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A pesquisa tem como objetivo central investigar as relações de trabalho e de lazer no mundo quotidiano, 

especialmente aquelas ocorridas nos espaços marcadamente de sociabilidade entre os diversos grupos 

sociais que habitavam a cidade de Lourenço Marques, atual Maputo, entre o final do século XIX e o início da 

década de 1930. Elevada a categoria de município em 1875, tornando-se a capital da administração colonial 

portuguesa da região de Moçambique no final do século XIX, Lourenço Marques teve um crescimento 

acelerado nas primeiras décadas do século XX, relacionado, principalmente, ao processo de construção da 

indústria mineradora da região do Transval. Esse crescimento veio atrelado a uma política colonial que foi 

sendo elaborada ao mesmo tempo em que era implantada e consolidada na região, principalmente através 

de uma política sistemática de exclusão dos africanos dos direitos de cidadania portuguesa plena, visando à 

exploração da mão-de-obra local. Desde sua transformação em capital da província de Moçambique, com o 

processo de centralização de sua importância para a política colonial portuguesa na África Oriental, ao longo 

das primeiras décadas do século XX Lourenço Marques crescera vertiginosamente, adquirindo em 1912 uma 

feição urbana bastante específica. O mercado de trabalho urbano logicamente também se ampliara e 

diversificara. Para atender as demandas da crescente população, especialmente aquela composta pelos 

colonos europeus, esse fenômeno esteve acompanhado do crescimento de estabelecimentos comerciais 

que pudessem oferecer a prestação de determinados serviços característicos de uma vida urbana europeia 

daquele período. Ao mesmo tempo, a cidade oferecia uma série de oportunidades que acabaram por se 

transformar num foco de atração para aquela população africana classificada como “indígena” pelas leis 

coloniais portuguesas. Assim, é possível salientar que os habitantes de Lourenço Marques - europeus ou 

descendentes diretos de europeus, africanos classificados juridicamente pela legislação colonial portuguesa 

como “assimilados” ou “indígenas” - conviviam no agitado mercado de trabalho urbano laurentino. Apesar 

de viverem em mundos opostos que aparentemente apenas se tangenciavam e estarem inseridos de 

maneira diferenciada nas relações coloniais que começavam a ser estabelecidas, todos estiveram 

quotidianamente em contato com as rápidas transformações pelas quais aquela sociedade passava. O que 

pretendo como hipótese é de que houve, ao longo das décadas finais do século XIX e dos trinta anos iniciais 

do século XX, a elaboração, a consolidação e a busca por se colocar em prática inúmeras políticas que 

convergiram o colonialismo português para um empreendedorismo relacionado com um projeto moral e 

coeso de cunho interventor que visava à guinada para o progresso das sociedades africanas. Progresso esse 

entendido como sinônimo da sociedade europeia de então. A expansão da vida urbana em Lourenço 

Marques, símbolo desse processo, proporcionou alternativas para a inversão de papéis nos quais o regime 

colonial desejava enquadrar as pessoas, especialmente à população de origem africana. Ao enfocar a análise 

sobre a realidade quotidiana colonial urbana, percebe-se uma realidade bastante fluida e caleidoscópica 

onde é possível apreender como que os africanos subalternos pensaram e deram novos significados, de 

                                                             
1
 O Africano, Lourenço Marques, 31 de dezembro de 1912. Coleção digitalizada pelo Centro de Digitalização do 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia a partir de microfilmes cedidos por Valdemir 
Zamparoni e José Capela. 
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acordo com interesses e objetivos que estivessem em jogo dependendo da época e da situação, as 

estruturas simbólicas do poder colonial. 
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