poderá dizer-se que esta mesma perspectiva do autor foi uma 
consequência das condições políticas das décadas posteriores, em 
que se assistiu claramente a uma quebra das intenções reformistas 
e de regulação do trabalho nas colónias portuguesas e não só. Por 
exemplo, em Setembro de 1930 a delegação britânica em Genebra 
propôs a criação de uma comissão permanente para examinar a 
«escravatura em todas suas formas» e tomar medidas para pôr 
em prática a Convenção Anti-Escravatura de 1926. Sabe-se que 
o delegado português, apoiado pela França, pela Itália e pela Abis-
sínia, se opôs a qualquer forma de inquérito acerca da escravatura, 
tendo a proposta britânica sido derrotada.64 A história não termina 
aqui. James Duffy, um dos primeiros a procurar traçá-la, considerou 
certeiramente, no final do seu livro, que as condições relativas à 
escravatura e ao trabalho forçado colonial não melhoraram nas 
duas décadas após 1925, e que só na década de 1950 o assunto 
voltou a dar que falar, chamando a atenção de uma opinião pública 
mundial.65 Mas o inquérito poderia ser alargado às décadas de 1960- 
-1970, ou seja, cobrindo um longo período até ao fim da presença 
colonial em África.

Todas estas reflexões, hipóteses de trabalho, e notas críticas 
de análise histórica vêm a propósito do livro de Miguel Bandeira 
Jerónimo. Deverão ser lidas como uma espécie de comentário, 
à margem da investigação por ele conduzida com originalidade 
e espírito crítico. Competirá ao leitor atento identificar alguns 
pontos de divergência que separam o que vai sugerido nestas notas 
que servem de introdução, relativamente ao que de forma mais 
profunda e exaustiva é proposto pelo autor do livro. Existem, 
porém, dois aspectos centrais defendidos e bem demonstrados do 
ponto de vista analítico por Miguel Bandeira Jerónimo que procurei 
aqui retomar. O primeiro diz respeito à necessidade de pôr fim 
a uma narrativa celebratória da abolição da escravatura, e de a 

64 Iolo A. Williams, The Firm of Cadbury 1831-1931, op. cit., 214. Sobre a 
Convenção Anti-Escravatura de 1926, cf. Frederick Cooper, Decolonization and 
African Society. The Labor Question in French and British Africa (Nova Iorque: 
Cambridge University Press, 1996), 28. 

65  Duffy, A Question of Slavery, op. cit., 229.
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substituir por uma espécie de sociologia histórica das diferentes 
configurações de trabalho forçado e das mais diversas formas de 
escravatura. É que se existisse um momento a celebrar não teria 
havido a necessidade de discutir recorrentemente a presença da 
escravatura nos tempos de Livingstone, Gillmore, Cadbury e 
Ross. O segundo aspecto que escapa quase completamente a uma 
historiografia nacional e colonial prende-se com o facto de esta 
se auto-satisfazer quase completamente com os debates internos, 
sobretudo a uma escala metropolitana, sem nunca procurar inter-
rogar a enorme dimensão internacional dos debates e do colonia-
lismo português, nomeadamente no foro de diversas instituições 
internacionais. É que, pelo menos no que respeita à exploração 
do trabalho em contexto colonial, organizações como a Sociedade 
das Nações, com as suas diversas comissões, bem como a Organi-
zação Internacional do Trabalho acabaram por servir os interesses 
de justificação, de missão civilizadora, reivindicados pelos Estados 
coloniais europeus.66 Assim, para compreender as políticas do 
Estado colonial português será também necessário investigar o que 
se passou em Genebra, bem como noutros foros internacionais de 
discussão de políticas coloniais. 

Diogo Ramada Curto

66 Frederick Cooper, Decolonization and African Society..., 23-26. Exemplos de 
estudos parcelares sobre o trabalho forçado e seus respectivos debates: Charles 
Perrings, «‘Good Lawyers but Poor Workers’: Recruited Angolan Labour in the 
Cooper Mines of Katanga, 1917-1921», Journal of African History, vol. 18, n.º 
2 (1977): 237-259; Allen Isaacman, «Peasants, Work and the Labor Process…», 
art. cit.; Kwabena Opare Akurang-Parry, «Colonial Forced Labor Policies for 
Road-Building in Southern Ghana and International Forced Labor Pressures, 
1900-1940», African Economic History, n.º 28 (2000): 1-25; Bonny Ibhawoh, 
Imperialism and Human Rights: colonial discourses of rights and liberties in African 
history (Nova Iorque: State University of New York, 2007). 


