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Introdução

Tardo-colonialismo e produção 
de alteridades

Um problema e um período, tais são os eixos que organizam esta co-
lectânea. O problema diz respeito ao acúmulo de conhecimento em torno
do colonialismo europeu em África que nos distancia da cómoda oposição
«colonizadores» vs. «colonizados», que percorreu parte considerável da bi-
bliografia: entre um pólo e outro, uma infinidade de grupos (e de interesses)
se sobrepunham, se ocultavam e se adivinhavam, e todos estavam inexo-
ravelmente conectados com o processo colonial ou com o combate ao co-
lonialismo. Aquelas duas categorias não eram imanentes nem estáticas
(Cooper e Stoler 1997, 7); foram antes construídas pelos regimes coloniais
e reproduzidas pelas narrativas anticolonais. Não só não dão conta da va-
riedade étnica, cultural e social existente em contexto colonial, como ilidem
a permeabilidade entre grupos e a sua heterogeneidade interna. Os «outros»
vários que aquele binómio esconde ou exclui eram presença comum em
situação colonial, estavam de alguma forma em contacto, interagiam, pese
embora dentro de relações de poder de geometria variável. 

Uma nova cronologia – ou antes, uma cronologia mais fina – da pre-
sença colonial europeia no continente africano é uma exigência histo-
riográfica. Afinal, se durante muito tempo se discutiu quando teve início
o «novo colonialismo» em cada rincão do continente, cabe agora respon-
der quando ele alcançou o seu fim – e as datas referentes às independên-
cias políticas, se são significativas, não são inteiramente satisfatórias. As-
sumimos que o tardo-colonialismo não é apenas um recorte temporal 
– grosso modo compreendido entre o fim da II Guerra Mundial1 e a cons-
tituição de Estados africanos independentes –, que coincide com a última

1 Embora alguns autores lhe atribuam uma génese mais remota, pensamos que o fim
da II Guerra Mundial é o momento fundador do movimento global de descolonização.
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etapa do «novo colonialismo», mas um período e um processo históricos
específicos.

Produção, anulação e reconfiguração 
de alteridades

O Estado colonial português no século XX foi pródigo em construir
distinções que fraccionavam e hierarquizavam os habitantes das colónias.
Na legislação, entre 1926 e 1961, encontramos sucessivamente: «indíge-
nas» e «europeus»; «indígenas» e «não-indígenas»; «indígenas portugue-
ses», «assimilados» e «cidadãos» (Neto 2010, 205). Além daquelas distin-
ções jurídicas, muitas outras foram veiculadas no discurso político e nas
estatísticas demográficas. 

Porém, nas últimas décadas do império, o Estado colonial foi paula-
tinamente anulando as diferenças que havia instituído. A efabulação de
uma suposta unidade nacional, «multirracial e pluricontinental», iniciada
com a revisão constitucional de 1951 e com a apropriação pelo Estado
Novo das ideias-mestras do luso-tropicalismo de Gilberto Freyre (Castelo,
1998), foi a âncora da política externa do país na era das descolonizações
(em resposta ao artigo 73 da Carta das Nações Unidas, Portugal sempre
argumentou que não possuía colónias mas províncias ultramarinas) e
atingiu o seu auge com a revogação do indigenato, do trabalho forçado
e das culturas obrigatórias em 1961 e a criação do «Espaço Económico
Português» no ano seguinte.

Em Moçambique, as diferenças politicamente construídas estavam
longe de traduzir a diversidade – étnica, nacional e religiosa – das popula-
ções e obliteravam a sua natureza híbrida. Na estatística colonial, a popu-
lação de Moçambique aparecia dividida em: «brancos», «mestiços», «ne-
gros», «indianos» e «amarelos». Ora essas classificações baseadas na cor da
pele não correspondiam a grupos estanques e homogéneos. A classificação
«brancos» era obviamente opaca no que respeita à nacionalidade, à natura-
lidade, à condição económico-social, às convicções religiosas e à posição
política. Diversos capítulos neste livro dão conta da diversidade de vivências
e comportamentos dos brancos portugueses de/em Moçambique: colonos
rurais (capítulo 1), estudantes do ensino secundário e universitário (capítulos
5 e 6), jornalistas (capítulo 9), intelectuais e um arquitecto singular (capítulo
12), mulheres que acompanharam os maridos mobilizados para a guerra
colonial (capítulo 13). Mas «brancos» eram também os outros europeus
presentes no território (britânicos, gregos, alemães, italianos, franceses, suí-
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ços, etc.). «Mestiços», a única classificação que remete para a natureza hí-
brida das populações, dificilmente traduz a panóplia de combinações e va-
riações étnicas e culturais. Sob a designação «negros» reúne-se a esmagadora
maioria da população moçambicana; é, mais uma vez, um rótulo que
ofusca a heterogeneidade regional, étnica, linguística, cultural, religiosa, etc.
A classificação «amarelos» congrega os «sino-asiáticos», os «sino-africanos»
e eventualmente os «afro-chineses», sendo que os primeiros seriam consi-
derados «cidadãos» (porque «civilizados») e os últimos poderiam ser «indí-
genas» (capítulo 3). Finalmente a classificação «indianos» englobava gente
de diversas proveniências do subcontinente indiano e seus descendentes,
«comunidades altamente diversificadas em termos linguísticos, das suas ac-
tividades económicas, condição social ou fé religiosa» (capítulo 15). 

Entre os «colonizados» e o Estado colonial, outros grupos actuavam
com agendas próprias, baralhando os pressupostos da submissão e da
dominação. É o caso, por exemplo, dos missionários da Missão Suíça
instalada no Sul de Moçambique (capítulo 4). As questões da interme-
diação cultural e das tensões e reconfigurações indentitárias também 
poderiam ser tratadas a propósito dos cabo-verdianos que trabalhavam
em diversos sectores da administração colonial em Moçambique: naturais
de uma colónia onde o indigenato não se aplicava, esperava-se que fizes-
sem a ponte entre a sociedade colonial e as sociedades colonizadas.2

A incorporação da diversidade na unidade nacional operada pela
«‘vulgata’ lusotropicalista» (Léonard 1997, 223) foi um desiderato do
tardo-colonialismo português em Moçambique particularmente orien-
tado para os árabo-muçulmanos (capítulo 2). No entanto, a acção psi-
cossocial e a africanização da guerra, estratégias accionadas pelo Estado
tardo-colonial para enfrentar a luta emancipalista, também tiveram subja -
cente a anulação da alteridade e da multiplicidade de comportamentos
nas comunidades rurais (capítulo 14).

Colonialismo tardio: um período 
e um processo históricos

No colonialismo tardio, os Estados coloniais operam mudanças po-
líticas supostamente marcadas pelo anti-racismo, por propósitos desen-

2 O Estado colonial português também hierarquizou as colónias, em função do grau
de «civilização» dos seus naturais. O Estatuto dos Indígenas apenas se aplicava na Guiné,
em Angola e em Moçambique. Os originários de Cabo Verde, de São Tomé, do Estado
português da Índia e de Timor eram considerados cidadãos portugueses, em pé de igual-
dade com os metropolitanos e seus descendentes.
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volvimentistas e por preocupações sociais; confrontam-se com movimen-
tos sociais africanos (greves, revoltas), sofrem a oposição política e/ou
militar de movimentos nacionalistas e enfrentam crescentes críticas ex-
ternas e internas ao status quo;3 tentam revigorar e legitimar o império
através de projectos de modernização (Cooper e Packard 1997, 7); recor-
rem como nunca até então à ciência e à tecnologia,4 configurando uma
«segunda ocupação colonial» (Low e Lonsdale 1976, 12); fazem a gestão
dos seus próprios limites.

Consideramos que as principais caraterísticas do colonialismo tardio
são precisamente conviver com o desmoronamento dos outros impérios
e com a ameaça (mais ou menos iminente) do seu próprio fim; e o con-
junto de respostas e de adaptações que gera para lhe fazer face e, em úl-
tima instância, para superá-lo. 

No caso de Moçambique, tomamos o período tardo-colonial – aquele
que tem início nos anos 1950 e alcança, alegadamente, o seu fim em
1975 – mais do que como um anacronismo ou uma aberração fruto da
obsessão de dois ditadores (Salazar e Marcelo Caetano) e de um grupo
particularmente retrógrados, mas como anos particularmente dinâmicos.
Com efeito, timidamente a partir dos anos 1950, e aceleradamente na dé-
cada de 1960, Moçambique – com destaque para os centros urbanos –
passa por mudanças significativas. Estas foram potenciadas pelo conjunto
de respostas e adaptações do Estado Novo às ameaças que pendiam sob
o seu império, tanto na arena internacional como no próprio terreno co-
lonial. Assim se percebem melhor os investimentos dos Planos de Fo-
mento (sobretudo em infra-estruturas, aproveitamento de recursos, e ir-
rigação e povoamento), os incentivos à fixação de colonos, a legislação
reformista de Adriano Moreira, e obviamente o colossal esforço de
guerra. 

A memória construída em torno do período constitui um excelente
filão para reflectirmos sobre os 25 anos que antecederam a independência
política do país e, embora não seja o objecto específico desta colectânea,
aparece aqui e acolá, nos distintos capítulos. Mas vale a pena, no espaço
desta introdução, chamar a atenção para o facto de que não deparamos
com uma memória do período, mas com memórias conflitantes, para-
doxais, e que muitas vezes não dialogam entre si – reproduzindo de certa

3 Helen Tilley (2011, 24) chama a atenção para o potencial subversivo da relação
entre ciência e império no período tardo-colonial britânico.

4 Joseph Hodge (2007) afirma que o colonialismo britânico tardio foi um imperia-
lismo da ciência e da tecnologia sob o qual académicos e especialistas atingiram posições
de autoridade sem paralelo.
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forma a mesma incomunicabilidade que levou ao «Deus nos acuda» de
muitos nos dias do fim do colonialismo português em Moçambique.
Trata-se de memórias que não conduziram a um debate.

O que os organizadores têm claro em relação ao período tardo-colo-
nial é que ele merece ser enfrentado de per si na forma de debate, incor-
porando a análise de um arquivo ainda largamente por explorar, cru-
zando a profusão de documentos escritos com fotografias, filmes,
testemunhos orais (enquanto é tempo!), e levando em conta uma biblio-
grafia internacional que não pára de crescer. Talvez mais importante,
compreender os acontecimentos que sucederam à independência política
de Moçambique em 1975, o processo revolucionário, a terrível guerra
civil que enfrentou os moçambicanos ao longo de 16 anos, bem como
o recente processo de liberalização económica e de construção de novas,
e não tão novas, instituições políticas no país, exige uma aproximação
mais apurada dos últimos anos de presença colonial portuguesa. É neste
período que a sociedade colonial se complexifica, se distancia efectiva-
mente da Metrópole, dá voz à contestação à ditadura colonialista (capí-
tulos 5, 6 e 9), abre caminhos de mobilidade entre o «caniço» e o «ci-
mento» (capítulo 11). Ao mesmo tempo, Lourenço Marques – agora
pujante em volume e altura – continua a ostentar fronteiras invisíveis e
a ser retratada como uma cidade branca, um canto da Europa em África
(capítulo 8). Se, no meio de ambiguidades e contradições, o Estado Novo
vê na manutenção das colónias, a todo o custo – particularmente por
meio da guerra –, a única forma de garantir a própria sobrevivência do
regime, localmente outras hipóteses foram equacionadas.

A entrada de capitais portugueses e internacionais, a urbanização, as
grandes obras públicas (maxime a barragem de Cabora Bassa), a indus-
trialização e a expansão do sistema de ensino (tardias), a chegada sem
precedentes de portugueses oriundos da Metrópole, a confirmação de
Moçambique como território de interesse para outras colectividades dias-
póricas – chineses, gregos, indianos das mais diversas origens –, a diver-
sificação dos campos «colonizador»/«colonizado», para além do tripé de-
sejado colonos/assimilados/indígenas, tudo parecia promover a formação
do país que se distanciava mais e mais de uma metrópole percebida como
travada no tempo e distante do mundo.

O cosmopolitismo não se reduzia àqueles que, de origem europeia,
viajavam de férias, em trabalho ou estudo, aos dinâmicos territórios do-
minados por regime de minoria branca de fronteira – a África do Sul ou
a Rodésia do Sul. Mas à origem das muitas colectividades que povoavam
o mapa social de cidades como Lourenço Marques (actual Maputo), Beira,

23

00 Outros da Colonização Intro_Layout 1  10/4/12  9:45 AM  Page 23



Vila Pery (actual Chimoio) ou Nampula. Mais além, temos todos aqueles
moçambicanos e moçambicanas que se deslocavam para trabalhar nas
minas, nas construções ou nas farms das colónias britânicas vizinhas que,
a partir dos anos 1960, com excepção da Rodésia de Ian Smith e da África
do Sul do apartheid, passam a ser controladas politicamente por elites afri-
canas formadas nos próprios quadros do regime colonial britânico.

Estas transformações aconteciam quando em vastas áreas de Moçam-
bique a precariedade da ocupação portuguesa e das condições de exercí-
cio da autoridade do Estado pelos chefes de posto (na base da divisão
administrativa colonial) continuava a ser uma realidade; realidade que a
ficção tratou (capítulo 10). O que surge como aparentemente contradi-
tório com a persistência do trabalho forçado e da humilhação quotidiana
pela década de 60 adentro. Essas e outras formas de discriminação afec-
tavam a massa indígena (capítulo 7). Mas não afectavam todos por igual.
Da mesma forma, distintos grupos procuravam aproximar-se do pólo co-
lonizador, sem com ele se fundir plenamente, ou sem ser por ele plena-
mente reconhecidos. Tudo indica, enfim, que este período que vimos
denominando como tardo-colonial foi particularmente dinâmico e em
grande medida responsável pela diversidade moçambicana que sucede à
independência do país. É o tardo-colonialismo produtor de alteridades,
de grupos que nos oferecem uma visão multifacetada do que foi este pe-
ríodo, que o distancia da retórica luso-tropical do regime vencido, mas
certamente propõe problemas para aqueles que, vencedores, se apropria-
ram do poder em Moçambique.

Esta colectânea não é fruto de um encontro, seminário ou workshop –
o que é uma pena, pois temos a certeza de que a oportunidade teria cer-
tamente produzido acalorados debates e modificado a estrutura dos tex-
tos apresentados. É antes resultado da obsessão dos seus organizadores,
que obrigaram cada um dos autores a produzir um dos capítulos do vo-
lume ou, como é o caso do trabalho de Isabel Casimiro, a ceder-lhes um
texto inédito produzido já há certo tempo e que, injustamente, não fora
publicado. Se este livro não é fruto de um encontro ou debate entre os
autores, a sua publicação pretende produzir e dar início a um debate mais
dinâmico, rigoroso e generoso, e menos dogmático, do que aquele que
marcou a história recente de Moçambique. 

Campinas – Curitiba – Maputo – Lisboa, Agosto de 2012.
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